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PS mbyll fazën e parë të verifikimit,
Rama javën tjetër merr të dhënat
e para nga baza për deputetët, nis
kalkulimi i listës së kandidatëve

Faqe 6

Çm

Ngjela: Llalla duhet të ndëshkohet,
ka mbrojtur të korruptuarit, Berisha,
Meta dhe familjarët e tyre të parët
që do goditen nga SPAK dhe BKH

Faqe 2-3

Meta vë mend për skandalin
me shtetësitë, dekreton
vetëm kërkesat e Ministrisë
së Brendshme, asnjë miratim
me procedurë të veçantë
Presidenti Ilir Meta duket se ka ndryshuar strategji në dhënien e nënshtetësive. Pas
shpërthimit të skandalit me shtetësitë në media
se iu ka bërë qoka qindra personave që nuk e
kanë mërzitur atë, presidenti Meta po tregohet
i kujdesshëm me dhënien e nënshtetësive. Meta
prej 1 muaji nuk kishte dhënë...
Faqe 7

Rama dhe mjekët kritika
të forta Bashës: Ka shkuar
shumë larg me çështjen e
viktimave, po hedh baltë mbi
punën e bluzave të bardha
Kryeministri Edi Rama dhe mjekët kanë kritikuar kreun e opozitës Lulzim Basha mbi akuzën e
fshehjes së numrave së të sëmurëve me Covid-19.
Basha tha të enjten mbrëma në emisionin“Opinion”
se numri i të vdekurve nga virusi është dyfish i
raportimeve nga qeveria. Por kjo deklaratë është
hedhur poshtë si nga kryeministri...
Faqe 8

Vetingu, shkarkohet nga
detyra gjyqtari i Shkodrës,
rezultoi me probleme në të
tria kriteret e vlerësimit
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shkarkuar
nga detyra gjyqtarin e Shkodrës Albano Çepele.
Shkarkimi i gjyqtarit erdhi pas problemeve të
konstatuara nga komisioni në procesin hetimor.
Gjatë seancës dëgjimore, Komisioni evidentoi
mungesë burimesh për blerjen e një...
Faqe 10

Gjykata i zhbllokoi pronat, Yuri Kim
del me mesazh të fortë: Adriatik Llalla
vijon të mbetet i padëshiruar për SHBA

Dosja “Hajdari”, prokuroria mesazhe të forta
në gjyqin e Izet Haxhisë, nxjerr dëshmitarë të
rinj dhe kërkon shoqërimin me forcë të tyre
Prokuroria ka dhënë dje sinjale se mund të
ketë zhvillime të forta në gjyqin ndaj Izet Haxhisë. Edhe pse Gjykata e Tiranës kishte njoftuar

se do të qëndrojë e mbyllur për shkak të infektimeve mes gjyqtarëve, nuk ka ndodhur kështu.
Dje u mbajt seanca, por për shkak të njoftimit të

gjykatës ka pasur një ngatërresë duke bërë që
avokati i Haxhisë, zoti Idajet Beqiri të mos marrë
pjesë. Për gazetën zoti Beqiri deklaroi... Faqe 5

Frika nga përgjimet dhe
kontrolli i llogarive, gjyqtarët
refuzojnë në bllok Gjykatën e
Posaçme, KLGJ jep alarmin

Gati ngritja e Byrosë së Hetimit,
39 kandidatë kalojnë intervistën
dhe projektohen për hetues, më
2 dhjetor i nënshtrohen poligrafit

Gjyqtarët vijojnë t’i shmangen Gjykatës së Posaçme kundër Krimit të
Organizuar dhe Korrupsionit. Këshilli i Lartë Gjyqësor është detyruar që të
rihapë garën për vende vakante në Shkallën e Parë dhe atë të... Faqe 10

Byroja Kombëtare e Hetimit po shkon drejt finalizimit. Komisioni i
përzgjedhjes së kandidatëve ka mbyllur dje intervistat me 55 emra dhe ka
kualifikuar 39 kandidatë për në fazën e fundit, atë të poligrafit... Faqe 4

CMYK

Instituti i Vjenës: Vala e dytë
e koronavirusit do të tkurrë
më tej ekonominë në
Shqipëri, do ketë pasoja në
konsum dhe shërbime
Vala e dytë e koronavirusit do të thellojë krizën
ekonomike në Shqipëri. Që prej marsit ndërkombëtarët parashikuan një të ardhme ekonomike
shumë të zymtë për vendin tonë, duke qenë se u
gjendëm të papërgatitur financiarisht përballë virusit, ndërsa tani janë thelluar opinionet negative.
Të gjitha vendet e prekura nga...

&

KOMENT

Faqe 11

ANALIZE

F. 16-17

Nga Bujar LESKAJ

Rishikimi i Reformës
Territoriale-Administrative,
një domosdoshmëri
Nga Kseniia OLENEVA

Roli i qytetarëve në
mirëqeverisjen vendore
Nga Ekrem SPAHIU

Pse u krijua Legaliteti?!
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Kuvendi shpall vendin vakant për Inspektor të Përgjithshëm të
ILDKPKI, ja kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

Ashtu siç gazeta e bëri publike një ditë më
parë, Kuvendi shpalli dje vendin vakant për
Inspektor të Përgjithshëm të ILDKPKI. Kështu,
Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën
Publike dhe të Drejtat e Njeriut në drejtimin e
kryetarit Ulsi Manja dhe në cilësinë e komisionit
përgjegjës, shqyrtoi dje projektvendimin për
shpalljen e vakancës së Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave
(ILDKPKI). Në nisje të mbledhjes, kryetari i
Komisionit, Ulsi Manja, parashtroi se Kuvendi
ka zgjedhur Shkëlqim Ganajn, në detyrën e

Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të
Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave me një mandat 7-vjeçar.
Më tej Manja sqaroi se Kuvendi i Shqipërisë
jo më vonë se tre muaj përpara përfundimit të
mandatit publikon shpalljen për vendin vakant
të kreut të ILDKPKI-së. Shpallja do të publikohet
për një afat 20-ditor dhe më pas kandidaturat
që plotësojnë kriteret dhe do të përzgjidhen,
do t’i kalojnë për shqyrtim seancës plenare.
Më pas projektvendimi u miratua me shumicë
votash nga anëtarët e pranishëm në mbledhjen
e komisionit. Ndërkohë, në bazë të këtij vendi-

mi Kuvendi ftoi për paraqitjen e kandidaturave
për Inspektor të Përgjithshëm, individët që janë
shtetas shqiptarë dhe që kanë mbaruar arsimin
e lartë juridik ose ekonomik në profilin financë,
Diplomë e Nivelit të Dytë; kanë vjetërsi në profesion, si jurist ose ekonomist financier, jo më pak
se 15 vjet; nuk janë dënuar penalisht me vendim
të formës së prerë; nuk janë anëtarë të partive
politike, deputet, ministër, zëvendësministër,
pjesëtar në strukturat e Policisë së Shtetit, Forcat e
Armatosura dhe Shërbimin Informativ Shtetëror.
Sipas njoftimit të Kuvendit, kandidatët duhet të
paraqesin dokumentacionin e kërkuar pranë

sekretarisë së Kuvendit brenda 20 ditëve nga
publikimi i këtij njoftimi. Afati i fundit për paraqitjen e kandidaturave është 10.12.2020. Më pas
referuar njoftimit, propozimi i çdo kandidature
duhet të përmbajë: CV-në e nënshkruar në çdo
faqe nga kandidati. Librezë pune ose vërtetime
të tjera që provojnë përmbushjen e kriterit ligjor
të përvojës në punë prej jo më pak se 15 vite
në profesion, si jurist ose ekonomist financier;
Diplomën dhe listën e notave të përfundimit të
arsimit të lartë; Deklaratë e Konfliktit të Interesit
që gjendet bashkëlidhur këtij njoftimi;Vërtetim i
gjendjes gjyqësore.

Kim publikon vendimin e DASH për Llallën: Sa për t’ju kujtuar, kjo mbetet në fuqi

Gjykata i zhbllokoi pronat, Yuri Kim del
me mesazh të fortë: Adriatik Llalla vijon
të mbetet i padëshiruar për SHBA
Rigels SELIMAN

P

ër amerikanët ish-Prokurori i
Përgjithshëm, Adriatik Llalla
vijon të mbetet i korruptuar
dhe i padëshiruar në Uashington. Dy ditë më parë gjykata zhbllokoi
pronat e ish-kryeprokurorit Llalla
duke u hequr sekuestron, ndërkohë që
Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion
dërgoi për gjykim çështjen ndaj tij. Por
lidhur me këtë veprim, ditën e djeshme
ka reaguar ashpër edhe ambasadorja e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës në
Tiranë, Yuri Kim. Kjo e fundit përmes
një statusi në rrjetet sociale kujtoi dje
se pavarësisht kësaj, mbetet në fuqi
vendimi i Departamentit Amerikan
të Shtetit për vendosjen e Llallës në
listën e zezë dhe heqjen e vizës së tij,
duke e ndaluar bashkë me familjen që
të hyjë në SHBA. “Thjesht një kujtesë
se ky përcaktim publik për korrupsion
madhor sipas Nenit 7031(c) të legjislacionit të Shteteve të Bashkuara mbetet
në fuqi”, shkruan Kim, nëTwitter, duke
publikuar vendimin e DASH për vendosjen e Llallës në listën e zezë. Pra, kjo
deklaratë e ambasadores amerikane,
Yuri Kim është një mesazh i qartë
për togat e zeza, sidomos prokurorët,
gjyqtarët dhe politikanët se për Shtetet
e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të
ketë amnisti për të korruptuarit. Kjo do
të thotë se edhe ambasadorjaYuri Kim
është në një linjë me ish-ambasadorin
amerikan në Tiranë, Donald Lu, i cili u
kishte shpallur “luftë” të korruptuarve
dhe madje ka pasur edhe përplasje
të forta me ish-Prokurorin e Përgjithshëm, Adriatik Llalla. Dy ditë më
parë u zbulua se ish-kryeprokurori
Adriatik Llalla është marrë i pandehur
për akuzën e fshehjes së pasurisë dhe
deklarimit të rremë kryer tre herë. Llalla do të përballet me drejtësinë, ndërsa
Gjykata e Posaçme kundër Krimit
dhe Korrupsionit (GJKKO) ka hequr
sekuestron preventive vendosur ndaj
pasurive të tij.
Ja vendimi i DASH për Llallën
Por në statusin e saj në rrjetet sociale, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëTiranë,Yuri Kim
ka publikuar edhe vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për Llallën. Po cili është vendimi i DASH për
vendosjen e Llallës në listën e zezë? Në
14 shkurt të vitit 2018 Departamenti

LLALLA SHPENZON 10 MIJË USD PËR LOBIM NË SHBA
Në 2 maj të vitit 2019 të dhënat
e bëra publike nga Dhoma e Përfaqësuesve në Kongresin e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, zbuluan
se ish-Prokurori i Përgjithshëm,
Adriatik Llalla shpenzoi rreth 10
mijë dollarë në shërbime lobimi
gjatë tremujorit të parë të vitit 2019.
Llalla punësoi në fillim të këtij viti
studion ligjore Sher Tremonte LLP

për të kundërshtuar vendimin e
Departamentit të Shtetit, i cili i ka
ndaluar ish-kreut të akuzës hyrjen
në SHBA për shkak të dyshimeve
për përfshirje në korrupsion. Sipas
të dhënave të deklaruara nga Sher
Tremonte LLP për periudhën 1 janar
-31 mars, Llalla ka paguar afërsisht
10 mijë USD në tarifa dhe shpenzime
për studion ligjore amerikane.

Kjo e fundit përmes
një statusi në rrjetet
sociale kujtoi dje se
pavarësisht kësaj,
mbetet ne fuqi vendimi i Departamentit
amerikan te Shtetit
për vendosjen e Llallës në listën e zezë
dhe heqjen e vizës
së tij, duke e ndaluar
bashkë me familjen
që të hyjë në SHBA...
PËRPLASJET MES ISH-AMBASADORIT
LU DHE ADRIATIK LLALLËS
Adriatik Llalla shërbeu si Prokuror i Përgjithshëm nga viti 2012 deri
në dhjetor 2017, kur ai u zëvendësua
nga Arta Marku. Gjatë periudhës që
drejtoi organin e akuzës, Llalla është
akuzuar se nuk ka vepruar kundër
korrupsionit dhe është përplasur publikisht me ambasadorin e SHBA-së në
Tiranë për shkak të pozicioneve mbi
reformën në drejtësi. Duke folur në
një konferencë të shoqërisë civile në
shkurt 2017, ambasadori amerikan
i Shtetit i ndaloi hyrjen në Shtetet e
Bashkuara ish-Prokurorit të Përgjithshëm, Adriatik Llalla. Vendimi u bë
publik nga Sekretari i Shtetit, RexTillerson, i cili e miratoi masën e ndalimit

Donald Lu, e akuzoi publikisht Llallën
se po pengonte reformën.“Prokurori i
Përgjithshëm është kundër reformës
në drejtësi. Për më shumë se 18 muaj
ka folur kundër reformës”, deklaroi
Lu. Por pas akuzave të drejtpërdrejta
të ambasadorit të SHBA-së, Prokuroria e Përgjithshme u përgjigj me
një deklaratë për shtyp ku e akuzonte
përfaqësuesin amerikan në Tiranë se
po ushtronte shantazh me pikëpamje
“sorosiane”.
për shkak të përfshirjes së ish-zyrtarit
shqiptar në raste të mëdha korrupsioni.“Sekretari i Shtetit Rex Tillerson ka
përcaktuar publikisht ish-Prokurorin
e Përgjithshëm Shqiptar (Z.) Adriatik

“

Llalla sipas Nenit 7031 (c) të Ligjit
të Përvetësimeve të Konsoliduara të
2017 për shkak të përfshirjes së tij në
korrupsion të madh. Seksioni 7031
(c) parashikon që në rastet kur Sekretari i Shtetit ka informacion të besueshëm se zyrtarë të huaj kanë qenë
të përfshirë në korrupsion të madh
ose shkelje të rënda të të drejtave të
njeriut, ata individë dhe anëtarët e
familjes së tyre të ngushtë nuk janë të
përshtatshëm për të hyrë në Shtetet
e Bashkuara. Ligji gjithashtu kërkon
që Sekretari i Shtetit t’i përcaktojë
publikisht ose privatisht zyrtarë të
tillë dhe anëtarët e familjes së tyre.
Përveç Llallës, Sekretari ka përcaktuar publikisht edhe bashkëshorten e
Llallës, Ardjana Llalla, vajzën e tij, Eni
Llalla dhe fëmijën tjetër të tij, shtetas
jo-amerikanë”, thuhet ndër të tjera në
vendimin e DASH.

Mediu akuza Ramës: Po
cenon procesin zgjedhor

Ndalimi i takimeve politike prej
Komitetit të Ekspertëve për parandalimin e Covid-19 është konsideruar
veprim i padrejtë dhe shkelje ligji prej
kreut të PR, Fatmir Mediu. Në takimin
me drejtuesit e forcës politike, Mediu
theksoi dje se nuk do të lejojë dëmtimin e procesit të zgjedhjeve.“Nisur
nga deklarimi i grupit të ekspertëve
që ndalohet takimet me më shumë
se 10 veta, në ambiente të mbyllura
apo të hapura, duke vazhduar pastaj
në mënyrë specifike me ndalimin e
aktiviteteve politike dhe të partive
politike mendojmë se ky është një
moment jashtëzakonisht i rëndë për
sa i përket procesit zgjedhor dhe lirisë dhe mundësisë së qytetarëve për
të komunikuar me politikën për të
kuptuar se kush duhet të jetë vendimi
i tyre në zgjedhjet e 25 prillit. Kjo është
drejtpërdrejt një pengesë në procesin
zgjedhor të partive politike, por dhe e
qytetarëve. Ne të bëjmë të mundur të
bashkojmë të gjithë opozitën kundër
Ramës”, deklaroi Mediu.

Braçe: Basha është
një mutacion i së
keqes Sali Berisha

Zv/kryeministri Erion Braçe ka
shpërthyer dje në akuza të forta në
adresë të kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Basha. përmes një
statusi në rrjetet sociale, zoti Braçe
theksoi se Basha është një mutacion
i së keqes Sali Berisha.“Basha është
një mutacion i së keqes Sali Berisha.
Por ka edhe më shumë, është hallexhi! Lulzim Basha ka një problem
të madh, të hershëm me viktimat-të
vrarët, të vdekurit në masakrën e
Krushës, por edhe përtej, kudo nga
Kukësi në Kosovë, problemi i tij janë
viktimat, të vrarët, të vdekurit, por
prej UÇK ama. Në masakrën e 21
janarit, problemi i tij janë katër të
pushkatuarit dhe më shumë se 12
të plagosurit në të njëjtin vend, bulevardin Dëshmorët e Kombit. Prej
dje, problemi i tij janë të gjithë ata
që humbën jetën nga koronavirusi;
Ai ka kohë që numëron të humburit
prej Koronavirus si nevojtar, si sukses i tij”, shkruan Braçe.
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Kreshnik Spahiu: Basha po përdor pandeminë për të larguar
vëmendjen nga akuzat kundër UÇK, deklarata e tij do fundosë Shqipërinë
Kreshnik Spahiu, ish-kreu i Aleancës Kuq e
Zi, akuzoi kryedemokratin Lulzim Basha se po
përdor pandeminë për t’u përplasur me qeverinë
dhe për të larguar vëmendjen e shqiptarëve ndaj
të shkuarës së tij. Përmes një postimi në Facebook ai shprehet se, deklaratat e fundit të Bashës
se po fshihet numri i viktimave janë fantazi e
tij për të ngritur reagime nga popull dhe për të
fshehur kështu krimet që ai i ka bërë këtij kombi,
duke filluar nga bashkëpunimi me SOROS dhe
deri tek kasetat e marra kameramanit të luftës së
Kosovës.“Dje Lulzim Basha gjeti mënyrën më të
poshtër për të spostuar akuzat e kosovarëve që ai

bashkëpunim me Serbinë. Nuk kishte si ndodhte
ndryshe. Lulzim Bashës i duhej një lajm bombë
që të shpërqendronte debatin.Tema iu ofrua nga
nekrofilët që drejtojnë Partinë Demokratike.
Dje Lulzim Basha plasi tymnajën e mijëra të
vdekurve nga Covid. Me pak fjalë, zgjodhi rrugën
e izolimit të Shqipërisë, si e vetmja mënyrë që
askush mos ketë vëmendjen te e kaluara e tij
e ndyrë që filloi me financimet e shkollës nga
SOROS, vazhdoi me veprimtarinë kundër UÇK
dhe u mbyll me shitjen e hapësirës detare Greqisë”, shkruan ai. Më tej Spahiu shprehet se, pa
kuptuar Basha po dëmton partinë e tij në lidhje

ne zgjedhjet dhe shqiptarët në lidhje me pandeminë. Sipas tij, deklaratat e Bashës do të krijojnë
më shumë hapësira që vendi të shkojë drejt një
izolimi të dytë dhe kjo do shkatërronte 25 prillin,
si dhe do të rrënonte ekonomikisht shqiptarët.
Sakaq ai vuri sërish në dukje se Basha ka zgjedhur mënyrën e gabuar, sepse një numër më
i lartë vdekjesh do përshpejtonte karantinimin
që Rama po e kërkon me ngulm. “Luli paska
zbuluar mbi 1000 të vdekur nga Covid por pa
emra. Të vdekurit nuk janë as mace dhe as qen,
por kanë identitet. Madje dhe qentë e Gjirit Lalzit
kanë emra dhe kartel mjekësor. 1000 të vdekur

nuk mund futen në xhepin e doktor Kalos apo
Piperos, Demokratët mund të festojnë një lajm,
që po përdoret si alibi për t’u harruar kaseta e
gazetarit kosovar Bellanica, por mos harrojnë
që një izolim total i Shqipërisë, do ishte shërbimi
më i madh që i bëjnë Edi Ramës dhe partisë.
Nekro-fantazia e Luli Bashës mund të fundosë
Shqipërinë dhe partinë. Një karantinë e dytë do
shkatërronte zgjedhjet e 25 Prill dhe karrierën
qyl, të Luli Bashës. Por Luli është aq gomar sa
nuk mund ta kuptojë, që rritja e numrit artificial
të viktimave e favorizon Edi Ramën dhe i sjell
Lulit, dramën”, u shpreh ai.

Avokati: Reprezalja e SPAK do të godasë edhe majtas

Spartak Ngjela: Llalla duhet të ndëshkohet, ka
mbrojtur të korruptuarit, Meta-Berisha dhe familjarët
e tyre të parët që do goditen nga SPAK e BKH
Esmeralda HIDA

A

vokati Spartak Ngjela e
cilëson si sinjal pozitiv
marrjen të pandehur të
ish-prokurorit Adriatik
Llalla. Të enjten Gjykata e Posaçme
pranoi dosjen e prokurorisë për
Llallën, i cili akuzohet për fshehje
pasurie. Në një prononcim për
gazetën “SOT” avokat Ngjela e cilëson Llallën si një të korruptuar,
si dhe personin që ka mbrojtur të
korruptuarit politik. I pyetur nëse
dosja ndaj Llallës është një sinjal se
po goditet korrupsioni, avokati tha:
“Lufta antikorrupsion ka kohë që
ka filluar. Ka filluar me Gjykatën e
Posaçme.Vetingu ka eliminuar 60-70
për qind të gjyqtarëve të korruptuar
edhe prokurorëve gjithashtu, ndërkohë e njëjta gjë ka filluar edhe në
politikën e lartë, dhe sot çështja penale e ngritur për korrupsion kundër
Prokurorit të Përgjithshëm, Llalla
tregoi një tjetër shenjë pozitive në
këtë drejtim. Edhe ai ka qenë njeri
i korruptuar dhe ka mbrojtur të
korruptuarit. Procesi i tij ka filluar
më herët, por tani u bë më aktiv,
sepse është formuar edhe Gjykata e
Posaçme me Prokurorinë e Posaçme.
Me gjykatën dhe prokurorinë e
mëparshme as nuk dënohej as nuk
hetohej dot Llalla”. Sipas avokatit,
me lëvizjet e fundit SPAK ka dhënë
provën që lufta anti-korrupsion po
vepron dhe do të vazhdojë në këto
ritme si për rastin e Llallës edhe për
hetime të thelluara në politikë.
Hetimet në nivel politik
Përveç Llallës avokati tregoi
se SPAK po jep sinjale se po shkon
drejt hetimeve edhe në nivel politik.
Një shembull janë hetimet që kanë
filluar së fundmi ndaj deputetit të
PS, Ervin Bushati. Sipas Ngjelës për
të treguar paanshmërinë SPAK ka
filluar hetimet me të majtët dhe kjo
tregon se më të rrezikuar janë të
korruptuarit në pushtet. “Tani vijmë
tek fakti i dytë: Fakti i dytë është
deputeti i Partisë Socialiste, Bushati,
ndaj të cilit sapo ka filluar hetimi, i
cili akuzohet për fshehje pasurie. Pra
kemi dy raste jashtë procesit të vetingut të pushtetit gjyqësor ku reforma
ka eliminuar të korruptuarit. Tani
kemi një situatë të re edhe kundrejt

AVOKATI: ME JOE BIDEN DREJTËSIA DO TRIUMFOJË NË SHQIPËRI
Dy ditë më parë avokat Ngjela bëri dhe një status në
rrjetet sociale ku deklaroi se me fitoren e Joe Biden në
SHBA reformat në Shqipëri do të avancojnë. “Gjendja e
korrupsionit të lartë shtetëror në Tiranë, është e gjitha në
një ankth inkoshient që po e shtyn të flasë budallallëqe
me akuza boshe. Bëjnë zhurmë në Shqipëri dhe sytë i
kanë nga Putini që të ndërhyjë për rinumërimin e votave
në Amerikë, sepse kanë pritur krizën e Perëndimit, njëlloj

si edhe Putin. Por gjendja ndryshoi, se tani në Amerikë
erdhi si president një statist i madh. Kur në Uashington
vjen si president një statist i madh, ndryshon i gjithë sensi
i zhvillimit botëror. Këtë na ka mësuar historia. Kjo që po
vjen do të jetë çast i lartë humanist i moralitetit në politikë,
historia e Shqipërisë do të fillojë të ecë drejt unifikimit të
saj. Kjo tendencë unifikuese do të shihet konkretisht që në
muajin shkurt të vitit 2021”, tha avokati.

NGJELA:
Hetimi i politikanëve
varet nga BKH
“Për gjykime politikanësh të
nivelit të lartë në Shqipëri duhet
të presim Byronë Kombëtare të
Hetimit, sepse në Shqipëri mungon hetimi i kualifikuar. Në qoftë
se nuk ka hetim nuk mund të ketë
gjyqe. Sepse pa hetim nuk mund
të marrë dot dosjet Prokuroria e
Posaçme. Prokuroria e Posaçme
nuk heton, por kontrollon hetimin, sepse kjo është natyra e
vetë prokurorit në legjislacionin
procedurialo-penal në Shqipëri.
E pra, hetimi ende nuk ka filluar,
se duhet të ngrihet BKH. Sipas
të dhënave të mia që vijnë nga
shtypi, është gati për t’u formuluar tërësisht Byroja Kombëtare e
Hetimit. Mbasi të formohet trupa e
plotë e BKH, keni për të parë që do
të fillojnë edhe hetimet në nivelet e
larta të politikës në Shqipëri. Kjo
mund të ndodhë maksimumi në
30 ose 40 ditët në vijim”, u shpreh
Ngjela për gazetën.

korrupsionit të lartë shtetëror, dhe
mendimi im është që kjo do vazhdojë.
Si do vazhdojë? Shenjat janë që do
vazhdojë duke goditur ose duke marrë
në pyetje korrupsionin e majtë në fillim, sepse kjo është teoria e goditjes penale në sensin modern. Kjo sepse, këta
janë në pushtet. Në rast se do fillonte
djathtas lufta antikorrupsion, atëherë
do shikonim se të djathtët do godisnin
të majtët duke argumentuar se kjo që
po ndodh është reformë politike. Dhe
shumë mirë që SPAK-u filloi me të
majtët”, tha avokati. Sipas avokatit me

Luan Rama: 25 prilli do
ndalë epokën e krimit
dhe korrupsionit

Teksa tregoi se ditën e sotme
LSI do votojë për strukturat e partisë,
nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për
Integrim tha i bindur se partia e tij do
të fitojë zgjedhjet. Më tej ai u shpreh
se pas 25 prillit do të marrin fund
krimi i organizuar dhe korrupsioni
në Shqipëri. “Procesi i zgjedhjeve
që do të zhvillohet nesër është një
moment i rëndësishëm padyshim
për të gjithë LSI-në, sepse shënon
fundin e një procesi riorganizimi,
ristrukturimi dhe rikonfirmimi të
angazhimit të anëtarëve të LSI-së
dhe nga ana tjetër shënon çeljen e një
etape të re, të etapës që do të çojë në
ndryshimin e madh me përmbysjen
e klikës uzurpatore të Rilindjes që
ka shkatërruar mbi të gjitha vlerën
e padiskutueshme të besimit qytetar
te vota. Natyrisht 25 prilli do të ndajë
përfundimisht 2 epoka: epokën e
shëmtisë korruptive, epokën e qeverisjes kriminale të pseudorilindjes”, tha
ai në një deklaratë për mediat.

Paloka: Humba kushërirën
nga Covid-19, nuk u
regjistrua si e tillë

ndërtimin e Byrosë Ndërkombëtare
të Hetimit si dhe me insistimin nga
amerikanët lufta antikorrupsion do të
vijojë gjithmonë e më shumë në ritme
të mira.“Tani, kjo kështu do vazhdojë,
ky është mendimi im, prandaj mendoj
se do të shohim dhe të tjerë nën akuzën
e korrupsionit, sepse edhe Byroja
Kombëtare e Hetimit është gati duke
u formuar. Ndërkohë ambasadorja
amerikane ka kërkuar rreptësisht
moszvarritjen e Gjykatës Kushtetuese,
pra të gjitha këto konvergojnë në një
pikë: cila është kjo? – Kjo po tregon se
lufta kundër korrupsionit në Shqipëri
po vazhdon në ritme edhe më të larta”,
tha Ngjela.
Ja pse Meta dhe Berisha godasin
reformën në drejtësi
Por edhe pse reforma në drejtësi
po ecën, sigurish që sulmet ndaj saj
nuk mungojnë. SPAK, BKH dhe
organet e vetingut janë sulmuar fort
nga opozita, sidomos nga ish-kryem-

inistri Berisha. Sulme ka lëshuar dhe
presidenti Ilir Meta. Sipas avokat
Ngjelës, këta dy emra janë më të
frikësuarit nga reforma prandaj e
sulmojnë. Ai tha se ata dhe familjet e
tyre janë mjaft të rrezikuar.“Janë më
të rrezikuarit që të dy nga reforma
antikorrupsion. Korrupsioni i lartë
shqiptar e kishte siguruar garancinë e
tij, te korrupsioni i pushtetit gjyqësor.
Por kjo garanci tani iu prish me
Prokurorinë dhe Gjykatën e Posaçme.
Dhe jo vetëm ata, por edhe familjet e
tyre janë njëlloj të rrezikuara nga ky
proces. Prandaj tani kanë humbur
ekuilibrin. Por nuk ka sens normal
kjo luftë që po bëjnë ata, sepse reforma në drejtësi dhe reforma antikorrupsion në Shqipëri, nuk drejtohen
nga shqiptarët, por drejtohen nga
amerikanët, nga ndërkombëtarët dhe
sidomos nga ekspertiza amerikane.
Berisha dhe Meta nuk e zvarrisin dot
reformën në drejtësi”, tha ai.

Për të mbështetur deklaratat
e Bashës për fshehjen e numrit
të të vdekurve, nënkryetari i PD,
Edi Paloka, tregoi dje historinë
personale të fshehjes së numrit të
viktimave nga COVID-19 me raste
të rrethit familjar të tij. Përmes një
postimi në Facebook Paloka denoncon se vajza e tezes së tij, pedagogia
Irena Bogdani vdiq nga COVID-19
dhe nuk është raportuar askund nga
autoritetet që ka vdekur nga virusi.
Brenda pak ditësh unë humba dy
njerëz të dashur të rrethit tim familjar. Irena ishte vajza e tezes time dhe
humbi jetën në spitalin infektiv prej
Covid-it . Po unë jam i bindur që
asnjë prej atyre mjekëve që e ndoqën dhe e mjekuan për Covid, nuk
e di që Irena nuk rezulton të ketë
humbur jetën nga Covidi në asnjë
dokument e komunikate zyrtare.
As në komunikatat e përditshme te
ministrisë e as në shifrat zyrtare të
qeverisë”, shkruan ai.
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Pas ultimatumit të Yuri Kim, KED vihet në lëvizje, nis shqyrtimin
e kandidaturave të Kuvendit e Presidencës për Kushtetuesen

Një ditë pas ultimatumit të ambasadores
amerikane,Yuri Kim, e cila u shpreh se Gjykata
Kushtetuese duhet të jetë funksionale brenda 6
javësh, Këshilli i Emërimeve është vënë menjëherë në lëvizje. Ditën e hënë do të mbahet
një mbledhje ku do të shqyrtohen kandidatët
e rinj të Kuvendit dhe Presidencës, si dhe do
shqyrtohen vendimet e Gjykatës Administrative për dy kandidatë të kthyer në garë.“Këshilli
i Emërimeve në Drejtësi, thërret mbledhjen e
tij të radhës ditën e hënë, datë 23.11.2020, ora
11.00, me këtë rend dite: 1. Miratimi i procesverbalit të përmbledhur të mbledhjes të KED-së

të datës 02.11.2020; Shqyrtimi i gjetjeve në
procedurën e verifikimit për kandidatët për
vendin vakant, vakancë e parakohshme në
Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 22.11.2019: Eugen
Papandile, Zhaklin Peto; Shqyrtimi i gjetjeve
në procedurën e verifikimit për kandidatët
për vendin vakant, vakancë e parakohshme në
Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018 dhe rishpallur në datat 27.09.2019 dhe 24.09.2020: Aleksandër Toma, Altin Binaj, Eugen Papandile, Ilir
Haznedari, OrkidaTotojani”, thuhet në njoftim.

Po ashtu të hënë do të shqyrtohen gjetjet në
procedurën e verifikimit për kandidatët për
vendin vakant, vakancë e parakohshme në
Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Kuvendi
i Shqipërisë në datën 28.08.2018 dhe rishpallur
në datat 21.08.2019 dhe 24.09.2020: Altin Binaj,
Ilir Haznedari. Në kuadër të masave shtesë të
për të parandaluar përhapjen e COVID-19, të
miratuara nga Komiteti Teknik i Ekspertëve në
mbledhjen e datës 17.11.2020, sipas të cilave
ndalohen grumbullimet me më shumë se 10
persona në vende të hapura dhe të mbyllura,
nga të ftuarit është kërkuar që, për të siguruar

respektimin e këtyre masave, gjatë zhvillimet
të mbledhjeve të KED-së të marrë pjesë vetëm
nga një përfaqësues nga secili institucion.
Ambasadorja Kim të enjten kërkoi angazhim
maksimal nga të gjitha institucionet. “Është
mirë të shohësh progres drejt funksionimit
të Kushtetutës deri në fund të këtij viti. 6
javë të mbetura- Presidenca, Parlamenti dhe
institucionet e drejtësisë duhet të vazhdojnë
të punojnë me urgjencë. Faleminderit KED
për sigurimin e kandidatëve të kualifikuar.
Udhëheqësit duhet të përmbushin premtimet
për njerëzit e Shqipërisë për drejtësi”, tha ajo.

BKH pritet të rihapë garën, skualifikohen 16 emra

Gati ngritja e Byrosë së Hetimit, 39 kandidatë
kalojnë intervistën dhe projektohen për
hetues, më 2 dhjetor i nënshtrohen poligrafit

B

yroja Kombëtare e Hetimit
po shkon drejt finalizimit.
Komisioni i përzgjedhjes
së kandidatëve ka mbyllur
dje intervistat me 55 emra dhe ka
kualifikuar 39 kandidatë për në fazën
e fundit, atë të poligrafit. Përmes një
njoftimi për mediat, BKH bën me dije
se në datën 2 dhjetor do të zhvillohet
testi i poligrafit dhe ata që e kalojnë
me sukses do të bëhen automatikisht
hetues të BKH. “Komisioni i Përzgjedhjes në datë 19.11.2020, mbylli
Fazën e Intervistës dhe përzgjedhjes
së kandidatëve, për fazat e mëtejshme
të konkurrimit. Kandidatët e kualifikuar, do të plotësojnë deklaratën
e pasurisë dhe interesave private e
kandidatit për pozicione të ndryshme
në institucionet e sistemit të drejtësisë.
Deklarata e pasurisë, e plotësuar, do
të dërgohen të skanuara, me e-mail,
në adresën bkh.aplikim@spak.al, jo
më vonë se data, 02.12.2020. Kandidatët e kualifikuar, do ti nënshtrohen
Testit të Poligrafit. Vendi, data dhe
ora e zhvillimit të Testit të Poligrafit
dhe udhëzime të hollësishme do të
njoftohen në datën 02 Dhjetor 2020,
në uebsite-in e BKH-së, (BKH.al)”,
njoftoi Byroja e Hetimit. Sipas saj,
faza e intervistës u zhvillua nën
vëzhgimin dhe monitorimin e Komisionit Ndërkombëtar të Ekspertëve,
të caktuar nga misionet e Qeverisë së
Shteteve të Bashkuara të Amerikës
dhe Bashkimit Europian në Shqipëri.
Sipas ligjit, Byroja e Hetimit do të ketë
minimalisht 60 hetues. Pas intervistës
janë skualifikuar 16 emra dhe mund
të ndodhë që gjatë verifikimit të
deklaratave dhe poligrafit të largohen
dhe emra të tjerë. Megjithatë sado që
të jetë numri Byroja e Hetimit do të
nisë menjëherë punën. Ata pak emra
që do të përzgjidhen do të dërgohen
në SHBA për trajnim. Më pas Aida
Hajnaj do të rihapë garën dhe do të
ketë një proces të dytë për përzgjedhjen e hetuesve. Ndërkohë që gjatë
diskutimeve në Kuvend për buxhetin
e ri, BKH paralajmëroi se do të ketë
80 hetues.
Vijon puna e BKH
Edhe pse Byroja e Hetimit do
të quhet e kompletuar pasi të jenë
përzgjedhur hetuesit dhe stafi i administratës, në prapaskenë po punohet gjithsesi. Pak ditë më parë Ha-

KONTROLLET MJEKËSORE
1. Secili nga kandidatët e përzgjedhur, do të kryejë
vizitat mjekësore. BKH kërkon që të gjithë hetuesit
të jenë të aftë nga ana mjekësore për të ushtruar
detyrat e tyre profesionale. Historia mjekësore e
një aplikanti për BKH është konfidenciale dhe nuk
do t’i jepet askujt që nuk është i autorizuar për të
mbajtur këtë informacion.
2. Çdo kandidat duhet t’i nënshtrohet një kontrolli

mjekësor dhe të paraqesë raportin mjekoligjor.
Raporti mjekoligjor duhet të dorëzohet nga kandidatët të cilët do të përzgjidhen për të kaluar në fazën
e verifikimit të pasurisë dhe figurës .
3. Kandidatët do të dorëzojnë bashkë me raportin mjekoligjor dhe një dokument të lëshuar nga institucionet
shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i
lëndëve narkotike.

JA 39 EMRAT
E KUALIFIKUAR
PËR FAZËN FINALE
Ingri

Vorfi

Samet

Gurguri

Alsaed

Sinani

Olivia

Myftiu

Pyetjet drejtuar
hetuesve të BKH

Kridis

Kupe

Armand

Hasalla

Kejvin

Cani

1. A keni ndonjë problem
shëndeti kronik, paaftësi apo
gjendje të tjera mjekësore të cilat
kufizojnë aktivitetin tuaj fizik?
2. A merrni mjekime rregullisht?
3. A është emëruar ndonjë i
afërmi juaj si prokuror në Prokurorinë e Posaçme?
4. A jeni shpallur ndonjëherë
fajtor me vendim të formës së prerë për një çështje penale?
5. A jeni në hetim ose gjykim
për ndonjë vepër penale?
6. A jeni ju tani ose a keni qenë
ndonjëherë anëtar i ndonjë partie
politike në
7. Shqipëri? (Kini parasysh
që një gjë e tillë nënkupton përfshirjen në aktivitetet e partisë,
edhe pse ju nuk keni qenë i regjistruar si anëtar.)

Anisa

Duka

jnaj firmosi një marrëveshje me
Drejtorinë e Tatimeve për të luftuar
pastrimin e parave, ndërsa gazeta ka
mësuar se kanë nisur konsultat dhe
me ndërkombëtarët sa i takon luftës
kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Një ndër organizatat e para
ndërkombëtare që do të asistojë BKH
është EUROPOL.“Misioni Pameca ka
mundësuar një bashkëbisedim mes
Aida Hajnajt dhe përfaqësuesve të
EUROPOL për të hedhur piketat e
bashkëpunimit. Në takim morën pjesë
Z. Jari Liukku, Shefi i ESOCC, Z. Roberto Garbini, Specialist i Projekteve
Analitike (AP Copper) dhe Drejtues
të përfaqësive të vendeve të BE dhe
Palëve të Treta pjesë e AP Copper.
Kjo video Konferencë shërbeu për të
diskutuar në lidhje me bashkëpunimin

Orald

Lani

Bledar

Halilaj

Greta

Drishti

Kelti

Muca

Sajmir

Cuka

Astrit

Rapce

Eduart

Kaloshi

Indrit

Ago

Irena

Hoxha

Mikeljan

Shkalla

Nikolin

Bello

Vjollca

Velaj

Bislim

Rrustemaj

Bora

Nanogjoka

Bledar

Strelca

Uskana

Lleshi

Komisioni i përzgjedhjes së kandidatëve ka
mbyllur dje intervistat me 55 emra dhe ka
kualifikuar 39 kandidatë për në fazën e fundit, atë të poligrafit. Përmes një njoftimi për
mediat, BKH bën me dije se në datën 2 dhjetor do të zhvillohet testi i poligrafit...

Besnik

Mesi

Endri

Balla

e ardhshëm midis dy organizatave në
luftën kundër krimit të organizuar dhe
korrupsionit, të cilat nuk mund të shihen si dy fenomene të pavarura, siç u
tha nga pjesëmarrësit. Z. Liukku theksoi se është e rëndësishme të sigurohet
një bashkëpunim aktiv, ndërsa ai ftoi
Drejtorin e BKH të konsideronte Europol-in si një burim informacioni në
lidhje me vendet anëtare të BE. Znj.

“

Hajnaj vlerësoi fjalët e Z. Liukku dhe
theksoi se karakteri ndërkombëtar i
krimit në ditët e sotme kërkon bashkëpunim dhe angazhim midis partnerëve. Ajo përmendi që operacionet
e ndërsjella dhe ekipet e përbashkëta
të hetimit, si dhe shkëmbimi i informacionit mund të jenë thelbësore në
luftën kundër krimit të organizuar”,
njoftoi PAMECA.

Erjon

Tema

Lindita

Nushi

Ramadan

Cani

Renato

Lapa

Alvaro

Noga

Nerta

Xhabrahimi

Stela

Shkarpa

Alketa

Shima (Balla)

Elvis

Treska

Ervin

Zenelaj

Florenc

Dauti

Loris

Dervishi

Algert

Çekrezi
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Nuk kanë fund bëmat e Prokurorisë Speciale, akuzon
krerët e UÇK për manipulim dëshmitarësh para gjyqit

www.sot.com.al

Zyra e Prokurorit të Specializuar në Hagë publikoi këtë javë dokumente që akuzojnë ish-shefat
e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët tani janë
politikanë të lartë, duke përfshirë presidentin e
dorëhequr kohët e fundit Hashim Thaçi, për përpjekje për të ndërhyrë te dëshmitarët e mundshëm
të prokurorisë përpara gjyqit të tyre për krime
lufte dhe krime kundër njerëzimit. Dokumentet
e redaktuara, të cilat datojnë nga maji i këtij viti,
përbëjnë një kërkesë nga Zyra e Prokurorit të
Specializuar drejtuar Dhomave të Specializuara të

Kosovës për të arrestuar katër të dyshuarit, transferimin e tyre në Hagë dhe kontrollimin e pronës
së tyre, e cila përfundimisht ndodhi në fillim të këtij
muaji. Kërkesa për arrestim argumenton se katër
ish-burrat e UÇK-së – Thaçi, së bashku me Kadri
Veselin, kreun e Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Jakup Krasniqin, një figurë e hershme në
partinë Nisma Socialdemokrate (NISMA) dhe Rexhep Selimin, kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes
Vetëvendosje – “ushtrojnë ndikim të madh mbi
ish-anëtarët e UÇK-së dhe Kosovën në përgjithë-

si”, raporton“BIRN”. Ajo i akuzon të dyshuarit se
kanë “lehtësuar dhe inkurajuar në mënyrë aktive
një klimë pandëshkueshmërie dhe kanosjeje”dhe
pretendon se“tashmë ka prova për përpjekjet e tyre
për të ndërhyrë në aktivitetet hetimore të Zyrës
së Prokurorit të Specializuar”. Ajo pretendon se
“zyrtarët qeveritarë besnikë të Thaçit dhe Veselit
kanë kryesuar pagesa korrupsioni nga qeveria për
dëshmitarët e mundshëm të SPO-së (prokurorisë)”.
Thaçi gjithashtu akuzohet se në mënyrë indirekte
i ka ofruar“përfitime të ndryshme”një dëshmitari

të mundshëm në këtë çështje. Përpjekjet për të
ndikuar te dëshmitarët e mundshëm“kanë përfshirë edhe punësimin e tyre në poste qeveritare”,
pretendon ajo më tej. “Në periudhën kohore të
aktakuzës, të dyshuarit ishin eprorë të shumë
dëshmitarëve të mundshëm të SPO-së. Ata vazhdojnë të mbajnë poste të larta autoriteti dhe/ose
ndikimi. Ata kanë mjetet, motivin dhe mundësinë
për të ndërhyrë te dëshmitarët, viktimat ose
bashkëpunëtorët dhe përndryshe kërkojnë të
pengojnë procedurat”, paralajmëron ajo.

“Karantinimi” i Gjykatës së Tiranës krijon konfuzion për procesin

Dosja “Hajdari”, prokuroria mesazhe të forta
në gjyqin e Izet Haxhisë, nxjerr dëshmitarë të
rinj dhe kërkon shoqërimin me forcë të tyre

P

rokuroria ka dhënë dje sinjale
se mund të ketë zhvillime të
forta në gjyqin ndaj Izet Haxhisë. Edhe pse Gjykata e Tiranës kishte njoftuar se do të qëndrojë
e mbyllur për shkak të infektimeve mes
gjyqtarëve, nuk ka ndodhur kështu. Dje
u mbajt seanca, por për shkak të njoftimit të gjykatës ka pasur një ngatërresë
duke bërë që avokati i Haxhisë, zoti
Idajet Beqiri të mos marrë pjesë. Për
gazetën zoti Beqiri deklaroi se gjykata
ka njoftuar pezullimin e gjyqeve dhe
prandaj nuk ka marrë pjesë. Megjithatë
në diskutimet e pakta që ndodhën dje
në seancë, prokuroria kërkoi që të nisë
procesi i dëgjimit të dëshmitarëve, ndërsa në dritë dolën dhe dy emra të rinj.
Sipas prokurorisë duhet të merren me
forcë në seancë dëshmitarët A. L. dhe K.
M. Bëhet fjalë për dy emra që nuk ishin
te lista e bërë e ditur nga prokuroria pak
kohë më parë. Emrat në fjalë nuk kanë
preferuar që të dëshmojnë për ngjarjen
e për këtë arsye prokuroria e sheh me
vende që ata të shoqërohen me polici.
Por ky është dhe një mesazh për emrat
e tjerë që refuzojnë të dëshmojnë. Emri
më i përfolur është ish-kryeministri
Sali Berisha. Gjykata nuk e ka thirrur
për momentin, por mund të thirret më
vonë nëse dëshmitarët e tjerë tregojnë
detaje mbi rolin e tij. Berisha e ka thënë
disa herë se nuk do të marrë pjesë në
një gjyq të tillë, por dje prokuroria dha
sinjale se mund të ketë dhe marrje
me forcë.
Dosja e Izet Haxhisë
Gazeta ka siguruar dosjen e palës
mbrojtëse dorëzuar në gjykatë. Pak
ditë më parë u kërkuan të thirren si
dëshmitarë rreth 30 emra, ndërsa
avokati Idajet Beqiri në relacionin e tij
dorëzuar gjyqtarit ka treguar arsyet se
përse klienti i tij është i pafajshëm. “I
pandehuri Izet Haxhia ka kërkuar me
këmbëngulje të vijë dhe të ballafaqohet
drejtpërdrejt me të vërtetën e ngjarjes
së 12 shtatorit 1998 të vrasjes së Azem
Hajdarit, të bëjë deklarimet e tij për të
gjithë këtë ngjarje, të japë versionin
real, të bazuar në prova, në fakte, në
akte, në dëshmitarë okularë dhe në
prova të tjera indirekte, por tepër të domosdoshme për të formuar e bashkuar
të gjitha hallkat e zinxhirit të së vërtetës
së kësaj ngjarje që për opinionin juridik
dhe publik shqiptar është etiketuar me
emrin Vrasja e Shekullit”, thuhet në
argumentet e palës mbrojtëse. Më tej

HAXHIA:

AZEMIN E NXORI NË PRITË BERISHA

“Përballë makinës ku ndodhej Fatmir Haklaj, Jaho dhe
Naim Çangu, në distancë nga trotuari ku ndodhej makina
ka qenë një lokal.Aty ndodhej e ulur mbesa e Sali Berishës,
Shpresa Breçani.Ajo i ka pa dhe i ka njohur, se njihen gjithë
tropojanët. Ajo ka hyp në zyrë dhe ka tregu Berishës për
atë që ka pa. Sali Berisha kishte dijeni se kush ishte në
makinën me targa Vlore përpara selisë së PD, jam sigurt

me 1 mijë për qind. Ç’punë kishte Azemi që të zgjidhte
këtë çështje? Azemit kur i ka thënë Berisha ka shkuar në
zyrën e tij, dhe në atë kohë në korridorin e zyrës ka qenë
Genc Pollo me Sali Lushën duke biseduar ndërsa Azemi i
alarmuar u ka thënë se Saliu i ka thënë se jashtë është një
makinë me bombë që do të hedhë në erë PD dhe merr një
armë”, ka rrëfyer Izet Haxhia kohë më parë.

Dje u mbajt seanca,
por për shkak të njoftimit të gjykatës ka
pasur një ngatërresë
duke bërë që avokati
i Haxhisë, zoti Idajet
Beqiri të mos marrë
pjesë. Për gazetën
zoti Beqiri deklaroi se
gjykata ka njoftuar
pezullimin e gjyqeve

“

janë ngritur dhe akuza të forta, duke
deklaruar se kjo ngjarje është e trukuar
politikisht. Sipas palës mbrojtëse, Izet
Haxhia, ka qenë njeriu më i besuar i
ish-presidentit të vendit Sali Berisha,
badigardi kryesor i tij, njeri i familjes së
tij, dëshmitar okular i shumë ngjarjeve
që passollën vrasjen e Azem Hajdarit.
Po ashtu thuhet se di shumë mirë gjithë
të vërtetën e ngjarjes së 12 shtatorit
1998, motivet e saj, të interesuarit direkt dhe indirekt për vrasjen e Azem
Hajdarit, dëshmitarët okularë dhe ata
që me dashje apo pa dashje e nxorën
në pritë për ta vrarë Azem Hajdarin.
“Izet Haxhia nuk mund të pajtohej dhe
të bëhej pjesë e manipulimit të kësaj
vrasje, e moszbardhjes së të vërtetës së
kësaj ngjarje, e mbulimit me dashje prej
faktorëve politikë, por edhe prej organit
të akuzës, ku me dashje, ku nga paaftësia, ku nga izolimi total për të shkuar
dhe për të marrë provat e duhura, ku
nga ndërhyrja direkte për të prishur
vendin e ngjarjes, provat materiale,
provat shkencore, të kësaj vrasje, si
qytetar i përgjegjshëm i këtij vendi, me

Kufizimi në kufirin
grek, vetëm
750 persona në ditë

Ministria për Europën dhe Punët
e Jashtme njofton në lidhje me kufizimet e hyrjes në rrugë tokësore të
udhëtarëve drejt Greqisë, përfshirë
pikat kufitare me Shqipërinë.“Sipas
vendimit të publikuar në Gazetën
Zyrtare të Qeverisë greke, duke filluar nga dita e sotme, datë 20 nëntor
2020, ora 06:00 e mëngjesit, mbyllet
pika kufitare në Kapshticë. Kushdo
që ka hyrë nga kjo pikë në territorin
grek para orën 6:00 të ditës së sotme,
duhet të vetëkarantinohet një javë.
Lejohet kalimi i njerëzve, automjeteve, kamionëve në Kakavijë. Në
rast kalimi, aplikohet vetëkarantinim
i detyrueshëm njëjavor pavarësisht
shtetësisë dhe në rast shkelje, do të
aplikohet gjobë prej 5000€”, thuhet
në njoftimin e publikuar nga MEPJ.
Po sipas njoftimit, orari i lëvizjes në
Kakavijë është 7:00 – 23:00 dhe vetëm
750 persona lejohen të kalojnë në ditë.

Masat kundër
koronavirusit, policia
valë gjobash

BEQIRI: IZET HAXHIA MIK I HAJDARIT
“Izet Haxhia ka qenë bashkëpunëtor, idealist i përbashkët dhjetorist, mik i afërt familjar, i ka ngrënë
bukën shumë e shumë herë në ditë
të mira dhe në ditë të vështira Azem
Hajdarit, në familjen e tij. Ai ka një
obligim të thekshëm moral të sqaroj
sa të jetë e mundur dilemat e vazhdueshme, të shprehura kudo botërisht,
prej bashkëshortes së të ndjerit Azem
Hajdari, e cila megjithëse ka punuar
shumë vite gjyqtare në të dyja shkallët
e gjykimit, megjithëse i ka patur të
gjitha mundësitë të njihet me gjithçka
ka dosja brenda, megjithëse është
një emër të njohur nga i gjithë opinioni
shqiptar, me të mirat dhe me të errëtat
e veta, si një njeri me arsim të lartë dhe
me profesionin mjek, pas afro 20 vjet
reflektim real dhe vuajtje shpirtërore
nga deformimi që i është bërë kësaj

kolege dhe dashamirëse me të gjithë
gjyqtarët e të tre shkallëve të gjykimit,
prej tyre thotë se ka krijuar mosbesimin më të madh se kjo e vërtetë për
këtë ngjarje të vrasjes së bashkëshortit
të saj, nuk është zbardhur juridikisht
si duhet, janë manipuluar dhe janë
fshehur prova. Kemi të bëjmë me
bashkëshorten e viktimës, me fëmijët
madhorë të viktimës, të cilët e duan
versionin e ngjarjes edhe prej mikut të
ngushtë të familjes së tyre, Izet Haxhia, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në
këtë vrasje”, ka thënë avokati Beqiri në
mbrojtjen e tij.
ngjarje, kërkon të rrëfehet para kësaj
gjykate për gjithçka di, për gjithçka ka
parë e dëgjuar vetë, si dëshmitar okular, apo bashkëfajtor, nëse i provohet
bashkëpunim apo ndonjë vepër tjetër
penale”, thuhet në mbrojtjen e tij.

Ndëshkohen me masë administrative 3.000 lekë, 645 qytetarë
që u konstatuan duke lëvizur pa
maskat mbrojtëse. Masë administrative 1.000.000 lekë, për 1 subjekt
që nuk respektoi masat anticovid.
Gjithashtu, ndëshkohen me masë
administrative 10.000 lekë secili,
9 qytetarë që u konstatuan duke
lëvizur në këmbë pas orës 22:00.
Strukturat e Policisë, krahas përmbushjes së detyrave funksionale
për parandalimin, evidentimin dhe
goditjen e paligjshmërisë, kanë vijuar kontrollet në terren në të gjithë
vendin, për të monitoruar zbatimin
e masës së re për parandalimin e
përhapjes së COVID-19, mbajtjen e
detyrueshme të maskës mbrojtëse,
e cila është detyrim për të gjithë
qytetarët, që në momentin që dalin
nga shtëpia. Gjithashtu, gjatë kontrolleve, shërbimet e Policisë kanë
konstatuar dhe ndëshkuar me masë
administrative 1.000.000 lekë, 1 lokal
në ambientet e të cilit nuk respektoheshin protokollet e sigurisë.
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Ndalimi i takimeve politike, Pëllumbi: PS fushatë elektorale edhe online,
socialistët të përgatitur të kërkojnë votën e qytetarëve në distancë
Në një kohë që Komiteti Teknik pranë
Ministrisë së Shëndetësisë ka vendosur që të
ndalojë tubimet dhe elektorale, si masë kjo për
të parandaluar përhapjen e Covid-19, partitë
politike kanë nisur të bëjnë kalkulimet dhe hartojnë strategjitë se si do të shkojnë për të takuar
qytetarët në kuadër të zgjedhjeve parlamentare
të 25 prillit të vitit 2021. Në lidhje me këtë çështje,
dje ka folur edhe Sekretari Organizativ i Partisë
Socialiste, Arben Pëllumbi, i cili gjatë një prononcimi për mediat u shpreh se nuk përjashtohet
mundësia që fushata elektorale, pra ajo zyrtare,

të zhvillohet online. Sipas tij edhe pse askush
nuk mund t’i japë përgjigje të saktë rrjedhës së
pandemisë dhe masave mbrojtëse që detyron,
socialistët janë përgatitur edhe për skenarin më
të vështirë, të bërit fushatë në distancë. “Kemi
thënë që në valën e parë të kësaj pandemie që
nuk është një gjë e panjohur që aktiviteti ynë
i ardhshëm, i këtij sezoni, bile edhe fushata
mund të na detyronte ne që ne të bënim mjaft
ndryshe në këtë fushatë elektorale. Ne si Parti
Socialiste jemi të përgatitur deri diku për këto
lloj situatash. Mbase në një të ardhme, duke

qenë se kemi edhe dimrin përpara dhe është i
paparashikueshëm numri i infektimeve mund
të na detyrojë që ne më shumë të komunikojmë
në mënyrë virtuale sesa në mënyrë fizike”, tha
Pëllumbi. Por komunikimi jo ballë për ballë
me elektoratin, kur këtij të fundit i kërkohet
vota për një mandat të tretë të “Rilindjes”,
sipas Pëllumbit, do të thotë sfidë. “Për forcën
tonë politike kjo është një e metë në thonjëza
sepse ne jemi një parti që përfaqësojmë shtresat më vulnerabël të shoqërisë dhe normal që
nevoja për të qenë parni tyre, për të komuni-

kuar me ta ka qenë edhe forca jonë në raport
me votuesin dhe elektoratin tonë”, u shpreh
ai. Ndërkohë pretendimit të demokratëve se
Komiteti Teknik i Ekspertëve priti të mbyllë
takimet elektorale të mazhorancës, sekretari
organizativ i socialistëve i quajti absurde dhe
të pavend.“Kemi dëgjuar shumë gjëra absurde
kështu që nuk është ndonjë çudi e madhe që
të dëgjojmë edhe këtë gjë, por nuk besoj që e
gjithë bota ngrihet në këmbë për të penalizuar
opozitën tonë”, nënvizoi Sekretari Organizativ
i Partisë Socialiste, Arben Pëllumbi.

Deputetët që janë më pak të vlerësuar rrezikojnë të mbeten jashtë listës së 25 prillit

PS mbyll fazën e parë të verifikimit, Rama javën
e ardhshme merr të dhënat e para nga baza për
deputetët, nis kalkulimi i listës së kandidatëve
Rigels SELIMAN

P

artia Socialiste po shkon
drejt mbylljes së fazës së
parë të verifikimit të performancës së deputetëve
aktualë dhe aplikimeve për të qenë
pjesë e garës për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit të vitit 2021.
Pak ditë më parë kryeministrit Edi
Rama prezantoi platformën “Deputeti që duam” gjatë një konference
për shtyp nga selia rozë, ndërsa u
shpreh se deputetët e ministrat do
të kalojnë në skaner deri në datën
25 nëntor dhe se në dhjetor piketohen emrat e parë që mbeten jashtë
listave sa u takon zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. Por duket
se platforma online “anëtarësia.
ps.al”, jo vetëm që i ka dhënë frytet
e saj, por po shkon drejt mbylljes.
Gazeta ka mësuar se kryeministri
Rama ka marrë të dhënat e para
nga portali. Mësohet se sapo të
njihet me të gjitha vlerësimet,
qofshin këto pozitive apo negative
që janë adresuar për deputetët
dhe ministrat, kryeministri Rama
do të nisë edhe me kalkulimet e
listës së kandidatëve që do të garojnë për deputet nën siglën e PS
në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Ky proces do të kalojë në
disa filtra, ndërsa mësohet se ata
deputetë që rezultojnë se ndaj tyre
ka pakënaqësi nga baza socialiste,
rrezikojnë të mbeten jashtë listave
të Partisë Socialiste për zgjedhjet
e 25 prillit. Po ashtu, mësohet se
edhe në portalin tjetër “Deputeti
që Duam” ka pasur një bum aplikimesh nga qytetarët, të cilët kanë
shfaqur interes për t’iu bashkuar
Partisë Socialiste dhe garuar nën
siglën e saj si deputet në zgjedhjet
e ardhshme.
Valë kritikash në
portal për deputetët
Por ajo që bie në sy referuar
burimeve, është fakti se shumë
qytetarë dhe anëtarë të Partisë
Socialiste janë shfaqur të pakënaqur me performancën e zyrtarëve
të lartë socialistë gjatë votimit në
platformën online “anëtarësia.
ps.al”. Mësohet se ata janë shprehur se deputetët dhe ministrat
duken në zonë rrallë dhe se tregohen arrogantë ndaj shqetësimeve

JA ÇFARË ËSHTË PLATFORMA KU U VLERËSUAN DEPUTETËT
Partia Socialiste ka prezantuar në datën 4 tetor platformën online “anëtarësia.ps.al”, ku anëtarët socialistë
do të japin vlerësimin e tyre online, me pikë për të gjithë
kandidaturat për deputetë, të cilët duan të hyjnë në listat
e socialistëve për zgjedhjet e 25 prillit 2021. Kjo platformë
u prezantua atë ditë nga kryeministri Edi Rama dhe kreu

i Grupit Parlamentar të PS,Taulant Balla. Ky i fundit bëri
me dije se platforma siguron anonimatin e çdo anëtari
të Partisë Socialiste dhe siguroi se nuk ka manipulime
të vlerësimit, që mund ta kthejnë në komisione farse ku
votohet më pak i pëlqyeri, duke iu referuar këtu votimeve
për kandidatë të Partisë Demokratike.

RAMA:
Në skanerin e
anëtarësisë janë
edhe ministrat

Gazeta ka mësuar se kryeministri Rama ka marrë
të dhënat e para nga portali. Mësohet se sapo të
njihet me të gjitha vlerësimet, qofshin këto pozitive apo negative që janë adresuar për deputetët
dhe ministrat, kryeministri Rama do të nisë edhe
me kalkulimet e listës së kandidatëve...
të tyre. Po ashtu, mësohet se baza
ka ngritur si shqetësim edhe çështjen e punësimeve, duke zbuluar
në portal se shumë socialistë janë
në rrugë të madhe dhe administratë shtetërore dominohen nga
njerëz, madje militantë të Partisë
Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pra, kjo do të
thotë se për të gjithë deputetët ndaj
të cilëve ka pasur shumë pakënaqësi nga baza, do të jetë në pikëpyetje të mëdha rikandidimi i tyre
në zgjedhjet e 25 prillit. Megjithatë,
mbetet të shihet në ditët në vijim se
çfarë do të ndodhë më konkretisht.
Kujtojmë që në fillim të tetorit të

“

këtij viti, Rama zbuloi detaje nga
portali, ku anëtarësia socialiste do
të votonte për deputetët. “Ne kemi
hapur një procesi inovativ brenda
familjes sonë politike si fillim, për
vlerësimin e deputetëve dhe deputeteve të grupit tonë parlamentar
nga e gjithë familja jonë politike.
Është një platformë inovative, ku
çdo anëtar dhe anëtare e kësaj
familjeje ka akses përmes një çelësi
personal dixhital në këtë platformë
dhe mund të marrë pjesë në të
gjithë proceset brenda platformës,
nga vlerësimi i deputetëve dhe
deputeteve që është ndërveprimi i
parë, tek diskutimet e brendshme,

“Nuk do u themi gjë që sot,
por do të kemi edhe një rubrikë
për vlerësimin ministrave, pra të
ndarë jo thjesht si deputetë pasi
kemi dhe ministra që nuk janë deputetë. Do të marrim vlerësimin
e njerëzve. Por dua të them se
ministrat vlerësohen mbi bazën
e kontratës që kanë dhe detyrave
që kanë. Një pjesë e madhe e detyrave të tyre nuk gjejnë vend në
ekranet tuaja, portalet tuaja, kanalet tuaj, por ama ne i vlerësojmë.
Unë nuk vlerësoj nga televizori,
apo portalet, vlerësoj nga rezultatet
fushë për fushë, sipas objektivave,
sipas kalendarit, sipas planit. Ne
kemin një strukturë të tërë dixhitale që në kohë reale në ekran
në Kryeministri tregon zbatimin e
detyrave dhe mbi këtë bazë bëhet
vlerësimin”, deklaroi pak ditë më
parë kryeministri Edi Rama.
etj. Çdo anëtar dhe anëtare partie
do të japë një vlerësim me pikë
nga 1 tek 5, në mos gabohem, ku
sigurisht 1 është vlerësimi më i ulët,
5 është vlerësimi më i lartë, për si
e sheh çdo deputet dhe deputete
pas kësaj periudhe përfaqësimi, i
bazuar në mbështetjen që ai\ajo
ka dhënë, bashkë me të tjerët sigurisht, anëtarë dhe anëtare të PS.
Këto vlerësime do të na ndihmojnë shumë, për të kuptuar nivelin
e marrëdhënieve mes deputetëve
dhe anëtarëve të partisë. Do të na
ndihmojnë shumë edhe për krijimin
e skuadrës që do fitojë në 25 prill”,
deklaroi Rama.

Koçi: Berisha dhe
ballistët e LSI nuk e
ndalin dot progresin e PS

Kreu i Partisë Socialiste së Fierit,
Petro Koçi vijon takimet me strukturat dhe qytetarët në kuadër të
riorganizimit të partisë sa u takon
zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit
të vitit 2021. Së fundmi zoti Koçi ka
zhvilluar një takim me kryetarët e
Këshillave Zonale të PS Fier, ndërsa
përmes një statusi në rrjetet sociale ka
ndarë detaje nga ato që janë diskutuar aty, ku ka theksuar Berisha, Basha
dhe ballistët e LSI nuk e ndalin dot
progresin e Partisë Socialiste.“Sonte
me kryetarët e Këshillave Zonale të
PS Fier duke strukturuar veprimin
organizativ për fitoren e zgjedhjeve
të 25 Prillit. Po punojmë fort për t’iu
përgjigjur shpresave të njerëzve me
një qeveri të re Rama te PS. Ballistët
e LSI që i janë ribashkuar inventarit
fashist të Sali Berishës dhe as Bashistët e PD nuk mund ta ndalin progresin europian të vendit që ka ndërmarrë Partia Socialiste dhe qeveria e
saj”, shkruan zv/ministri Koçi.

Dhima: Qeveria
dëmshpërblen shtëpitë
e dëmtuara në Patos

Deputetja e PS, Antoneta Dhima ka ndarë me ndjekësit në rrjetet
sociale lajmin e gëzuar se qeveria ka
dëmshpërblyer shtëpitë e dëmtuara
pjesërisht nga tronditjet e tokës në
territoret e Bashkisë Patos. Sipas
saj, qeveria është e vendosur për të
mbështetur qytetarët. “Bëjmë çfarë
themi, themi çfarë bëjmë. Faleminderit shumë kryetarit të kuvendit zotit
Gramoz Ruçi , kryeministrit zotit
Edi Rama dhe qeverinë shqiptare
për adresimin dhe zgjidhjen e
shqetësimit të banorëve, shqetësim
të cilin si deputete e Qarkut Fier e
kam bërë prezent disa herë në komisione dhe seanca plenare si dhe zv/
kryeministri Erjon Braçe në mbledhjet e qeverisë, për akordimin e fondit
për dëmshpërblimin e shtëpive të
dëmtuara pjesërisht nga tronditjet e
tokës në territoret e Bashkive Patos
dhe Roskovec të cilat janë vlerësuar
në shumën 107 005 724 lekë nga
komisioni i ngritur nga Enti Kombëtarë Banesave”, shkruan Dhima.
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Rama takon ministrin e Jashtëm italian: Italia pranë nesh për të siguruar
vaksinën ndaj COVID-19, bashkëpunim për integrimin europian
Kryeministri Edi Rama është takuar ditën e
djeshme me ministrin e Jashtëm, Luigi di Maio,
me të cilin ka nënshkruar një marrëveshje, e cila
do i hapë rrugë krijimit të një komisioni ekonomik të përbashkët, që do rrisë mundësitë e investimeve mes dy vendeve, por dhe do e bëjë më të
lehtë daljen e dy vendeve nga kriza ekonomike.
Duke folur gjatë konferencës së përbashkët për
mediat, kryeministri Rama përveç përforcimit
të marrëdhënieve ekonomike, vendosi theksin
te bashkëpunimi për përballimin e pandemisë
globale. Kreu i qeverisë konfirmoi mbështetjen
që po i jep Italia vendit tonë për të siguruar vak-

sinën anti COVID-19.“Dua ta falënderoj ministrin
për gatishmërinë për të qenë krejtësisht i hapur
dhe i gatshëm në funksion të sigurimit të vaksinës për të cilën e gjithë bota është vendosur
në lëvizje. Siç e kam thënë edhe më parë, Italia
falë lidhjes që ka me Shqipërinë është pranë
nesh, siç është dhe BE pranë Ballkanit Perëndimor. Sot kemi folur me ministrin për temën e
bashkëpunimit. 10 vjet si sot është nënshkruar
partneriteti strategjik Shqipëri-Itali. Ne duam
të nxisim dialogun në fokusin e temave të bashkëpunimit mes dy vendeve mbi planin e investimeve për Ballkanin, transport dhe infrastrukturë

dhe energji e digjitalizim. Italia ka vullnetin për të
qenë pranë nesh”, deklaroi ai. Më tej gjatë fjalës
së tij, kryeministri Edi Rama falënderoi liderët
dhe popullin italian për mbështetjen pas tërmetit
të 26 nëntorit të vitit të kaluar. Gjithashtu, Rama
u shpreh se Italia është mbështetëse e Shqipërisë
në rrugën e saj drejt nisjes së negociatave. Madje, falënderime të veçanta, kreu i qeverisë pati
për Di Maion, të cilin e konsideroi një avokat të
shkëlqyer të Shqipërisë në integrimin europian.
“Siç e kam thënë edhe më parë, Italia falë lidhjes
që ka me Shqipërinë është pranë nesh, siç është
dhe BE pranë Ballkanit Perëndimor. Sot kemi

folur me ministrin për temën e bashkëpunimit. 10
vjet si sot është nënshkruar partneriteti strategjik Shqipëri-Itali. Ne duam të nxisim dialogun
në fokusin e temave të bashkëpunimit mes dy
vendeve mbi planin e investimeve për Ballkanin,
transport dhe infrastrukturë dhe energji e digjitalizim. Italia ka vullnetin për të qenë pranë nesh.
Herët ose vonë ne do të përcaktojmë partnerët
strategjikë në këtë rrugë. E fundit, por jo nga
rëndësia, dua ta falenderoj ministrin personalisht, është i angazhuar jo thjesht politikisht, por
edhe personalisht për të qenë avokat i shkëlqyer
i integrimit në BE të Shqipërisë”, nënvizoi Rama.

Presidenti mban të pezulluar shtetësitë me procedurë të veçantë

Ilir Meta vë mend për skandalin me shtetësitë,
dekreton vetëm kërkesat që vijnë nga Ministria e
Brendshme, asnjë miratim me procedurë të veçantë
Rigels SELIMAN

P

residenti Ilir Meta duket se ka
ndryshuar strategji në dhënien
e nënshtetësive. Pas shpërthimit të skandalit me shtetësitë
në media se iu ka bërë qoka qindra
personave që nuk e kanë mërzitur
atë, presidenti Meta po tregohet i kujdesshëm me dhënien e nënshtetësive.
Meta prej 1 muaji nuk kishte dhënë
shtetësi për asnjë qytetar, ndërkohë që
gjatë dy ditëve të fundit ka nxjerrë dy
dekrete për dhënien e disa shtetësive.
Në Fletoren e Botimeve Zyrtare janë
publikuar dekretet, ndërsa bie në sy që
Meta pas shpërthimit të skandalit ka
ndryshuar formën e dekreteve, duke ia
u deleguar ministrive përgjegjësinë për
shtetësitë. Kështu nga një verifikim që
ka bërë gazeta, kreu i shtetit ka dhënë
me dekret shtetësitë për disa qytetarë,
ndërkohë që në të përmend edhe emrin e ministrisë që ia kë kërkuar atij.
“Në mbështetje të nenit 92, pika “c”,
dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të
nenit 23, pika 1, të ligjit nr. 113/2020,“Për
shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë
së Brendshme”, thuhet ndër të tjera në
dekretin e presidentit. Kjo do të thotë
se Meta nuk po jep më shtetësi me
procedurë të veçantë sikundër ka bërë
rëndomtë gjatë këtyre tre viteve, por
këtë ia ka deleguar si përgjegjësi ministrive, siç tregohet edhe në dy dekretet
e fundit të dala prej tij për dy shtetas që
kanë marrë nënshtetësinë shqiptare me
kërkesë të ministrive. Ndërkohë gazeta
e tha pak ditë më parë se prej datë 16
tetor, deri në datën 19 nëntor Meta nuk
ka dhënë asnjë dekret për shtetësitë
edhe pse para se të zbulohej ky skandal,
ai nxirrte minimumi 2 ose 3 dekret në
javë, duke iu dhënë shtetësinë shqiptare
qytetarëve të ndryshëm. Kështu që ky
ndryshim strategjie dhe formati me
shtetësitë, duke ia deleguar ministrive
përgjegjësinë për shtetësitë, duket se ka
alarmuar Presidencën, pasi presidenti
Meta po tregohet i kujdesshëm për këtë
çështje. Megjithatë, mbetet të shihet në
ditët në vijim se çfarë do të ndodhë më
konkretisht.
PS thellon hetimet për Metën
Por skandali me shtetësitë ka bërë
që Komisioni i Sigurisë Kombëtarë, të
thellojë hetimet për presidentin Ilir Meta.
Edhe pse duket se kjo se kjo çështje ka
humbur dhe nuk është më në vëmend-

AKUZAT NDAJ METËS PËR SHTETËSITË, HYSENI: I BESOJ
“Është një ide e imja, jo e
grupit, duhet parë në fokusin e të
gjithë institucioneve që përfshihen
në këtë proces. E frikshme që në
një periudhë kaq të shkurtër ka
dhënë më shumë se të gjithë presidentët së bashku, megjithatë unë
nuk kam një informacion. Jam i
prirur të besoj atë që është shkru-

ar në media, por nga pikëpamja
profesionale duhet t'i besoj informacioneve zyrtare për të parë deri
në ç’fazë ka shkuar kjo shkelje,
por e rëndësishme është se çfarë
duhet të bëhet”, deklaroi pak ditë
më parë deputeti i PS, njëherësh
anëtar i Komisionit të Ligjeve,
Alket Hyseni.

Në Fletoren e Botimeve Zyrtare janë
publikuar dy dekrete,
ndërsa bie në sy që
Meta pas shpërthimit të skandalit ka
ndryshuar formën e
dekreteve, duke ja u
deleguar ministrive
përgjegjësinë për
shtetësitë...

“

jen e publikut, gazeta ka mësuar se
Komisioni i Sigurisë po punon fort në
prapaskenë për të“gozhduar”presidentin Meta. Fillimisht ky komisioni zhvilloi
një mbledhje dëgjimore me gazetarin që
denoncoi skandalin me shtetësitë, të cilit
në përfundim i administroi si prova edhe
faktet që ai dispononte, ndërsa më pas
u kërkua informacion nga Presidenca,
Ministria e Brendshme dhe Shërbimi
Informativ Shtetëror. Por mësohet se
plani për të hetuar Metën është forcuar
rrugës, pasi një anëtar i Komisionit të
Sigurisë i pohoi dy ditë më parë gazetës
se komisioni është i vendosur për të
hetuar me detaje veprimtarinë e kreut
të shtetit për shtetësitë, ndërsa zbuloi
se u janë dërguar shkresa për të marrë
informacione plot 14 institucioneve. Sipas tij, arsyeja kryesore pse është shtrirë
hetimin në kaq shumë institucione është
se skandali me shtetësitë është një çështje me ndjeshmëri të lartë. “Komisioni i
Sigurisë Kombëtare është i vendosur
për të hetuar skandalin e bërë publik
në media mbi shtetësitë, ku është i përf-

SKANDAL ME SHTETËSITË, META
RREZIKON TË HETOHET NGA SPAK
“Objekti i kërkesës që tashmë iu
ka shkuar institucioneve të sipërpërmendur, ka të bëjë me informacion
sipas ligjit të shtetësisë, se kujt i kanë
konfirmuar dhënien e shtetësisë këto
institucione. Ndërkohë pasi të bëjnë
konfirmimet institucionet në fjalë,
shtetësitë që do ngelen pa u konfirmuar i bie që i ka bërë dhe dhënë
Presidenti i Republikës me mendjen
e tij. Më pas informacionet do të gjyshirë Presidenti i Republikës, Ilir Meta.
Ne si komision në seancën e pak ditëve
më parë administruam dokumentet e
gazetarit që denoncoj skandalin me
nënshtetësitë, ndërkohë kërkuam
informacione edhe nga institucionet.
Por nisur nga ndjeshmëria e skandalit

kohen me detaje dhe nëse do të dal se
presidenti Meta iu ka dhënë shtetësi
personave që nuk janë personalitet, të dobishëm për vendi, apo që
kanë investuar, etj, nuk përjashtohet
mundësia që të kallëzojmë penalisht
Presidentin e Republikës në SPAK.
Kjo pasi edhe deputetët e opozitës e
kërkojnë këtë gjë”, deklaroi dy ditë më
parë një anëtar i Komisionit të Sigurisë
Kombëtare për gazetën“SOT”.
dua t'ju bëj me dije se në kuadër të hetimit iu jemi drejtuar me shkresa, duke
kërkuar informacion nga 11 ministri,
SHISH, Policia e Shtetit, Prokuroria
e Përgjithshme”, deklaroi një anëtar i
Komisionit të Sigurisë Kombëtare për
gazetën“SOT”.

Di Maio: Do ngremë
një komision të
posaçëm ekonomik

Duke folur në një deklaratë të
përbashkët me kryeministrin Rama,
ministri italian Luigi di Maio njoftoi
ngritjen e një komisioni ekonomik
të përbashkët në formën e dialogut
për mundësitë e investimeve mes dy
vendeve. "Sot kam pasur një takim
konstruktiv me mikun kryeministrin Edi Rama me të cilin kemi një
marrëdhënie të qëndrueshme. Vitin
e kaluar siç keni thënë dhe ju kam
qenë këtu nëTiranë pas tërmetit të 26
nëntorit për të ofruar mbështetjen e
Italisë. Në atë moment nuk e kishim
imagjinuar se në muajt në vijim, një
tragjedi e re do të godiste dy vendet
tona dhe botën mbarë. Lufta kundër
COVID-19 që kërkon një sforcim të
përbashkët konfirmoi edhe njëherë
nëse do të jetë e nevojshme se sa e
fortë është miqësia mes dy vendeve.
Në momentet më të errëta të pandemisë në Itali kemi pritur me shumë
falenderim ndihmat nga Shqipëria
dhe kur ishte e nevojshme kemi
dërguar dhe ne një ekip mjekësor
për të ndihmuar. Marrëdhënie tona
ekonomike tregtare janë shumë të
forta", tha ai.

Veliaj: Kryeministri do t’u
drejtohet shqiptarëve
për akuzat e Bashës

Kryetari i Bashkisë së Tiranës,
Erion Veliaj ka komentuar akuzat e
ngritura nga mazhoranca në adresë
të kreut të PD, Lulzim Basha sa i
takon Kosovës. Përmes një statusi në
rrjetet sociale,Veliaj ka zbuluar dje se
kryeministri Rama do t’iu drejtohet
sot qytetarëve shqiptarë për këto
akuza me një mesazh. “Për akuzën
e pashembullt të Lulëzim Bashës, e
cila cënon drejtpërdrejt integritetin
moral e profesional të mjekëve të
vijës së zjarrit dhe nxit dhunë ndaj
tyre, Kryeministri Edi Rama do t’u
drejtohet nesër shqiptarëve me një
mesazh të drejtpërdrejtë, sepse këtu
është shkuar shumë larg, përtej çdo
caku të politikës së ulët ditore dhe
këtu nuk është më fjala thjeshtë për
llafet e një aktori të papërgjegjshëm”,
shkruanVeliaj.
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Këmbëngul Basha: Prokuroria të nisë hetimet për numrin e
viktimave me koronavirus, Rama mund të manipulojë të dhënat

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha,
vijon të këmbëngulë se qeveria ka manipuluar
shifrat e të vdekurve nga koronavirusi. Dje ai
pati një takim me ministrin e Jashtëm italian,
ndërsa nga gazetarët u pyet dhe mbi deklaratat
e së enjtes në “Opinion” ku akuzoi qeverinë se
nuk ka treguar të vërtetën e personave që kanë
humbur jetën nga Covid-19. Basha i bëri apel
prokurorisë të hetojë. “Gjatë ditës së djeshme
kam bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme që
prokuroria të marrë urgjent, të sekuestrojë urgjent
provat në morgun eTiranës. Lajmi është shokues,
denoncim nuk është i ardhur nga PD, por është i
ardhur nga personeli me integritet shëndetësor të
cilin për arsye të kuptueshme nuk kam ndërmend

ta publikoj këtu. Por të dhënat janë aty. Çfarë pret
prokuroria? Pret që t’i manipulojë Edi Rama?! Ky
njeri që nuk lë rast pa dalë në konferencë për shtyp, pse i duhet deri nesër për të dalë në konferencë
për shtyp? Që të manipulojë të dhënat?! Po merr
kohë që të manipulojë të dhënat?! Ky është një
lajm shokues! Fshehja e numrit të vdekjeve është
një lajm tronditës për çdo shqiptar dhe është një
përgjegjësi e drejtpërdrejtë politike”, tha Basha.
Kreu i opozitës foli dhe për takimin me ministrin
e Jashtëm të Italisë, Luigi di Mao. Basha tha se i
kërkoi ndihmë Di Maos për vaksinën e anti covid
që një vend i vogël si Shqipëria të mos harrohet.
“Duke iu referuar rolit historik të Italisë në ndihmë
të Shqipërisë, i kërkova që të bëjë gjithçka që të

sigurojë së pari akses në vaksinat anti covid që
po prodhohen dhe që do jenë të gatshme në muajt
në vijim. Në një kohë që vendet e zhvilluara po
konkurrojnë të marrin sa më parë vaksinën vendet
e vogla do mbeten në fund të radhës dhe mënyra
më e mirë është për t'i kërkuar ndihmë një miku
të madh siç është Italia që të mos harrojë motrën
e vogël. Dua ta falënderoj publikisht edhe për angazhimin e tij”, u shpreh Basha. Gjithashtu çështja
e dytë që u diskutua me Di Maon ishte integrimi
europian i vendit. Basha akuzoi Ramën se sipas tij
ai po i mbyll derën integrimit por gjithsesi Partia
Demokratike do të fitojë kohën e humbur. Kreu
i opozitës tha se Rama po bllokon integrimin për
shkak të interesave politike që ka.“Çështja e dytë

që diskutuam ka të bëjë me integrimin europian
të vendit, për herë të 7 në 7 vite Shqipëria rrezikon
një“Jo”. Sepse vendi ende nuk ka një gjykatë funksionale të lartë. Edi Rama po i mbyll për herë të 7
derën e integrimit europian, për shkak të interesave
të ngushta politike që ai ka”, deklaroi Basha. Ai u
shpreh i sigurtë se opozita është e përkushtuar dhe
do të bëjë gjithçka pas 25 prillit për të fituar kohën
e humbur.“E sigurova Di Maon se opozita është e
përkushtuar të bëjë gjithçka dhe se pas 25 prillit
një qeveri e dalë nga vota e lirë e shqiptarëve do të
investohet drejtpërdrejt për të fituar kohën e humbur.Vizioni i PD është ai i forcimit të marrëdhënieve
dypalëshe për të rendur drejt luftës së korrupsionit
dhe krimit të organizuar”, tha Basha.

Personeli mjekësor reagon pas deklaratave të liderit demokrat

Rama dhe mjekët kritika të forta Bashës: Ka
shkuar shumë larg me çështjen e viktimave,
po hedh baltë mbi punën e bluzave të bardha
Aleksandra HOXHAJ

K

ryeministri Edi Rama dhe
mjekët kanë kritikuar kreun
e opozitës Lulzim Basha mbi
akuzën e fshehjes së numrave
së të sëmurëve me Covid-19. Basha
tha të enjten mbrëma në emisionin
“Opinion” se numri i të vdekurve nga
virusi është dyfish i raportimeve nga
qeveria. Por kjo deklaratë është hedhur
poshtë si nga kryeministri ashtu dhe
nga personeli mjekësor. Kryeministri
Rama gjatë një prononcimi për mediat
u shpreh se Basha kaloi çdo cak. “Për
akuzën e pashembullt të Lulzim Bashës,
e cila cenon drejtpërdrejt integritetin
moral e profesional të mjekëve të vijës
së zjarrit dhe nxit dhunë ndaj tyre, do t'u
drejtohem shqiptarëve me një mesazh të
drejtpërdrejtë, sepse këtu është shkuar
shumë larg, përtej çdo caku të politikës
së ulët ditore dhe këtu nuk është më fjala
thjeshtë për llafet e një aktori të papërgjegjshëm”, tha Rama. Kreu i qeverisë
shprehu solidaritetin dhe mbështetjen
ndaj çdo stafi mjekësor duke shprehur mirënjohje ndaj mundimit të tyre.
Ai përmendi gjithashtu se historia e
mjekësia do të flasë kur Lulzim Bashës
do t’i harrohet emri. “Sot u shpreh të
gjithë solidaritetin dhe mbështetjen
time, profesoreshë Najada Çomos e
të gjithë skuadrës së saj shembullore,
duke u përulur me mirënjohje përpara
stërmundimit të tyre të përditshëm prej
nëntë muajsh me radhë, si edhe duke u
thënë që historia e mjekësisë shqiptare
do të flasë për ta kur Lulzim Bashës e
xhagajdurëve të tjerë të botës mizerabël
të shpifjeve e të thashethemeve, t'u jetë
harruar emri, nami e nishani”, u shpreh
kryeministri.
Reagojnë mjekët
Drejtoresha e Spitalit Infektiv,
Najada Çomo, e shoqëruar nga mjekët
që janë në frontin e parë për Covid-19,
ka reaguar ashpër ndaj akuzave të
kryedemokratit, i cili pretendon se numrat e vdekjeve nga koronavirusi janë të
fshehura. Sipas mjekëve këto situata
janë tronditëse dhe vendosin në goditje
profesionalizmin e tyre.“Shprehim publikisht habinë tonë për akuzat e bëra dje
nga kreu i PD-së Lulzim Basha në një
emision televiziv. Janë akuza tronditëse
që vendosin në goditje profesionaliz-

MINISTRIA E SHËNDETËSISË FTESË BASHËS PËR BALLAFAQIM
Përmes një deklarate zv. ministri i Shëndetësisë, Albert
Nikolla ftoi kryedemokratin Basha të ballafaqohet me
autoritetet shëndetësore përpara se të shpërndajë gjëra të
pavërteta. Ministria i bëri thirrje çdo qytetari të mos dyshojë tek mjekët dhe të besojë se çdo informacion raportohet
me transparencë. “Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale e fton zotin Lulzim Basha dhe këdo tjetër për llogari
të tij, që të vijë e të ballafaqojë me autoritetet shëndetësore

BASHA:

çdo hamendje, përpara se sa të shpërndajë të tilla tymnaja
toksike për shpirtrat e mendjet e qytetarëve. Për sa na takon,
ne do të vazhdojmë të komunikojmë me korrektësi dhe
transparencë me qytetarët shqiptarë, siç kemi bërë që nga
dita e parë e kësaj pandemie, çdo informacion të raportuar
nga strukturat tona, duke kërkuar besim, mirëkuptim, durim
në kushtet e kësaj lufte kaq sfiduese për mbarë globin”, u
shpreh zv. ministri Nikolla.

Rama gënjeshtar që fsheh numrin e viktimave

Kreu i opozitës Lulzim Basha ka shkaktuar jo pak
reagime nga deklaratat e fundit mbi viktimat e Covid.
Kryedemokrati vazhdon të akuzojë qeverinë dhe Edi
Ramën sepse sipas tij numri i viktimave të Covid po
mbahen të fshehura dhe nuk janë raportuar.“Edi Rama
po gënjen dhe po fsheh numrin e viktimave të COVmin tonë si mjek por janë dhe goditje
të befasishme të përpjekjeve tona më
shumë se 9 mujore me Covid-19. Nuk
duhej kurrsesi të arrihej deri këtu dhe
nuk është aspak dëshira jonë që të merremi me deklarata publike, por përballë
akuzash të tilla e kemi të domosdoshme
të informojmë opinionin publik si vijon”,
tha drejtoresha. Sipas saj nuk është
aspak e vërtetë që vdekjet me Covid-19
janë fshehur. Ajo u shpreh se pacientët
që ndërrojnë jetë shoqërohen deri në
morg me një kartelë të caktuar që tregon
dhe arsyen e vdekjes.“Nuk është kurrsesi e vërtetë që janë fshehur vdekjet nga

ID-19 në Shqipëri. Ne kemi detyrën të shpërndajmë
të vërtetën në emër të jetëve të humbura”, ka shkruar
Basha në postimin e tij në Facebook bashkëngjitur me
një video ku tregon se sipas tij në total janë 923 vdekje.
Basha u shpreh se vetëm 509 janë të raportuara pa
pasqyruar ende një fakt për të vërtetuar deklaratën e tij.

Covid-19 dhe themi me përgjegjësi të
plotë që kjo jo vetëm është praktikisht
dhe teorikisht e pamundur. Çdo pacient
që ndërron jetë, përcillet për në morg së
bashku me kartelën shoqëruese. Kartela
bashkëshoqëruese përmban dhe arsyen
e vdekjes së qytetarit, firmosur dhe
vulosur me përgjegjësi profesionale e
ligjore nga mjeku që e ka trajtuar deri
në momentin e fundit nga mjeku që ka
konstatuar vdekjen e personit”, deklaroi
Çomo. Mjekja vijoi më tej duke thënë se
kartelën bashkëshoqëruese të të ndjerit
nuk e zëvendësojnë dhe nuk e ndryshojnë dot deklaratat bombastike të atyre që

vënë në pikëpyetje humanizmin. Sipas
saj kjo akuzë e bën stafin e mjekëve
të përfshirë në një situatë monstruoze,
e cila nuk është e vërtetë. “Kartelën
bashkëshoqëruese të ndjerit nuk e
zëvendësojnë dhe as nuk e ndryshojnë
dot deklaratat bombastike që vënë në
pikëpyetje vetë humanizmin e autorëve
të tyre në një kohë kaq të vështirë për
njerëzit.Askush nuk mund ta ndryshojë
dot shkakun e vdekjes dhe jo më pastaj
një ekip i tërë mjekësh të parafytyrohej
dhe akuzohet si i përfshirë në një monstruozitet me përmasat e deklaruara”,
tha drejtoresha.

Meta: Mirënjohje dhe
vlerësim për Italinë
dhe ndihmën e saj

Presidenti Ilir Meta ka takuar
ministrin e Jashtëm, Luigi di Mao, ku
ka shprehur vlerësim për rolin e Italisë
në proceset integruese të Shqipërisë.
Meta theksoi se Shqipëria duhet të
përmbushë kushtet kryesore për
hapjen e negociatave.“Ne vlerësojmë
rolin proaktiv të Italisë në mbështetjen
për të përmirësuar integrimin e vendit
tonë. Shqipëria ka përpara saj përmbushje të domosdoshme të kushteve
të funksionimit të shtetit demokratik:
zgjedhje të lira dhe të ndershme, funksionimi i Gjykatës Kushtetuese dhe
të Lartë, liria e medias, etj”, deklaroi
Meta. Gjatë këtij takimi Meta duke
vlerësuar faktin se Italia mbetet një
nga partnerët kryesorë të Shqipërisë,
shprehu mirënjohje për ndihmën e
dhënë nga Italia gjatë tërmetit të nëntorit dhe për pandeminë.“Mirënjohje
e thellë për ndihmën e menjëhershme
të dhënë nga Italia pas tërmetit të 26
nëntorit 2019”, është shprehur Meta.

14 viktima dhe 836 raste
të reja me Covid-19
në 24 orët e fundit

Sipas njoftimit të Ministrisë së
Shëndetësisë në 24 orët e fundit
janë regjistruar 836 raste të reja me
Covid-19 dhe ka pasur 14 humbje
jete. Në orët e fundit janë shëruar
490 pacientë duke e çuar numrin
e të shëruarve në 15 055. Në këto
momente në të treja spitalet covid po
trajtohen 436 pacientë ku 10 prej tyre
janë në terapi intensive, 5 pacientë
janë të intubuar ndërkohë në të gjithë
vendin aktualisht me koronavirus
janë 15 732 raste aktive. Në 24 orët
e fundit janë kryer 2677 testime dhe
nga fillimi pandemisë janë bërë 168
294 testime, nga të cilat kanë rezultuar
pozitiv 31 459 qytetarë. Dje raportohet
se kanë humbur jetën 14 qytetarë me
Sars-Cov2 pozitivë në spitalet COVID: një 45-vjeçar, një 80-vjeçar, një
82-vjeçar ngaTirana, një 49-vjeçar nga
Lezha, një 58-vjeçare nga Saranda,
një 61-vjeçare dhe një 70-vjeçar nga
Shkodra, një 61-vjeçar nga Kukësi, etj.
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Ja problemet që iu gjetën gjyqtarit gjatë procesit të rivlerësimit

Vetingu, shkarkohet nga detyra gjyqtari i Shkodrës,
rezultoi me probleme në të tria kriteret e vlerësimit
Sidorela BRAÇJA

K

omisioni i Pavarur i Kualifikimit
ka shkarkuar nga
detyra gjyqtarin
e Shkodrës Albano Çepele.
Shkarkimi i gjyqtarit erdhi
pas problemeve të konstatuara nga komisioni në procesin hetimor. Gjatë seancës
dëgjimore, Komisioni evidentoi mungesë burimesh për
blerjen e një apartamenti në
Tiranë dhe identifikoi probleme për profesionalizmin.
Sipas “BIRN”, gjatë seancës
u debatua edhe për gjendjen
shëndetësore, pasi gjyqtari
Çepele vuan nga një sëmundje që i vështirëson aktivitetin
fizik, ndërsa u paraqit në
seancë së bashku me një
përfaqësues ligjor. Albano
Çepele e ka filluar karrierën
në sistemin e drejtësisë në
vitin 1998 në Gjykatën e
Tropojës dhe ka punuar më së
shumti si gjyqtar në Gjykatën
e Shkodrës. Në prill të vitit
2014, Çepele u shkarkua nga
Këshilli i Lartë i Drejtësisë,
pas një inspektimi që zbuloi
shkelje të ligjit dhe 34 çësht-

je gjyqësore të zvarritura.
Çepele u rikthye në detyrë në
vitin 2016, pasi një vendim i
Gjykatës së Lartë e konsideroi të paligjshëm shkarkimin
e tij. Sakaq, procesi i vetingut
për gjyqtarin Çepele u krye
nga trupa e kryesuar nga
Lulzim Hamitaj, Genta Tafa
Bungo relatore dhe Etleda
Çiftja anëtare. Në cilësinë

e vëzhguesit ndërkombëtar
ishte i pranishëm Ferdinando
Buatier.
Procesi i rivlerësimit
Gjatë seancës dëgjimore, në fjalën e saj relatorja Bungo tha se subjekti
nuk ka qenë plotësisht bashkëpunues, pasi ka refuzuar
të japë deklarime për çështje
të caktuara, duke përmen-

dur mungesën e sqarimeve
për vlerën e mobilimit të
shtëpisë. Sipas saj, nuk ishte
pasqyruar burimi i krijimit
për një apartament me sipërfaqe 86.8 m2 blerë në vitin
2006 në Tiranë në shumën
e 30 mijë eurove. Po ashtu
komisioni konstatoi mungesë dokumentacioni ligjor
për të justifikuar burimin e

vlerës 30 mijë euro të dhënë
hua nga motra e subjektit
për blerjen e apartamentit. Gjithashtu u evidentua se Çepele kishte kryer
deklarime kontradiktore
lidhur me çmimin e ulët të
apartamentit. Sipas Bungos
subjekti nuk ka deklaruar
pronësinë e një apartamenti
në qytetin e Fierit, të përfituar nga privatizimi dhe
se nuk ka provuar burimin
e ligjshëm të vlerës 9300
eurove të dhëna nga motra
për kurimin e nënës së tyre.
Sipas relatores, nga analiza
financiare ka rezultuar balancë negative në vitin 2005,
për të cilën subjekti nuk ka
dhënë shpjegim pas kalimit
të barrës së provës.
Përfaqësuesi ligjor
G j a t ë s e a n c ë s p ë rfaqësuesi ligjor i gjyqtarit
Çepele u shpreh se klienti
i tij nuk mund të gjendej
fajtor për mosdeklarimin
apo mungesën e dokumentacionit për apartamentin në
Fier, për të cilin tha se i ati i
gjyqtarit e kishte shitur në
vitin 1996. Ndër të tjera ai
u shpreh se në atë godinë

jetojnë persona që nuk kanë
as kontratë qiraje. “Babai e
ka shitur nën presionin e
dhunës në vitin 1996 dhe
nuk ka asnjë dokumentacion që e disponon. Noterja
nuk ndodhet në Fier, ndërsa
personi që e ka blerë nuk
ekziston dhe në atë apartament jetojnë disa persona që
nuk kanë as kontratë qiraje
dhe asgjë”, tha avokati i
Çepeles, duke e përjashtuar
klientin e tij nga veprimet
me këtë pasuri. Sa i përket apartamentit në Tiranë
për të cilën Komisioni evidentoi mungesë burimesh,
avokati mbrojtës pohoi se
Çepele kishte depozituar
kontratën e huamarrjes
me motrën për të vërtetuar
burimin e ligjshëm, që sipas
tij e kishte pasqyruar në
deklaratën vjetore, në rubrikën e interesave private.
“Përsa i takon pagesës së
vlerës 9300 euro nga motra
në favor të prindërve, për
kurimin e nënës, subjekti
i rivlerësimit nuk ka asnjë
detyrim të japë llogari”, pohoi përfaqësuesi, raporton
“BIRN”.

ALBANA FICO: ASHPËRSIMI
I MASAVE NUK PËRJASHTOHET
Ashpërsimi i masave për të ulur rrezikun
nga përhapja e Covid-19 nuk është një skenar i përjashtuar nga ekspertët. Drejtoresha
e Institutit të Shëndetit Publik, Albana Fico
në një intervistë deklaroi se nëse do të jetë e
nevojshme, do të merren masa më të rrepta.
Ndër të tjera ajo u shpreh se qytetarët duhet
të zbatojnë edhe masat e marra deri më tani si
mbajtja e maskës dhe higjiena personale.“Kjo
është një situatë dinamike, e monitoruar çdo
ditë. Nëse do të duhet të eskalohen këto masa,

patjetër që do të bëhet. Masat e ndërmarra
kanë një rezultat duke u nisur nga inkubacioni
i sëmundjes, 4-6 javë. Të mos harrojmë që ky
është një vlerësim në total i masave, nuk është
një masë e vetme që bën diferencën.Të gjitha
masat e intensitetit të ulët, si mbajtja e maskës,
higjiena e distanca fizike të bashkërendohen e
të jenë në qendër të vëmendjes”, deklaroi ajo.
Sakaq, Fico u shpreh optimiste se Shqipëria ka
ende mundësi ta mbajë situatën nën kontroll,
vetëm nëse zbatohen masat aktuale.

RAKACOLLI: BASHA KA KALUAR ÇDO
CAK NJERËZOR ME DEKLARATAT
Akuzave të kreut demokrat Lulzim Basha,
se po fshihen viktimat e Covid, i është përgjigjur
zëvendësministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli. Në një intervistë televizive ajo u shpreh se me
këto akuza kanë kaluar çdo cak njerëzor, ndërsa
ka bërë thirrje që një gjë e tillë t'u lihet në dorë
mjekëve, të cilët po e bëjnë detyrën me shumë
përgjegjshmëri. "Le t'ua lëmë profesionistëve
fjalët e fundit, le të mos e përfshijmë akoma më
shumë politikën në punën e mrekullueshme që
po bëjnë mjekët. Të bësh akuza të tilla në një

kohë që mjekët po bëjnë punë për të luftuar ne
Covid, është një gjë e paprecedentë e pamenduar
që ka kaluar përtej çdo caku njerëzor jo politik.
Nëse do merremi me analiza të tilla është mirë
që të merren profesionistët. Bërja e pyetjeve të
tilla në nivel bisede të përditshme nuk jep informacion të saktë. Ndërkaq zëvendësministrja, ka
folur edhe për situatën e pandemisë ku theksoi
se nëse mbushet COVID-4 me pacientë, ministria
ka përgatitur disa skenarë dhe të parët që hyjnë
në fuqi janë 5 spitale rajonalë të cilët janë gati.

PD KËMBËNGUL TE MANIPULIMI
I SHIFRAVE TË INFEKSIONEVE
Ish-ministri i Shëndetësisë në qeverinë e PD,
Tritan Shehu ka denoncuar rastin e përsëritur të
Gjirokastrës me luhatjet brenda 24 orëve të shifrave nga Covid-19. Shehu thotë se gjithmonë pas
reagimeve të PD qeveria ul rastet në Gjirokastër.
Sipas tij vetëm testime që s’mund të quhen pasi
brenda 24 orëve në Gjirokastër ka një ulje me
24 herë dhe kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Për të
mungesa e testimeve nuk fsheh asgjë dhe vetëm
nxjerr pasojat e rënda teksa Komiteti Teknik i
Ekspertëve vijon të heshtë.“Këto vetëm“testime”

nuk mund të quhen! Në Gjirokastër dje u identifikuan 71 raste të reja Covid, por sot njoftohen
vetëm 3 të tillë, të gjitha këto zyrtarisht bazuar
mbi atë numër minimal testesh. Pra brenda 24
orësh kemi një ulje me 24 herë! E paimagjinueshme dhe e pakrahasueshme kjo. Dhe kështu
ka ndodhur dhe ditë më parë kur nga 47 u kalua
në 6 apo nga 31 në 5 e kështu me radhë. Dhe
gjithmonë kjo ndodh mbas reagimeve tona, që
vënë gishtin mbi “bombën biologjike” rilindase
të quajtur Retro”, u shpreh ai.
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Lufta ndaj korrupsionit vendimtare për hapjen e negociatave,
qeveria prezanton planet e saj për të goditur fenomenin
Qeveria ka prezantuar dje planet e saj në
luftën kundër korrupsionit. Ky proces ka rol
shumë të rëndësishëm në integrimin e vendit
dhe në tryezën e organizuar në Tiranë me temë
“Drejtësia dhe Antikorrupsioni, Sfidat e Integrimit
të Shqipërisë në BE”, ministrja e Drejtësisë Etilda
Gjonaj ka folur rreth planit antikorrupsion. Krijimi
i Prokurorisë së Posaçme për Korrupsionin dhe
Krimin e Organizuar së bashku edhe me BKH-në,
e cila po rekruton hetuesit dhe policët gjyqësore,
sipas ministres, ka filluar të japë rezultate, ndërsa
u shpreh se qeveria ka ofruar mbështetje të plotë
në plotësimin e nevojave në këto procese. “Kjo

strukturë së bashku edhe me BKH-në, e cila po
rekruton hetuesit dhe policët gjyqësorë ka filluar
të japë rezultate konkrete në hetimin e zyrtarëve të
lartë në Shqipëri, përfshirë këtu edhe zyrtarë nga
radhët e gjyqësorit dhe Prokurorisë, duke krijuar
kështu baza të shëndosha në drejtim të forcimit
të track record të hetimeve. Në këto procese
shumë të rëndësishme të ngritjes së një sistemi
gjyqësor të pavarur, në respekt të kuadrit aktual
kushtetues dhe ligjor për pavarësinë e gjyqësorit,
Qeveria Shqiptare ka ofruar të gjithë mbështetjen
e duhur në plotësimin e të gjithë nevojave për
kapacitete, si njerëzore, ashtu edhe financiare”,

u shpreh ajo. Gjatë fjalës së saj ministrja Gjonaj
duke folur mbi marrjen e masave dhe punën e
ministrisë dhe qeverisë në kuadër të luftës kundër
korrupsionit. Ndër të tjera ministrja u shpreh se
një rol të rëndësishëm në hetimin e korrupsionit
ka edhe rrjeti i koordinatorëve antikorrupsion.
“Kjo është arritur me një sërë masash parandaluese duke përfshirë edhe ofrimin tashmë të 759
shërbimeve online, duke shmangur kontaktet në
sportele, ashtu edhe përmes marrjes së masave
parandaluese, në drejtim të forcimit të kulturës
së integritetit në administratën publike, ku vlen
të përmenden këtu, miratimi i Planit të Integritetit

të Ministrisë së Drejtësisë dhe Metodologjia e
Vlerësimit të Riskut të Integritetit në organet e
qeverisjes qendrore. Gjithashtu, Rrjeti i Koordinatorëve Antikorrupsion, vepron në sektorët më
nevralgjikë dhe me risk të lartë ndaj korrupsionit
me qëllim adresimin edhe hetimit e denoncimeve
për raste korruptive, duke krijuar kështu një
aleancë të drejtpërdrejtë me qytetarët në luftën
kundër korrupsionit”, tha ajo. Sakaq, ministrja
theksoi se arritjet e Shqipërisë në drejtim të parandalimit të korrupsionit dhe rezultatet e reformës
në drejtësi janë vlerësuar maksimalisht edhe nga
ndërkombëtarët.

KLGJ rihap garën për vende vakante në Shkallën e Parë dhe atë të Apelit

Frika nga përgjimet dhe kontrolli i
llogarive, gjyqtarët refuzojnë në bllok
Gjykatën e Posaçme, KLGJ jep alarmin
Sidorela BRAÇJA

G

jyqtarët vijojnë t’i shmangen Gjykatës së Posaçme
kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit.
Këshilli i Lartë Gjyqësor është detyruar që të rihapë garën për vende
vakante në Shkallën e Parë dhe atë
të Apelit, pasi asnjë nuk do që të
jetë pjesë e këtyre gjykatave. Disa
anëtarë të GJKKO janë mandatuar
për në Gjykatën e Lartë duke krijuar kështu vakanca në gjykatën
më të rëndësishme. Duke qenë se
llogaritë bankare të anëtarëve të
gjykatës janë nën vëzhgim dhe komunikimet elektronike përgjohen,
ky fakt i ka trembur gjyqtarët për
t’u bërë pjesë e saj. Dje Këshilli i
Lartë Gjyqësor ka rihapur garën
për të disatën herë, pasi rezultoi
se në shpalljen e pak javëve më
parë nuk pa pasur asnjë aplikim.
Me anë të një njoftimi të publikuar
Këshilli dha detaje nga mbledhja
e djeshme. Lidhur me çështjen për
rihapjen e vendeve të reja Këshilli
u shpreh se është bërë rihapja e
procedurës për katër vende të lira,
ku njëri është për në Gjykatën e
Shkallës së Parë, ndërsa tre vendet
e tjera në atë të Apelit. “Në funksion të plotësimit të organikës së
gjykatave të posaçme, për shkak
të mungesës së kandidaturave në
disa shpallje të mëparshme, Këshilli
vendosi rihapjen e procedurës së
ngritjes në detyrë për katër pozicione
të lira në Gjykatën e Posaçme të
Shkallës së Parë për Korrupsionin
dhe Krimin e Organizuar dhe për
tre pozicione të lira në Gjykatën e
Posaçme të Apelit për Korrupsionin
dhe Krimin e Organizuar, si dhe
përfundimin e procedurës së ngritjes
në detyrë në Gjykatën e Posaçme të
Apelit për Korrupsionin dhe Krimin
e Organizuar, për pozicionin e lirë
të shpallur me vendimin nr.91, datë
26.02.2020”, shkruhet në njoftim. Po
ashtu, gjatë mbledhjes nga Këshilli
u shqyrtua edhe plotësimi i kritereve
të kandidimit për disa nga kandidatët që kanë aplikuar në Gjykatën
e Apelit dhe Gjykatën e Lartë. “Në
vijim të shqyrtimit të kandidaturave
për ngritjen në detyrë në gjykatat e

SIMONI U BËN THIRRJE GJYQTARËVE
Kryetari i Gjykatës së Posaçme,
Sandër Simoni u ka bërë thirrje gjyqtarëve
të bëhen pjesë e saj. Edhe pak kohë më
parë Këshillit i Lartë Gjyqësor ka publikuar të njëjtën thirrje, por deri më tani nuk
është dhënë asnjë përgjigje nga gjyqtarët.
Një ditë më parë Simoni ka folur rreth
kësaj çështje, ku ka shpjeguar dy arsye,
të cilat sipas tij janë sepse ata i tremben
skanimit nga vetingu dhe monitorimit të

vazhdueshëm të punës së tyre. “Thirrjes
së KLGJ-së nuk i është përgjigjur asnjë
gjyqtar. Presim që të rishpallen sërish këto
vende dhe shpresojmë që të vijnë gjyqtarë.
E para, ka disa kufizime të privatësisë së
gjyqtarëve dhe familjarëve të tyre. Për të
kaluar si gjyqtar i Gjykatës së Posaçme
kërkohen si kusht edhe kalimi i vetingut.
Mendoj se këto dy arsye kanë penguar
konkurrimin e gjyqtarëve”, tha ai.

DOKUMENTACIONI
I NEVOJSHËM

apelit, Këshilli vendosi verifikimin
e plotësimit të tre kritereve ligjore
të kandidimit nga kandidatët znj.
Migena Laska, për pozicionin e
shpallur në Gjykatën e Apelit Tiranë,
z. Engert Pëllumbi, për pozicionet e
shpallura në Gjykatën e ApelitTiranë
dhe Gjykatën Administrative të Apelit, si dhe znj. Arbena Ahmeti dhe z.
Sokol Ibi për pozicionin e shpallur
në Gjykatën Administrative të Apelit.
Gjithashtu, në vijim të shqyrtimit të
kandidaturave për ngritjen në detyrë
në Gjykatën e Lartë nga radhët e
gjyqtarëve, Këshilli vendosi verifikimin e plotësimit të tre kritereve
ligjore të kandidimit për kandidatët
z. Gentian Medja dhe z. AsimVokshi,
për pozicionet e shpallura në fushën
e së drejtës administrative dhe vijimin e procedurës së verifikimit për
kriteret e tjera ligjore të kandidimit”,
shkruhet në njoftim.

Kriteret për kandidatët
Kandidatët të cilët do të aplikojnë për pozicionet vakante në GJKKO duhet të plotësojnë disa kushte
të cilat Këshilli i Lartë Gjyqësor i
ka publikuar te faqja zyrtare. Sipas
Këshillit, kriteret ligjore që duhet të
plotësojë kandidati për t’u ngritur
në detyrë në Gjykatën e Posaçme të
Shkallës së Parë për Korrupsionin
dhe Krimin e Organizuar janë eksperienca e punës jo më pak se shtatë
vite, kontrolli mbi llogaritë bankare
të kandidatit, verifikimi i pasurisë
si edhe mos të ketë asnjë masë
disiplinore ndaj tij.“Kandidati duhet
të ketë ushtruar funksionin jo më pak
se shtatë vjet si gjyqtar; Kandidati
duhet të japë pëlqimin (ai edhe familjarët e afërm) për kontrollin periodik
të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake; Kandidati
duhet të kalojë me sukses procesin e

a) Kërkesë për shprehjen e interesit për të kandiduar për pozicionin e lirë të shpallur, duke e
identifikuar atë përmes numrit
të vendimit të Këshillit të Lartë
Gjyqësor
b) Jetëshkrim, me të dhënat e
plota të kontaktit (numër telefoni/e-mail);
c) Fotokopje të kartës së identitetit;
ç) Vetëdeklarim/ Vetëdeklarime
për dhënien e pëlqimit për
kontrollin periodik të llogarive
bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas kërkesave
të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin
e institucioneve për të luftuar
korrupsionin dhe krimin e organizuar”;
d) Vetëdeklarim për mospasjen
masë disiplinore në fuqi;
dh) Vetëdeklarim për mosqenien
në situatën e papajtueshmërisë
ambientale.
verifikimit të pasurisë dhe të figurës,
sipas Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin
e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar
dhe Vendimit të Këshillit të Lartë
Gjyqësor nr. 75, datë 23.05.2019,“Për
procedurën e verifikimit të kushteve
dhe kritereve për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin
e karrierës së gjyqtarëve dhe për
emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së
Lartë”; Kandidati duhet të mos ketë
masë disiplinore në fuqi”, thuhet në
njoftimin e KLGJ.

Lleshaj: Lufta
kundër kanabisit ka
shënuar rezultate

Në analizën vjetore të drejtorisë
së policisë së këtij qarku ishte i pranishëm edhe ministri i Brendshëm,
Sandër Lleshaj. Pas takimit, në një
prononcim për media ministri foli
për arritjet e deritanishme në fushën
e narkotikëve si dhe për sekuestrimin e pronave të krimit si rrjedhojë e
vijueshmërisë së Operacionit Forca e
Ligjit.“Lufta kundër kanabisit këtë vit
ka shënuar rezultate shumë inkurajuese. Kjo vërehet në sasinë e kanabisit të kapur, të sekuestruar, nga
autoritetet e vendeve fqinje, vende
të cilat kanë qenë dhe vazhdojnë
të mbeten destinacion i kësaj veprimtarie të paligjshme. Duhet thënë
se angazhimi ynë për luftën kundër
kanabisit do të vijojë të thellohet,
megjithëse thashë që rezultatet janë
shumë të mëdha deri tani. Bashkë me
përfundimin e operacionit për vitin
2020, fillon tani operacioni i Policisë
në gjithë vendin për të goditur tentativat për vitin 2021”, tha Lleshaj.

Gjykata e Lartë, 36.300
çështje në pritje për gjykim

1560 vendime prej muajit mars
2020, janë dhënë nga Gjykata e Lartë,
kur në trupën e saj të boshatisur nga
vetingu, u emëruan tre anëtarë të rinj.
Por dosjet e mbartura ndër vite, si
edhe ato që shtohen çdo ditë, mbajnë
gati 36 300 çështje në pritje për gjykim.
Shpresë e vetme mbetet përshpejtimi
i punës së KLGJ-së në plotësimin e
trupës. Sfida kryesore me të cilën u
përballën tre anëtarët e Gjykatës së
Lartë menjëherë pas emërimit të tyre
në detyrë ishte identifikimi i problematikave që kishin të bënin me çështjet
emergjente që kishin mbetur pezull
për t’u shqyrtuar. Sakaq që nga muaji
mars deri tani anëtarët e Gjykatës
së Lartë kanë arritur të shqyrtojnë
1560 çështje, të cilat konsiderohen
emergjente dhe të cilat kishin mbetur
pezull prej një kohe shumë të gjatë.
Këshilli i Lartë Gjyqësor po punon
aktualisht për plotësimin e 11 vendeve
në Gjykatën e Lartë, për të cilën kanë
kandiduar 23 gjyqtarë.
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Instituti i Vjenës: Vala e dytë e koronavirusit
do të tkurrë më tej ekonominë në Shqipëri,
do ketë pasoja në konsum dhe shërbime
Esmeralda HIDA

V

ala e dytë e koronavirusit do
të thellojë krizën ekonomike
në Shqipëri. Që prej marsit
ndërkombëtarët parashikuan një të ardhme ekonomike shumë
të zymtë për vendin tonë, duke qenë se
u gjendëm të papërgatitur financiarisht përballë virusit, ndërsa tani janë
thelluar opinionet negative. Të gjitha
vendet e prekura nga Covid-19 janë
në recesion ekonomik, por vendi ynë
ka vështirësi më të mëdha. Kjo, sipas
një raporti të publikuar nga Instituti
i Vjenës për Studime Ekonomike
Ndërkombëtare, vjen nga pasojat e
rënda që la në turizëm vala e parë,
si dhe përkeqësimin që e pret vendin
tonë me ardhjen e valës së dytë të
koronavirusit. Sipas parashikimeve
të publikuara nga ky institucion,
Shqipëria do të pësojë 6.4% recesion
ekonomik gjatë 2020, më keq se gjithë
rajoni. “Ekonomia e Shqipërisë do të
shënojë rënie me 6.4 për qind nga -5
për qind që ishin parashikimet e majit
2020, sidomos me goditjet që do të vijnë në muajt në vijim nga vala e dytë
e koronavirusit. Pas Malit të Zi e dyta
në rajon për thellësinë e rënies është
Shqipëria dhe më pas Maqedonia, për
shkak të varësisë së lartë nga turizmi.
Më butë do të jetë rënia për Serbinë,
pasi ekspertët e Vjenës parashikojnë
një tkurrje me 2 për qind”, thuhet në
raport. Edhe pse ky është një para-

shikim disi më pozitiv se raportet e
tjera nga ndërkombëtarët, arsyet e
renditura aty flasin për një gjendje
drejt përkeqësimit për muajt në vijim
dhe jo rikuperimi, siç mendohej në
fillim të pandemisë. Sipas ekspertëve
tëVjenës, ekonomia e vendit do të rritet
me 4.6 për qind vitin që vjen. Mirëpo
vala e dytë përshpejtuese e pandemisë
solli rivendosjen e bllokimeve, të cilat
mund të intensifikohen në muajt e ar-

dhshëm, duke e bërë të sigurt tashmë
rënien e thellë. Ekonomistët besojnë
se, perspektiva afatmesme është
jashtëzakonisht e pasigurt. Pas një
tkurrjeje të vlerësuar prej 4.5% këtë
vit, rajoni duhet të rritet me 3.1% në
2021 dhe me 3.3% në 2022.
Koronavirusi dëmtoi degët
kryesore të Shqipërisë
Referuar të dhënave të raportit
rezulton se, rimëkëmbja e ekonom-

ive të Ballkanit Perëndimor, ku bën
pjesë edhe Shqipëria, do të jetë e
ngadaltë dhe do të varet nga suksesi në menaxhimin e pandemisë
pa aplikuar masat bllokuese, si dhe
nga vazhdimi i mbështetjes me masa
nga qeveritë. Sipas Institutit këto
vende e kanë të vështirë të marrin
veten pasi janë ekonomi në zhvillim
dhe mungesa e dikurshme e investimeve në shëndetësi rrit sot nevojën

për shpenzime tej mundësisë, në
raport me nivelin e të ardhurave.
Ekspertët e Vjenës analizojnë se
Shqipëria i ndjen më shumë pasojat
për shkak ekspozimit të lartë ndaj
sektorit të turizmit si dhe dëmtimet
në konsum, prandaj vendit tonë do t’i
duhet më shumë kohë të rikuperohet.
“Pas heqjes së masave bllokuese në
tremujorin e tretë tregtia me pakicë
u rrit e nxitur nga blerjet e munguara gjatë bllokimit, dhe zinxhirët
ndërkombëtarë të prodhimit rifilluan
funksionimin. Megjithatë, nivelet e
para krizës së aktivitetit ekonomik
nuk janë arritur. Përveç kësaj, vala
e dytë e pandemisë, e cila filloi në
shumë vende të CESEE në shtator,
ka ngritur shqetësime mbi aftësinë
e sistemeve të kujdesit shëndetësor
për të përballuar numrin në rritje të
shtrimeve në spital. Përveç potencialit
për bllokime më të rrepta në muajt
e dimrit, pandemia do të lërë pasoja
afatgjata në konsum, duke i çuar në
depresion disa shërbime, të tilla si
aviacioni, hotelet dhe rekreacioni”,
thuhet në raport. Gjithsesi në skenarin bazë, i cili supozon se një vaksinë
do të frenojë pandeminë pa nevojën
e bllokimeve të gjata, ekonomitë e
CESEE parashikohet të rriten mesatarisht me 3.1% në 2021 dhe 3.3% në
2022. Megjithatë vendi ynë gjendet
ende shumë larg, për shkak të pasigurisë nëse do të kemi një mbyllje
totale të dytë ekonomike apo jo.

Covid mbyll zyrat kadastrale, shtyhet pa afat shqyrtimi i dosjeve të pronave
Koronavirusi po pengon zhvillimin e
procesit të shqyrtimit të pronave në vend.
Në fillim të vitit u garantua se përgjatë 2002
do të marrin fund kalavaret e shqyrtimit për
shumë dosje në vend, por me shpërthimin e
pandemisë kjo po bëhet e pamundur. Përmes
një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare
të Kadastrës Shqiptare, bëhet me dije se
shumë zyra kadastrale nëpër qytete janë
mbyllur, për shkak se punonjësit janë infektuar nga koronavirusi. Ndërsa disa zyra
të tjera po punojnë me staf të reduktuar me
një afat të papërcaktuar, gjë kjo që cenon

vijueshmërinë e procesit të kompensimit për
pronarët. “Të nderuar qytetarë, Valës së infektimeve nga COVID-19, nuk i ka shpëtuar
dot as Kadastra. Të vënë para kësaj situate,
Drejtoria e Përgjithshme e Kadastrës, ju drejtua sipas procedurave Drejtorisë Rajonale
të Kujdesit Shëndetësor. Ekipet mjekësore
pasi inspektuan zyrat e Drejtorisë Rajonale
Tiranë, lanë rekomandimet e tyre përsa i
përket gjendjes së infektimeve, situatës së
ambienteve të punës, ku u vendos mbyllja
me afat të përkohshëm e Drejtorisë Rajonale
Tirana-Veri dhe disa zyrave të tjera. Ndër-

KASH: Nafta falas do të trefishojë
përfitimet e fermerëve
Kreu i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar, Agim Rrapaj,
tregoi dje se reformat e reja
të ndërmarra në bujqësi do
të përmirësojnë këtë sektor.
Gjatë një interviste televizive
ai e cilësoi nismën e qeverisë
për heqjen e barrës fiskale
për naftën që përdor bujqësia, mbështetje që do të rrisë
fitimet e fermerëve. Më tej
kreu i KASH tha se, lehtësimi
i barrës fiskale do të nxisë
formalizimin në sektorin e bujqësisë. Sipas tij, është një ndër
elementët kyç që do të ndikojë
në formalizimin e fermerëve.
“Nëse buxhetit të shtetit do

ti mungojnë disa të ardhura
që i merrte direkt nga shitja
e karburantit përmes taksave, ata do të marrin tashmë
shumëfish, 2-3 herë më shumë
nga rritja e prodhimit, dhe
njëkohësisht edhe nga situata
e tjera që do të përmirësohen.
Tashmë të gjithë janë të interesuar që të punojnë tokën,
dhe të përdorin mekanikën
bujqësore për të tretët”, u
shpreh Rrapaj. Fermerët për
të përfituar naftën pa taksa, do
të pajisen me kartën e fermerit
dhe do të marrin aq karburant
sa duhet për kulturën që ata do
të mbjellin.

kohë, për shkak të situatës së rënduar të
infektimeve edhe në disa nga drejtoritë tona
vendore, po punohet me kapacitet të kufizuar në 50% të stafit në Drejtoritë Vendore;
Berat, Durrës, Gjirokastër, Korçë,Tirana Jug,
Kamëz-Vorë, Vlorë”, thuhet në njoftim. Më
tej Kadastra tregon se do pezullohet procesi
i shqyrtimit për disa dosje të cilat gjykohen
se mund të analizohen më vonë. Madje në
një thirrje drejtuar qytetarëve Kadastra
kërkon mirëkuptimin e tyre nëse do të ketë
vonesa në afate, si dhe lënien e zgjedhjes
për më vonë të çështjeve që kërkojnë me

INSTAT: Eksportet pësuan rënie të
ndjeshme në krahasim me 2019
Sipas shifrave të publikuara së fundmi nga INSTAT,
eksporti vjetor ka rënë ndjeshëm, krahasuar me vitin
2019. Edhe pse eksportet në
bujqësi arritën t’i mbijetonin
krizës së shkaktuar nga
pandemia, nuk mbetën pa u
dëmtuar. Sipas INSTAT, grupi
që ka ndikuar më negativisht
në eksportin vendas ka qenë
ai i tekstileve dhe këpucëve.
Në raportin ku publikohen të
dhënat janar-tetor 2020 tregohet se, eksporti i tekstileve
dhe këpucëve në 10 mujorin
e 2020-ës është ulur me 6.2%,
krahasuar me të njëjtën peri-

udhë të një viti më parë. Pasi
në të njëjtën periudhë të një
viti më parë, eksporti i tekstileve dhe këpucëve ka qenë
100.6 miliardë lekë, ndërsa në
periudhën janar – tetor 2020,
vlera ra në 84.9 miliardë lekë.
Nga ana tjetër, tetori rezulton
si një muaj rikuperimi krahasuar me muajin shtator, por
nuk ka arritur as të barazojë
e as të tejkalojë eksportin e
tekstileve dhe këpucëve të
tetorit të vitit 2019. Shifrat e
INSTAT tregojnë se në tetor
2020 Shqipëria ka eksportuar
204 milionë lekë më shumë se
në shtator 2020.

patjetër praninë fizike të aplikantit. “Në
këtë situatë, është e kuptueshme që mund
të ketë ulje të ritmit të punës dhe shkelje të
afateve në shërbime, natyrisht pa prekur
cilësinë e shërbimit të kërkuar. Gjithashtu
ftojmë qytetarët që, sipas nevojave të tyre, të
përpiqen të shmangin ato aplikime që nuk i
kanë të domosdoshme për momentin, kjo me
qëllim që të përpiqemi bashkërisht të mos
shkaktojmë mbingarkesë të sistemit. Për sa
më sipër, në situatën jo të favorshme që po
kalojmë të gjithë, kërkojmë mirëkuptimin
tuaj”, thekson Kadastra.

BSH: Bizneset në krizë,
u shtynë 220 mln euro kredi
Përmes një raporti të
publikuar së fundmi Banka
e Shqipërisë bën me dije se,
moratoriumi për shtyrjen e
kësteve të kredive për t’i paguar
në një moment të dytë që në
fillim të periudhës së pandemisë, ka ndihmuar shumë
bizneset dhe individët që ishin
kredimarrës. Sipas të dhënave
të përpiluara rezulton se, janë
rreth 120 milionë euro këste
kredish të shtyra për t’u paguar
në një moment të dytë. Sipas
analizave të bëra nga ekspertët
brenda BSH, kjo masë u erdhi
në ndihmë qytetarëve e subjekteve deri në 31 gusht të këtij viti,

por rënia e aktivitetit ekonomik
të sipërmarrjeve ka bërë që ata
të kërkojnë edhe ristrukturim
të kredive. Shtatori ishte edhe
muaji i parë, pas përfundimit
të afatit të moratoriumit të
shtyrjes së pagesave të kësteve
të huas, ku rritja e kredisë së
keqe ishte e lehtë krahasuar
me muajin gusht me vetëm 9.2
milionë euro. Fatura e vërtetë se
sa do të jetë rritja e këtij niveli
do të dalë në fillim të vitit të
ardhshëm pasi në këtë kohë
do të kuptohet edhe fuqia e
vërtetë paguese e bizneseve
dhe qytetarëve, nëse nuk do të
kemi një mbyllje të dytë.
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Lajçak optimist për rolin e BE-SHBA në dialogun Kosovë –Serbi

KE: Do të ndihmojmë Ballkanin Perëndimor me vaksina

Miroslav Lajçak, emisari i Bashkimit Europian
për dialogun Kosovë- Serbi, ka deklaruar ditën e
djeshme se shpreson në një bashkërendim më të
mirë mes Brukselit dhe Uashingtonit lidhur me
Ballkanin, me ardhjen në fuqi të administratës së re
amerikane të kryesuar nga presidenti i zgjedhur Joe
Biden. Deri tani, pavarësisht deklaratë që tentonin
të tregonin të kundërtën, në praktikë është vënë re
që dialogu ka qenë duke i zhvilluar në dy kampe
thuajse të pavarura nga njëra tjetra dhe koordinimi
dhe bashkëveprimi midis Shteteve të Bashkuara
dhe BE në lidhje me këtë çështje ka munguar.
Lajçak tha se çdo marrëveshje që mund të arrihet
mes palëve duhet të jetë e bazuar në parimet dhe
vlerat evropiane që të afrojë dy vendet me BE-në.

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel
dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von
der Leyen pas përfundimit të samitit virtual të BE-së,
kanë bërë me dije se vendet e Bashkimit Evropian
do të mund t'iu sigurojnë vaksina kundër COVID-19
edhe vendeve të Ballkanit Perëndimor sipas sasisë
që do të vendosë Komisioni Evropian. Koordinimi i
përpjekjeve në luftën kundër pandemisë ishte tema
kryesore e këtij takimi të KE. Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen ka thënë se pret që vaksinat
e para për shitje në tregun e BE-së të marrin autorizimin përkatës në pjesën e dytë të muajit dhjetor,
nëse gjithçka shkon sipas skenarit pozitiv. KE tashmë
ka arritur marrëveshje me prodhuesit kryesorë potencial të vaksinës për qindra miliona doza të tyre.

Gjenden
eshtra
në njëNano
varr masiv
në Kizhevak
Kume dhe
Vishaj:
u detyrua
të qeveriste 6 muaj pa ministra

Haga gjykon ish-liderët e UÇK,
në Serbi vijojnë të gjenden
eshtra shqiptarësh të ekzekutuar
Sonila ELEZI

G

jetja e eshtrave në një varrezë masive në Kizhevak,
një zonë ku ndodhet një
gurore e madhe në territorin
serb, shumë pranë kufirit me shtetin e
Kosovës, ka ngritur peshë politikën e të
dy vendeve. Lidhur me ngjarjen, janë
prononcuar edhe ekspertët e EULEX-it,
të cilët ditën e hënë së bashku me Institutin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës
dhe Komisionit Qeveritar të Serbisë për
Personat e Zhdukur, zbuluan mbetjet
mortore në Kizhevak. Ndërkohë duhet kujtuar që ekspertët e Misionit të
Bashkimit Evropian për Sundimin e
Ligjit në Kosovë (EULEX) kanë filluar
gërmimet në këtë zonë që nga viti
2015, por që pas disa ekspeditash jo
të suksesshme, ekspertëve i ka ardhur
në ndihmë teknologjia, pasi rezultatet
e arritura këtë vit, janë si shkak i shfrytëzimit të pamjeve të marra nga ajri. Në
njoftimin për media nga EULEX u bë
me dije se identifikimi i vendndodhjes
se varrit masiv ka qenë i vështirë për
shkak se gurorja ka qenë gjatë të gjithë
këtyre viteve në gjendje pune, gjë që
ndikoi edhe në ndryshimin e peizazhit
në vend. Një tjetër gjë që ka krijuar
problem ka qenë edhe fakti që katër
ose pesë prej galerive të gurores kanë
një lartësi që arrin 13 metra. Imazhet
nga ajri janë siguruar nga Komiteti
Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe
janë marrë në dorëzim nga Komisioni
Qeveritar i Kosovës për Personat e
Zhdukur dhe Komisioni Qeveritar i

Serbisë për Personat e Zhdukur në fund
të vitit 2019. Javier Santana, arkeolog
forenzik i EULEX-it, ka sqaruar se në
shkurtin e këtij viti, pas analizimit të
imazheve është bërë piketimi i vendndodhjes dhe më tej është proceduar
me fillimin e punës.“Puna në Kizhevak
është larg nga të përfunduarit. Procesi
është shumë i ndërlikuar dhe merr
shumë kohë. Për të pasur mundësi
të vazhdohet puna, duhet të ketë një
urdhër gjykate. Pas kësaj, hapi tjetër
është që të vazhdohet me zhvarrimet
dhe gjetjen e mbetjeve mortore. Pasi të
gjinden mbetjet mortore, duhet të bëhet
autopsia dhe do të merren mostrat e
eshtrave për testet e profilit të ADN-së.
Në rastet ku të afërmit e ndonjë personi të zhdukur i kanë dhënë mostrat
e gjakut dhe do të ketë raport për
përputhje pozitive të ADN-së, procesi i

BE, 26.5 milionë euro për Kosovën
si ndihmë në luftën me Covid-19
Bashkimi Evropian dhe
Qeveria e Kosovës nënshkruan
dje një kontratë me vlerë 26.5
milionë euro që do t’i ndihmojnë
Kosovës të adresojë pasojat e
pandemisë COVID-19. Pagesa
e parë prej 20.5 milionësh pritet
që të realizohet përpara fundit
të këtij viti Kjo mbështetje e re
e BE-së do t’i sigurojë buxhetit të Kosovës fonde shumë të
nevojshme për zbutjen e ndikimit socio-ekonomik të krizës
së COVID-19 mbi qytetarët dhe
bizneset e Kosovës. Në veçanti,
fondet e BE-së do të përdoren

për t’u ndihmuar mikro-ndërmarrjeve dhe të vetë-punësuarve për të rritur likuiditetin e
tyre financiar përmes Fondit
Kosovar për Garanci Kreditore,
për grante dhe subvencione për
fermerët, si dhe për t’u ndihmuar
komuniteteve jo-shumicë që janë
goditur më rëndë nga pandemia.
Fondet e BE-së do të mbështesin
edhe bizneset e fokusuara në eksportimin e mallrave dhe shërbimeve. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të
fundit, nga IKShPK janë testuar
gjithsej 1.930 mostra, prej të cilëve
rezultojnë 855 raste pozitive.

identifikimit përfundon. Pastaj, familjet informohen për identifikimin dhe
atyre u dorëzohen mbetjet mortore të
personit të zhdukur”, tha koordinatori
i EULEX-it për zhvarrime, Krassimir
Nikolov. Ironia është se në Hagë gjykohen liderët e UÇK, ndërsa në Serbi
gjenden eshtra shqiptarësh të vrarë
mizorisht.
Deklaratat e Daçiçit
Në gjithë këtë situatë të ndërlikuar dhe komplekse, vëmendje ka
tërhequr edhe deklarata e kryetarit
të Kuvendit të Serbisë, Ivica Daçiç.
Ai është shprehur se Serbia është në
mënyrë aktive duke bashkëpunuar
në hetimet në zbulimin e personave
të zhdukur dhe varrezave masive të
mundshme, ndërsa ka akuzuar se
është pala kosovare ajo që nuk është
dujke u treguar bashkëpunuese.

Në njoftimin për media
nga EULEX u bë me dije
se identifikimi i vendndodhjes se varrit masiv
ka qenë i vështirë për
shkak se gurorja ka
qenë gjatë të gjithë
këtyre viteve në gjendje pune, gjë që ndikoi
edhe në ndryshimin e
peizazhit në vend...

UNICEF: Një në katër fëmijë në
Kosovë, jeton në familje të varfër
Referuar një ankete të publikuar nga UNICEF, një në katër
fëmijë të moshës nën 5 vjeç
që jetojnë në Kosovë, jeton në
ekonomi shumë të varfra familjare. Ndërsa vetëm rreth 40 për
qind e fëmijëve të moshës 7
deri në 14 vjeç, kanë aftësi bazike të leximit dhe numërimit.
Bashkërenduesja e Programit
të Kombeve të Bashkuara për
Zhvillim, Ulrika Richardson, tha
se në Kosovë fëmijët po rriten në
mënyrë të pabarabartë, ndërsa
shfaqi shpresë që kjo anketë
të përdoret për të përmirësuar

“

Ish ministri i Punëve të Jashtme të
Serbisë pretendon me deklaratat e tij
se Serbia kërkoi inspektimin e pesë
vendndodhjeve dhe se autoritetet në
Prishtinë nuk duan të kontrollojnë
asnjërën prej tyre. Daçiç, i cili është
gjithashtu kreu i Partisë Socialiste të
Serbisë thotë se askush në këtë shtet
nuk e ndalon askënd nga zbulimi
dhe sanksionimi i fajtorëve, deklaratë
që në fakt bie në kundërshtim me
praktikën e ndjekur deri tani nga
ky shtet. Duke komentuar “akuzat
nga Prishtina se ai dyshohet se ka
kryer krime lufte në Kosovë” ai ka
bërë thirrje që ai të merret në pyetje
në gjykatë. Gjithsesi, ai pretendon se
“në vitet 1990 ai nuk merrej me punët
e shtetit, por ishte zëdhënës i Partisë
Socialiste serbe”.

këtë gjendje dhe për të hartuar
politika në favor të fëmijëve.
“Kisha kënaqësinë të bashkohesha në një ditë pune ku uleshim
me familjarë, prindër, motra e
vëllezër më të rinj e të vjetër
dhe debatonim për çështje si
qasja në ujë të pijshëm, ngrohje,
punësim, të ardhura, edukim
dhe arsim. Është interesante se
çfarë realitetesh të ndryshme
kemi kaq afër nesh në Kosovë.
Prandaj do të doja të shihja që kjo
anketë përdoret plotësisht për të
përmirësuar politikat, për të rivlerësuar politikat tuaja”, tha ajo.

Osmani: Jemi lodhur nga
politikanë që tregojnë
tolerancë ndaj Serbisë
Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani
ka thënë se mbi 13 mijë civilë janë
vrarë nga Serbia në luftën e fundit
në Kosovë, shumë prej të cilëve ishin fëmijë. Osmani në Facebook ka
shkruar se përtej detyrimit politik,
si përfaqësues të zgjedhur të qytetarëve është mbi të gjitha obligim
njerëzor e human që këtë zë ta
ngremë për viktimat dhe familjet
e tyre. Ajo ka thënë se secili njeri
racional në Kosovë, kurrë nuk duhet të lodhet së treguari të vërtetën.

SHBK: Siguria për
bizneset dhe sektorin
bankar është alarmues
Shoqata e Bankave të Kosovës ka
reaguar pas grabitjes që ndodhi dje në
një bankë ku u përdor eksploziv dhe
pati të shtëna armësh. Në një reagim
për media SHBK vlerëson se gjendja
e sigurisë në vend për bizneset dhe
në veçanti për sektorin bankar është
alarmues dhe po përkeqësohet në
vazhdimësi. “Kjo gjendje e sigurisë
është e papranueshme, si për sektorin bankar ashtu edhe për komunitetin e bizneseve dhe për shoqërinë
tonë”, thotë SHBK.

OBRM-PDUKM kërkon
dorëheqjen e Zaevit,
Filipçes dhe Dimitrovit
OBRM-PDUKM-ja me mbishkrime para Qeverisë kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev,
ministrit të Shëndetësisë Venko
Filipçe dhe zv. kryeministrit Nikolla
Dimitrov, si akt moral.Vendin e tyre,
sipas partisë opozitare, duhet ta zënë
ekspertë të fushave të cilët do të ofrojnë plan për dalje nga kriza gjatë
vitit të ardhshëm.Të njëjtin mendim,
thonë nga partia e Mickoskit, e ndajnë edhe nga Aleanca për Shqiptarët
dhe Alternativa.

Pendarovski: Asnjë vend evropianë
nuk mbështet veton bullgare
Presidenti i Maqedonisë së
Veriut, Stevo Pendarovski ka
deklaruar se asnjë shtet evropian
nuk mbështet veton e Bullgarisë. “Informacioni që kemi nga
Brukseli thotë se asnjë vend
ose burrë shteti nuk e mbështet
veton e Sofjes zyrtare për të
filluar negociatat midis Maqedonisë së Veriut dhe BE-së” tha
ai. Sidoqoftë, ai nuk mendon se
ka një shans të vërtetë për Bullgarinë që të dorëzohet dhe këtë
vit të mbajë konferencën e parë
ndërqeveritare midis vendit tonë
dhe BE-së. Sipas tij, Marrëveshja

e Fqinjësisë së Mirë nuk krijon
një bazë ligjore për bllokimin.
“Nëse do të kishim nënshkruar
diçka jashtë asaj marrëveshje,
atëherë ju mund të kishit kërkuar
përgjegjësi. Ju as nuk duhet të
kërkoni, vetëm do largoheshim.
Ajo që herë pas here dëgjoni nga
pala bullgare se ka disa njerëz,
fatkeqësisht edhe politikanë, që
deri në vitin 1945 është një histori
e përbashkët, se ne nuk kemi një
histori të veçantë maqedonase,
natyrisht, është jashtë diskutimit
dhe asnjë parim evropian nuk
qëndron në Marrëveshje”, tha ai.
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Nuk ka më dilema për procesin zgjedhor në SHBA

Rinumërimi i votave në Xhorxhia nxjerr Biden
fitues, Trump nuk dorëzon ende Shtëpinë e Bardhë
Sonila ELEZI

D

itën e djeshme ka
dalë më në fund
edhe rezultati i rinumërimit të votave
në shtetin e Georgias, proces
i cili i gjithi u zhvillua me
dorë. Si rezultat i këtij procesi,
kandidati që pritej, demokrati
Joe Biden fitoi 16 votat e këtij
shteti. Tashmë bilanci i votave
elektorale është 306 për kandidatin demokrat Joe Biden dhe
232 për kandidatin republikan
dhe presidentin në ikje Donald
Trump. Biden u shpall fitues i
zgjedhjeve presidenciale më 7
nëntor pasi fitoi në Pensilvani,
Miçigan dhe Uiskonsin, shtete
të ciliat Presidenti Trump i
kishte fituar në zgjedhjet e vitit
2016. Ndërkohë që nisur nga
fakti që Trump fitoi shtetin e
Georgias në zgjedhjet e 2016,
duke marrë 5% më shumë vota
se kandidatja kundërshtare
e tij Hillary Clinton. Kampi
demokrat në zgjedhjet e 2020
ka realizuar një fushatë të
përqendruar në këtë shtet duke
shpresuar se kjo do të ndikonte
në fitoren e përgjithshme të
zotit Biden. Nga ana tjetër,

presidenti Trump, i cili momentalisht është në njjë situatë
më shumë se të disfavorshme
pasi të gjitha pretendimet e tij
për zgjedhje të manipuluara
po shpallen si të pabaza, ka
ftuar të premten në Shtëpinë
e Bardhë ligjvënësit kryesorë
republikanë nga shteti i Miçiganit. Nuk është e qartë se
çfarë mund t'u thotë presidenti
Trump ligjvënësve të Miçi-

ganit ose sa prej tyre mund
të shkojnë në Uashington. Të
enjten avokatët e presidentit
Trump hoqën dorë nga sfida
e tyre ligjore për rezultatin në
Miçigan. Ftesa e pazakontë për
ligjvënësit e këtij shteti, vjen
ndërsa ekipi ligjor i fushatës
së zotit Trump po ndjek rrugë
të ndryshme për të përmbysur
rezultatet në shtetet kryesore
kuTrumpi ka humbur. Joe Bid-

en fitoi garën në Miçigan me
më shumë se 150,000 vota dhe
duket se do të marrë 16 votat elektorale të këtij shteti në Kolegjin Zgjedhor.Votat elektorale të
Miçiganit janë të rëndësishme
në totalin e më shumë se 270
votave që zoti Biden ka grumbulluar jo zyrtarisht në Kolegjin
Zgjedhor me 538 anëtarë, i cili
përcakton rezultatin e zgjedhjeve presidenciale amerikane.

VOA raporton se nëse bordi
i zgjedhjeve të Miçiganit nuk
certifikon fitoren e zotit Biden
deri të hënën, legjislaturës
së këtij shteti të kontrolluar
nga republikanët, mund t'i
kërkohet të ndërhyjë dhe të
emërojë mbështetësit e zotit
Trump si 16 elektorët e shtetit,
në kundërshtim me vullnetin e
shumicës së votuesve në këtë
shtet. Një përpjekje e tillë do të
ishte e pashembullt në historinë
e politikës moderne të Shteteve
të Bashkuara. Në fillim të kësaj
jave, udhëheqësi i shumicës
republikane në senatin e shtetit
të Miçiganit, Mike Shirkey tha
se zoti Biden është presidenti i
zgjedhur. Sipas gazetës lokale
Bridge Michigan, zoti Shirkey
tha se çdo përpjekje për t'i
dhënë Presidentit Trump votat
elektorale të Miçiganit nuk "do
të materializohet". Ndërsa Presidenti Trump është pas për nga
numri i votave në disa shtete
kryesore më shumë se dy javë
pas zgjedhjeve të 3 nëntorit,
avokatët e tij kanë ngritur padi
të shumta ligjore duke pretenduar për mashtrim votash dhe
parregullsi në numërimin e
votave.

Biden, diskutim
virtual për pandeminë
Presidenti i zgjedhur
amerikan Joe Biden sulmoi
presidentin Trump për mos
pranimin e humbjes së zgjedhjeve të 3 nëntorit dhe
për bllokimin e ekipit të tij
të tranzicionit nga qasja në
informacionet e qeverisë në
lidhje me pandeminë e koronavirusit. “Është e vështirë
të kuptohet se si mendon ky
njeri. Unë kam besim se ai e
di që nuk ka fituar; ai nuk do
të jetë në gjendje të fitojë dhe
ne do të bëjmë betimin më 20
janar. Nuk ngre dyshime për
motivin e tij. Është thjesht
fyese ajo që ai po bën”, tha
Biden pas një takimi virtual
me 10 guvernatorë shtetesh
nga të dyja partitë, demokratë
e republikanë. Ish zv. presidenti amerikan vuri në dukje
se spitalet në të gjithë vendin
po shohin një rritje të rasteve
me Covid-19 përpara Ditës së
Falenderimeve dhe Krishtlindjes, duke vendosur presion të
madh mbi spitalet dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor
dhe duke i dhënë një goditje
të re masive ekonomive tuaja.

PFIZER DHE BIONTECH KËRKOJNË AUTORIZIM
PËR PËRDORIMIN URGJENT TË VAKSINËS
Kompania Pfizer e cila në bashkëpunim
me kompaninë gjermane BioNTech zhvilluan
të parën vaksinë e cila rezultoi shumë efektive
në parandalimin e infektimeve nga Covid-19,
njoftoi dje se ka aplikuar tek entet rregullatore
shëndetësorë amerikane për të marrë autorizimin
për përdorim emergjent të vaksinës së saj kundër
COVID-19. Ky është një hap i rëndësishëm drejt
garantimit të mbrojtjes kundër koronavirusit.
Aplikimi në Administratën Amerikane të Ushqimit dhe Barnave (FDA) vjen vetëm disa ditë

pasi kompania Pfizer dhe partneri i saj gjerman
BioNTech raportuan rezultatet e provës përfundimtare që tregonin se vaksina ishte 95 për qind
efektive në parandalimin e COVID-19-s dhe pa
efekte të mëdha anësore.Aksionet e Pfizer u rritën
me 2 për qind dhe ato të BioNTech me 5 për qind
pas njoftimit të lajmit se vaksina mund të jetë në
dispozicion së shpejti, duke rritur shpresat për
fundin e një pandemie që ka marrë më shumë se
një çerek milioni jetë në Shtetet e Bashkuara dhe
mbi 1.3 milionë në të gjithë botën.

FRANCA KËRKON MBIKËQYRJE NDËRKOMBËTARE
TË ARMËPUSHIMIT NË NAGORNO KARABAK
Franca dëshiron mbikëqyrje ndërkombëtare të armëpushimit midis Armenisë dhe
Azerbajxhanit të arritur më 10 nëntor me ndërmjetësimin e Rusisë.Të dyja vendet kanë zhvilluar
luftime gjashtë javore për rajonin e shkëputur
të Nagorno Karabakut. Në bazë të marrëveshjes, në rajon do të vendosen trupat ruse për të
garantuar armëpushimin, por në disa zona do
të ketë edhe një prani të trupave turke. Franca
është e shqetësuar se Rusia dhe Turqia mund
të arrijnë një marrëveshje, për të përjashtuar

fuqitë perëndimore nga bisedimet e ardhshme të
paqes, tha presidenca franceze. Përpjekjet për të
zgjidhur konfliktin nga Grupi i Minskut i OSBE, i
bashkëkryesuar nga Rusia, Franca dhe Shtetet e
Bashkuara, nuk kanë sjell ndonjë rezultat që nga
viti 1992 dhe tre armëpushime të mëparshme të
nënshkruara që kur luftimet shpërthyen përsëri
më 27 shtator dështuan të sjellin rezultate. Ndërkohë Presidenti i Azerbajxhanit tha se trupat e
tij kanë marrë kontrollin në tri distriktet e para
në kufi me Nagorno-Karabakun.

BRITANIA RRIT SHPENZIMET PËR MBROJTJEN,
JOHNSON: PO KOMPROMETOHET SIGURIA
Britania ka njoftuar një rritje prej 21.8 miliard dollarësh në shpenzimet e mbrojtjes gjatë
katër viteve të ardhshme, investimi i saj më i
madh ushtarak që nga fundi i Luftës së Ftohtë.
Qeveria tha se kjo rritje ishte e nevojshme për
t’u bërë ballë kërcënimeve të shumta me të cilat
përballet vendi. Kryeministri Boris Johnson i
tha parlamentit se ekzistonte rreziku që shkurtimet e njëpasnjëshme të buxhetit ushtarak në
vitet e fundit po komprometonin sigurinë e
popullit britanik. “Situata ndërkombëtare tani

është më e rrezikshmja që pas Luftës së Ftohtë.
Gjithçka që bëjmë në këtë vend - çdo punë, çdo
biznes, madje edhe mënyra se si blejmë dhe
çfarë hamë - varet nga një minimum bazë i sigurisë globale, një rrjet jetik që duhet të mbahet
funksional: transporti, interneti, korridore të
sigurta ajrore, kabllo të besueshme nënujore
dhe paqe në ngushticat e largëta”, tha ai. Duke
njoftuar rritjen e shpenzimeve prej 21.8 miliardë
dollarësh, zoti Johnson tha se Britania do të
bëhej fuqia kryesore detare në Evropë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

NJOFTIM PËR DHËNIEN ME QIRA TË TOKËS BUJQËSORE QARKU LEZHË
1. Fillimin e procedurës për dhënien
me qira, me konkurrim publik, të tokës
bujqësore në pronësi të shtetit, në
përgjegjësi administrimi të Ministrisë së
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, me sipërfaqe prej 49.7957 ha, pasuritë nr.159,
nr.160, nr.171, nr.180, nr.178/5, nr.179,
nr.181, nr.182, Zona Kadastrale 1843, të
cilat ndodhen në fshatin Gramsh, Njësia
Administrative Dajç, Bashkia Lezhë,
Qarku Lezhë.
2. Dhënia me qira e tokës bujqësore
bëhet me qëllim dhënien në përdorim të
tokës bujqësore në pronësi të shtetit për
zhvillimin e veprimtarive bujqësore dhe/
ose prodhim blegtoral.
3. Konkurrimi do të zhvillohet më datë
7.1.2021, ora 14.00, në Ministrinë e
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, adresa
BLV “Deshmoret e Kombit”, nr.2, Tiranë,
Salla e Mbledhjeve Kati i II-të.
4. Çmimi fillestar i qirasë, për fillimin
e konkurrimit, është 1,089,378.30 (një
milion tetëdhjetë e nëntë mijë e treqind
e shtatëdhjetë e tetë pikë tridhjetë)
lekë/vit.
5. Afati i dhënies me qira të kësaj pasurie të jetë në përputhje me parashikimet
e Kreut VI, të Vendimit nr. 373, datë
20.06.2018, të Këshillit të Ministrave “Për
përcaktimin e kritereve, të rregullave procedurave dhe kontratës TIP për dhënien
me qira të tokave bujqësore në pronësi të
shtetit”, i ndryshuar, në varësi të kulturës
bujqësore ose specie e bimëve me të
cilat do të lidhet kjo veprimtari.
6. Ofertuesit të paraqesin vetëm një
ofertë, në datën dhe orën e caktuar, me
dokumentacionin si vijon :
■ Vetëdeklarimin për ekstraktin e regjistrit tregtar të personit fizik apo juridik, që
ka paraqitur ofertën;
■ Vërtetimin e kapacitetit financiar për
jo më pak se 20 % të vlerës totale të investimit të propozuar në planin e biznesit
nëpërmjet:
i. financimit dhe kreditimit nga ana e
instituteve bankare ose financiare;

ii. kapaciteteve financiare të vetë investitorit, të provuara dhe siç rezultojnë
nga pasqyrat financiare të audituara e
të depozituara pranë administratës tatimore, të 3 viteve të fundit, kur kjo është e
mundur, ose, nëse është themeluar pas
këtij afati, të viteve/it të fundit;
iii. marrëveshje huaje në përputhje me
Kodin Civil.
■ Planin e biznesit të aktivitetit që do të
ushtrohet, sipas modelit të miratuar me
Udhëzimin nr.12, datë 30.07.2018, të
Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural;
- Raportin e vlerësimit të ndikimit në
mjedis, të hartuar nga specialistë mjedisi
të licencuar;
■ Projektin e investimit në infrastrukturë kur kërkuesi parashikon ndërtimin
e objekteve për prodhimin, ruajtjen,
përpunimin e produkteve bujqësore
dhe blegtorale apo objekte në funksion
të agroturizmit, për të cilat kërkohet
leje ndërtimi dhe kategoria e resursit
ndryshon nga tokë bujqësore në truall, i
përgatitur nga specialistë të licencuar, në
përputhje me dokumentet e planifikimit të
territorit;
■ Afatin e përdorimit të tokës për
qiramarrje, në varësi edhe të kulturave
bujqësore ose specieve të bimëve që do
të mbillen;
■ Vetëdeklarimin që nuk ka detyrime
financiare ndaj organeve tatimore qendrore e vendore, nuk është në ndjekje penale, nuk ka detyrime ndaj qiradhënësit
si dhe nuk është në konflikt interesi me
qiradhënësin;
■ Vlerën e qirasë vjetore të ofruar për
të gjithë sipërfaqen e tokës bujqësore,
objekt qiradhënie;
■ Sigurimin e ofertës në vlerën e qirasë
së një muaji, duke e llogaritur me vlerën
e shpallur në njoftimin për konkurrim.
7. Ofertat paraqiten në një zarf të mbyllur
jo transparent, i cili duhet të përmbajë
një kopje origjinale ose të noterizuar të
dokumentacionit të ofertës dhe ku të
përcaktohen qartë identiteti dhe adresa

e personit, fizik apo juridik të interesuar
dhe të dorëzohen në zyrën e Protokollit
të MBZHR-së (Kati i parë).
8. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas
parashikimeve të Udhëzimit nr.12, datë
30.07.2018, të Ministrit të Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural, “Për organizimin dhe
funksionimin e bordit të qiradhënies, të
komisionit të shqyrtimit të ankesave,
kriteret e vlerësimit dhe mënyra e përllogaritjes së ofertave, si edhe kriteret dhe
mënyra e llogaritjes së vlerës së qirasë,
në procesin e marrjes me qira të tokës
bujqësore në pronësi të shtetit”, Kreu
III “Kriteret e vlerësimit dhe mënyra e
përllogaritjes së ofertave”.
9. Subjektet e interesuara për qiramarrje
ose përfaqësuesit e tyre të pajisur me
prokurë origjinale/fotokopjo të noterizuar dhe dokument identifikimi mund të
marrin pjesë në çeljen e ofertave. Asnjë
konkurrues nuk do të përjashtohet nga
pjesëmarrja në procedurën e konkurimit
në bazë të shtetësisë.
10. Do të mbahet parasysh zbatimi
i Ligjit nr.107, datë 31.7.2014 “Për
Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i
ndryshuar, përjashtimet sipas parashikimeve të Ligjit nr.8752, datë 26.3.2001,
“Për krijimin dhe funksionimin e strukturave të administrimit dhe mbrojtjes së
tokës”, i ndryshuar si dhe Ligjit nr.9244,
datë 17.6.2004, “Për mbrojtjen e tokës
bujqësore, i ndryshuar.
11. Subjektet e interesuar mund të
kërkojnë informacion për procedurën
konkurruese pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në postën
elektronike: info@bujqesia.gov.al.
12. Ky njoftim do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, në ambjentet e Njësisë Administrative Dajç,
Bashkisë Lezhë, Agjencisë Rajonale të
Ekstencionit Bujqësor Shkodër, në faqen
zyrtare të MBZHR-së dhe në dy gazeta
kombëtare.
SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
Enea Hoti
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Kume dhe
Nano
u detyrua
të qeveriste
6 muaj
ministra
Hetimet
janëVishaj:
kryer për
6 ndërtime,
shembja
e të cilave
u moripa
jetën
23 personave

Mbyllen hetimet për tërmetin e 26 nëntorit
2019, merren të pandehur 16 persona,
dosja dorëzohet në Gjykatën e Durrësit
Të dënuar për vjedhje, ja emrat që
duhet të deklarojnë pasurinë para OFL

Albiona LIPO

P

rokuroria ka mbyllur
dje hetimet lidhur me
tërmetin e 26 nëntorit,
ngjarje tronditëse e cila
për pak ditë shënon 1 vit, ndërkohë dosja është dorëzuar për
gjykim në Gjykatën e Durrësit.
Sipas dokumentit të Prokurorisë së Durrësit, në përfundim
të këtyre hetimeve, janë marrë
për gjykim 16 persona. Ndërsa,
kujtojmë se si pasojë e këtij
tërmeti u dëmtuan një numër i
konsiderueshëm banesash dhe
objektesh të tjera, si dhe kanë
gjetur vdekjen 23 persona në
territorin në të cilin ushtronte
veprimtarinë Prokuroria pranë
Gjykatës së shkallës së parë
Durrës. “Me datë 29.11.2019,
Prokuroria Pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Durrës, ka
regjistruar kryesisht procedimin
penal Nr. 2466, viti 2019, pasi me
datë 26.11.2019, në orën 03:54,
në Durrës ka rënë një tërmet me
magnitudë 6.4 të shkallës righter,
i cili ka zgjatur rreth 30 sekonda.
Si pasojë e këtij tërmeti u dëmtuan një numër i konsiderueshëm
banesash dhe objektesh të tjera,
si dhe kanë gjetur vdekjen 23
persona në territorin në të cilin
ushtronte veprimtarinë Prokuroria pranë Gjykatës së shkallës
së parë Durrës. Hetimet kanë
filluar pasi dyshohej se dëmtimet
e këtyre godinave dhe pasojat në
vdekjen e njerëzve kanë ardhur
edhe si shkak i ndërtimeve të
kryera pa respektuar rregullat,
normat dhe standardet në fushën
e ndërtimeve, si dhe për shkak të
ndërtimeve të kryera pa lejen e
organeve kompetente. Po kështu
ka dyshime se këto pasoja kanë
ardhur edhe si shkak i kryerjes
apo moskryerjes së detyrës nga
inxhinierët zbatues, mbikëqyrës
dhe kolaudatorë të këtyre ndërtimeve, si dhe nga moskryerja e
detyrës nga nëpunësit shtetërorë
dhe publik të ngarkuar me kon-

Operacioni Forca e Ligjit dje është ndalur në Tiranë, ku
dy subjekteve iu është kërkuar që të deklarojnë pasurinë
brenda 48 orëve. “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 i ka nisur
kërkesat me shkrim për vetëdeklarimin e burimeve të
pasurisë, shtetasve: B. Th., banues në Tiranë, i dënuar për
veprën penale “Vjedhja me armë”, kryer në bashkëpunim;
E. C., banues në Tiranë, i dënuar në Finlandë për veprën
penale“Vjedhja me dhunë”. 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 SPAK-ut, për veprime të mëtejshme”, deklaron
Operacioni Forca e Ligjit.

“

Ndërsa, kujtojmë se si pasojë e
këtij tërmeti u dëmtuan një numër
i konsiderueshëm banesash dhe objektesh të tjera, si dhe kanë gjetur vdekjen
23 persona në territorin në të cilin ushtronte veprimtarinë Prokuroria pranë...

trollin e mbikëqyrjen e këtyre
ndërtimeve”, thuhet në njoftim.
Objektet në të cilat
u shkaktuan pasoja
në jetën e njerëzve
Në dokumentin e Prokurorisë së Durrësit thuhet se hetimet
janë kryer për 6 ndërtime, shembja e të cilave më 26 nëntor u
mori jetën 23 personave.“Objekti
banesë private katër katëshe
e familjes “LALA”, lagjia nr.17,
rruga“Mihal Rama”, Durrës, nga
shembja e të cilit kanë humbur
jetën shtetasit M. L., A. L., E. L.,
E. L., D. L., S. L., I. L., dhe G. L.
Objekti i banimit 6-katësh, pallati
nr.1650, (Pallati i Konomëve), afër
ish-“Kryqit të Kuq”, lagjia nr.18,
Durrës, nga shembja e të cilit
kanë humbur jetën shtetasit E.

R., D. R., K. R., K. R., R. M., D. K
dhe E. K. Objekti “Hotel Tropikal”, lagjia nr.13, Durrës, nga
shembja e të cilit kanë humbur
jetën dy shtetas kosovarë (dy
vëllezërit Shemsedin Abazi dhe
Isah Abazi). Objekti“Hotel Mira
Mare”, lagjia nr.13, Durrës, nga
shembja e të cilit kanë humbur
jetën shtetasit S. M., dhe E. B.
Objekti i banimit 6-katësh, pallati nr. 1032, i ndodhur në rrugën
“Shoqëria Bashkimi”, lagja nr.
6, Durrës, nga shembja e të cilit
kanë humbur jetën shtetaset N.
R dhe Zh. Gj. Objekti pesë katësh
“Hoteli Nr.4”,“Shtëpia e Pushimit
të Ministrisë së Brendshme”,
lagjja nr.13, plepa, Durrës, nga
shembja e të cilit ka humbur
jetën shtetasi B. H., me detyrë

pedagog në Akademinë e Rendit,
i cili ishte akomoduar atë natë në
këtë objekt”, thuhet në njoftim.
16 personat e
dërguar për gjykim
Me konkretisht nga ana
e organit të akuzës u dërguan
për gjykim 16 persona. “Ramiz
Shehu, të akuzuar sipas nenit 85
tetë herë të Kodit Penal, Nevjana
Isufi, të akuzuar sipas nenit 186/1
të Kodit Penal, Abdulla Osmani,
të akuzuar sipas nenit 85 dy herë
të Kodit Penal, Ruzhdi Xheka, të
akuzuar sipas nenit 85 dy herë
të Kodit Penal, Arben Isaku, të
akuzuar sipas nenit 248 të Kodit
Penal,Aldo Dakoveli, të akuzuar
sipas nenit 248 të Kodit Penal,
Artur Terziu, të akuzuar sipas
nenit 186/1 dhe 199/a/3 të Kodit
Penal, Artur Çela, të akuzuar
sipas nenit 248 të Kodit Penal,
Klajdi Lame, të akuzuar sipas
nenit 248 të Kodit Penal, Flamur
Gjuzi, të akuzuar sipas nenit 248
të Kodit Penal, Albrend Qetka, të
akuzuar sipas nenit 248 të Kodit
Penal, Skerdi Bello, të akuzuar
sipas nenit 248 të Kodit Penal,
Artenis Malko, të akuzuar sipas
nenit 248 të Kodit Penal, Kujtim
Hasa, të akuzuar sipas nenit 248
të Kodit Penal”, thuhet në njoftim.

Përndoqi për 2 muaj rresht një 15-vjeçare,
arrestohet 46-vjeçari në Fier
Policia e Fierit ka arrestuar dje një 46-vjeçar, pasi ka përndjekur për dy muaj rresht një 15-vjeçare. Sipas policisë, në pranga
ka rënë konkretisht personi i identifikuar me iniciale V.M. Po
ashtu, policia arrestoi edhe një tjetër person tjetër të identifikuar
me iniciale A. Ll., 52-vjeç banues në Lushnjë, pasi ngiste automjetin në gjendje të dehur.“Specialistët për Hetimin e Krimeve në
Komisariatin e Policisë Fier arrestuan shtetasin V. M., 46 vjeç,
banues në Pojan, Fier, pasi në mënyrë të vazhdueshme, për 2
muaj, ka përndjekur një shtetase 15-vjeçare. Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor në DVP Fier arrestuan në flagrancë
shtetasin A. Ll., 52 vjeç, banues në Lushnjë, pasi u kap në vendin
e quajtur“Pushimi i shoferit”duke drejtuar automjetin tip“Benz”
në gjendje të dehur. Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime
të mëtejshme procedurale”, thuhet në njoftimin e policisë.

Ushtronin lojëra fati, pranga
pronarit dhe kamerierit në Elbasan
Dy persona kanë rënë dje në prangat e Policisë së
Elbasanit, pasi akuzohen për organizim i lotarive të paligjshme. Burime nga policia bënë me dije se arrestimi i tyre
u bë pasi në ambientet e lokalit në pronësi të personit të
identifikuar me iniciale R. K., në bashkëpunim me personin e identifikuar me iniciale S. Ç., 23 vjeç, ushtronin
aktivitetin e kundërligjshëm të lojërave të fatit. Gjatë
kontrollit të ushtruar në ambientet e lokalit u gjetën dhe
u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një aparat
celular dhe një kompjuter me faqe sportive të hapura, ku
ishin të vendosura biletat me ndeshje. Gjithashtu policia
njofton se, materialet hetimore i kaluan Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës Parë Elbasan, për veprimet e mëtejshme procedurale.

Në kërkim ndërkombëtar, trafik droge e pjesëmarrje në
organizatë kriminale, arrestohen 2 persona në Durrës
Liria e dy personave të shpallur në
kërkim ndërkombëtar për trafik droge dhe
pjesëmarrje në organizatë kriminale mori
fund dje pas arrestimit të tyre nga Policia
e Durrësit. Nëpërmjet një njoftimi për
shtyp policia bën me dije se fillimisht në
pranga ka rënë një 55-vjeçar i identifikuar
me iniciale I.P pasi në 2014 është dënuar
nga gjykata e Italisë me 5 vjet, 11 muaj e
12 ditë burgim për trafik ndërkombëtar të
narkotikëve dhe rezistencë ndaj punonjësit
publik. Gjithashtu policia njofton se në
pranga ka rënë edhe një 45-vjeçar i identifikuar me iniciale B.L pasi në 2016 ka qenë
i dënuar nga gjykata e Italisë me 7 vjet për
“Trafikim ndërkombëtar i narkotikëve”

dhe “Organizatë kriminale”. Ndërkohë,
pritet ekstradimi i tyre drejt shtetit italian.
“Kapen dhe ndalohen 2 shtetas të shpallur
në kërkim ndërkombëtar, me qëllim ekstradimin drejt Italisë. Nga Seksioni për
Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve në
DVP Durrës, në bashkëpunim me Interpol
Tirana, në koordinim nga Departamenti i
Policisë Kriminale, në vijim të punës për
kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar, bazuar dhe në informacionet e marra
në rrugë operative, u bë i mundur lokalizimi,
kapja dhe arrestimi i përkohshëm, me qëllim ekstradimin drejt Italisë, i shtetasve: Ilir
Plaku, 55 vjeç, banues në Durrës, të cilin
Gjykata e Apelit në Cagliari/Itali, në vitin

2014, e ka dënuar me 5 vjet, 11 muaj e 12
ditë burgim, për veprat penale “Trafikimi
ndërkombëtar i narkotikëve” dhe “Rezistencë ndaj punonjësit publik”, parashikuar
nga Kodi Penal italian. Braniol Liço (Ago),
45 vjeç, banues në Durrës, të cilin Gjykata
e Apelit në Brescia/Itali, në vitin 2016, e
ka dënuar me 7 vjet e 6 muaj burgim, për
veprat penale “Trafikim ndërkombëtar i
narkotikëve” dhe “Organizatë kriminale””,
thuhet në njoftimin për shtyp nga policia.
Ndërkohë, Interpol Tirana, në bashkëpunim
me Interpol Romën, po vijon procedurat
për ekstradimin e këtyre shtetasve drejt
Italisë. Gjithashtu dy ditë më parë është
arrestuar një 36-vjeçar nga Kavaja pasi

ishte në kërkim ndërkombëtar nga Italia.
Policia njofton se bëhet fjalë konkretisht për
personin e identifikuar me iniciale A. Rr., i
cili ka qenë i dënuar me 8.5 vite burg nga
Gjykata e Udines për trafik droge e plagosje
të rëndë me dashje. Operacioni në Kavajë
u organizua nga Komisariati i Policisë së
qytetit dhe Interpoli në Tiranë dhe tashmë
pritet ekstradimi i tij drejt Italisë.
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Kume dheseVishaj:
u detyrua
të qeveriste
6 muaj pa ministra
Dyshohet
ngjarja Nano
ka ndodhur
për konflikte
të mëparshme

Atentat me armë zjarri në Bulqizë, shpëtojnë
mrekullisht dy kushërinjtë, policia në kërkim të autorit
Albiona LIPO

Në mjet me kanabis,
arrestohen 3 të rinj në Vlorë

N

jë atentat me armë
zjarri ka tronditur
Bulqizën pasditen
e djeshme, teksa
një person ka qëlluar me
armë zjarri drejt një mjeti,
brenda së cilit ndodheshin
dy persona, kushërinj me
njëri-tjetrin. Sipas informacionit paraprak nga policia
bëhet me dije se ngjarja ka
ndodhur konkretisht rreth
orës 14:30 në një segment të
Rrugës së Arbrit, teksa një
person me iniciale B. Z, i cili
është identifikuar dhe shpallur në kërkim, ka parakaluar
makinën e dy kushërinjve
duke qëlluar drejt mjetit të
tyre me breshëri plumbash.
Policia gjithashtu njofton se,
fatmirësisht drejtuesi i mjetit, por edhe personi tjetër
me të cilin ka qenë i shoqëruar nuk janë goditur nga
predhat dhe i kanë shpëtuar
atentatit. Ndërsa, pista në
të cilën po hetohet kjo ngjarje paraprakisht është një
konflikt i mëparshëm i ndodhur mes dy palëve. “Ditën e
djeshme policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim
autorin e dyshuar të kësaj
ngjarjeje. Vijon krehja e
zonës për kapjen e tij. Rreth
orës 14:30, në një segment të
Rrugës së Arbrit, Bulqizë,
shtetasi B. Z, duke drejtuar
automjetin e tij në lëvizje e
sipër ka parakaluar dhe më
pas goditur automjetin tip
“Land Rover”, ku lëviznin
shtetasit E. T., dhe Sh. T.,
(kushërinj) dhe më pas dyshohet se ka qëlluar me
armë zjarri drejt automjetit.
Nga të shtënat nuk ka patur
persona të lënduar. Paraprakisht dyshohet se ngjarja
ka ndodhur për konflikte të
tyre të mëparshme. Deri tani
shërbimet e policisë kanë
bërë të mundur gjetjen e
automjetit të përdorur nga
shtetasi B. Z. Grupi hetimor
ndodhet në vendngjarje dhe

Tre vlonjatë kanë rënë dje në prangat e policisë, pasi
janë kapur me një sasi të konsiderueshme lëndë narkotike.
“Shërbimet e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve, në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen
e veprimtarisë së paligjshme të prodhimit dhe shitjes së
lëndëve narkotike, bënë kapjen dhe arrestimin në flagrancë
të shtetasve F. M., 25 vjeç, F. R., 37 vjeç dhe H. R., 30 vjeç,
banues në Vlorë. Në bazë të informacioneve të siguruara,
në afërsi të fshatit Panaja, forcat e Policisë kanë bërë të
mundur lokalizimin dhe ndalimin e këtyre shtetasve, të cilët
po qarkullonin me një mjet tip “Peugeot” në autostradën
Fier-Vlorë. Gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin me drejtues shtetasin F. M. dhe pasagjerë shtetasit F. R. dhe H. R.,
u gjetën e sekuestruan në cilësinë e provës materiale 300
gr. lëndë e dyshuar narkotike kanabis”, deklaron policia.

“

Sipas informacionit paraprak
nga policia bëhet me dije se ngjarja ka ndodhur konkretisht rreth orës
14:30 në një segment të rrugës së
Arbrit, teksa një person i identifikuar
me iniciale B.Z i cili është identifikuar dhe shpallur në kërkim, ka parakaluar makinën e dy kushërinjve...

po punon për zbardhjen e
plotë të rrethanave të ngjarjes”, thuhet në njoftimin për
shtyp nga policia. Ndërsa
lidhur me atentatin njëri
prej kushërinjve që ndodhej në mjetin, që u qëllua
me breshëri plumbash, ka
deklaruar për mediat se
konflikti me autorët ka nisur
pasi janë ndarë me fabrikën
e kromit në Bulqizë dhe prej
atëherë ka pasur sulme ndaj
fisit të tyre. “Më 12 gusht të
këtij viti ka pasur një konflikt me kushërinjtë tanë. Më
18 gusht, më ka kapur fëmijën tim 15 vjeç dhe ma ka
kërcënuar, i ka vënë armën
në kokë. Bëra denoncim në

polici dhe na thanë se nuk
është një ngjarje tragjike.
Më 9 shtator më rrahën mua
në 6 e gjysmë të mëngjesit,
vetëm se kishim bërë denoncimin për djalin. Ishte vetë i
katërt, të maskuar, nxorën
armët e më rrahën. Unë isha
duke shkuar në punë, më
dolën në afërsi të xhamisë,
në qytet të ri. Sot isha duke
ikur për punë. Autorët ishin
me një “Toyota Land Rover”. Nuk e dimë kush qëlloi
nga brenda makinës, pasi
ishte me xhama të zinj. Ne i
njohim autorët. Ne kërkojmë
nga shteti që të zbardhet sa
më shpejt ngjarja, që të mos
bëjmë ndonjë të pabërë, se

dhe ne mund të hakmerremi.
Jemi një fis i tërë që rrimë
me frikë prej tyre, pasi ata
na kanë shpallur luftë”,
mësohet të ketë treguar ai.
Atentatet në Bulqizë
Ndërsa në 14 gusht të
këtij viti në fshatin Gjoricë të
Bulqizës, një person ka qëlluar në ajër nga një automjet
tip “Golf”. Sipas policisë, të
shtënat dyshohet se ishin në
shenjë paralajmërimi për K.
R., përgjegjësin e Agjencisë
së Sigurimeve Shoqërore,
ndërsa ka qenë ky i fundit
që ka lajmëruar policinë. Ai
ka rrëfyer para policisë se
personi që qëlloi me armë
zjarri, fillimisht e ka kërcënuar verbalisht dhe më pas
ka nxjerrë armën automatik
dhe ka qëlluar në ajër pranë
banesës. “Rreth orës 17.40,
në fshatin Gjoricë, shtetasi R.
K., me një automjet tip“Golf”,
dyshohet se ka qëlluar nga
dritarja e makinës në ajër, me
armë zjarri automatik, para
banesës së shtetasit D.K., i
cili ka njoftuar menjëherë
Policinë. Shërbimet e policisë
kanë shkuar menjëherë në
vendngjarje, po bëhet krehja
e zonës për kapjen e autorit.
Grupi hetimor po punon për
sqarimin e të rrethanave të
ngjarjes”, deklaron policia.

Ishte në kërkim për vjedhje me armë,
arrestohet 33-vjeçari nga Thumana
Policia e Kurbinit dhe forcat e Komisariatit Nr. 5 Tiranë
kanë arrestuar dje një 33-vjeçar të akuzuar për disa vepra
penale dhe të shpallur në kërkim për vjedhje me armë.“Në
vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e personave të
shpallur në kërkim, duke u bazuar dhe në informacioneve
të siguruara në rrugë operative për vendndodhjen e një
shtetasi në kërkim, nga shërbimet e Policisë Kurbin është
organizuar dhe finalizuar operacioni policor “Ndjekja”, si
rezultat i të cilit, në vendin e quajtur Tapizë, u kap dhe u
ndalua shtetasi: A. L., 33 vjeç, banues nëThumanë (me precedentë të mëparshëm kriminal). Ky shtetas është shpallur në
kërkim në muajin tetor 2020, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Kurbin i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për
veprën penale“Vjedhja me armë”, e kryer në bashkëpunim
dhe “Vjedhja”, e kryer në bashkëpunim”, deklaron policia.

Lëndë plasëse objektit në ndërtim
në Lezhë, policia zbardh detajet
Një shpërthim me lëndë plasëse është regjistruar
mbrëmjen e së enjtes në Lezhë, ndërsa dje policia ka
zbardhur detajet e kësaj ngjarjeje. Sipas informacionit
paraprak nga policia, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:45,
në rrugën e Shëngjinit. Lënda plasëse ishte vendosur në
një objekt në ndërtim në pronësi të personit L. Gj., banues
në Tiranë. Si pasojë ka shkaktuar vetëm dëme të vogla
materiale. Nuk ka asnjë të dyshuar apo të shoqëruar për
këtë ngjarje të ndodhur. Autorët janë ulur në këmbë tek
objekti dhe mendohet se kanë lëvizur më pas me një mjet
pa targa. Konflikti për pronën dyshohet është pista kryesore, ku policia po heton. Ka pretendime për një pjesë të
sipërfaqes së tokës ku po kryhet ndërtimi. Menjëherë në
vendngjarje kanë shkuar forcat e Policisë dhe grupi hetimor
ku vijon veprimet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes,
identifikimin dhe kapjen e autorit.

Policia valë arrestimesh, drogë, vjedhje e mashtrime, përfundojnë
në pranga 6 persona, dy prej tyre të shpallur në kërkim
Brenda 24 orëve Policia e Tiranës ka vënë
në pranga plot 6 persona të dyshuar për përfshirje në drogë, vjedhje, e mashtrime, 2 prej të
cilëve kanë qenë të shpallur në kërkim. I pari
i arrestuar në këtë“valë”arrestimesh është një
36-vjeçar pasi gjatë kontrollit fizik i janë gjetur
lëndë narkotike kanabis. Policia gjithashtu
njofton se në pranga kanë rënë edhe tre persona të tjerë të cilët kanë qenë të shpallur në
kërkim për vjedhje, mashtrime dhe kallëzim
të rremë si dhe drejtim mjeti në mënyrë të
parregullt. “Forcat e posaçme “Shqiponjat”,
në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin
e Narkotikëve, bënë arrestimin në flagrancë
të shtetasit O. (M).B., 36 vjeç, pasi në rrugën
“Irfan Tomini”, gjatë kontrollit fizik, iu gjetën

dhe iu sekuestruan një sasi lënde narkotike e
dyshuar kokainë dhe një sasi lënde narkotike
kanabis. Nga specialistët për Hetimin e Krimit
në Komisariatin e Policisë Nr. 3 u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit E. T., 38 vjeç, pasi
më datë 19.11.2020, ka vjedhur automjetin në
pronësi të shtetasit E. B. Specialistët për Hetimin
e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 5 bënë
arrestimin në flagrancë të shtetasit P. C., 45 vjeç,
i shpallur në kërkim për veprat penale“Vjedhja”
, “Mashtrimi në sigurime” dhe “Kallëzimi i rremë”. Nga Seksioni i Kërkimit në DVP Tiranë,
në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë
Rrugore, u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit A.
S., 50 vjeç, të cilin Gjykata e Shkallës së Parë
Tiranë e ka dënuar me 1 muaj burgim, për ve-

prën penale“Drejtimi i automjetit në mënyrë të
parregullt”, thuhet në njoftimin për shtyp nga
policia. Burime nga policia gjithashtu bëjnë
me dije se tre persona kanë rënë në pranga po
ditën e djeshme pasi janë kapur duke drejtuar
mjetin në gjendje të dehur. “Specialistët e Qarkullimit Rrugor bënë arrestimin në flagrancë
të shtetasve: E. K., 30 vjeç, pasi në rrugën“Besim
Alla”, u kap duke drejtuar mjetin në gjendje të
dehur, në masën 0.74 mg/l. L. Ç., 42 vjeç, pasi
duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur në
masën 0.65 mg/l, ka aksidentuar këmbësorin me
inicialeV. Gj, 36 vjeç, i cili ndodhet në spital, jashtë
rrezikut për jetën. Materialet i kalojnë Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për
veprime të mëtejshme”, deklaron policia.
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Rishikimi i Reformës TerritorialeAdministrative, një domosdoshmëri
Orikumit t’i kthehet statusi Bashki

Nga Bujar LESKAJ

R

eforma Territoriale-Administrative, e miratuar
më 31.07.2014
me Ligjin 115/2014 dhe
e projektuar për të hyrë
në fuqi pas zgjedhjeve
lokale të qershorit 2015,
ka mbushur tashmë 5
vjet, një kohë mëse e
mjaftueshme kjo për të dhënë frytet e saj
dhe futur qeverisjen vendore në rrugën
e zhvillimit dhe përmirësimit të performancës në shërbimet që ofron kah qytetarit. E thënë ndryshe, Reforma duhet të
kishte konsoliduar procesin e decentralizimit dhe autonomisë financiare vendore.
Në fakt, Reforma nuk i ka dhënë ende
frytet e saj dhe mbetet ende e paqartë nëse
do t’i realizojë ose jo ndonjëherë ato. Kjo
për disa arsye dhe konkretisht:
1. Reforma administrative-territoriale
nuk rrodhi nga një proces i gjerë ligjor
dhe I shtrirë në kohë. Procesi i konsultimit
dhe miratimit të saj ka qenë invers, pra
jo vetëm që janë shmangur hallkat e një
shqyrtimi të thellë parlamentar e ligjor,
bazuar në praktikat e mira europiane,
por reforma territoriale është miratuar si
hallkë më vete, si fillim i një procesi, dhe
nuk ka qenë një rezultat apo produkt i një
zinxhiri procesesh dhe shqyrtimesh ligjore, administrative, sociale dhe gjeo-kulturore.
Siç konstaton edhe eksperti i njohur
i decentralizimit në pushtetin vendor, z.
Artur Kurti: “Reforma Administrativo-Territoriale është nga ato reforma që kërkojnë patjetër një pjesëmarrje dhe konsensus
të të gjithë aktorëve dhe nuk mund të jetë
e qenësishme pa pjesëmarrjen dhe konsensusin e opozitës. Qeverisja vendore ka
në thelbin e saj parimin e “subsidiaritetit”,
d.m.th. një qeverisje që është pranë qytetarëve dhe bashkëqeveris me qytetarët.
Zbatimi i këtij parimi është tërësisht i parealizueshëm me ndarjen aktuale territoriale. Qytetari në Bashkinë e sotme ndihet i
harruar nga qeverisja. Përmasat e mëdha
të territorit e bëjnë të pamundur njohjen
dhe kontaktin e përfaqësuesve të zgjedhur
me zgjedhësit e tij. Njohja e territorit nga
kryetarët e bashkive mbetet ende shumë
e dobët. Ka një fokus tek zonat urbane,
ndërkohë që zonat rurale janë jashtë
vëmendjes së qeverisjes, për rrjedhojë
me mungesa të mëdha në shërbime dhe
investime”.
Demokracia vendore, që do të thotë
mundësia e qytetarëve për t’u informuar,
marrë pjesë dhe influencuar qeverisjen
është dobësuar edhe më. Qytetarët e
zonave rurale sot kanë zero informacion
mbi aktivitetin e bashkisë dhe vendimet që
merren. Gjithashtu, përcjellja e shqetësimeve të qytetarëve është bërë më e vështirë
dhe zgjidhja e tyre e pamundur. Njësitë
administrative janë shndërruar në struktura amorfe që nuk kanë asnjë kompetencë
dhe nuk japin asnjë zgjidhje, duke e lënë
kështu qytetarin rural në harresë të plotë.
Ashtu siç është theksuar nga opozita,
që në procesin e realizimit të reformës,
ndarja e njëanshme territoriale sjell një
deformim të nivelit të qeverisjes vendore
dhe të vullnetit të zgjedhësve, pasi ka
shumë raste ku zona pa lidhje gjeografike,
historike dhe ekonomike iu janë atash-

uar Bashkive pa lidhje. Reforma duhet të
rikonsiderohet mbi një parim, që është ai
i shërbimit dhe aksesit sa më të mirë në
dobi të qytetarit.
Në këtë kuptim, një miratim i tillë i
reformës i ka venë bashkitë para faktit të
kryer, pra para një realiteti të ri administrativo-territorial, pa qenë të mbuluara me
akte ligjore. Kështu, në Shqipëri Komisioni për Reformën Administrative-Territoriale e zhvilloi veprimtarinë e tij në një afat
kohor prej 3 muajsh. Në vendet e Europës,
procesi ka zgjatur afërisht rreth 10-20 vjet
dhe pikënisja e procesit ka qenë ngritja
e një Komisioni mbi Strukturën Administrative, që kishte pikësëpari detyrën e
analizimit nëse ishte e nevojshme apo jo
një reformë territoriale, duke e analizuar
në optikën e rritjes së efiçiencës së shërbimeve publike. Për shembull, në Danimarkë, në vitin 2004 u përgatitën fillimisht
50 akte ligjore të cilat iu nënshtruan dëgjesës publike, para miratimit të reformës
në 2007. Po ashtu rezulton se konfigurimi
ri i kufijve administrativë në bashki nuk
është bazuar në kritere të qarta dhe specifike, të tillë si kriteri i distancës minimale
apo kriteri i popullsisë minimale që do të
reflektonte qëllimin për aplikimin e ekonomisë së shkallës, duke krijuar për pasojë
një asimetri të kufijve bashkiakë.
Konkretisht, në hartën e re administrative, në Veri kemi bashki të mëdha
(amalgamim), ndërsa në Jug kemi bashki
të fragmentarizuar. Për një ndarje të tillë
nuk është bërë një analizë në nivel vendor,
qoftë në aspekte të decentralizimit dhe
asimetrisë demografike dhe ekonomike
që ekziston jo vetëm mes bashkive të një
rajoni, por edhe mes rajoneve të ndryshme
të Shqipërisë. Një tjetër element që është
anashkaluar është kriteri gjeo-kulturor. Në
këtë aspekt, ndarja e re administrative ka
sjellë një centralizim të decentralizimit pasi
ka humbur përfaqësimi lokal i periferisë
dhe nuk ka pasqyruar thelbin e një reformë
administrative- territoriale, e cila ndërmerret për të reformuar shërbimet publike kah
efiçiencës dhe efektivitetit.
2. Në aspektin e respektimit të parimit
të autonomisë vendore, reforma administrativo-territoriale, pra një reformë për
pushtetin vendor është bërë pa marrë
parasysh vullnetin vendor të qytetarëve,
përmes referendumit, duke shkelur Nenin
5 të Kartës Europiane të Autonomisë
Vendore “Mbrojtja e Kufijve territoriale
të bashkësive vendore”. Në këtë konfigurim të ri, Bashkitë përballen me dy sfida
kryesore:
Së pari, me një territor të ri e të panjohur që rezulton të jetë jashtë rrezes së
zgjatimit administrativ të bashkive, për
shkak të terrenit të thyer në zonat veriore
(Shkodër) dhe zigzageve të kufijve administrative të Tiranës (banorët e ish-komunave të Tiranës kalojnë në territorin e
Bashkisë Kamëz për të arritur në Bashkinë Tiranë).
Së dyti, dhe më e rëndësishmja më
kompetenca të reja dhe problematike, për
shkak se e fondet e akorduara nuk janë
proporcionale me buxhetin që realisht i
duhet bashkive për t’i ushtruar sipas standardeve gjashtë funksionet e reja. Niveli i
transfertës së pakushtëzuar është pak a
shumë i njëjti si para reformës territoriale-administrative, pra nga buxheti qendror alokohet jo më pak se 1% e PBB-së
që është niveli më i ulët rajonal, kështu
bashkitë nuk kanë mundësi reale që të

rrisin cilësinë e shërbimeve dhe të ushtrojnë kompetenca në diskrecion të plotë,
siç parashikohet në Kartën Europiane të
Autonomisë Vendore. Me implementimin e
reformës administrative territoriale, raporti
mes shpenzimeve kapitale dhe shpenzimeve korrente është i njëjtë me raportin e
viteve 2010-2011, me ndryshime të papërfillshme – nga një analizë krahasimore, 61
bashkitë e reja të reformës administrative
territoriale kanë të njëjtin raport shpenzime korrente – shpenzime kapitale me 300
komunat dhe 60 bashkitë e mëparshme.
Rritja e shpenzimeve të personelit (në
vitin 2017 ky zë shpenzimesh ishte dy herë
më i lartë se në 2013) dhe atyre operative
nuk pajtohet me objektivin madhor të
reformës administrative-territoriale, rritjes
së eficiencës operacionale dhe tkurrjes së
kostove administrative. Niveli i rritjes së
shpenzimeve kapitale nuk ka ardhur si
pasojë e rritjes së eficiencës së bashkive
nga reforma administrative-territoriale,
duke mos reflektuar kështu indikatorë të
performancës së bashkive, por ndikohet në
mënyrë selektive nga fondet e akorduara
nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve (FZHR),
fonde të cilat kanë munguar ose kanë qenë
minimale në disa bashki të vendit si, në
Lezhë, Shkodër dhe Kamëz. Vetëm në v.
2017, në shumën totale prej 26.5 miliardë
lekë të shpenzimeve kapitale (ku bëjnë
pjesë dhe investimet publike) të NJQV,
fondet e akorduara nga (FZHR) për këto
njësi kapin shifrën prej 9 miliardë lekësh.
Për pasojë, qeverisja qendrore vazhdon të
mbajë një nivel të lartë kontrolli të aktiviteteve dhe zhvillimeve në nivel vendor,
përkundër reformave decentralizuese,
duke promovuar një rritje selektive të
investimeve në disa bashki, por që nga ana
statistikore raportohet si rezultat i zbatimit
të reformës administrative-territoriale. Rrjeti i Asosacioneve të Autoriteteve Lokale
të Europës Juglindore (NALAS) thekson se
në Shqipëri, një pjesë e madhe e fondeve
për bashkitë vijnë nga FZHR, e cila shkak-
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ton pasiguri në planifikimin buxhetor të
bashkive dhe është instrument i patronazhit
politik. Sipas raportit të NALAS, Shqipëria
është i vetmi vend në rajon që zbaton një
sistem ku bashkive u kërkohet të konkurrojnë për të financuar funksionet e tyre
ekskluzive. Gjithashtu veprimtaria e FZHR
bie ndesh me parimet e Konventës Europiane të Autonomisë Vendore, neni 9 i saj ku
theksohet, se “grandet për autoritetet lokale
nuk duhet të jenë të paracaktuara, për
financimin e projekteve specifike”.
Për sa më lart, rishikimi i Reformës
Territoriale-Administrative është sot një
domosdoshmëri. Ky rishikim duhet bërë
në përputhje me parimet e Kartës së Autonomisë Vendore, me konsensus politik e
social, sikurse dhe me planifikime realiste
për të garantuar autonominë financiare
dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve për
qytetarin.
Ilustrimi më tipik i gjithë mangësive
të përmendura më lart, është ish-Bashkia
Orikum. Aktualisht në përbërjen e Bashkisë Vlorë, janë përfshirë ish-bashkia Orikum, komunat Dukat dhe Tragjas, (pjesë
e të cilave është edhe gadishulli i Karabarunit), si rezultat i zbatimit të Reformës
Administrative-Territoriale të vitit 2014.
Për me tepër që këto zona kanë veçoritë
e tyre historike, etno-kulturore, etj, dhe
në kushtet e perspektivës dhe zhvillimit
të turizmit, ish bashkia Orikum duhet të
funksionojë si një bashki më vete.
Sikurse shkruan edhe Prof. Dr. Ago
Nezha, Kryetari i Shoqatës “Labëria”, në
shkrimin e tij “Dukati është i djathtë”:
“Historikisht Dukati ka qenë i djathtë,
se ka trashëguar një pasuri përrallore
si asnjë fshat tjetër në Shqipëri. Këtë
privilegj ia ka dhënë natyra dhe pozita e
veçantë gjeografike me një konfiguracion
të veçantë, ku takohet fusha me malin dhe
detin. Dukati ka një sipërfaqe 260 km2, që
është baraz me 1/5 e rrethit të Vlorës ose
1/100 e Shqipërisë. Kjo sipërfaqe e pafund
popullohej nga mbi 800 shtëpi, ku ka pasur
edhe shumë emigrime në Kalabri, Pulje
dhe Siçili. Në territorin e Dukatit shtrihen
tre qytete dhe 100 fshatra. Qyteti i Orikut (
Orikumi i sotëm), i themeluar në shekullin
e VI-të para Krishtit nga Eubeasit, kishte
monedhën e vetë, me një amfiteatër me
400 vende, qytet strategjik ku u zhvillua
dhe beteja mes Cezarit dhe Pompeut më 4
Janar të 48 të e.r. Për bukurinë e tij përrallore turqit e quajtën Pashaliman (Limani
i Pashait). Qyteti i Kanalit dhe qyteti i
Erikues (Erihoi i sotëm) janë krijuar pasi
u shkatërrua Oriku nga tërmeti në shekullin e II-të para erës sonë. Një amfiteatër i
bukur natyror, për ta pasur zili.”
Pra karakteristikat gjeografike, kulturore, historike, sociale, pasuritë dhe perlat
natyrore, e bëjnë imperative administrimin e kësaj zone si një bashki më vete. Po
kështu, që nga miratimi i reformës administrative, Orikumi dhe rrethinat e tij janë
lënë në harresë. Me ardhjen në pushtet të
PD-së Orikumi do ti rikthehet banorëve të
tij, me statusin që meriton, atë të bashkisë.
Këto dhe të tjera problematika të
zonës do të vijojnë të diskutohen e projektohen me intelektualët, burrat e mençur
e të urtë, profesionistët dhe banorët e
Orikumit, Dukatit, Tragjasit, Radhimës, etj.
Problematika të ngjashme shfaqen po ashtu edhe në Delvinë, por që do të trajtohen
më gjerësisht dhe në detaje në një shkrim
të dytë, të dedikuar për këtë zonë.
(www.bujarleskaj.com)
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Roli i qytetarëve në mirëqeverisjen vendore
Nga Kseniia OLENEVA

P

ër mirëfunksionimin efektiv të
q eve r i s j e s ve n dore është thelbësore që qytetarët të kenë
mundësi të kontribuojnë në
mënyrë aktive për rritjen e
mirëqenies së tyre nëpërmjet ushtrimit të të drejtave
themelore të pjesëmarrjes
aktive në politikëbërje. Funksionimi efikas i
autoriteteve publike vendimmarrëse është i
një rëndësie themelore për jetën e përditshme
të qytetarëve dhe zhvillimin socio-ekonomik
të vendit. Qeverisja lokale duhet të jetë e
rëndësishme për secilin prej nesh sepse ka si
detyrë të kujdeset për ofrimin e shërbimeve
publike. Pushteti vendor administron ato
shërbime që janë më të afërtat me jetën e
përditshme të komuniteteve si furnizimin me
ujë, rrugët, sigurinë publike, mirëqenien sociale dhe shumë më tepër. Mungesa e matjes
së performancës në njësitë administrative të
qeverisjes vendore mund të shkaktojë shumë
pasoja negative për të gjithë ne. Mungesa e
një analize krahasuese të performancës së
bashkive sipas fushave të veprimtarisë e bën
të vështirë që debatet publike të kontribuojnë pozitivisht për politikëbërjen dhe mund
të çojë në përdorimin joefektiv të fondeve
publike dhe mosrealizimin e investimeve të
planifikuara. Hendeku midis institucioneve të
qeverisjes vendore dhe qytetarëve në të gjitha
njësitë administrative të Shqipërisë mbetet

*Nga Ekrem SPAHIU

N

ga pikëpamja historike, Partia
“Lëvizja e Legalitetit” e ka zanafillën që nga “Triumfi i Legalitetit”,
më 24 dhjetor 1924, kur u rikthye
legjitimiteti i zgjedhjeve të dhjetorit 1923 të
fituara nga Ahmet Zogu. Në kontekstin e
Luftës së II Botërore, zogistët, përveçse kanë
kontribuar drejtpërdrejt në luftë, janë përpjekur me të gjitha mënyrat për bashkimin e
gjithë faktorëve politiko-ushtarakë në luftë të
përbashkët kundër pushtuesit. Përfaqësuesi i
zogistëve Abaz Kupi, në Konferencën e Pezës
më 16 shtator 1942, pati deklaruar përpara
delegatëve se:“Jam bashkuar me ju, me punue
për të mirën e Shqipërisë e me luftue çdo okupator, por në rast se do të formohen partira,
unë jam mbrojtësi i Legalitetit qysh para 7
Prillit 39, jam me Mbretin Zog”. Gjithashtu,
Abaz Kupi ka rol parësor edhe për thirrjen,
organizimin dhe mbarëvajtjen e Konferencës
së Mukjes, mbajtur më 1-2 gusht 1943, ku u
vendos dhe u shpall bashkimi për shpëtimin
e Shqipërisë. Udhëheqja komuniste e pranoi
Marrëveshjen e Mukjes deri kur të deleguarit
e Partisë Komuniste Jugosllave, Miladin Popoviçi e Dushan Mugosha, u njohën me përmbajtjen e saj dhe urdhëruan Enver Hoxhën që ta
prishte atë. Për këtë qëllim, pas një muaji, më
4 shtator 1943, u mblodh Konferenca e Labinotit, në të cilën jo vetëm u prish zyrtarisht
Marrëveshja e Mukjes, por edhe i shpalli luftë
të armatosur çdo rryme apo tendence tjetër
politike, thënë ndryshe, u fillua përgatitja e
kushteve për një përplasje mes palëve, deri
në luftë civile. Ndërkohë që mbretërorët
vazhdonin të luftonin kundër fashizmit pa
bujë e pa reklamë, duke qenë të suksesshëm,
komunistët, jo vetëm shfrytëzonin suksesin
dhe emrin e mirë të krijuar nga veprimet
luftarake zogiste, por fshehurazi ushtronin
një propagandë sistematike kundër tyre.
Zogistët, të shqetësuar për këtë sjellje të komunistëve, nëpërmjet Abaz Kupit, lëshuan më
19 nëntor 1943, një trakt të posaçëm drejtuar
Këshillit Nacional-Çlirimtar, ku i kërkonin me
këmbëngulje mbajtjen e një qëndrimi të qartë
për ecurinë e mëtejshme të luftës kundër okupatorit, prej të cilit nuk morën asnjë përgjigje.
Në këto rrethana, dukej sheshit se udhëheqja
komuniste kishte vendosur tjetër prioritet,

shqetësues. Në mënyrë që të inkurajojë ofrim më të mirë të shërbimeve publike dhe
përmirësimin e llogaridhënies duke vendosur
një pikë referimi për mirëqeverisjen në sektorin publik Instituti për Politika Publike dhe
Mirëqeverisje në bashkëpunim me Institutin
Lituanez të Tregut të Lirë dhe me mbështetjen
strategjike të Atlas Network ka sjellë për herë
të parë Indeksin e Performancës së Bashkive. I pilotuar për herë të parë në Shqipëri,
Indeksi sjell në një këndvështrim krahasues
performancën e 16 bashkive në vend bazuar
në një listë prej 35 indikatorësh që matin
efektivitetin e qeverive vendore në krijimin
e rezultateve në shërbim të qytetarëve. Indikatorët mbi performancën e bashkive janë
organizuar në katër kategori: “Bashkia për
Qytetarët”, “Bashkia për Biznesin’, “Administrimi Bashkiak” dhe “Transparenca”.
Bërja e informacionit në dispozicion
përmes iniciativave të transparencës është
një hap i parë i rëndësishëm drejt rritjes së
përgjegjësisë. Sepse kur një qeveri është
transparente, qytetarët e saj mund të shohin
funksionimin e saj të brendshëm - proceset,
procedurat, buxhetet, përparësitë, planet
dhe strategjitë e vendimmarrjes. Rezultatet
e përgjithshme të Indeksit 2020 tregojnë
disa fusha kryesore që kanë nevojë për
përmirësime në performancën e bashkive.
Vazhdimi i përmirësimeve thelbësore në
infrastrukturën e furnizimit me ujë mbetet i
rëndësishëm për të rritur furnizimin e qëndrueshëm dhe aplikimin e çmimeve më të
përballueshme për familjet dhe ndërmarrjet
që mbështeten tek furnizimi me ujë për të

përmbushur shumicën e aktiviteteve të tyre
të përditshme. Qasja e bizneseve në informacion vijon të jetë e kufizuar dhe koha e
procedurave të biznesit si marrja e lejeve
të ndërtimit varion shumë nga bashkia në
bashki. Lehtësia e procedurave dhe zvogëlimi
i numrit të ditëve të nevojshme për t’u pajisur
me një leje ndërtimi mbetet çështje thelbësore
për t'u adresuar nga disa prej bashkive në Indeks. Shumica e bashkive në fokus vazhdojnë
të mbeten financiarisht shumë të varura nga
grantet e qeverisë qendrore ndërsa mund të
përmirësojnë ndjeshëm performancën në
mbledhjen e të ardhurave dhe financimin e
prioriteteve buxhetore me fondet e tyre. Në
paralel, rritja e efektivitetit të administratës
vendore është çështje me rëndësi parësore
kur bëhet fjalë për menaxhimin financiar të
bashkive dhe duhet të marrë vëmendjen e
nevojshme nga drejtuesit vendorë të zgjedhur.
Transparenca ndaj qytetarëve është një fushë
të cilës disa prej bashkive në fokus duhet t'i
kushtojnë vëmendje. Zhvillimi i platformave
të internetit me informacion të dobishëm për
qytetarët është shumë e rëndësishme me qëllim që t'i lejojë ata të ndjekin performancën
e bashkive në zbatimin e buxheteve dhe
planeve strategjike për të lejuar qytetarët të
bëhen një pjesë aktive e vendimmarrjes duke
monitoruar ciklin e plotë nga planifikimi në
implementimin e prioriteteve të bashkive.
Qeverisja efektive në sektorin publik inkurajon vendimmarrjen më të mirë dhe përdorimin
efikas të burimeve dhe forcon llogaridhënien
për administrimin e atyre burimeve. Qeverisja
efektive karakterizohet nga një vizion i qartë, i

cili siguron mekanizma mbikëqyrjeje të rëndësishme për përmirësimin e performancës së
sektorit publik dhe trajtimin e korrupsionit.
Qeverisja efektive mund të përmirësojë
cilësinë e menaxhimit të financave publike,
duke çuar në zbatim më efektiv të ndërhyrjeve
të zgjedhura, ofrim më të mirë të shërbimeve
dhe, në fund të fundit, rezultate më të mira për
qytetarët. Gjithçka duhet të jetë në funksion të
qeverisjes efektive të bashkive. Edicioni i parë
i Indeksit të Performancës së Bashkive është
një përpjekje e përkushtuar e ekipit të IPPM
për të ndërtuar një platformë krahasuese me
epiqendër në vlerësimin e performancës së
bashkive në shërbim të qytetarëve, bizneseve
dhe interesit publik përmes krijimit të vlerës
për komunitetet dhe palët e interesuara.
Sinergjia me qeverinë qendrore paralelisht
me decentralizimin e mëtejshëm të kompetencave edhe financiare mbeten dimensione
thelbësore për të ndërtuar një qeverisje lokale
efektive dhe të qëndrueshme, e nxitur dhe
orientuar nga nevojat e qytetarëve bazuar në
bashkërendimin e nevojshëm për t'i adresuar
ato me efikasitet më të lartë. Duke siguruar një
mekanizëm për monitorimin dhe vlerësimin e
qeverisjes lokale, Indeksi mund të mbështesë
qeveritë në adresimin e sfidave sociale, politike dhe ekonomike me të cilat përballet rajoni
i tyre. Për më tepër, të dhënat e mbledhura
sigurojnë një bazë për shpërndarjen e rezultateve tek qeveritë lokale, qytetarët edhe media.
Duke e bërë të disponueshme një informacion
të tillë, Indeksi inkurajon evokim dhe politikëbërje të bazuar në prova dhe gjithashtu
forcon angazhimin proaktiv qytetar.

Pse u krijua Legaliteti?!
Me rastin e 77 vjetorit të krijimit të OKLL, 21 nëntor 1943-2020
përgatitjen e gjithanshme për pushtetin e
nesërm. Në këto kushte, forcat mbretërore,
duke parë se përpjekjet për bashkimin e gjithë
faktorëve politiko-ushtarakë në luftë kundër
okupatorit dështuan, për të konfirmuar legjitimitetin e tyre politik dhe për të penguar
Partinë Komuniste në realizimin e qëllimit
të saj për eliminimin e forcave nacionaliste
thirrën më 20 nëntor 1943 në Herraj të Tiranës, një Kuvend Kombëtar për krijimin e një
lëvizje politike. Në këtë mbledhje morën pjesë
delegatë të ardhur nga e gjithë Shqipëria, si
dhe nga trevat etnike shqiptare përtej kufijve
politik, duke përfshirë edhe delegatë nga çetat
zogiste. Ndër më të përmendurit ishin: Abaz
Kupi, komandanti i rezistencës në Durrës më
7 prillit 1939 dhe protagonist kryesor i konferencave të Pezës e Mukjes; atdhetari Ndoc
Çoba, pjesëmarrës në Kongresin e Lushnjës
dhe në Konferencën e Pezës; patër Lekë Luli,
diplomati Rauf Fico, arsimtarët Gaqo Goga e
Osman Myderrizi, avokat Selim Damani, Xhemal Naipi, Mulë Delia, Hysen Meça, Xhemal
Herri, etj. Platforma që u miratua në Kongresin themelues ishte shumë e qartë: fuqizimi i
organizimit ushtarak dhe luftë pa kompromis
kundër okupatorit; kthimi në pushtet i Mbretit
Zog, pasi vetëm ai e gëzonte këtë të drejtë
legjitime; krijimi i një Shqipërie të lirë, etnike
dhe demokratike; vendosja e shtetit ligjor; sigurimi me ligj i të drejtave e lirive themelore të
njeriut; reforma shoqërore për përmirësimin
e jetës së popullit; etj. Të nesërmen, më 21
nëntor 1943, zogistët deklaruan formimin
e partisë së tyre, Organizatën Kombëtare
“Lëvizja e Legalitetit” (OKLL). Për drejtimin
e OKLL u zgjodh kryesia me kryetar Ndoc
Çobën, ndërsa Komandant i Përgjithshëm i
Forcave të Legalitetit u zgjodh Major Abaz
Kupi. Forcat luftarake zogiste në atë kohë ishin
rreth 10.000 luftëtarë, ndërsa në dispozicion të
tyre ishin regjistruar rreth 25.000 vetë. Për më
tepër, këto forca e afirmuan veten në beteja
të suksesshme kundër okupatorit, ku spikat

qëndresa mbrojtëse e batalionit të komanduar nga A. Kupi në Durrës më 7 Prill 1939,
luftimet e Matit, liqenit të Germanit e Zallit
të Germanit, Qafë Shtamës, Gurrës, Suçit,
Krujës, Vorze-Shkalla Tujanit, Prezës, etj.
OKLL u shtri në Tiranë, Shkodër, Dibër, Mat,
Durrës, Kavajë, Shijak, Kosovë, Vlorë, Berat,
Sarandë, Korçë, etj. Shërbimi propagandistik
i saj nxori deri në fund të luftës 21 numra të
gazetës “Atdheu” me një tirazh 210.000 copë.
U shtypën dhe u shpërndanë 250.000 trakte,
etj. Drejtuesit e OKLL, në mbështetje të
platformës së themelimit, mbajtën komunikim të vazhdueshëm me Mbretin Zog duke
e informuar deri në detaje mbi situatën në
Shqipëri. Ndërkohë, ata ndërkombëtarizuan
veprimtarinë e tyre luftarake përmes letrave
drejtuar Presidentit të SHBA, Franklin Delano
Roosevelt dhe kryeministrit të Britanisë së
Madhe, Winston Churchill me anë të të cilave
jepnin pamjen reale të zhvillimeve ushtarake
e politike në Shqipëri. Është fakt historik
dhe shumë domethënës që, pranë forcave të
Abaz Kupit, ishte atashuar misioni anglez
i udhëhequr nga diplomatë e ushtarakë të
rangut të lartë si Bill Maclean, David Smiley
dhe Julian Amery. Duhet thënë se, Britania e
Madhe dhe SHBA bashkëpunuan me të gjitha
formacionet e rezistencës pa marrë parasysh
bindjet politike. Ndërkohë, që organizatat
me frymëzim kombëtar kërkonin gjithnjë
një marrëveshje kombëtare për luftë kundër
okupatorit, udhëheqja komuniste pikërisht
kësaj marrëveshjeje i trembej. Programi qartazi kombëtar i Legalitetit dhe personalitetet e
spikatura që e udhëhiqnin, i shkaktonin panik
Lëvizjes Nacional-Çlirimtare të udhëhequr
nga Partia Komuniste, të cilat llogarisnin të
ardhmen si pushtet dhe jo si marrëveshje
kombëtare. Prandaj ajo nisi një luftë sa të
nëndheshme, aq edhe të hapur për asgjësimin
e Legalitetit. Për këtë qëllim, udhëheqja
komuniste thirri Kongresin e Përmetit më 24
Maj 1944, ku vendimi kryesor i tij ishte, “…t’i

ndalohet Mbretit Zog kthimi në Shqipëri dhe
të mos njihet asnjë qeveri, që mund të formohej
brenda ose jashtë vendit”.
Ky vendim ishte absurd, partiak, i njëanshëm, e për rrjedhojë i pavlefshëm si nga
pikëpamja juridike, ashtu edhe këndvështrimi politik e historik. Nga pikëpamja e të
drejtës publike dhe kushtetuese, është fakt i
pamohueshëm se Mbreti Zog kishte qeverisur vendin legalisht. Ky legjitimitet, u fitua jo
vetëm për shkak të kontributeve të spikatura
të tij, të pranuara dhe të mbështetura në nivel kombëtar, por mbi të gjitha edhe përmes
mjeteve të ligjshme, në përputhje me të drejtën
kushtetuese, në nje shtet demokratik, sovran e
të lirë. Për më tepër, Mbreti Zog nuk abdikoi
kurrë nga froni mbretëror, por për shkak të
zhvillimeve që nuk vareshin nga vullneti i tij,
ai pat deklaruar në Parlament se; “...nuk kam
lënë mjet pa përdorur për sigurinë e Shqipërisë”
dhe, me vendim të Kuvendit Kushtetues, më 9
prill 1939 u largua nga vendi për të shmangur
dorëzimin e tij pa kushte. Mbretërorët, krahas
rezistencës në ditët e prillit 1939, përpjekjeve
për bashkimin e gjithë faktorëve në luftë
kundër okupatorit dhe angazhimit të tyre
drejtpërdrejtë në frontin e luftës, në të njëjtën
kohë bënin sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin
e opinionit kombëtar e ndërkombëtar për
kthimin e regjimit legal të mëparshëm. Në
këto kushte, bazuar në argumentet sa më lart,
Legaliteti vijoi të mbështetej në dy kolona bazë,
qëndresës kundër okupatorit dhe kërkesës
për marrëveshje kombëtare. Nëse kjo marrëveshje, do të ishte arritur siç e kërkonte kjo
forcë politike, sigurisht që Shqipëria do kishte
patur tjetër rrjedhë duke u orientuar për nga
Perëndimi, të cilit i përkiste. Duke parë se këto
dy kolona nuk po reflektoheshin nga forcat e
tjera politike, drejtuesit e lartë të Legalitetit
parashikuan shkarjen e vendit në përplasje
civile dhe, për këtë arsye, riformatuan mënyra
të tjera qëndrese, brenda apo jashtë vendit.
*Ish-deputet & kryetar i PLL
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Drejtori i IA thotë se konferenca mbledh të interesuarit në fushën e arkeologjisë

“Kërkimet arkeologjike italo-shqiptare”,
profesor Luan Përzhita: Restaurimi dhe
menaxhimi, problem në sitet arkeologjike
Julia VRAPI

“K

ërkimet arkeologjike italo-shqiptare”
kërkim, ruajtje dhe zhvillim i qëndrueshëm
titullohet konferenca online, ku pjesë
e saj janë specialistë shqiptarë dhe italianë. Konferenca që ka nisur të hënën
do të zhvillohet për disa javë. Drejtor i
Institutit të Arkeologjisë, prof. dr. Luan
Përzhita shprehet se kjo konferencë
ka rëndësi për fushën e arkeologjisë.
Duke folur për këtë konferencë online,
prof. dr. Përzhita thotë se temat që do
të zhvillohen kanë të bëjnë me parkun
arkeologjik të Finiqit, parkun e Adrianopolit, parkun e Butrintit si dhe amfiteatrin e Durrësit.“Këto janë temat bazë
kryesore ku do të diskutohet, dhe është
alternimi se si ndikon arkeologjia dhe
kërkimi shkencor në kthimin e siteve
arkeologjike si kontribut për zhvillimin ekonomik nëpërmjet turizmit.
Konferenca nisi ditën e hënë dhe do
të vijojë edhe në dhjetor çdo të hënë
dhe të enjte. Flitet nga studiuesit për
gërmimet, valorizimin e siteve, etj”,
thotë prof. dr. Luan Përzhita. Drejtor
i IA, prof. dr. Luan Përzhita thotë se
kjo konferencë mbledh të gjithë të
interesuarit e fushës së arkeologjisë,
ku nuk mungojnë dhe diskutimet mbi
problemet e ndryshme.“Në këtë konferencë online janë studiues të ftuar,
por ka dhe studentë të arkeologjisë
dhe punonjës të monomeve të kulturës. Të hënën konferenca ishte për
Foiniken. Diskutohen në konferencë
dhe të gjitha problemet, që kanë të
bëjnë me arkeologjinë sidomos ato
që kanë të bëjnë me restaurimin dhe
sidomos me menaxhimin”, thotë ai. I
pyetur se ku janë problemet në fushën
e arkeologjisë, prof. dr. Luan Përzhita
thotë se restaurimi dhe menaxhimi në
sitet tona gjithmonë ka probleme të
tilla. “Sitet arkeologjike kanë nevojë
për restaurime. Gjithmonë duhet të
restaurohen, duhet të mirëmbahen
dhe kjo është një punë e përhershme.
Ndërsa sa i takon menaxhimit kjo
është te ana e programeve, që ka
secili dikaster në vetvete”, thotë prof.
dr. Përzhita. Drejtor i IA, prof. dr.
Përzhita thotë se kjo konferencë
shërben edhe sepse merren shembuj

TK: Çfarë ndodhi në
Tiranë në nëntor 1944,
zbulohet të shtunën

se çfarë ndodh në Itali, çfarë duhet dhe
nuk duhet të marrim prej tyre. “Pra
është një shkëmbim përvoje shumë
i rëndësishëm. Janë debate të nivelit
akademik, që vetëm i referohen atyre
situatave, por më pas janë institucionet
nëse i përkrahin ose jo ato mendime
që japin specialistët. Shqetësim është
restaurimi dhe menaxhimi, por janë
institucionet që e zgjidhin rrugën e
tyre në lidhje me sqarimin e këtyre
problemeve që janë. Por ka gjithmonë
problem me restaurimin dhe menaxhimin”, shton më tej ai.
Rëndësia turistike
e luginës së Drinosit
Duke folur për konferencën,
profesor Përzhita sjell në vëmendje
diskutimet për luginën e Drinosit.“Ne
kemi një aktivitetet sëbashku me universitetin e Manseratës dhe ishin tre
profesorë, dy nga Italia dhe unë nga
Shqipëria që folëm mbi rëndësinë që ka
nga ana arkeologjike dhe turistike lugina e Drinosit. Pastaj janë angazhime,
që ka projekti me pushtetin lokal
siç është Bashkia e Gjirokastrës dhe
prefekturës si dhe universiteti i Gjirokastrës. Më pas u fol mbi rëndësinë
që ka ky bashkëpunim, në lidhje me
Drejtoritë Rajonale të Kulturës dhe
Institutin e Trashëgimisë Kulturore të
Monumenteve të Kulturës”, thotë prof.
dr. Përzhita. Në reagimin e tij prof. dr.
Luan Përzhita sjell në vëmendje dhe

Aktori Fatmir Xhelili ndahet
nga jeta në moshën 69 vjeçare
Aktori i njohur i teatrit
dhe estradës së Fierit, Fatmir
Xhelili, humbi dje jetën si
pasojë e koronavirusit. Prej
disa ditësh gjendja e aktorit
ishte rënduar, ndërsa nuk
mundi të fitonte betejën me
covid-19. Aktori ishte shtruar në spitalin Infektiv prej
disa ditësh dhe u nda nga
jeta në moshën 69-vjeçare.
Fatmir Xhelili ka interpretuar gjatë karrierës së tij
rreth 180 role në dramë dhe
komedi, ku është vlerësuar
edhe me katër çmime të
para si aktori më i mirë.

Lajmin për ndarjen nga jeta
të aktorit e përcolli dje edhe
kryebashkiaku i Fierit, Armando Subashi, i cili ndau
hidhërimin për këtë humbje.
“Fieri ka humbur sot një
prej simboleve të artit dhe
të humorit, fëmijët humbën
ideatorin, aktorin dhe regjisorin e dhjetëra shfaqjeve
teatrale me kukulla, kurse
teatri “Bylis” ka humbur sot
një prej aktorëve emblemë të
tij, Fatmir Xhelilin”, u shpreh
Subashi. Regjisorë të ndryshëm e vlerësuan Fatmirin, si
një aktor shumëdimensional.

projektin e Adrion, ku është dhe Instituti i Arkeologjisë.“Në diskutime ishte
dhe projekti i Adrion, që është fituar
nga 12 universitete ku jemi dhe ne si
IA për valorizimin e luginës së Drinit,
të Drinosit, për kthimin e resortit të
rëndësishëm për zhvillimin e turizmit,
duke i dhënë kështu një kontribut për
ekonominë e zonës dhe për ekonominë
e përgjithshme të këtij rajoni”, shton
më tej arkeologu. Modeli që misionet
italo-shqiptare po eksperimentojnë
si mbi metodat e dokumentimit dhe
ruajtjes së trashëgimisë arkeologjike,
ashtu edhe mbi integrimin e saj në kontekstin e politikave të zhvillimit të qëndrueshëm, në fakt është zhvilluar në një
formë mjaft inovative dhe Akademia
e Studimeve Albanologjike shkruan
se ky webinar synon të kthehet në një
mundësi të rëndësishme diskutimi mes
protagonistëve të politikave të transformimit të territorit. Webinari do t’u
kushtohet metodologjive dhe përvojave
për ruajtjen e trashëgimisë arkeologjike dhe integrimit të saj në politikat e
menaxhimit të parqeve arkeologjike.
Një fokus i veçantë do të drejtohet ndaj
objektivave, metodave dhe rezultateve
të programeve të restaurimit të iniciuara nga misionet italo-shqiptare, si
pjesë e aktiviteteve të tyre kërkimore
dhe të nxjerrjes në pah. Webinari ka
mbështetjen e Ambasadës Italiane dhe
Ministrisë së Kulturës.

Teatri Kombëtar nis sot “Netët e leximit të dramës shqipe”
edicioni i katërt. Ky edicion nis me veprën“Hijet e natës”të autorit
Vedat Kokona.Teatri shprehet se ngjatja që ndodhi në nëntor 1944
do të zbulohet këtë mbrëmje.“Çfarë ka ndodhur në Tiranë ditët e
fundit të nëntorit 1944? “Hijet e natës”, drama e Vedat Kokonës,
përshtatur për skenë nga Hervin Çuli, tregon fatin e një familje
tiranase gjatë atyre ditëve. Një e vërtetë apo një këndvështrim? Ju
ftojmë ta zbuloni ditën e shtunë, 21 nëntor, ora 18:00. Livestream
në faqen e Facebook të Teatrit Kombëtar”, shkruan institucioni. Në
këtë vepër të autorit Vedat Kokona lexojnë aktorët Naun Shundi,
Dritan Boriçi, Luli Bitri, Myzafer Zifla, Natasha Sela, Laert Vasili,
Dori Caushi, Luli Hoxha, Besmir Bitraku, Genti Deçka, Donald
Shehu dhe Xhoana Karaj. Regjisor televiziv është Lorin Terezi.
“Netët e leximit të
dramës shqipe IV”
vjen këtë vit në një
formë të re. Sipas
teatrit, në muajin
nëntor ky aktivitet
do t'i dedikohet
arkivës artistike,
me rastin e festave
të nëntorit dhe do
të bëhet leximi i
veprave “Hijet e
natës” nga Vedat Kokona dhe “Prefekti” nga Besim Levonja. Vedat
Kokona (Izmir, 7 gusht 1913 - 14 tetor 1998) ishte një shkrimtar,
përkthyes dhe leksikolog shqiptar, i shekullit të 20-të, i njohur edhe
për fjalorët e tij dygjuhësh anglisht-shqip dhe frëngjisht-shqip dhe
për kontributin e tij në leksikologjinë dhe leksikografinë shqiptare.
Gjatë luftës botoi dy vëllime me poezi“Dritë dhe hije”Tiranë 1939,
përmbledhje me nëntëmbëdhjetë vjersha dhe atë me satira“Shtatë
prilli, Mussoliniada”Tiranë 1943. Si prozator, Kokona përmendet
kryesisht për vëllimin “Yje të këputur”Tiranë 1940, përmbledhje
e shtatë tregimeve me frymë moderniste, që e paraqitnin si një
ndër prozatorët më të talentuar e më origjinalë të viteve të luftës.
Ndër veprat e mëvonshme të Vedat Kokonës janë romani me dy
pjesë“Me valët e jetës”Tiranë 1961, 1965, dhe drama“Hijet e natës”
Tiranë 1966. Edicioni i fundit i aktivitetit“Netët e leximit të dramës
shqipe” u zhvillua në vitin 2017. Për këtë edicion të katërt Teatri
Kombëtar njoftoi të gjithë dramaturgët dhe regjisorët shqiptarë,
se duke filluar nga data 5 nëntor deri në 5 dhjetor 2020 mund të
dorëzojnë pranë sekretarisë së institucionit veprat e tyre ose rikonceptime të veprave të vjetra shqiptare.Teatri Kombëtar njofton ky
aktivitet do të kalojë në disa faza.

QSPA organizon veprimtarinë
me temë “Arbërit e Jonit”
Qendra e Studimeve dhe
Publikimeve për Arbëreshët
(QSPA) do të organizojë ditën
e hënë, me datë 23 nëntor ora
11.00 veprimtarinë e radhës me
temë “Arbërit e Jonit- Bisedë
me Akademikun Pëllumb Xhufi, në kuadër të festës së 28 nëntorit”. Qendra e Studimeve dhe
Publikimeve për Arbëreshët
shkruan se “Arbërit e Jonit”
është studimi voluminoz i
botuar së fundmi nga studiuesi Pëllumb Xhufi dhe diskutimi online me autorin do të
përcjellë të dhëna e dëshmi
të sintetizuara për periudhën

e mesjetës arbërore, e cila
deri më tani nuk është njohur
dhe studiuar sa duhet. Duke
kërkuar për vite me radhë në
Arkivat e Venecias dokumentet që shkruhen për Arbërit,
përgjatë shekujve të 15-të, 16
e 17-të, historiani Xhufi ka
zhbiruar të vërtetën historike,
aty ku trazohen dinamikat e
politikave otomane me ato të
krishtërimit europian. QSPA
bën me dije se ky aktivitet do të
realizohet përmes platformës
zoom dhe do të transmetohet
në kohë reale edhe në faqen
zyrtare të Facebook.

Këngëtarja Elina Duni, me këngët
e saj në “Cairo Jazz Festival”
Këngëtarja e njohur
shqiptare Elina Duni, performoi në festivalin e muzikës
“Cairo Jazz Festival” në Kajro
të Egjiptit. Elina, bashkë me
dy bashkëpunëtorët e saj u
ngjit në skenën ku u mbajt
ky festival, teksa u fali momente të bukura dashamirësve
të muzikës xhaz. Po ashtu,
këngëtarja shqiptare së fundmi
ka publikuar albumin e saj të
ri “Lost Ships”, i cili iu dedikua
të gjithë emigrantëve. Nga viti
1991 Elina jeton në Zvicër. Në
vitin 2008, u lançua albumi i
saj i parë “Baresha”, në “Meta

Records”. Në shkurt të vitit
2010, albumi i dytë“Lume”, që
u lançua prapë nga“Meta Records”. Albumi i tretë,“Matanë
Malit”u lançua në tetor të vitit
2012 nga ECM Records. Është
homazh dedikuar Shqipërisë,
me këngë të vjetra shqiptare
të ripërpunuara bukur në
zhanrin xhaz. Albumi “Muza
e Zezë” u lançua në 2014
dhe muzikantët që shoqërojnë Elinën janë nga Kosova
dhe Shqipëria. Në vitin 2015
këngëtarja e njohur Elina
Duni erdhi me albumin e saj
“Dallëndyshe”.
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Vepra e 2020, por vjen si dëshmi e një reflektimi mbi një eksperiencë të fëmijërisë

“Bukurshkrimi” nga Adrian Paci, vendoset
në një hapësirë publike në Tiranë
Julia VRAPI

“B

ukurshkrimi” titullohet vepra e artit publik e artistit Adrian
Paci, që u inaugurua
tek sheshi mes Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave
(mbrapa Katedrales Ortodokse. Në
veprën e tij Adrian Paci shpesh trajton temën e kujtesës, të nostalgjisë
dhe të ndarjes, përmes krijimit të
një imazhi angazhues të formës
vazhdimisht të ndryshueshme të
jetës dhe të artit. Kjo vepër është e
para ndër disa, pjesë e një projekti të
“Harabel” që ka si qëllim vendosjen
e publikut në ndërveprim të afërt
me artin bashkëkohor dhe krijimin
e një dialogu të hapur mes hapësirës
urbane dhe artit. Në materialin që ka
publikuar për këtë vepër, Platforma
e Artit Bashkëkohor “Harabel” thuhet se“Bukurshkrimi”është një punë
që është menduar për tu vendosur
në një hapësirë publike në Tiranë.
Dy ministri i qëndrojnë anash,
përballë ka Katedralen Ortodokse,
nga ana tjetër e Bulevardit qëndron
Teatri Kombëtar. Ndërkohë, duket
sikur marrëdhënien më intime puna
e ka me një pemë, që qëndron në
mes të këtij sheshi të vogël. Materiali
vijon se vepra daton në vitin 2020,
por vjen si dëshmi e një reflektimi
mbi një eksperiencë të fëmijërisë.
Një bankë shkolle, dy fletë bronzi
të mbështetura mbi të. Mbi fletën e
parë disa shënjime fëmije, të cilat
ende nuk janë fjalë, por pikënisje
e një artikulimi të ardhshëm. Mbi
tjetrën lexohen të shkruara bukur
disa fraza: “Tirana është kryeqyteti
ynë”;“Në Tiranë jetojnë udhëheqësit
tanë të dashur”; “Tirana po zbukurohet dita-ditës”. Në materialin e
Platformës së Artit Bashkëkohor
“Harabel” thuhet se viti i shkrimit
është 1975, ndërkohë që vepra e artit
vjen sot, si një gjurmë e reflektimit
të mëvonshëm. “Vepra hulumton së
pari marrëdhënien e pushtetit politik me gjuhën si mjet manipulimi,
por vjen gjithashtu edhe si reflektim i vetë pushtetit të gjuhës, e cila
është në thelb një bashkësi kodesh
që marrin kuptim përmes përmbajtjes, që i zgjeron apo i ngushton
mundësitë e ligjërimit”, shpjegohet
për veprën“Bukurshkrimi”të artistit
të njohur Adrian Paci. Dy fletët mbi
bankë rrinë si dëshmi të dy moment-

Ekspozita “Gjuha shqipe dhe
alfabeti tek drejtshkrimi”,
hapet në Kalanë e Tiranës

eve të ndryshme në kohë; një para e
një mbas. Shenjat e pakodifikuara të
fletës së parë shoqërohen në fletën e
dytë me momentin“mbas”, ku frazat
e shkruara bukur mbartin të gjithë
peshën e deformimit propagandistik
të asaj që në fletën e parë na shfaqet
si potencialitet fillestar. Fleta me gjuhën si territor i mundësisë dhe fleta
me gjuhën si territor i propagandës
mbështeten në një bankë shkolle për
fëmijë. Në hapësirën mes njërës fletë
e tjetrës, sfumaturat e mbivendosjet
mund të jenë të shumta, ashtu si të
shumta mund të jenë sfumaturat
mes kësaj pune të vogël dhe qytetit
përreth me shenjat dhe shprehjet, që
artikulohen përditë mbi hapësirën e
tij urbane.
Nga aktiviteti i artistit
Adrian Paci ka studiuar pikturë
në Akademinë e Arteve në Tiranë.
Në vitin 1997 ai është vendosur në
Milano, ku jeton dhe punon. Gjatë

Bedri Dedja merr titullin “Kalorës
i Urdhrit të Skënderbeut”
Në ditën e 90-vjetorit
të lindjes së akademikut
e një prej personaliteteve
të shquar të shkencës së
pedagogjisë e psikologjisë
Bedri Dedja, me propozim
të Akademisë së Shkencave,
presidenti i Republikës i jep
titullin “Kalorës i Urdhërit të
Skënderbeut” “Pas vdekjes”.
Ky titull shoqërohej me
motivacionin: “Në vlerësim
të kontributeve si anëtar
themelues i Akademisë së
Shkencave dhe personalitet me emër i veprimtarisë
universitare; përfaqësues i

shenjuar i shkencës së pedagogjisë dhe psikologjisë;
drejtues me cilësi të larta
administrative. Me mirënjohje për krijimet e tij letrare
ku u shqua si një nga figurat
qendrore të historisë së letërsisë për fëmijë; shkrimtar
dijetar dhe krijues me vepra
që dolën jashtë kornizave të
kohës, duke ruajtur të paprekura vlerat e tyre artistike
përgjatë rrjedhës së viteve”.
Bedri Dedja lindi në 20 nëntor të vitit 1930 në Korçë, u
nda nga jeta në 13 prill të
vitit 2004.

karrierës së tij Adrian Paci ka pasur shumë ekspozita personale në
institucione të ndryshme ndërkombëtare si: Musee d'Art Contemporain
de Montreal (2014); Padiglione d’Arte
Contemporanea- PAC, Milano (2014);
Jeu de Paume, Paris (2013); Galeria
Kombëtare e Kosovës (2012); Museum am Ostëall, Dortmund (2007);
MoMA PS1, New York (2006), etj.
Ndër ekspozitat e ndryshme kolektive, puna e Adrian Pacit është
paraqitur edhe në edicionin e 14
të Ekspozitës Ndërkombëtare të
Arkitekturës në Venecia (2014); në
edicionin e 48 dhe 51 të Ekspozitës
Ndërkombëtare të Artit në Venecia,
përkatësisht në vitin 1999 dhe 2005;
në Bienalen e 15 të Sidneit (2006); në
edicionin e 15 Quadriennale Romë,
ku ai fitoi çmimin e parë (2008); në
Bienalen e Lyon (2009) dhe në edicionin 4 të Bienales së Selanikut për
Artin Bashkëkohor (2013).

“Gjuha shqipe nga alfabeti tek drejtshkrimi” titullohet ekspozita, që u çel në Kalanë e Tiranës. Ekspozita fotografike dhe
dokumentare u çel nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në
bashkëpunim në ATSH-në (Agjencia Telegrafike Shqiptare) dhe
Kalanë e Tiranës. Në të përfshihen dokumente dhe fotografi nga
Kongresi i Manastirit deri tek Kongresit i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, i cili u mbajt në Tiranë në datat 20-25 nëntor 1972.
Për qytetarët për të parë nga afër fotografitë dhe dokumentet,
ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 25 nëntor. Ekspozita
fotografike dhe dokumentare, që u çel në kalanë e Tiranës është
në vijim të veprimtarive që po zhvillon gjatë kësaj kohe Drejtoria
e Përgjithshme e Arkivave. Ekspozita u hap në datën 20 nëntor,
që shënohet 48-vjetori i Kongresit që unifikoi gjuhën shqipe
standarde. Pikërisht, më 20 nëntor të vitit 1972 u mbajt në Tiranë
Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe. Drejtshkrimi i njësuar i
gjuhës shqipe kurorëzon një etapë
të gjatë përpjekjesh për formimin
e një gjuhe letrare
të vetme e të përbashkët për gjithë
popullin shqiptar
dhe çel rrugën
për ta përmirësuar më tej normën
drejtshkrimore të
kësaj gjuhe në pajtim me zhvillimin e mëtejshëm të gjuhës e të
kulturës sonë kombëtare. Një kontribut të rëndësishëm dhanë
me punimet e tyre në këtë Kongres edhe delegatët e të ftuarit
nga vatrat e ndryshme të etnisë shqiptare. Mes 87 delegatëve,
kishte pjesëmarrje të gjerë të studiuesve e gjuhëtarëve nga
Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe nga Arbëreshët e Italisë. I
njëzeti në listën e nënshkruesve të Kongresit të Drejtshkrimit
ishte edhe profesori arbëresh Josif Ferrari, i cili u përzgjodh
si delegat, për shkak të profilit të tij si studiues dhe profesor i
gjuhës shqipe në Universitetin e Barit. Drejtshkrimi i njësuar i
gjuhës shqipe është shprehje e kristalizimit të normës letrare
kombëtare në të gjitha hallkat kryesore të strukturës fonetike,
gramatikore, fjalëformuese e leksikore. Ai pasqyron gjendjen
e sotme dhe prirjet e përgjithshme të zhvillimit të gjuhës sonë
letrare, e cila mbështetet gjerësisht në gjuhën e folur të popullit. Duke ngritur në një shkallë më të lartë traditën e shkrimit
të shqipes, drejtshkrimi i sotëm synon njësimin e mëtejshëm
të normës së gjuhës letrare kombëtare mbi bazën e trajtave të
përbashkëta që janë përvetësuar e përvetësohen prej saj.

TOB: Lefter Besho, bariton
që dallohej nga të tjerët
Lefter Besho është një
ndër këngëtarët me veprimtari të gjerë, i cili realizoi
me të njëjtin përkushtim një
galeri të madhe rolesh të parë,
të dytë e episodikë. Teatri i
Operës dhe Baletit shkruan
se e nisi aktivitetin e tij artistik
në Filarmoninë Shqiptare dhe
më vonë në TOB si korist dhe
me disa role episodike, deri në
vitin 1959.“Në vitin 1959 fiton
të drejtën e studimit në Konservatorin e Sofjes në Bullgari.
Kjo ishte një periudhë e artë
artistike për të, gjatë së cilës u
formua si një këngëtar i mirë

lirik, një bariton që dallohej
nga të tjerët, falë aftësive dhe
përvojës së gjatë si korist në
opera. Lefter Besho kthehet
në atdhe dhe vazhdoi studimet
e larta në Konservatorin e Tiranës, me pedagogun e artistin
e madh Lukë Kaçaj. Vazhdoi
studimet dhe në të njëjtën kohë
emërohet si solist në opera.
Veprimtaria artistike e Lefter
Beshos në Teatrin e Operas
është e gjerë dhe përfshin një
galeri të madhe rolesh të parë,
të dytë e episodikë”, shprehte
TOB. Lefter Besho lindi në 1932
dhe u nda nga jeta në 2009.

QSPA: Në veprat e De Radës,
dashuria për prejardhjen
Jeronim De Rada, figura emblematike e Rilindjes
tonë Kombëtare, i letërsisë
dhe publicistikës shqiptare, e
ndër arbëreshë, ka lindur më
19 nëntor 1814. Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për
Arbëreshët shkruan se aktivitetet e tij publicistike, letrare
dhe politike, ishin thelbësore
jo vetëm për ndërgjegjësimin
rreth minoritetit arbëresh në
Itali, por edhe për vendosjen e
themeleve të një letërsie kombëtare. “Veprat e tij, në të cilat
mbizotëron dashuria e zjarrtë për prejardhjen e tij, janë

një dëshmi e mbijetesës së
identitetit shqiptar, i vënë përballë sfidave të shumta gjatë
historisë. Lindi në fshatin
Macchia të Kozencës. Në tetor
të 1934, u regjistrua në Fakultetin e Drejtësisë së Napolit,
por fokusi kryesor i tij mbeti
mbledhja e materialeve folklorike dhe letërsia. Në Napoli,
më 1836 nxori botimin e parë
të poemës së tij më të njohur
në shqip “Këngët e Milosaos”,
me titullin poezi shqiptare të
shekullit XV”, shkruan QSPA.
De Rada u nda nga jeta më 28
shkurt të 1903, Kalabri, Itali.
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Nevil Dede: Nuk do të bëj ndryshime, ndaj Vllaznisë duam tri pikët
Trajneri iTiranës Nevil Dede doli në konferencë
për shtyp përpara derbit të Shqipërisë ndaj Vllaznisë, ndërsa dha një shpjegim edhe për largimin
e Kobinah, ndërsa preku disa tema dhe jo vetëm
ndeshjen e radhës. “Deri tani kemi punuar mirë.
Jam i kënaqur shumë nga grupi. Dihet që lojtarët
që erdhën nga kombëtare janë në gjendje të mirë.
Na bëjnë të besojmë që grupi ka marrë formë.
Urim për kombëtaren që doli i pari, por dhe për
gjithë futbollin shqiptar. Shqipëria lartësohet shumë
përmes futbollit. Kampionati është një maratonë e
gjatë, ka vështirësi rrugës është garë me pengesa.
Në këtë situatë, është e rëndësishëm që grupi të
ndihet mirë. Të vërtetat nuk i mbulojmë dot. Është
e vërtetë që kemi ca probleme. Ne mendojmë të

kemi elementët e duhur për të shkuar në Shkodër
për të fituar gjithmonë. Përballemi me një skuadër,
tradita dihet, respekti është reciprok. Ka qenë historikisht mes dy klubeve.Ambienti është perfekt për
të luajtur një ndeshje futbolli dhe për t’u shprehur
si dhe të fitojë ai më i zoti. Është bukuri e futbollit
shqiptar. Kjo ‘klasike’ i jep një interes më të madh
mediatik dhe komuniteti sportiv. Më tej Dede foli për
ish-sulmuesin Kobinah, i cili u largua nga bardheblutë pak ditë më parë, duke preferuar kampionatin
egjiptian.“Interesat e klubit për Kobinah janë të tilla
që duhet të largohej askush me parametër zero. Për
projektin që ka ky klub. Pas diskutimeve frytdhënëse
arritëm në konkluzion se më e mira është që të mos
humbisnim me parametër zero”, nënvizoi ai. Më tej

analizohet skuadra, forma e grupit dhe objektivi.
E rëndësishme është që ne jemi mirë, grupi është i
plotë. Nuk ka rëndësi emrat që do zbresin nesër në
fushë. Do jetë ai që e meriton të huaj apo shqiptar. E
keni ndjekur dhe prezantimin tim . Kam bërë vetëm
një seancë të premten. Jo pa qëllim e lashë pushim të
shtunë e të diel. Nuk mund të bëj gjithçka brenda një
jave. Kampionati fatmirësisht sapo ka filluar. Kemi
gjithë kohën në dispozicion. Do të kem mundësinë
ta njoh më mirë skuadrën. Çdokush ta kuptojë mirë
në këtë klub siç ka jetuar suksese, të përjetojnë dhe
ca ndjenja se çfarë përfaqëson ky klub dhe këto
ngjyra. Dashuri, për këtë fanellë, për këto ngjyra dhe
ndjenja. Kur fillon, besimi, mbaron arsyeja. Me këtë
frymë shkojmë nesër në Shkodër”, përfundoi Dede.

Tre pjesëtarë të ekipit verilindor dolën pozitivë në test, duke shtuar më tej problemet e klubit

Rikthehet Superiorja, gjysma e
Kukësit preket nga kovidi, Partizani
entuziast para duelit me Laçin
Adriatik BALLA
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oronavirusi po shndërrohet
në një makth për klubet e
Superligës dhe jo vetëm në
futbollin shqiptar. Përditë e
më shumë po shtohen rastet “pozitivë”
në testimet që lojtarët dhe stafet kanë
bërë, duke sjellë probleme për objektivat
e klubeve e gjendja ka shkuar deri aty sa
skuadrat nuk kanë lojtarë mjaftueshëm
për të zbritur në fushë sepse po shtohen
rastet në gjirin e tyre. Për momentin,
skuadra më e prekur rezulton të jetë
Kukësi, ku pas trajnerit të konfirmuar
edhe zyrtarisht, dje klubi njoftoi për tre
persona të tjerë nga gjiri i tij që ishin
infektuar me “armikun e padukshëm”.
Pranohet, jo vetëm mediatikisht por
edhe nëpërmjet një njoftimi zyrtar në
faqet e klubit në rrjetet sociale, se trajneri
Skënder Gega nuk është rasti i vetëm
i COVID-19 në radhët e Kukësit, pasi
klubi verilindor është goditur përsëri
nga virusi i rrezikshëm. Klubi bëri të
ditur se dy futbollistë të skuadrës kanë
rezultuar pozitivë pasi kanë shfaqur
simptoma dhe kanë kryer tamponët,
ashtu si edhe një zyrtar. Të gjithë janë
të izoluar në shtëpitë e tyre. Një situatë
që tregon edhe një herë se sa e paqartë
është gjendja e futbollit shqiptar dhe
sa rrezikohet çdo ditë për sa kohë që
FSHF nuk u kërkon klubeve testime
të detyrueshme në këtë fazë shumë të
rrezikshme të pandemisë me rritjen e
numrit të infeksioneve në vend.

Teuta-Kukësi
Partizani-Laçi
Vllznia-Tirana
Apolonia-Kastrioti
Bylis-Skënderbeu

Komunikata e Kukësit
“Futboll Klub Kukësi njofton se dy
futbollistët Godberg BarriKuper e Mehdi Hetemaj dhe zëdhënësi Erjon Allaraj
kanë rezultuar pozitiv me Covid 19.
Prej ditësh, futbollistët dhe zyrtari kanë
shfaqur simptoma dhe janë vetizoluar
në shtëpi duke shmangur kontaktet me
pjesën tjetër të skuadrës teksa në tamponët e kryer, kanë rezultuar të prekur
nga COVID19. Futbolli Klub Kukësi iu
uron shërim të shpejtë dhe iu bën thirrje
të gjithëve të respektojnë protokollet
dhe të qëndrojnë të sigurt!”, shkruhet në
njoftimin e klubit të Kukësit, shpërndarë
dje për mediat.
Partizani entuziast
para duelit me Laçin
Të kuqtë e Partizanit po mendojnë të rrisin “kreditit” e tyre në garë,

për të marrë prioritetin dhe për këtë
është i vendosur stafi së bashku me
lojtarët. Por ka dhe probleme që vijnë
nga mungesat. Kështu, trajneri i Partizanit Ilir Daja në konferencën për
shtyp përpara ndeshjes ndaj Laçit,
konfirmoi mungesën e Jasir Asanit
në këtë sfidë, por pavarësisht kësaj
por edhe forcës që paraqet kundërshtari ai premtoi se të kuqtë do të
bëjnë gjithçka për ta fituar këtë duel
të javës së 3-të.”Kemi bërë dy ndeshje
brenda tre ditëve dhe luhatjet besoj
se do jenë të pranishme jo vetëm në
fillim, por edhe na vazhdimësi të
kampionatit. Jo vetëm te Partizani,
madje edhe tek ato ekipe qe e kanë
ruajtur grupin dhe janë përforcuar
më tej. Kjo shikohet edhe në kampionatet europiane, për shkak të situ-

Klasikja/ Bërdariç: Ndaj Tiranës nuk
kënaqemi me barazim, duam fitore
Trajneri i Vllaznisë Thomas
Brdariç u shfaq i qetë dhe optimist në konferencën për shtyp
përpara ndeshjes ndaj Tiranës
duke theksuar se futbollistët
janë në një moment shumë të
mirë. “Mjaft mirë, lojtarët kanë
besim. Po punojnë shumë fort
për të arritur qëllimin. E di që
vëmendja është te ndeshja e
nesërme. Duhet të dimë dhe të
jemi të sigurt. Luajmë nesër me
kampionin, e dimë që duhet të
jemi të përulur dhe të thjeshtë
dhe shumë të motivuar për të
luajtur kundër tyre. Duhet të

sigurohemi kush jemi dhe të
jemi vendimtarë”, u shpreh. Më
pas komenton ndeshjen e tretë
në kampionat, si një postulat
“e treta e vërteta”, si shenjë e
qëndrueshmërisë së Vllaznisë.
“Jo, nuk është kjo prova e
vërtetë. Kur kemi hapur këtë
kapitull, jemi të përqendruar.
Çdo ndeshje për ne është e
veçantë. E di çfarë rëndësie ka
për qytetin, por është vetëm
një ndeshje. Duhet të dimë si
ta menaxhojmë. Kemi shumë
respekt për kundërshtarin. Për
mua është vendimtare mënyra

si duhet të përgatitemi. Jemi
mirë. Është një ndjesi e mirë,
e di që kemi një mundësi për
të marrë 3 pikë. Do ta shijojmë
këtë ndeshje”, tha më tej ai. Në
fund trajneri i Vllaznisë thotë
se do të luftojë për fitore e se
barazimi nuk vlen. “Po luftojmë
për pikë. Do ta shikojmë pas
takimit nëse kemi marrë atë që
duam. Do të luftojmë shumë,
do të jetë një betejë e vërtetë. E
dimë si do të luajmë kundër tyre.
Nuk duhet të flasim shumë, por
të bëjmë një paraqitje të mirë”,
nënvizoi Bërdariç.

atës në të cilën jetojmë. Besojmë se
nesër kundër Laçit kemi një ndeshje
të vështirë, për të mbetur edhe në
linjën e mendimit që e nisa. Kundërshtari e ka ruajtur grupin e vjetshëm,
e mbylli në vendin e tretë dhe është
përforcuar. Kanë një ekip të konsoliduar në manovër, si në sulm ashtu
edhe në mbrojtje, kjo edhe për meritë
të stafit teknik. Pra nesër, nëse duam
që të arrijmë objektivin, taktika do
të dalë në planin e dytë. Motivimi
dhe dëshira, sakrifica për të shkuar
të fitorja, do jenë primarë”, theksoi
Daja. Më pas ai komentoi gjendjen
e lojtarëve, duke i përmendur disa
me emra konkretë. “Asani është i
dëmtuar, Melo ka qenë për një kohë
të gjatë i dëmtuar. Nuk është ende në
stërvitje. Është një mungesë që e ndjejmë, pasi edhe ju po e citoni në çdo
lajm. Më mirë të përqendrohemi te
ndeshja dhe te dhënia e maksimumit.
Të gjithë energjitë le t’i përqendrojmë
t’i shfrytëzojmë për nesër, pa menduar për vazhdimësinë”, shtoi tekniku i
skuadrës së kuqe.

SURPRIZA

Arbitrat rumunë kërkuan
takim me Demollarin,
dëshira u plotësua
Arbitrat rumunë që gjykuan në
ndeshjen Shqipëri-Bjellorusi, kërkuan
një takim me Sulejman Demollarin,
një ikonë për klubin e Dinamos së
Bukureshtit.Vetë Demollari ka zbuluar
bisedën mes tyre. “Demollari, ne nuk
të kemi parë, pasi kur ti ke luajtur
me Dinamon në Bukuresht, ne kemi
qenë të vegjël, 2 dhe 5 vjeç, por edhe
pse vitet kalojnë, gjurmët dhe fama
që ke lënë në Bukuresht edhe sot
është shumë e madhe. Mjafton të përmendësh Shqipërinë, menjëherë për
ne rumunët, sidomos për ne qytetarët
e Bukureshit, të vjen në mendje Sulejman Demollari. Keni qenë dhe jeni jo
vetëm një ndër lojtarët e shquar të Dinamos, por edhe një qytetar i nderuar
dhe shumë i respektuar”, i thanë ata.

KATEGORIA I

Egnatia me
supertransport, shembull
dhe për Superioren
Egnatia e Rrogozhinës po investon për t’u ngjitur sa më lart në
futboll. Rrogozhinasit këtë sezon e
kanë nisur ndryshe, madje dje kanë
nxjerrë në pah edhe superautobusin
e personalizuar të skuadrës, si për
të treguar se kanë vërtetë ambicie të
mëdha dhe janë mjaft të organizuar si
klub. Një mjet komod, madje që e sheh
edhe rrallë nëpër ekipet e elitës, njësoj
si autobusët e skuadrave europiane.
Pikërisht në transfertën e Pogradecit,
dje pasdite rrogozhinasit janë nisur
për t’u grumbulluar, duke inauguruar
kështu edhe autobusin gjigant. Fotot i
shpërndau klubi rrogozhinas në rrjetet
sociale, kurse për lojtarët kjo duket një
“armë”më shumë për të fituar.

SUPERIORE

Trajneri Ndreu i Kastriotit
i trembet Apolonisë
Trajneri i Kastriotit, Ramadan
Ndreu, thotë se Apolonia, rivalja e
sotme, është më e vështirë se pretendentët.“Është një kundërshtar si të gjithë
të tjerët, madje do të thosha edhe më
i vështirë. Apolonia merr vlerësimin
maksimal nga ana jonë. Duke qenë
një skuadër e vogël, mendoj unë, duhet
të jemi punëtorë në fushë, të hyjmë
në fushë me dëshirën e madhe për të
marrë pikë dhe me mendimin se të
gjithë kundërshtarët janë njëlloj. Ne
nuk kemi bërë asgjë, jemi vetëm në
hapat e parë. Është jashtë logjike që ne
ta nënvlerësojmë Apoloninë. Na del për
detyrë të marrim tre pikët e radhës dhe
për të vazhduar sa më lart”, u shpreh
ndër të tjera trajneri i skuadrës krutane.

GAZETA SOT

SOT sport

nga Covid-19. Përveç Rrahmanit
e Hysajt, Gatuzo nuk do të ketë
në dispozicion për ndeshjen me
Milanin, as sulmuesin nigerian
Viktor Osimhen, që ka pësuar
një dëmtim në shpatull dhe me
shumë mundësi as portierin
Ospina, i cili ka ardhur nga
kombëtarja me problem fizike.
Gjithsesi organika e Napolit
është mjaftueshëm e pasur me futbollistë cilësorë
dhe në vendin e Ospinës pritet të luajë portieri
i talentuar Meret, ndërsa në sulm do të luajë si
“pykë”belgu Mertens dhe pas tij, Piotr Zielinski.

SULMUESI/ Armando Broja dëmtim enigmatik,
por i rikthehet sërish Viteshes në Holandë
Një nga lojtarët që
i mungoi Kombëtares në
ndeshjet e nëntorit ishte i
riu shtatlartë që ka dalë nga
akademia e Çelsit, Armando
Broja. Në fakt, sulmuesi Broja mori shumë minuta, në dy
sfidat në transfertë që zhvilloi
kombëtarja shqiptare ndaj
Kazakistanit dhe Lituanisë
në muajin tetor, megjithatë këtë herë ai u largua
shumë shpejt nga grumbullimi i kuqezinjve
për shkak të problemeve fizike duke mos qenë
prezent në dy takimet që Shqipëria fitoi në Na-

tions League ndaj Kazakistanit
dhe Bjellorusisë. Gjithsesi duke
iu referuar lajmeve të fundit
që vinë nga mediat holandeze
sulmuesi i talentuar i cili në
këtë sezon është huazuar nga
Çelsi te Viteshe, do të jetë gati
për përballjen e kësaj fundjave
ndaj Groningen, pasi i ka lënë
pas problemet fizike. Një rikuperim në kohë rekord i Brojës që lë dyshimin se
mund të ketë pas ndonjë fërkim mes sulmuesit
dhe trajnerit Reja për atë largim të papritur nga
grumbullimi i kombëtares.

Portieri i përfaqësueses mungon për Lacion dhe Kombëtaren, besohet se ishte me kovid

Strakosha del negativ në test,
kërkon rol titullari tek Lacio
Adriatik BALLA

P

as mbylljes së ndesh jeve të ekipeve kombëtare
në kuadër të Ligës së
Kombeve, lojtarët anëtarë
të ekipeve përfaqësueses janë
kthyer në gjirin e skuadrave të tyre
në Europë. Kështu kanë vepruar
edhe lojtarët e përfaqësueses kuqezi, të cilët, menjëherë sapo kanë
zbarkuar në klubet e tyre janë
izoluar, konform rregullave dhe
i janë nënshtruar testimit. Testet
kanë pasur përgjigje të shpejtë
dhe shumica dërrmuese kanë dalë
negativ, por kjo nuk ka mjaftuar,
pasi në bazë të rregullave të reja
të vendosura nga klubet dhe vetë
shtetet përkatëse, lojtarët duhet të
kalojnë menjëherë në karantinë,
edhe pse nuk kanë shenja e madje
edhe tamponi i ka dalë negativ.
Kështu e kanë “pësuar” edhe lojtarët e përfaqësueses kuqezi që
luajnë në Itali dhe në vende të tjera
europiane pas kthimit nga ndeshjet
e Kombëtares dhe fitoret e bujshme
ndaj Kazakistanit e Bjellorusisë që
e ngjitën Shqipërinë në vendin e
parë në grupin e saj, një objektiv i
realizuar me sukses.
Strakosha kthehet
dhe kërkon vend titullari
Thomas Strakosha ka mposhtur koronavirusin dhe pritet të
vihet në dispozicion të trajnerit
Simone Inzagi për ndeshjen e
kësaj fundjave, në transfertën
ndaj skuadrës së ngjitur rishtazi

në elitën e futbollit italian, Krotones. Portieri 25-vjeçar shqiptar
ka rreth një muaj që nuk luan dhe
së fundi humbi edhe 3 ndeshjet
e Kombëtares Shqiptare, dy në
Ligën e Kombeve dhe miqësoren
me Kosovën, pasi kishte rezultuar
pozitiv ndaj Covid-19. Gjithsesi
në tamponët e kryer dje nga klubi
kryeqytetas, Strakosha rezultoi
negative, ashtu si edhe sulmuesi i
bardhekaltërve Çiro Imobile, dhe
që të dy pritet të jenë në dispozicion të Inzagit për ndeshjen e të
shtunës.
Inzagi komenton kthimin
e Strakoshës, nuk i
jep shanse titullari
Trajneri i skuadrës së Lacios,
Simone Inzagi, ka komentuar
formën e lojtarëve të tij dhe gjend-

jen e grupit në prag të ndeshjeve në
kampionatin italian, duke u ndalur
edhe tek dy lojtarët shqiptarë,
portieri Tomas Strakosha dhe
sulmuesi Vedat Muriqi. Siç dihet,
Lacio ka pasur probleme dhe
është vënë në hetim në Itali për
shkak të dyshimit se ka falsifikuar
raportet e testimit për koronavirusi. Gjithsesi, në klub janë të qetë
dhe po përgatiten për ndeshjet
e radhës, përfshi dhe shqiptarët
Strakosha dhe Muriqi.“Sot, Thomas Strakosha është rikthyer, por
nuk mendoi që ai do të jetë i gatshëm për Krotonen. Luiz Felipe do
të mungojë pasi ai është me COVID
gjithashtu”. Strakosha mungoi
edhe për ndeshjet me kombëtaren
e Shqipërisë, e cila doli e para në
grupin C dhe u kualifikua për vitin

Berisha dhe Memushaj dalin negativ, por
klubet vendosin të mbyllen në karantinë
Lojtarët e Kombëtares
kuqezi, pasi korrën sukses me
përfaqësuesen në takimet ndaj
Kazakistanit (3-1) dhe ndaj Bjellorusisë (3-2), janë kthyer pranë
ekipeve të tyre në ligat ku aktivizohen, por kanë hasur menjëherë
në vështirësi. Kjo pasi një pjesë
kanë dalë pozitiv në testet e bëra
që në Shqipëri dhe janë detyruar
të rrinë në karantinë, e të tjerë,
edhe pse kanë dalë negativ do të
duhet të rrinë jashtë skuadrave
deri sa të vijë përgjigja e tamponit të dytë. Kështu, mësojmë
se udhëtimi drejt Shqipërisë për

të luajtur ndeshjet që siguruan
ngjitjen në Ligën B, nuk ka
kaluar pa pasoja për futbollistët
shqiptarë. Shumë prej tyre janë
detyruar që të nisin karantinën
në vendet nga ku kanë ardhur,
pasi Shqipëria cilësohet zonë
e kuqe për COVID-19 në këto
momente. Megjithatë, në këtë
pikë rregullat janë shumë të
paqarta dhe kjo kuptohet më së
miri nga situata në Itali. Ledian
Memushaj, sapo ka mbërritur në
Peskara, ka bërë tamponin dhe
ka rezultuar negativ. Por klubi
ka vendosur që ai të mbyllej në
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SHQETËSIMI/ Dy shqiptarët e Napolit dalin me kovid,
Amir Rrahmani del pozitiv njësoj si Elseid Hysaj
M b r o j t ë s i i p ë rfaqësueses së Kosovës, Amir
Rrahmani, nuk ka debutuar
ende në një ndeshje zyrtare
me Napolin dhe do t’i duhet
të presë për të paktën disa
ditë të tjera për ta bërë këtë,
pasi ka rezultuar pozitiv në
tamponin e kryer paraditen e sotme. Kapiteni i Përfaqësueses së Kosovës është vendosur menjëherë
në izolim dhe nuk do t’i bashkohet grupit deri sa
të mposhtë plotësisht koronavirusin, ndërsa pas
Hysajt, bëhet i dyti futbollist i Napolit i prekur
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shtëpi dhe të fillonte stërvitjen me
grupin vetëm të mërkurën, dukë e
izoluar për një javë lojtarin e përfaqësueses shqiptare. Ndërkaq,
te SPAL nuk dinë çfarë të bëjnë
me Etrit Berishën. Futbollisti ka
udhëtuar nga Shqipëria dhe po
ashtu ka rezultuar negativ ndaj
tamponit. Në klub janë të pavendosur nëse portieri duhet të luajë
apo jo këtë javë në Serinë B. Sot
do të merret vendimi përfundimtar nëse portieri do të hyjë për
disa ditë në karantinë, apo nëse
do të vazhdojë rregullisht punën
me ekipin e tij.

sezonin e ardhshëm në grupin B të
Ligës së Kombeve. Ndërsa, Muriqi
ishte i grumbulluar në ndeshjet e
Kosovës dhe shënoi dy gola në tri
ndeshjet e luajtura këtë muaj.
Inzagi komenton edhe
shqiptarin Vedat Muriqi
Trajneri i Lacios, Simone Inzagi, ka konfirmuar që Felipe Luiz
ka rezultuar pozitiv me COVID-19,
ndërsa Çiro Imobile dhe Thomas
Strakosha janë shëruar plotësisht
dhe rikthyer në skuadër. Lacio do
të luaje nesër kundër Krotonës
në Seria A, dhe trajneri Inzagi do
të ketë disa mungesa në ekipin e
parë. Imobile ka rezultuar negative
në testin e fundit për koronavirus
dhe tani është në gjendje të rikthehet në skuadër, por ende nuk është
plotësisht i gatshëm të startoi ditën
e nesërme. Inzagi tregoi për mungesat që do t’i ketë para ndeshjes
me Krotonën, dhe për rikthimin e
Imobiles, Strakoshës. Ai gjithashtu
foli edhe për Vedat Muriqin, duke
dhënë sinjale se sulmuesi i Kosovës
mund ta nisë nga fillimi atë takim.
“Unë e gjeta atë në të njëjtën
mënyre, me dëshirën e tij të madhe
për të luajtur dhe të jetë i gatshëm
për ekip”, u deklarua Inzagi. Më
tej ai komenton formën e lojtarit,
duke qenë optimist.“E kam parë në
gjendje të mirë, edhe pse vetëm dy
herë ka ushtruar me grupin. Unë
e kam parë vetëm Vedat Muriqin
sot, dhe më pas do të vendosi për
formacionin e së nesërmes”, tha
trajneri i skuadrës së Lacios”.

MBROJTËSI

Edhe Vojvoda me kovid,
lojtarët e Kosovës po
dalin masivisht
Përfaqësuesja kosovare e futbollit
është prekur masivisht nga koronavirusi. Javën e kaluar pozitiv në testimin
për COVID-19 doli trajneri Bernard
Shalond. Lojtarët ishin testuar disa
herë, por rezultati doli negativ, ndonëse
disa kishin kishte simptoma. Por
situata është më ndryshe pas kthimit
të lojtarëve në vendet ku luajnë. Të
premten mediat italiane njoftuan se
Amir Rrahmani është me koronavirus. Torino njoftoi se dy lojtar të kësaj
skuadre, që ishin në përfaqësuese, kanë
dalë pozitiv për koronavirus. Njëri prej
tyre është mbrojtësi i djathtë i Kosovës,
Mërgim Vojvoda. Te Torino luan edhe
portieri Samir Ujkani.“Po, dola pozitiv
në testin për COVID-19”, thaVojvoda

BOKS

Mustafa i Kosovës
fiton medalje bronzi në
Europianin e të rinjve
B o k s i e r i ko s ova r, R e m z o
Mustafiq (ose Mustafa), ka fituar
medalje të bronztë në Evropianin
për të rinj që po mbahet në Budvë
të Malit të Zi. Mustafiq të premten
pasdite u paraqit në gjysmëfinale të
kategorisë deri 91 kilogramë, ndërsa
humbi nga ukrainasi Mykyta Gorbatenko. Mustafiq kishte vullnetin
dhe dha goditje, por pati lëshime në
mbrojtje që i kushtuan me humbje.
Ai megjithatë ka fituar medalje të
rëndësishme për boksin kosovar,
që po kërkon më shumë suksese në
skenën ndërkombëtare. Mustafiq, që
është nga Mitrovica, fitoi në çerekfinale për të siguruar medaljen e vetme
të Kosovës në këtë ngjarje për të rinj.

QËNDRIMI

Kumbulla inkurajon
fëmijën e vogël, i del
mbështetje në Itali
Mbrojtësi Marash Kumbulla po kalon karantinën në shtëpi pas infektimit
me koronavirusi, por ka gjetur kohën
për të bërë diçka domethënëse duke i
dërguar një mesazh një fëmije shqiptar
i cili po vuan ambientimin në Itali, ku
është transferuar me familjen e tij. Ajni
i vogël, kishte shfaqur probleme për
shkak të lëvizjes nga Shqipëria në Itali
dhe Kumbulla ka dashur që nëpërmjet
një videomesazhi, ta përshëndeste këtë
fëmijë.“Përshëndetje Ajni, mamaja jote
më tha që je pak i mërzitur këto ditë .
Nuk duhet të jesh i mërzitur, pasi Italia
është një vend shumë i bukur dhe do
të të dhurojë të gjithë mundësitë ty dhe
familjes tënde.Të përqafoj shumë fort,
forca kampion i vogël”, i tha Kumbulla.
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Taylor Swift, fiton çmimin e muzikës
të ndarë nga “Apple Music”
KëngëtarjaTaylor Swift ka fituar çmimin“Kantautor
i Vitit”, që ka të bëjë me tekstin e këngës më të mirë të
vitit 2020, të ndarë nga “Apple Music”. Ajo ka deklaruar
se ky çmim këtë vit është më i veçantë për arsye se gjatë
qëndrimit në izolim, nuk kishte çfarë të bënte tjetër
përpos të shkruante. “Të fitosh çmim në çdo vit është
emocionuese, mirëpo mendoj se është më të vërtetë e
veçantë sepse ky ishte një vit kur ndihesha sikur shkrimi
i këngëve, është e vetmja gjë që mund të më mbante të
lidhur me fansat, pa mbajtur koncert”, ka thënë ajo për
media të“Apple Music”. Fituesja e 10-të herë e“Grammy”,
ka thënë se shkrimi i këngëve dhe reagimet e fansave,
kanë ndihmuar në mbajtjen e shpirtit gjatë këtyre kohëve

të pasigurta, që kur koronavirusi ishte përhapur si pandemi. Një vit më parë edhe“American Music Awards”, një
nga tre ceremonitë më të mëdha në industrinë e muzikës,
pas“Grammy”dhe“Billboard Music Awards”, bëri me dije
se fituesja e çmimit prestigjioz është këngëtarja e njohur
Taylor Swift. Me aktivitetin e sajTaylor Swift ka fituar 23
çmime AMA, më shumë se kushdo tjetër gjatë një dekade.
Po kështu, është këngëtarja femër, që ka rrëmbyer më
shumë trofe në“American Music Awards”. Mark Bracco,
drejtori ekzekutiv i Dick Clark Production, që themeloi
në 1973“American Music Awards”tha se ndikimi iTaylor
në muzikë është i pamohueshëm dhe performancat e saj
kanë qenë me të vërtetë spektakolare.

FJALEKRYQI SOT

Grupi “BTS” përcjell
mesazh shprese
albumin e ri

Grupi korean “BTS” të premten
prezantoi albumin e ri, të cilin
anëtarët e tij e përshkruan si mesazh
të shpresës. Grupi mbajti një konferencë në distancë sociale në Seoul
për të lançuar “BE”, albumin e tyre
të dytë këtë vit. Ai përfshin hitin e
tyre në anglisht“Dynamite”, që ishte
në këngët më të dëgjuara i një grupi
muzikor korean. Grupi që përbëhet
nga këngëtarët J-Hope, RM, Suga,
Jungkook,V, Jin, Jimin, thanë se donin
që të dërgonin një mesazh shprese, se
jeta vazhdon pavarësisht vështirësive
gjatë pandemisë. Grupi që debutoi
në vitin 2013, arriti të bëhej grupi më
i madh në botë, duke mbushur stadiume në vende të ndryshme, teksa
u bënë edhe pjesë e një video-mesazhi të Asamblesë së Kombeve të
Bashkuara. BTS është i njohur për
komunikimin aktiv me adhuruesit, të
njohur si“ARMY”. Ata kanë mbi 30.8
milionë ndjekës nëTwitter.

HORIZONTAL

VERTIKAL

1- Solo me klarinetë 4-Ish shoqëri karburantesh në vendin tonë
7-Kafshë ose bimë parahistorike të ngurtësuara, i shquar 12- Qoshe
13- Ka për kryeqytet Peruja 14- Vendqëndrimi i anijeve 15- Njeri që
kapet pas vogëlsirave, shpirtvogël dhe i ngushtë 17- I jep lopatave
për lundrim 18- Notë muzikore 19- Ai banon në manastir 20- Njeri
koti që nuk I hyn në punë asnjërit 21- … Qinari tek filmi “Komisari i
dritës”22- Një shtet afrikan me kryeqytet Tripoli 23- Një ujëmbledhës
24- Lefteri i politikës 25- Surrat 26- Organizatë terroriste në Itali 27Agjensia e lajmeve egjiptiane 28- Një fshat i Tiranës në rrugën për
në Elbasan 29- Vrasës, barbar, i pamëshirshëm 30- Tip autoveture
ruse 32- Besim Imami 33- Inat, smirë 34- Mjet i vjetër ndriçimi me
vaj 36- “Inspektori ...” një film serial amerikan 37- Burim frymëzimi
poetik 38- Patrioti Kuka 39- Është një pikturë në pëlhurë apo letër
40- Personazh tek komedia “ Pallati 176” 41- Bujk.

1- Thikë me dy anë të mprehura 2- Një nënë gjirokastrite 3- Personazh
tek filmi “ Botë e padukshme” 4- Sheshi i luftimit të boksierëve 5- Tani, me
dialektin elbasanas 6- Humoristi anglez Atkinson në inic 7- Një shpend
shumëngjyrësh që gjuhet për mishin e shijshëm 8- Markë vaji vegjetal prodhim vendi 9- Stacioni televiziv A1... 10- Instituti Teknik 11- Cangonji aktore
dhe doktoreshë 13- Këngëtarja popullore dibrane Rasha 14- Një shtet aziatik,
gadishull 16- Është figurë gjeometrike 17- Dëshmori i parë, ... Laçi 18- Një
lloj kafeje e cilësisë së lartë 20- Titull i ulët në fenë myslimane 21- Dhurues
22- Kuçedër 23- Vend i ndotur me baltë dhe lluc 24- I thonë ndryshe kecit 25Ultësira të pa fundme në Kinën qendrore 26- Aktori Ashiku 27- Vëllim ose ...
29- Kimisti suedez që zbuloi oksigjenin ... Shele 30- “... në botën e çudirave “,
tregim për fëmijë nga Luis Karoli 31- Ish futbollist kroat Tudor që ka luajtur
me Juventusin 33- Aktori amerikan ... Gibson 34- Fuçi druri për bulmet 35SHBA 36- Shkrimtari Bubani në inic 37- Notë në pentagram.
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Vlerësimi
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Ëndrra

Një nxënës ishte duke fjetur në
orën e mësimit dhe mësuesi për ta
kritikuar përpara klasës e zgjon dhe
i thotë tepër i nervozuar:
-A e dëgjove mësimin që shpjeguam pak më parë?
Nxënësi përgjigjet i zënë në faj:
-Më fal zoti mësues po unë
vetëm pash një ëndërr ku ne ishim
duke shkuar në parajsë.
Mësuesi i thotë që të vazhdojë
tregimin e ëndrrës dhe nxënësi:
-Në, zoti mësues ishim të dy
dhe ndaluam në mes të një rruge.
Unë u lodha shumë dhe ti më more
në krah derisa arritëm tek porta e
madhe. Unë trokita në portë dhe
dolën engjëjt e më thanë eja brenda
dhe shoqëruesin tënd lëre jashtë.
Djali i vogël sapo kthehet nga
shkolla i drejtohet nënës së tij dhe i
thotë gjithë gëzim:
-Mami çfarë do të më jepje si
dhuratë nëse do të kisha marrë
dhjetë në provimin e matematikës?
Nëna përgjigjet e gëzuar duke
menduar se djali i saj ishte vlerësuar
me notën dhjetë në matematikë:
-Një tortë biri im.
Djali i thotë nënës:
-Atëherë duhet të më japësh
gjysmën e tortës këtë radhë, sepse
kam marrë pesë.
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17 vjeçari shkatërron
makinën me vlerë
3.4 milionë dollarë
Një djalë 17 vjeçar, tha se gjërat e këqija
ndodhin, pasi shkatërroi një super veturë në
vlerë prej 3.4 milionë dollarë, që i përkiste
babait të tij miliarder. Sipas mediave të huaja, Gage Gillean, 17 vjeç, i riu i njohur i GG
Exotics doli nga rruga me Pagani Huayra
Roadster në Dallas të martën. Dhe imazhet
e publikuara nga skena tregojnë makinën
sportive italiane, në copa të “shpërndarë”
nëpër rrugë dhe një derë të këputur.Vetura
unike thuhet se është e vetmja në llojin e saj
dhe ishte shitur për herë të fundit për më
shumë se 3.4 milionë dollarë. Gage shpëtoi
vetëm me lëndime të lehta dhe më vonë
postoi një foto të tij, në Instagram.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Zyrtarizohet modeli i ri
i telefonit Realme 7 5G
Realme ka shtuar një telefon të ri në
formacionin e saj me lançimin e Realme
7 5G. Pajisja vjen me një ekran LCD 6.5
inç që përmban një shpejtësi të rifreskimit 120Hz dhe një rezolucion të plotë
+ HD. Telefoni mundësohet nga një procesor i MediaTek, Dimensity 800U dhe
gjithashtu vjen me një zgjedhje të RAM
6 GB ose 8 GB. Telefoni i ri Realme 7 5G
vjen me 128 GB hapësirë të brendshme
dhe gjithashtu vjen me një bateri 5000
mAh dhe mbushës të shpejtë 30W. Pajisja përmban një gamë të kamerave
të nivelit të lartë, këto përfshijnë një
kamerë me 16 megapiksel në pjesën e
përparme për video dhe Selfie.

Fjalëkryq i shifruar

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

Dashi

Demi

21 mars 20 prill

21 prill – 21 maj

Mundohuni të shmangni
debatet në dashuri, që vështirë
të zgjidhen këto ditë. Në punë,
nuk doni të shkoni kundër të
gjithëve, por mos u shqetësoni
tensionet do të zgjidhen!
HOROSKOPI HOROSKOPI
`
Peshorja
23 shattor-22 tetor

Lajm i mirë për dashurinë,
Hëna është ende në shenjën tuaj dhe takimet janë të
preferuara. Në punë, përpiquni
të përqendroheni në detaje që
mund të rrezikojnë një biznes.

Pak ditë të çuditshme në
dashuri, ka disa konflikte. Në
punë, ju favorizoni idetë e të
tjerëve, por duhet të veproni
tani. Një fazë delikate sot nga
pikëpamja financiare.

Ka ardhur koha për të
jetuar dashurinë. Në punë i
vetëpunësuari mund të ketë
disa probleme financiare për
të zgjidhur, por kjo situatë do
të kalojë shpejt.

VERTIKAL

1- Një oficer i Perandorisë Osmane 4Ceremoni martesore 7- Është koha e ekzistencës 9- Ripërtëritje 11- Tani, me dialekt
13- Ngastër e mbjellë 14- Gazetarja Vasili
16- Kandërr që ha rrobat e leshta 18- Një
prift françeskan 19- Personazh te komedia
“Zonja nga qyteti”, pa të fundit 20- Shabani
i politikës 21- I thonë edhe kështu vajzës
në veri 22- Një shoqëri ajrore hungareze
23- Ish-futbollisti gjerman Myler 24- Guri
i mullirit 26- Ish-futbollisti i Manchesterit,
Irvin në inic 27- Masë vëllimi 28- Notë në
pentagram 29- Një fshat i thellë malor në
veri të Tiranës 30- I thonë edhe kështu rërës
31- Qytet në Maqedoni, kufi me Kosovën 32Futbollisti brazilian Rikardo ... 33- Humbjet
që pëson malli gjatë transportit 34- Një
shtet ishull në Detin e Karaibeve 35- Qohet
37- Oso ..., patriot shkodran që luftoi kundër
pushtuesve osmanë 39- Disponojnë 40- “Mister ...” nofkë e humoristit Roman Atkinson
42- Kumbarë 43- Fjalë apo shprehje prapa të
cilave fshihet një domethënie tjetër 46- Sëmundje e tokës apo epilepsi 47- Ai i Pojanit
48- Një shtet europiano-jugor.

1- Njëlloj si dhënie fjale 2- Një
frutë tropikal dhe mesdhetar 3Këngëtarja me ngjyrë Turner 4- Është
kafsha më elegante e Savanës 5- Është
babai apo i ... 6- Halili këngëtare
popullore 8- Figurë tek gurët e shahut
9- Sende të vjetra me vlerë që ruhen
10- Gur gëlqeror kristalor shumë i
fortë 12- Arsyeja, shkaku 15- Njeri i
padjallëzuar, pa përvojë, beson lehtë
17- Parcelë e mbjellë 18- Ish-futbollisti
gjerman Rudi ... 21- Habi 22- Njëlloj si nr 12 vertikalisht por i shquar
24- Qytezë në rrethin e Kurbinit 25Regjisori durrsak Haxhi ... 27- Lotët,
i ngatërruar 28- Futbollisti belg me
ngjyrë Romelu ...., tani luan me Interin
29- Tenistja amerikane ... Wiliams 30Ëmbëlsirë me oriz 31- Njëlloj si nr 3
vertikalisht 32- Robin ..., ish-ministër i
Jashtëm britanik 33- Ato janë kokëfortë
dhe nuk mohohen 36- Vinç lundrues me
dy krahë 38- Mungesë e theksuar gjaku
40- Mesi apo qemeri 41- Koha 44- Dushk ose ... 45- Ka edhe një të tillë fetar.

HOROSKOPI

Binjakët
Disa probleme në dashuri
me ata, që kanë lindur nën
shenjën e Akrepit. Sot mund
të flisni me sinqeritetin më të
madh ndaj personit që doni. Në
punë, Hëna është e favorshme.

Hëna është me ju dhe
Dielli është në një aspekt
interesant, nëse jeni duke
kërkuar zgjidhje në dashuri,
kjo është dita e duhur për të
bërë kërkesat tuaja.

HOROSKOPI

22 qershor- 22 korrik

Në dashuri për disa ditë ka
pasur tensione, të mëdha apo
të vogla. Tani e tutje, gjithçka
mund të ndryshojë. Në punë,
mendoni se çfarë doni të bëni
në të ardhmen!

HOROSKOPI HOROSKOPI
Shigjetari
22 nëntor-21dhjetor

HOROSKOPI

Gaforrja

22 maj- 21 qershor

HOROSKOPI HOROSKOPI
Akrepi
23 tetor – 21 nëntor

HOROSKOPI

HORIZONTAL

HOROSKOPI
Bricjapi

Periudhë konfliktuale në
lidhje me ndjenjat, por mos
kini frikë se përmirësimi do të
vijë së shpejti. Në punë, mund
të provoni gjëra që nuk keni
bërë kurrë.

Luani

Virgjëresha

23 korrik – 22 gusht

22 gusht-22 shtator

Sot është një ditë e veçantë
për ndjenjat, është më mirë të
shtyni diskutimet për nesër. Në
punë, Hëna nuk është në anën
tuaj. Jini të durueshëm dhe
kushtojini vëmendje detajeve.

HOROSKOPI

22 dhjetor – 21 janar

HOROSKOPI

Nëse duhet të vini në dyshim
një histori dashurie, është më
mirë ta bëni atë sot sesa nesër.
Në punë, situata është në të
gjitha anët pozitive, por ju jeni
shumë i shqetësuar.

HOROSKOPI
Ujori

Peshqit

22 janar –1 9 shkurt

20 shkurt – 20 mars

Dielli është përsëri i favorshëm, por mbase duhet të përballeni me një pengesë, edhe në
dashuri. Në punë, keni shumë
përgjegjësi dhe për shkak të
kësaj ndiheni të pasigurt.

Afërdita është e favorshme, lajme të shkëlqyera
për dashurinë. Mundësi interesante për njerëzit e vetëpunësuar! Kjo kohë kërkon shumë
vëmendje nga ju.
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Kuman i prerë: Unë s’e shoh Mesin
larg Barçës, është mbyllur kjo çështje

www.sot.com.al

Trajneri holandez i klubit blaugrana optimist për qëndrimin e “Pleshtit” në
Katalonjë. Beson se kritikët duhet të kenë më shumë respekt për Mesin
Adriatik BALLA

B

arcelona ndodhet në
një nga ditët e saj të
vështira, pasi klubi
është prekur nga një
krizë financiare e rëndë, që
ka ardhur si nga situata me
pandeminë globale të koronavirusit, ashtu dhe nga zhvillimet e brendshme që kanë
shoqëruar klubin blaugrana pas
disfatës turpëruese në Ligën e
Kampioneve sezonin e kaluar
dhe dështimin në tërësi gjatë
edicionit që shkoi në të gjitha
kompeticionet ku mori pjesë.
E ndërsa klubi vuan pasojat e
krizës financiare, çështja“Mesi”
është aktuale në çdo moment,
sepse “Pleshti” argjentinas nuk
po duket më i lumtur në kampin
katalanas dhe të gjithë e shohin
atë si lojtar që po pret vetëm fundin e sezonit për t’u larguar. E
megjithatë, nuk mendon kështu
trajneri holandez i Barcelonës.
Kështu, tekniku Ronald Kuman
është i bindur se Lionel Mesi
nuk do të largohet nga Barcelona e aq më shumë se mes tij
dhe Antuan Griezman nuk ka
asnjë përplasje. “Nga një anë e
kuptoj pse Leo mund të nxehet.
Sipas mendimit tim, duhen respektuar pak më shumë njerëzit

si Mesi. Pas një udhëtimi, të
pyesësh Mesin për Antuan është
një mungesë respekti. Mund të
krijosh polemika. Unë në asnjë
moment nuk kam parë të ketë
pasur probleme mes të dyve.
Ka raste të shumta kur i sheh
që punojnë mirë. Unë nuk jam
një person që kërkon probleme.
Dikush ka thënë disa gjëra dhe
ai person nuk është prej shumë
vitesh i punësuar nga Griezman.
A e shoh Mesin larg Barcelonës?
Jo dhe nuk dua të flas më për
këtë. Nuk jap më përgjigje për
këto gjëra”, tha Kuman. Në
fund, ai kishte një koment edhe
për rinovimin e Pep Guardiolës
të cilin shumëkush e ka parë si

DEKLARATA

Klop mbron
Salah: Dasma
e vëllait s’mund
të refuzohet
PORTIERI

Objektivi primar i drejtuesve të Milanit gjatë kësaj
periudhe është rinovimi i
kontratës me portierin Xhixhi Donaruma, dhe në këtë
aspekt Gazidis dhe Maldini
po punojnë fort. Milani dëshiron të nënshkruajë për 3 ose
katër vite me Donaruma,
ndërkohë që i ofron 6 milion
euro në sezon. Kjo është
paga aktuale e portierit dhe
italianët thuhet se janë gati
të përfshijnë shpërblime të
ndryshme në marrëveshjes.
Raiola nga ana tjetër kërkon
pagë më të lartë për klientin
e tij, ndërkohë që vijon të
përflitet ende për klauzolën

CMYK

Muhamed Salah mori pjesë në
dasmën e të vëllait në Egjipt, ku edhe
dyshohet se u infektua nga koronavirusi, ndërsa rasti shkaktoi debat në
Angli. Por ai që i doli në mbrojtje është
trajneri i Liverpulit, Jurgen Klop.
Ai theksoi se “the reds” janë shumë
të disiplinuar, por ka pranuar se në
vende të ndryshme, dasma e vëllait
është një event shumë i rëndësishëm.
“Në verë më ftoi një miku im për
ditëlindje në një ambient të hapur, por
e refuzova, pasi nuk doja të rrezikoja.

e largimit nëse nuk arrihet
objektivi Champions League.
Javën e ardhshme palët do
të ulen në tavolinë dhe do të
mësohet më tepër, por gjasat
janë që Donaruma të rinovojë.

nivele të ulëta dhe fuqitë që
largoheshin nga trupi. Ia dola të
kurohem në shtëpi dhe të fitojë
betejën pas 15 ditësh, ndërsa për
këtë dua të falënderoj të gjithë që
më kanë qëndruar pranë. Mund
të them se Covid-19 mund të
mposhtet me përkujdesjen dhe
indikacionet e duhura”, shkroi
Toti. Theksojmë këtu se afro
një muaj më parë, ish-sulmuesi
legjendar i Romës, humbi babanë e tij pikërisht për shkak të
koronavirusit, por tashmë është
në formë dhe gati t’i rikthehet
aktivitetit të tij normal, duke
qenë se kohët e fundit është angazhuar në një agjenci të vetën
për menaxhimin e futbollistëve.

të shumta, veçanërisht në repartin
e mbrojtjes, ku janë dëmtuar Virgil
Van Dijk, Joe Gomez e mesfushori
Fabinjo, që ishte adoptuar shpesh
në prapavijë, megjithatë Klop thekson se “të kuqtë” luajnë gjithmonë
për fitore. “Në çdo sezon skuadrat
përballen me vështirësi të tilla, por
rasti ynë është specifik, pasi kemi
shumicën e dëmtimeve në të njëjtin
repart. Gjithsesi, sa kohë kemi 11
futbollistë në dispozicion, luajmë për
fitoren”, shtoi ai.

QËNDRIMI

Ibrahimoviç si “Babagjyshi”,
shpërndan dhurata speciale
Sulmuesi shtatlartë suedez, Zlatan Ibrahimoviç, po
kalon një moment fantastik
në sezonin e dytë te Milani.
Ibra është lider si brenda
ashtu edhe jashtë fushe, njeriu
që më së shumti kujdeset për
atmosferën e skuadrës dhe
kjo deri më tani ka dhënë rezultat. Së fundmi, Ibrahimoviç
në stilin e “Babadimrit”, iu ka
bërë dhurata futbollistëve
të Kuqezinjve. Rafael Leao,
Kastillejo dhe Musakio kanë
zbuluar nëpër llogaritë e tyre
në rrjetet sociale se kanë
marrë si dhuratë nga “Ibra
PlayStation 5” që sapo ka
dalë në treg. Ibrahimoviç ka

Koronavirusi po shndërrohet në një makth për njerëzit
anembanë botës. Shumë prej
figurave publike e të dashura
për sportdashësit, janë infektuar
me“armikun e padukshëm”. Një
ndër ta, ishte dhe Françesko
Toti, i madhi i Romës, por ai
ia ka dalë të fitojë betejën me
koronavirusin, ndërsa lajmin
e ka dhënë vetë ish-kapiteni i
Romës, nëpërmjet një postimi
në rrjetin social “Instagram”.
“Tani jam shëruar dhe mund të
them duke marrë frymë thellë,
që kam qenë i prekur nga Covid-19 dhe nuk ka qenë diçka
kalimtare. Temperaturë që nuk
zbriste, saturim i oksigjenit në

Salah mori pjesë në dasmë, por duhet
të kemi parasysh që ceremonia martesore e vëllait është event shumë i
rëndësishëm, sidomos në vende të
caktuara, ku ka edhe presion social
ndaj teje. Të gjithë futbollistët e Liverpulit janë shumë të përgjegjshëm
dhe nuk kam asnjë dyshim për këtë.
Salah pritet të kthehet sot, pasi nuk
ka asnjë simptomë dhe do të jetë në
dispozicion të ekipit, menjëherë sapo
të rezultojë negativ”, deklaroi Klop.
Liverpuli po përballet me mungesa

SULMUESI

Donaruma pranë akordit me
Milanin, 6 mln euro në sezon

STAFI/

një kandidat për të ardhmen e
pankinës së Barcelonës. “Është
e rëndësishme që Pep të vazhdojë si trajner pasi është një pikë
referimi për të gjithë trajnerët e
tjerë. Jam i lumtur për të, pasi
është shumë mirë te Siti. E urova
dje. Nëse ai është i lumtur, unë
jam i lumtur”, deklaroi Kuman.
Ndërkohë, pranohet në mediat
spanjolle që Barcelona është në
krizë financiare dhe ka planifikuar të shesë 6 futbollistë. Barcelona po planifikon të largojë
nga skuadra së paku gjashtë
futbollistë, për t’i zvogëluar
shpenzimet shkaku i krizës së
shkaktuar nga koronavirusi.
Sipas të përditshmes spanjolle

“Marca”, trajneri Ronald Kuman
nuk llogarit më në shërbimet
e mbrojtësve Samuel Umtiti e
Junior Fripo. Ndërsa, në mesin
e lojtarëve që do të largohen
janë edhe Riqui Puig dhe Karles
Alena. Të sigurt qëndrimin te
klubi spanjoll nuk e kanë as
Antuan Griezman dhe Osman
Dembele. Barcelona me shitjen
e këtyre futbollistëve po synon
të krijojë fonde për ta përforcuar
ekipin gjatë afatit kalimtar të
janarit. Nga ana tjetër, teksa
Kuman bën projekte për qëndrim të gjatë në krye të Barcelonës, duket se skuadrën po e
lakmon ta drejtojë një trajner
argjentinas, pikërisht Mauricio
Poçetino. Sikurse shkruajnë
mediat sportive spanjolle, e që
nuk kundërshtohen as nga mediat sportive britanike, Mauricio
Poçetino është i hapur për të
marrë drejtimin e Barcelonës,
sipas raportimeve të fundit nga
mediat ndërkombëtare. Ish-trajneri iTotenhemit, që ka lidhje të
forta me Espanjolin, raportohet
se dy herë kishte refuzuar gjigantët katalanas në të kaluarën.
Megjithatë, sipas raportimeve ai
tani është i hapur për të dëgjuar
ofertat. Poçetino është trajner
i lirë që kur u largua vitin e
shkuar nga Totenhemi.

SITUATA/ Toti fiton
betejën me koronavirusin,
merr urime të shumta

shënuar 9 gola në 9 takime të
luajtura këtë edicion deri më
tani, duke qenë ndër lojtarët
më efikasë në Serie A italiane
dhe në Europë.

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

Oliver Zhirud kërkon
hapur largimin nga Çelsi
Edhe pse merkato e dimrit
është ende larg, një pjesë e
lojtarëve dhe klubeve po mendojnë që tani për projektet e
tyre dimërore. Kështu, futbollisti Oliver Zhirud ka bërë të
ditur se do të largohet në janar
nga Çelsi. Sulmuesi francez
ka humbur vendin e titullarit
te londinezët për shkak se
trajneri Frank Lampard nuk
llogarit në shërbimet e tij.
Zhirud, 34-vjeçar, këtë sezon
me Çelsin në të gjitha garat
ka vetëm gjashtë paraqitje,
ku ka shënuar një gol. Sipas
mediave angleze, lojtari ia
ka bërë me dije klubit se
gjatë se do të largohet nga

“Stamford Bridge” në janar.
Zhirud është pjesë e Çelsit që
nga viti 2018. Ai ka kontratë
me londinezët deri në qershor
të vitit të ardhshëm.
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