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Fatos Klosi: Vjosa Osmani në Tiranë
bëri fushatë, e turpshme të flasësh
me gjuhën e Metës dhe të Saliut,
ja pse ajo nuk përfaqëson askënd
Faqe 5

Çm

Rrezikojnë deri në 13 vite burgim,
SPAK thellon hetimet për gjyqtarët
e Gjykatës Kushtetuese dhe të Lartë
të ngelur në veting, ja veprat penale

Faqe 6-7

Greqia miraton zgjerimin e
kufirit me 12 milje dhe kthen
sytë nga zgjedhjet në Shqipëri,
reagon ashpër Turqia
Greqia ka miratuar dekretin presidencial për
zgjerimin e kufirit detar me 12 milje. Kjo lëvizje
vjen pas dakordësisë meTiranën për t’iu drejtuar
Hagës. Por sipas mediave greke sytë e Athinës
janë tek 25 prilli, ku do të përcaktohet edhe qeveria e re. Gjatë qeverisë “Berisha”, Greqia përfitoi
shumë territor në jug të vendit dhe...
Faqe 4

Prokuroria drejt shembullit
italian për pastrimin e parave,
angazhohen 6 institucione
dhe ndërkombëtarët,
nis gjurmimi i pasurive
Prokuroria dhe autoritetet e tjera ligjzbatuese
dhe financiare në vend janë bërë bashkë për të
luftuar pastrimin e parave. Shumë raporte ndërkombëtare tregojnë se në vendin tonë bota e krimit dhe
të korruptuarit pastrojnë paratë me mënyra nga
më të ndryshmet, sidomos përmes...
Faqe 9

Vaksinimi do të bëhet në
stadium, mjekët të sigurt se
do luftohet dhe mutacioni i ri,
Rama premton mbërritjen e
dozave të para shumë shpejt
Kryeministri Edi Rama ka premtuar se dozat
e para të vaksinës anticovid do të mbërrijnë në
fillim të 2021. Në ditën e Krishtlindjes, kryeministri Rama vendosi t’iu dhurojë lule mjekëve
dhe infermierëve që punojnë në spitalin Covid
1, duke iu dhënë premtimin se ata...
Faqe 10

Ngritja e Kushtetueses, mister vakanca e tretë
e presidentit dhe a do të sjellë ajo largimin
e Vitore Tushës? Gjyqtarja 3 vite pa mandat

Rama nuk heq dorë nga Ilir Meta, ultimatum
Parlamentit për hetimin e skandalit të shtetësive
dhe ligjin organik që i rrudh kompetencat
Partia Socialiste duket e vendosur për të izoluar brenda muajit shkurt presidentin Ilir Meta. Ky
i fundit është zhveshur nga roli i kreut të shtetit,

ndërsa i ka shpallur luftë qeverisë“Rama”dhe po
merret me politikë sikur të jetë kryetar partie e jo
president. Për këtë arsye mazhoranca në fillim të

Ndryshon rregullorja e KQZ,
zbuten kufizimet ndaj qeverisë
gjatë fushatës, preken vetëm
legalizimet, rindërtimi vijon
Zbuten masat kufizuese ndaj qeverisë për fushatën zgjedhore. Pak kohë
më parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve hartoi një draft të fortë ku i ndalonte
qeverisë çdo lloj propagande me investimet. Por në draftin e... Faqe 8
CMYK

shtatorit përmes Komisionit për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
ngriti grupin e punës që do të merrej... Faqe 2-3

Emin Riza: Monumentet
në gjendje katastrofike, të
gjithëditurit në institucione janë
emëruar pa qenë specialistë
Gjendja e monumenteve të kulturës është
katastrofike dhe të gjithëditurit në institucione nuk
kanë dëgjuar zërin e specialistëve. Kështu shprehet
akademiku Emin Riza, në një reagim të tij këtë
muaj të fundit të këtij viti në lidhje me problemet e
trashëgimisë kulturore në vendin...
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Faqe 18

ANALIZE
F. 16-17

Nga Gjon BRUÇI

Agron Tufa dhe
e ëma e Zeqos
në majë të thanës
Nga Besi BEKTESHI

Po sikur vëmendja që
Ikin kinezët, koncesioni i Rinasit
marrin “zhgarravinat” të
kalon te “Kastrati Group”, pritet
performancë më e mirë në aeroport ishte te bashkëbiseduesi!
Aeroporti i Rinasit do të drejtohet nga një kompani shqiptare. Koncesioni
ka kaluar zyrtarisht te“Kastrati Group”.Transaksioni mes grupit më të madh
në vend dhe kompanisë kineze që zotëronte deri më tani aksionet është
regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, ku specifikohet se“Kastrati
Group” tashmë disponon 100% të aksioneve të shoqërisë... Faqe 11

Nga Fatos ÇOÇOLI

Rruga e kombit dhe
trau (jo)patriotik
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Bujar Nishani kritika të forta ndaj Ramës: Kërkon të manipulojë popullin,
do mbahet mend vetëm për korrupsionin, i druhet figurës së Bashës
Ish-Presidenti i Republikës, Bujar Nishani
ka reaguar dje pas një interviste të kryeministrit
Edi Rama, ku ky i fundit ka dhënë vlerësime për
figurat politike në vend. Përmes një postimi në
“Facebook”, ai ka akuzuar Ramën se po përdor lobimin dhe manipulimin mediatik për të
hedhur baltë në figurën e Lulzim Bashës, pasi
nuk mund të bëhet si ky i fundit dhe kërkon të
mbulohen defektet e tij. Sipas Nishanit, Rama
foli negativisht për politikanët sepse ai në të
vërtetë dëshiron të krahasohet me ta, por kjo
nuk është e mundur pasi Rama do të mbahet
mend vetëm për korrupsionin dhe degradimin e
shtetit. Ndërsa më tej fajësoi kryeministrin se ka

cenuar interesat kombëtare dhe për këtë do të
përgjigjet, pasi të gjithë shqiptarët i dinë shkeljet
e tij. “Platforma dhe përpjekja mediatike e Edi
Ramës për të goditur dhe zvetënuar figurën e
Lul Bashës është e mirëllogaritur dhe mirëpërgatitur. Por ajo nuk ka alternativë tjetër veç
dështimit dhe degradimit. Edi Rama përpiqet
mediatikisht t’u imponohet shqiptarëve si një
ndër figurat politike apo liderët shtetërorë në
historinë e këtij vendi. Qesharake! Shqiptarët
anekënd botës e dinë fare mirë sot, se cili është
Edi Rama. Është e vërtetë që Edi Rama do të
përfshihet në faqet e librit historik të “kryeministrave”të këtij vendi, ndoshta rreshtat mbi kor-

rupsionin, shkatërrimin e shtetit, paaftësinë dhe
vulgaritetin civil mund të mos përbëjnë shumë
interes në historinë që vjen, por rreshtat më të
zinj të asaj faqeje do të jenë ato mbi çështjen
dhe interesin kombëtar”, shkruan ai. Ndërsa ka
kritikuar Ramën për fjalët që ai tha për një sërë
figurash politike, Nishani tha se kryeministri i
druhet figurës së Bashës dhe impakti që ky ka
në publik. Sipas Nishanit, Rama vetë e ka kuptuar që Basha qëndron më lart se ai, pasi ky i
fundit nuk përdor korrupsionin dhe imponimin
për të dominuar popullsinë, që shqiptarët sot
nuk e marrin më për bazë.“Kompleksimi që ka
thellë në subkoshiencën e personalitetit të tij,

Edi Ramën e bën nervoz karshi Lul Bashës! Projektimi i agresionit mediatik ndaj Lul Bashës,
është i kuptueshëm. Edi Rama po del nga
përditshmëria, Lul Basha po hyn tashmë! Edi
Rama është sot përballë Lul Bashës jo thjesht si
dy individë por si dy modele. Po, është e vërtetë
që Lul Basha nuk ka korruptuar askënd për t’u
ngjitur në krye të Partisë Demokratike, sepse
anëtarësia e atij klubi politik nuk rreshtohet
me para ! Po, është e vërtetë që Lul Basha nuk
bën dot as miqësi e as pazare me botën e krimit.
Edhe sikur të tentojë me imponim, nuk e bën dot
se nuk e ka në gen dhe natyrë, do të dështonte
keq po ta tentonte”, është shprehur ai.

Rreth 10 institucione kanë kthyer përgjigje për shtetësitë

PS me plane rezervë përballë presidentit para
zgjedhjeve, skandali i pasaportave do të rihapet,
Komisioni i Sigurisë kopsit dosjen e aferave
Rigels SELIMAN

A

frimi i zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit të
vitit 2021, pritet të ndezë
ashpër luftën politike në
vend. Të gjitha partitë politike janë
përfshirë nga ethet e parakohshme
të fushatës zgjedhore, ndërsa kanë
nisur të bëjnë llogaritë dhe madje
kanë nxjerrë edhe “shpatat nga
këllëfët”, duke i treguar njëri-tjetrit
muskujt. Ndërkohë protagonist në
arenë politike është bërë edhe presidenti Ilir Meta, i cili është zhveshur
nga kostumi i kreut të shtetit dhe po
bën politikë të fortë. Meta në çdo dalje publike dhe në çdo reagim mediatik, vijon sulmet ndaj qeverisë, duke
e kërcënuar këtë të fundit se në 25
prill për të do të jetë dita e gjykimit.
Skandali i pasaportave
do të rihapet
Por paralelisht presidenti Meta
ka rënë edhe pre e skandaleve të bërë
nga vetë ai. Një prej tyre është edhe
ai i dhënies së shtetësive pa kriter,
pasi ka pajisur me shtetësi shqiptare
në shkelje të ligjit shumë persona. Ky
skandal i përmasave të mëdha u denoncua në media, ndërkohë që sapo
u njoh me këtë çështje mazhoranca
u vu menjëherë në lëvizje, ku përmes
Komisionit të Sigurisë ka nisur hetimin
për kreun e shtetit. Gazeta e deklaroi
pak ditë më parë se ky komision iu
kishte dërguar shkresa për të marrë
informacione plot 14 institucioneve.
Arsyeja kryesore pse është shtrirë hetimi në kaq shumë institucione është se
skandali me shtetësitë është një çështje
me ndjeshmëri të lartë. Por në kushtet
kur sesioni parlamentar për këtë vit
është mbyllur dhe në një kohë që duket
se kjo se kjo çështje ka humbur dhe
nuk është më në vëmendjen e publikut,
gazeta ka mësuar se Komisioni i Sigurisë po punon fort në prapskenë për
të“gozhduar”presidentin Meta. Burime
të sigurta i pohuan gazetës se Partia
Socialiste ka një plan rezervë përballë
presidentit para zgjedhjeve, pasi pritet
që të hapë skandalin e pasaportave.
Gati dosja
Mësohet se aktualisht në tryezën
e Komisionit të Sigurisë janë dosjet
me përgjigjet e kthyera nga rreth 10
institucione, ndërkohë që mësohet se

SHTETËSITË, OPOZITA KËRKON HETIMIN E METËS
Deputeti i opozitës së re, Myslim Murrizi gjatë
seancës dëgjimore në Komisionin e Sigurisë me
gazetarin Adriatik Doçi ka kërkuar pak ditë më parë
nisjen e një hetimi të thelluar për dhënien e nënshtetësive nga presidenti Ilir Meta. Gjatë fjalës së tij,
Murrizi kërkoi që të thirreshin përfaqësues të SHISH
dhe të Ministrisë së Brendshme për të dhënë sqarime

nëse janë verifikuar apo jo për kushtet e sigurisë
419 persona të cilëve Meta u ka dhënë nënshtetësi
shqiptare me vullnetin e tij dhe në emër të interesit
kombëtar pa plotësuar kushtet. Po ashtu, deputeti
Murrizi vuri theksin edhe tek diferenca e madhe mes
numrit të nënshtetësive të dhëna nga presidenti Meta
dhe presidentët e kaluar.

Bushati: PS do vijojë
fushatën duke respektuar
masat anti-Covid

Deputeti i PS, Ervin Bushati ka
treguar se situata pandemike nuk
ka ndikuar për keq në zhvillimin e
fushatës para zgjedhjeve. Gjatë një
prononcimi për mediat, Bushati zbuloi dje se takimet janë zhvilluar duke
respektuar masat e vendosura nga
ekspertët mjekësorë, ndërsa theksoi
se kjo fushatë nuk do të jetë normale.
“Kemi nisur takimet me strukturat
tona, duke qenë të kujdesshëm ndaj
rregullave dhe ligjeve që kanë të
bëjnë me distancimin social për të
ruajtur shëndetin. Ka qenë një periudhë diskutimi dhe marrëdhënie me
çdo njeri që është pjesëtar i PS. Ka
qenë një vit shumë i vështirë për t’u
qëndruar pranë të gjithë qytetarëve,
sidomos për shtresat më në nevojë
kemi pasur një kontakt më të shtuar
për t’i ndihmuar sado pak. Dimë që
nuk do të jetë një fushatë normale
zgjedhore, nuk ka qenë në asnjë vend
që është zhvilluar”, deklaroi Bushati.

Pandemia, mjeku Dasho:
Qeveria nuk po e menaxhon
si duhet situatën

JA PROCEDURA QË NDIQET
PËR DHËNIEN E SHTETËSIVE
Procedura standarde që ndiqet
për dhënien e shtetësive është
përmes Ministrisë së Brendshme.
Kush mendon se plotëson kushtet
aplikon aty dhe më pas ministria
kontakton me Presidencën. Po ashtu
ka dhe raste kur janë ministri të tjera
të linjës që kërkojnë shtetësi për
individë të caktuar që mund të kenë
kontribute në art, ekonomi, shëndetësi etj. Kjo përcaktohet në pikën
7 të nenit 9.“Të huajit, që ka mbushur
moshën 18 vjeç, mund t’i jepet shtetëmazhoranca do ta çojë deri në fund
hetimin e këtij skandali për të nxjerrë
përgjegjësinë dhe rolin e Metës. Në
këtë kontekst, mësohet se Komisioni i Sigurisë është duke i kopsitur

sia shqiptare me natyralizim edhe
në qoftë se nuk plotëson kushtet e
këtij ligji, me përjashtim të pikës 6,
në qoftë së Republika e Shqipërisë
ka një interes shkencor, ekonomik,
kulturor dhe kombëtar”, thuhet aty.
Por ka raste kur presidenti mund të
përdorë vetë këtë pikë dhe të japë
shtetësi për individë të caktuar që
kontribuojnë në të mirën e vendit.
Dyshimet janë se presidenti ka përdorur përcaktimet e pikës 7 për të
dhënë qoka dhe për të bërë ndere.
dosjen e aferave për pasaportat
kreut të shtetit, të cilën pritet ta bëjë
publike në fillim të muajit shkurt.
Pra duket se PS po shkon me plane
rezervë përballë presidentit Ilir Meta

para zgjedhjeve parlamentare të 25
prillit. Mirëpo nuk ndalet me kaq,
pasi Komisioni i Sigurisë jo vetëm
që është i vendosur për të çuar deri
në fund hetimin me skandalin me
shtetësitë, por ka në plan që të fusë
në lojë edhe Strukturën e Posaçme
Kundër Krimit të Organizuar dhe
Korrupsionit, në rast se shkeljet e
presidentit Ilir Meta janë të rënda.
Mësohet se gjatë krahasimeve që do
t’i bëhet dokumentacionit voluminoz
të ministrive me ato shtetësisë që
ka dhënë kreu i shtetit, dhe nëse do
të dalin se shumicën e shtetësive e
ka dhënë Meta, për individë që nuk
janë biznesmenë apo personalitete të
dobishme për vendin, por janë njerëz
të dënuar, do të hyjë në lojë SPAK
për hetime më te thella. Kjo pasi i bie
që Meta i ka dhënë shtetësitë sipas
dëshirës së tij. Megjithatë, mbetet të
shihet në ditët në vijim se çfarë do të
ndodhë më konkretisht.

Mjeku Erion Dasho komentoi
dje situatën me Covid-19 në vendin
tonë krahasuar dhe me vendet europiane. Gjatë një prononcimi për
mediat, Dasho deklaroi se në vendin
tonë nuk është ndjekur asnjë nga rekomandimet që kanë ndjekur vendet
europiane. Ai shtoi se nëse do ishte
ndjekur trinomi “testo gjurmo trajto”
situata do ishte nën kontroll. “Vendi
ynë nuk është bazuar në asnjë nga rekomandimet që ndiqen nga vendet e
tjera europiane. Në vendet europiane
është ndjekur trinomi “testo gjurmo
trajto”i cili në Gjermani dhe Francë ka
shmangur katastrofën. Në Shqipëri
nëse do zbatohej siç duhej ky trinom
situata do ishte tërësisht në kontroll”,
deklaroi ai. Ndërkohë Dasho komentoi kufizimin orar që përfundon në
datë 6 janar, sipas të cilit ndalohet
lëvizja prej orës 20:30 deri në orën
06:00, ndërsa tha se kjo masë do të
luajë një rol të rëndësishëm ndryshe
nga kufizimi në orën 22:00.
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Duka tjetër mesazh Bashës: Koha të zbardhë strategjinë e
opozitës si do hyjë në zgjedhje, çdo vonesë është në dëmin tonë
Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste,
Agron Duka i ka dërguar një tjetër mesazh
kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha sa i takon strategjisë se si opozita do të
hyjë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të
25 prillit të vitit 2021. Teksa ishte i ftuar në një
studio televizive, ambientalisti Duka deklaroi
se nëse brenda javës Basha nuk shpall listën e
kandidatëve opozita vë në pikëpyetje rezultatin
e zgjedhjeve. Sipas Dukës, kjo vonesë do ketë
kosto negative për opozitën, ndërsa theksoi se
shpreson që Basha ta realizojë këtë.“Këto ndry-

shimet Kushtetuese të papritura faktikisht, lanë
të çuditur edhe ata të PS sepse nuk mendohej
që mund të kishte një kthesë të tillë dhe në një
farë mënyre ndryshim të rregullave të lojës.
Këto bënë që PD dhe gjithë opozita të jenë një
hap pas sepse siç e dini ju e quajtën shkelje të
marrëveshjes së 5 qershorit. Më vonë u prit në
një farë mënyre edhe më institucionale vendimi i
Venecias dhe të gjitha këto sollën vonesa. Mendoj
që nuk jemi në limitet e kohës, por duhet patjetër
që të fillojmë. Unë kam këto indikacione që zoti
Basha, të paktën i besoj bisedës direkte të bërë

më të jo më larg sesa dje, brenda kësaj jave të
shpallë koordinatorët ose drejtuesit e qarqeve
dhe nga ana tjetër brenda kësaj jave të shpallen
edhe koalicionet me aleatët”, deklaroi ai. Nga
ana tjetër, kreu i PAA, Agron Duka deklaroi se
Ilir Meta do ishte më mirë për opozitën të ishte
kryetar i LSI, por sipas tij, në këtë kohë që po
kalon vendi është më mirë për Shqipërinë që ai
të jetë President i Republikës.“Po të kishte qenë
kryetar i LSI-së, Meta do i shërbente më shumë
opozitës. Nëse e keni fjalën për gjithë vendin, për
Shqipërinë, shyqyr që është në Presidencë. Sepse

Rama duke kapur të gjitha llojet e pushteteve, do
kapte dhe Presidencën dhe do shkonte keq e më
keq kjo punë. Nuk arriti, nuk mundi ta shkarkojë
sepse pa një reagim dhe nga ndërkombëtarët
edhe nga Komisioni i Venecias, por edhe sepse
ndoshta shkarkimi i Metës do i jepte fund edhe atij
politikisht. Kështu që unë mendoj se nëse Meta do
ishte pjesë aktive e opozitës do ishte më mirë për
opozitën, por po ta krahasosh me rolin që ka tani
për ekuilibrimin aq sa mundet të pushteteve, më
mirë që është në Presidencë”, nënvizoi kryetari i
Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka.

Në datën 18 janar pritet të nisë sesioni i ri parlamentar

Rama nuk heq dorë nga Ilir Meta,
ultimatum Parlamentit për ligjin organik
që i rrudh kompetencat presidentit
Rigels SELIMAN

P

artia Socialiste duket e vendosur për të izoluar brenda
muajit shkurt presidentin Ilir
Meta. Ky i fundit është zhveshur nga roli i kreut të shtetit, ndërsa
i ka shpallur luftë qeverisë “Rama”
dhe po merret me politikë sikur të jetë
kryetar partie e jo president. Për këtë
arsye mazhoranca në fillim të shtatorit përmes Komisionit për Çështjet
Ligjore, Administratën Publike dhe
të Drejtat e Njeriut ngriti grupin e
punës që do të merrej me hartimin e
draftit dhe propozimin në Kuvendin
e Republikës së Shqipërisë të projektligjit “Për Institucionin e Presidentit
të Republikës së Shqipërisë”. Ky
draft tashmë është përmbyllur dhe
janë plot 45 nene, përmes së cilës
mazhoranca do të mbajë nën kontroll
Presidentin e Republikës. Por qysh
prej fillimit të muajit nëntor kur u
zbardhën detaje nga ky projektligj,
mazhoranca nuk ka hedhur asnjë hap
për të diskutuar draftin në komisione
e më pas ta dërgojë atë në Parlament
për ta votuar. Aktualisht Kuvendi e
ka mbyllur sesionin parlamentar për
këtë vit dhe pritet që të nisë punë në
18 janar, duke e shtyrë izolim e Metës.
Rama mesazh deputetëve
të mos vonojnë ligjin
Por zvarritja dhe mos mbyllja
e draftit për ligjin organik për Presidentin e Republikës nga Kuvendi
i Shqipërisë brenda këtij sesionin
parlamentar, duket se ka “acaruar”
kryeministrin Edi Rama. Gazeta“SOT”
ka mësuar se zoti Rama iu ka dërguar
të mërkurën një mesazh deputetëve
të Partisë Socialiste përmes kreut të
grupit parlamentar socialist, Taulant
Balla, të cilëve iu kërkon që të nxitojnë
me projektligjin, pasi sipas tij, me sjelljet e fundit, presidenti Ilir Meta duhet
të izolohet me patjetër. Në mesazhin
që ka siguruar gazeta, i pari i qeverisë
ka kërkuar nga të vetët që ta kopsitin
mirë draftin, në mënyrë që të mos i
lënë shteg Metës që të abuzojë, duke
qenë se edhe pak muaj na ndajnë nga
zgjedhjet parlamentare të 25 prillit të
vitit 2021. Madje, mësohet se Rama
është shprehur qartë dhe prerë se
mazhoranca nuk i ka asnjë borxh Ilir
Metës dhe boll e ka toleruar, kështu
që sesioni i ri parlamentar duhet të
nisë me“pensionimin”e presidentit Ilir

RAMA: META DUHET “IZOLUAR” ME LIGJ
“Ilir Meta meriton të shkarkohet
sipas këndvështrimit tonë, por përderisa kemi këtë rekomandim ngaVenecia
dhe kemi shkuar tekVenecia dhe e kemi
vlerësuar gjithmonë Venecian si një
këshilltar të mirë. E rëndësishme është
çfarë vjen të mos sjellë të reja nga fronti
i shkeljeve dhe i vandalizmave antikushtetues në zyrën e presidentit. Prandaj
ligjin organik për presidentin dhe të

gjitha ndërhyrjet e tjera të nevojshme,
që nëse presidentit i qëllon që ta ketë
hënën mbrapsht, në një kohë kur popullit shqiptar i duhet të shkojë në zgjedhje
dhe bën përsëri çudi të atillë, apo çudira
të tjera që as na shkojnë në mendje se
nuk i kanë shkuar në mendjen atyre
që kanë shkruar Kushtetutat, është e
shkruar aty dhe mbaron”, deklaroi pak
ditë më parë kryeministri Edi Rama.

Murrizi: Në 25 prill
qytetarët do ndëshkojnë
me votë PS-PD-LSI

Kreu i Lëvizjes Demokratike
Shqiptare, Myslim Murrizi ka shpërthyer në akuza të forta në adresë të
partive të mëdha. Përmes një statusi
në rrjetet sociale e teksa ndan detaje
nga një takim elektoral, Murrizi
deklaroi se qytetarët në zgjedhjet e
25 prillit do të ndëshkojnë me votë tre
partitë e mëdha.“Një takim me këta
burra të nderuar në Laknas. Krahas
problemeve të shumta, zhgënjimeve
dhe mashtrimeve, braktisjes nga
politika duke mos i llogaritur më si
qytetarë pas votimeve, biseduam
lirshëm jashtë çdo hipokrizie që prej
30 vitesh politika “flet” një herë në 4
vjet kur shkon t’u marri votën. Me 25
prill më thanë, askush nuk na ka ne
“pronësi” si votues dhe askush nuk
mund të na llogaris si skllevër të partisë së tyre. Më 25 prill do zgjedhim
atë që nuk na përçmon pas votimeve
dhe që nuk na quan thjesht numra
ose vota, por qytetarë që punojmë
dhe jetojmë me djersën tonë, e jo si
politikanët hajdutë”, shkruan Murrizi.

Bashkurti: Rrëzimi
i qeverisë “Kurti”,
akt anti-diplomatik

Meta. Në këtë pikë mësohet se në mesazh, Rama ua ka bërë të qartë se Meta
duhet të izolohet brenda muajit shkurt.
Pra, duke qenë se sesioni i ri parlamentar nis në 18 janar dhe duhen disa ditë
që drafti të diskutohet në komisionet
kuvendore, plani i socialistëve është që
ai të shkojë për votim në Parlament në
fillim të muajit shkurt. Kjo do të thotë se
me votimin e tij dhe botimin në Fletoren
Zyrtare, zoti Meta do të izolohet dhe
do të ketë të vështirë që të bëjë fushatë
edhe pse ai ka deklaruar se nuk do ta
njohë ligjin organik të mazhorancës
socialiste. Megjithatë, mbetet të shihet
në ditët në vijim se çfarë do të ndodhë
më konkretisht. Kujtojmë që parimi i të
gjithë ligjit organik për institucionin e
presidentit të hartuar nga mazhoranca
është se atë që kreu i shtetit nuk e bën, e
bën Kuvendi. Kështu mes shumë çështjesh, kreut të shtetit i vendoset detyrimi
të bashkëpunojë ngushtë me të gjithë

META: NUK E NJOH LIGJIN
ORGANIK TË MAZHORANCËS
“Se çfarë bën mazhoranca, kjo
është një zgjedhje e saj. Presidenti
di vetëm të respektojë Kushtetutën
dhe do t’i përshtatet çdo situate në
mbrojtje të Kushtetutës. Nuk ka ligj
kushtetues të dalë nga një Parlament antikushtetues që pengon të
drejtën e presidentit për të mbrojtur
Kushtetutën. Unë jam presidenti i
popullit të 2 marsit as i opozitës as
partitë dhe kryesisht me mazhorancën.
Kjo e fundit është ajo që vendos datën
e zgjedhjeve, sipas asaj që parashikon
neni 17, nëse nuk gjendet konsensusi
pas konsultimeve me partitë. Nëse
data nuk caktohet brenda afateve
apo procedurave nga Kreu i Shtetit,

i LSI-së. Këtë punë e zgjidhim më 25
prill, nëse duan i shpërndaj para 25
prillit dhe të mos dinë ku të futen.
Le ta provojnë, unë këtu jam. Kush i
pengoi të më shkarkonin mua? Le ta
provojnë nëse duan do shkarkohen
nga unë apo jo. Presidenti respekton Kushtetutën dhe jo grushtin e
shtetit”, deklaroi pak ditë më parë
presidenti Ilir Meta.
atëherë atë e vendos Kuvendi. Ndërkohë referuar ligjit, afate vendosen dhe
për emërimin e ministrave, problematikë e hasur me Sandër Lleshajn dhe
Gent Cakajn. Brenda 7 ditëve duhet të
dalë dekreti, në të kundërt hyn sërish
në lojë Kuvendi.

Diplomati Lisen Bashkurti ka
komentuar dje situatën politike në
vend dhe në Kosovë. Gjatë një prononcimi për mediat ditën e djeshme,
diplomati Bashkurti e cilësoi ditën e
djeshme vitin 2020 si vit të humbur
për Kosovën, por që sipas tij, mbyllet
me një lajm të mirë siç është vendimi
i Gjykatës Kushtetuese që rrëzon
qeverinë“Hoti”. Në këtë kontekst, zoti
Bashkurti theksoi se rrëzimi i qeverisë“Kurti”ishte një akt anti-diplomatik.“Rënia e qeverisë“Kurti”ishte një
nga padrejtësitë më të mëdha, ishte
një nga aktet më delegjitime, më
antidemokratike dhe bile dhe anti
diplomatike pasi pati ndërhyrje të ambasadorit Grenell”, deklaroi diplomati
Lisen Bashkurti. Kujtojmë që Gjykata
Kushtetuese në Kosovë ka shpallur
të pavlefshëm mandatin e deputetit
Etem Arifi dhe detyron mbajtjen e
zgjedhjeve brenda 40 ditësh pasi vota
e tij ishte vendimtare në votëbesimin
e qeverisë“Hoti”në Parlament.
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Politikanët shqiptarë urojnë Krishtlindjen, Rama dhe Meta falënderim për
bluzat e bardha që kanë qenë në frontin e parë në luftën me Covid-19
Të gjithë besimtarët e krishterë në vend kanë
kremtuar ditën e djeshme festën e Krishtlindjes.
Me rastin e kësaj feste, nuk mund të mungonin
edhe urimet e politikanëve shqiptarë. Kryeministri Edi Rama, ka zgjedhur që në këtë ditë feste të
zhvillojë një takim me mjekët dhe infermierët në
Spitalin Infektiv nëTiranë. Me anë të një postimi në
rrjetet sociale Rama u shpreh se ata janë mishërimi
njerëzor në këtë ditë Krishtlindje pasi janë në krye
të detyrës në përballje me Covid-19. “Si askush
sot mjekët e infermierët e spitaleve Covid janë
mishërimi njerëzor i kësaj feste, në luftën e tyre

të paepur me vdekjen në trupin e njerëzve dhe si
kurrë më parë sot, figura e tyre është e njehsuar
me shërbëtorët e sublimes në zemrën, mendjen e
në përkushtimin e njeriut për tjetrin”, tha ai. Edhe
kreu i shtetit, presidenti Ilir Meta i është bashkuar
urimeve me rastin e Krishtlindjes. Meta është
ndaluar në urimin e tij për bluzat e bardha, të cilat
këtë vit kanë qenë në frontin e parë me luftën me
Covid-19. Ai ka falënderuar për të gjithë punën e
bërë dhe ka uruar që këto Krishtlindje të shërbejnë
si moment reflektimi për të forcuar solidaritetin
dhe dhembshurinë ndaj njëri-tjetrit. “Një urim

zemre kam për të gjithë punonjësit e sistemit të
shëndetësisë, për mjekët, infermierët, sanitarët dhe
personelin mbështetës, në vijën e parë të përballjes
me Covid-19, duke i falënderuar njëkohësisht për
sakrificat, përkushtimin, qëndresën dhe forcën,
që po na dëshmojnë çdo ditë në këtë luftë aspak të
lehtë. Gëzuar të gjithë nëpunësve publikë, të cilët
këtë Krishtlindje nuk do të jenë pranë familjeve të
tyre, por në shërbimin tonë”, tha Meta. Po ashtu
edhe kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha
ka uruar besimtarët katolikë pas këtij viti të vështirë
që kaluam si pasojë e pandemisë së koronavirusit,

ndërsa theksoi se ka parë se çfarë duhet të bëhet
më mirë.“Kjo Krishtlindje nuk është e zakonshme.
Gjatë këtij viti kemi kaluar vështirësi të mëdha,
kemi përjetuar dhimbje dhe ndarje fizike dhe kemi
ndjerë mall për më të dashurit tanë. Por në të njëjtën
kohë, kemi pasur mundësi të shohim më qartë ku
jemi dhe çfarë duhet të bëjmë për të ndryshuar realitetin tonë. Le të shohim me shpresë përpara, sepse
siç thuhet edhe në librat e shenjtë, pas errësirës
vjen drita. Si një familje e madhe të ndërtojmë me
dhembshuri dhe kujdes për njëri-tjetrin të sotmen
dhe të nesërmen tonë”, tha ai.

Dekreti përfshin hapësirën në zonën veriore të detit Jon deri në Peloponez

Greqia miraton zgjerimin e kufirit me
12 milje dhe kthen sytë nga zgjedhjet
në Shqipëri, reagon ashpër Turqia
Sidorela BRAÇJA

G

reqia ka miratuar dekretin
presidencial për zgjerimin
e kufirit detar me 12 milje.
Kjo lëvizje vjen pas dakordësisë meTiranën për t’iu drejtuar
Hagës. Por sipas mediave greke sytë
e Athinës janë tek 25 prilli, ku do të
përcaktohet edhe qeveria e re. Gjatë
qeverisë “Berisha”, Greqia përfitoi
shumë territor në jug të vendit dhe
shpresat janë për një ripërsëritje të paktit të 2009-ës. Vendimi në fjalë është
marrë nga Këshilli i Lartë i Shtetit
që është gjykata më e lartë administrative në Greqi. Dekreti përfshin
hapësirën në zonën veriore të detit
Jon, të ishujve të Jonit e deri në Kepin
e Tenaro në Peloponez. Sipas dekretit
zgjerimi i ujërave territoriale në detin
Jon transformon të njëjtin rajon në
një Zonë Ekskluzive Ekonomike, pra
në një zonë detare, ku një shtet ka të
drejtë të hulumtojë ose ndryshe të
shfrytëzojë burimet detare, përfshirë
prodhimin e energjisë elektrike të ujit
dhe ajrit. Në të njëjtën kohë, përcaktimi i vijave bazë në rajonin e detit Jon
dhe mbyllja e gjireve, si dhe zgjerimi
i ujërave territoriale në detin Jon,
hapin rrugën për hartimin e marrëveshjes Greqi-Shqipëri, në Gjykatën
Ndërkombëtare të Drejtësisë në
Hagë. Shqipëria dhe Greqia ndajnë
në detin Jon tri hapësira: Det Territorial, Shelf Kontinental dhe Zona
Ekonomike Ekskluzive. Këto dy të
fundit kanë të bëjnë me shfrytëzimin
e hapësirës dhe pasurive nëndetare,
si kërkimet për gaz, naftë etj. Për të
tria këto hapësira dy vendet fqinje
kanë interesa strategjike. Konventa
e Kombeve të Bashkuara për Ligjin
e Detit e thotë qartë në 320 nenet e
saj, se secili vend ushtron “sovranitet
të plotë dhe të drejta sovrane në një
zonë të përcaktuar qartë, me koordinata detare, të vendosura në një hartë
të dakorduar dhe të shoqëruar me
koordinata detare për 3 hapësirat. Në
rastin e Shqipërisë dhe Greqisë ka një
hapësirë në detin Jon, ku koordinatat
detare në hartë mungojnë.
Mesazh ndaj Turqisë
Mediat greke e cilësojnë nxjerrjen e këtij dekreti si një mesazh që
qeveria greke po i jep fqinjit të saj

Marrëveshja, ministri grek: Ka mbështetjen e forcave politike në Shqipëri
Ministri i Jashtëm grek Nikos Dhendias pak kohë më
parë në një intervistë për media foli lidhur me marrëveshjen që u arrit me Shqipërinë. Ai theksoi se marrëveshja
pati mbështetjen e të gjitha forcave politike.“Më lejoni të
theksoj se marrëveshja e arritur nëTiranë dy javë më parë
ka mbështetjen e plotë të forcave politike në Shqipëri, si

Turqisë, marrëdhëniet me të cilin
janë acaruar kohët e fundit, pasi
Ankaraja ka kërcënuar me hapa
ushtarakë, pasi sheh të jenë shkelur
interesat e saj. Mesazh ky që bëhet
edhe më i fortë ndaj Turqisë, pas nënshkrimit të marrëveshjes detare me
Egjiptin dhe në një kohë kur Athina
zyrtare sqaron se dekreti vjen në
përputhje me Konventën e Kombeve
të Bashkuara për ligjin e detit të vitit
1982. Sakaq, theksohet se, në përputhje me Konventën e Organizatës
së Kombeve të Bashkuara qeveria
greke rezervon të drejtën për të ushtruar të njëjtën pikë dhe në zonat e
tjera të ujërave territoriale.
Reagon Turqia
Pasi Greqia miratoi dekretin
presidencial për zgjerimin e kufirit
detar me 12 milje dhe mesazhin e
hapur që i dërgoi Turqisë, ka reaguar
kjo e fundit. Mediat turke kanë

të qeverisë ashtu edhe të opozitës . Më lejoni të theksoj
gjithashtu se apelimi bashkë me marrëveshjen kornizë
do të bëhet pas zgjerimit me 12 milje detare të ujërave
territoriale të vendit tonë në Jon. E gjithë kjo bëhet në marrëveshje të plotë me palën shqiptare, e cila meriton njohje
për respektimin e ligjit ndërkombëtar”, tha Dhendias.

RRËZIMI I MARRËVESHJES SË VITIT 2009
Marrëveshja e arritur në vitin
2009, kur në Shqipëri ishte në pushtet
Partia Demokratike, sot në krye të
opozitës jashtëparlamentare dhe në
Greqi, forca e majtë politike, PASOK,
u hodh poshtë nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, kur Partia Socialiste, atëherë në opozitë, ngriti padi
penale kundër saj. Sipas socialistëve
reaguar ashpër ndaj vendimit në
fjalë, ndërsa e kanë cilësuar me fjalët
“skandal”. Sipas tyre njohja e 12 miljeve nga Greqia nuk do të kufizohet
vetëm në detin Jon, por në të gjithë
ujërat territoriale të Greqisë, duke
përfshirë edhe ishujt. Po ashtu, mediat i referohen edhe marrëveshjes së
Greqisë për delimitimin e hapësirës
detare me Egjiptin, gjë e cila hodhi

marrëveshja i jepte Greqisë hapësirë
detare, që i takon Shqipërisë. Gjykata
Kushtetuese e konsideroi marrëveshjen si antikushtetuese, të karakterizuar nga moszbatimi i parimeve
bazë të së drejtës ndërkombëtare për
ndarjen e hapësirave detare midis dy
vendeve dhe arritjen e një rezultati të
drejtë dhe të ndershëm.
praktikisht poshtë një marrëveshje
të ngjashme mes turqve dhe Libisë.
Sakaq mediat i janë referuar edhe
deklaratave të mëparshme të gjeneralëve turq që një vendim i tillë do
të ishte një shkak për luftë mes dy
shteteve, ndërsa analizohet vendimi duke dhënë alarmin se tashmë
Greqia mund ta përdorë këtë si
precedent për ishujt përballë Turqisë.

Zgjerimi i Greqisë, Abazi:
Kjo “dhuratë” nuk do ishte
e mundur pa Ramën

Pas zgjerimit të Greqisë me 12
milje në detin Jon, reagime pati edhe
nga Kreu i Lëvizjes Vetëvendosja në
Tiranë, Boiken Abazi. Me anë të një
postimi në rrjetet sociale ai u shpreh
se Greqia i bëri për Krishtlindje
“dhuratë” vetes, që sipas tij, nuk do
të ishte e mundur pa Edi Ramën.
Ndër të tjera, ai theksoi se Rama dhe
Micotaqis kanë rënë dakord të çojnë
në Hagë ndarjen e zonave ekskluzive ekonomike që nisin pas ujërave
territoriale.“Greqia i bëri sot për Krishtlindje “dhuratë” vetes zyrtarizimin
e dekretit për zgjerimin e ujërave
territoriale nga 6 në 12 milje detare
në detin Jon. Mirëpo, kjo “dhuratë”
nuk do kishte qenë e mundur pa Edi
Ramën.Ajo çka Rama dhe Micotaqis
kanë rënë dakord të çojnë në Hagë
është ndarja e zonave ekskluzive
ekonomike që nisin pas ujërave territoriale. E vetmja mundësi që kemi si
shtet për të vendosur drejtësi përmes
ligjit ndërkombëtar për këtë akt grabitqar të Greqisë, është kontestimi
përmes Aneksit 5 të Konventës mbi
të Drejtën e Detit por Qeveria Rama
refuzon ta aktivizojë”, tha ai.

Qeveria miraton vendimin
për ndërtimin e varrezave
të ushtarëve grekë

Qeveria ka miratuar
shpronësimin e tokave ku do të
ndërtohen varrezat e ushtarëve
grekë përmes një vendimi të marrë
në mbledhjen e djeshme. Me anë
të këtij vendimi lejohet procedura
e ndërtimit të varrezave të ushtarëve të rënë në luftën italo-greke.
VKM-ja vjen në mbështetje të
marrëveshjes së bashkëpunimit me
Greqinë për kërkimin, zhvarrimin,
identifikimin dhe varrimin e ushtarakëve grekë, të rënë në Shqipëri
“Shpronësimin, për interes publik,
të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private që preket nga
realizimi i projekti për ndërtimin
nga realizmi i projektit “Për ndërtimin e vendprehjeve të ushtarëve
grek të rënë në luftën italo-greke, në
vitet 1940-1941””, thuhet nëVKM.
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Schutz: Thelloni reformat për të arritur trenin e BE, funksionimi
i Gjykatës së Lartë dhe Kushtetuese domosdoshmëri
Ish-ambasadorja e Gjermanisë në Tiranë,
Susanne Schutz, e cila aktualisht është e ngarkuar
për Europën Juglindore në Ministrinë e Jashtme
gjermane, ka komentuar situatën dhe aktualitetin politik në Shqipëri. Gjatë një interviste për
“Deutsche Welle”, diplomatja Schutz i bëri thirrje
politikës shqiptare që të thellojë dhe çojë përpara
reformat, në mënyrë që sipas saj,Tirana zyrtare të
kapë tenin që të çon në Bashkimin Europian. Sipas
saj, bërja funksionale e Gjykatës Kushtetuese dhe
asaj të lartë është kusht i Brukselit për Shqipërinë
sa i takon çeljes së negociatave. “Shteti juridik
është natyrisht një temë e rëndësishme. Në rastin

e Shqipërisë puna është po ashtu tek aftësia e
funksionimit të gjykatave të nivelit të lartë, pra
Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese.
Prandaj ne e përshëndetim Shqipërinë që emëroi
gjykatësin e gjashtë të Gjykatës Kushtetuese dhe që
Gjykata Kushtetuese mund të funksionojë sërish.
Jemi duke pritur që e njëjta gjë të ndodhë shpejt
edhe për Gjykatën e Lartë. Ky është një kusht i
rëndësishëm që shtetet anëtare të BE-së të japin
aprovimin për hapat e tjerë”, deklaroi ajo. Më tej
gjatë fjalës së saj ish-ambasadorja e Gjermanisë në
Tiranë, Susanne Schutz u shpreh se Shqipëria i ka
plotësuar disa nga kushtet e vendosura nga Bruk-

seli për negociatat, ndërsa u shpreh se shpreson
që në fillim të vitit që vjen të mbahet Konferenca e
Parë Ndërqeveritare.“Afrimi i Ballkanit Perëndimor
me Bashkimin Europian, si një vendim strategjik
shumë i rëndësishëm për rajonin, por edhe për ne,
ka qenë krejt në krye të agjendës së Gjermanisë
vitin e kaluar. Duke hedhur një vështrim retrospektiv në vitin 2020 jemi të kënaqur që në Ballkanin
Perëndimor janë bërë përparime të rëndësishme.
Megjithëse njerëzit në rajon ka mundësi që të kenë
shpresuar për më shumë, duhen parë sukseset
dhe jo dështimet. Kështu në muajin mars u mor
vendimi i rëndësishëm nga vendet anëtare të BE

për fillimin e bisedimeve të pranimit me Shqipërinë
dhe Maqedoninë eVeriut, një vendim i rëndësishëm
politik që u arrit pas disa herësh.Vetëkuptohet që
ne do të kishim dëshiruar që tani në fund të vitit të
zhvilloheshin konferencat e para të pranimit. Në
këtë rrugë ne kemi ecur shumë me të dy vendet.
Shqipërisë i mungon plotësimi i disa kushteve, të
cilat mund të plotësohen në fillim të vitit tjetër, këto
janë shpresat tona. Në rastin e Maqedonisë sëVeriut
jemi shumë të zhgënjyer, që nuk arritëm të gjenim
një kompromis, megjithë punën intensive që bëmë
me të dy vendet, me Bullgarinë dhe Maqedoninë e
Veriut”, nënvizoi ambasadorja Schutz.

Fatos Klosi: Vendimi i Kushtetueses në Kosovë për të çuar vendin në zgjedhje, politik

Klosi: Vjosa Osmani në Tiranë bëri fushatë, e
turpshme të flasësh me gjuhën e Metës dhe
të Saliut, ja pse ajo nuk përfaqëson askënd
Rigels SELIMAN

I

sh-kreu i Shërbimit Informativ
Shtetëror, Fatos Klosi ka komentuar dje vizitën 3-ditore të pak
ditëve më parë në Shqipëri të
ushtrueses së detyrës së Presidentes
së Republikës së Kosovës, Vjosa
Osmani, mesazhet e së cilës nxitën
debat në politikë. Gjatë një prononcimi për gazetën “SOT”, zoti Klosi u
shpreh se zonja Osmani e përdori
vizitën e saj në Tiranë për të bërë
fushatë elektorale për llogari të saj,
ndërsa deklarata dhe mesazhet e bërë
prej saj i cilësoi si skandal. Kjo pasi
sipas ish-kreut të SHISH, kryeparlamentarja e Kosovës foli me gjuhën
e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe
presidentit Ilir Meta, referuar sulmeve të zonjës Osmani në adresë të
qeverisë“Rama”.“Vizita e presidentes
në detyrë të Kosovës, Vjosa Osmani
në Shqipëri ishte një vizitë përmes
së cilës ajo ngriti siparin e fushatës
së saj elektorale. Pse? Sepse zonja
Osmani nuk përfaqësonte askënd,
përveçse veten e saj. Natyrisht që
Vjosa është kryetare e Parlamentit
të Kosovës dhe presidente në detyrë,
por tek të dy postet është katapultuar
aksidentalisht. Kjo pasi kryeparlamentare është zgjedhur në një skemë
tjetër, kur koalicioni ishte LVV me
LDK dhe ndërkohë tani ajo nuk është
më pjesë e asaj koalicioni, nuk është
më as përfaqësuese e partisë së saj
me të cilën ishte futur në Parlament.
Kështu që nga kjo pikëpamje situata
e saj nuk është përfaqësuese. Pra, për
mua zonja Osmani në Shqipëri erdhi
më shumë për të hapur fushatën e saj
dhe trazuar ujërat e politikës.Turp që
Osmani erdhi si mike dhe u mor duke
sharë qeverinë “Rama” me gjuhën e
Saliut dhe Ilirit. Me pak fjalë, Vjosa
erdhi në Shqipëri për veten e saj”,
deklaroi ai për gazetën “SOT”.
Ja pse Osmani
nuk përfaqëson askënd
Më tej gjatë prononcimit të tij për
gazetën “SOT”, ish-kreu i Shërbimit
Informativ Shtetëror, Fatos Klosi
u shpreh se ushtruesja e detyrës
së Presidentes së Republikës së
Kosovës, Vjosa Osmani nuk përfaqëson askënd. Sipas zotit Klosi,
zonja Osmani jo vetëm që e përdori
vizitën e saj në Tiranë për fushatë

KLOSI: MENDOJ SE PDK DO KORRË REZULTAT TË MIRË NË ZGJEDHJE
Ish-kreu i Shërbimit Informativ Shtetëror, Fatos
Klosi u shpreh dje gjatë një prononcimi për gazetën
“SOT” se pavarësisht optimizmit dyshes Kurti-Osmani, PDK në Kosovë do të korrë një rezultat të mirë
në zgjedhjet e ardhme parlamentare. “Mendoj se në
zgjedhjet e ardhshme pavarësisht entuziazmin të
dyshes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmani, PDK ka për

të dalë më e fuqishme, duke marrë më shumë vota.
Madje, kjo gjë do të bëjë që edhe krerët e UÇK që
ndodhen në Hagë, do të fitojnë më shumë popullaritet dhe kjo do t’iu japë të drejtë atyre se si vendimi
i Prokurorisë Specialë ashtu edhe Gjykatës Speciale
është i padrejtë”, deklaroi ish-kreu i SHISH, Fatos
Klosi për gazetën “SOT”.
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mesazhet e
ish-kreut të SHISH

“

Kjo pasi kryeparlamentare është zgjedhur
në një skemë tjetër, kur koalicioni ishte LVV
me LDK dhe ndërkohë tani ajo nuk është
më pjesë e asaj koalicioni, nuk është më as
përfaqësuese e partisë së saj me të cilën
ishte futur në Parlament. Kështu që nga kjo
pikëpamje situata e saj jo përfaqësuese...
elektorale, por pavarësisht kësaj ajo
nuk përfaqëson askënd në Shqipëri
dhe në Kosovë.“Zonja Vjosa Osmani
është një figurë që mesa duket është
grua e zonja dhe do të përpiqet të jetë
dikush në jetën politike në Kosovë,
por hë për hë ajo nuk përfaqëson
askënd. Është grua që kërkon dhe
ka vullnet, por ajo nuk përfaqëson
kërkënd. Pse e them këtë? E them
pasi ajo me vizitën e saj në Shqipëri

kërkoi të ishte në qendër të vëmendjes dhe hapi fushatën elektorale, por
ajo harron që në Shqipëri jo e jo,
por edhe në Kosovë nuk përfaqëson
e nuk e dëgjon askush. Sidoqoftë
mbetet të shihet se çfarë rezultatet
do të ketë në zgjedhjet e ardhshme
që sapo kanë trokitur në Kosovë”, u
shpreh ai. Ndërkohë teksa komentoi
vendimin e Gjykatës Kushtetuese
të Kosovës për të çuar vendin në

1. Ushtruesja e detyrës
së Presidentes së Republikës
së Kosovës, Vjosa Osmani në
Shqipëri erdhi më shumë për të
hapur fushatën e saj dhe trazuar
ujërat e politikës
2. Zonja Vjosa Osmani nuk
përfaqëson kërkënd
3. Kryeparlamentarja e
Kosovës, Vjosa Osmani sulmoi
qeverinë “Rama” me gjuhën e
Berishës dhe Metës
4. Vendimit i Gjykatës Kushtetuese në Kosovë për të çuar
vendin në zgjedhje të reja të
përgjithshme për mua është një
vendim politik

zgjedhjet të parakohshme të përgjithshme për shkak se qeveria “Hoti”
nuk është zgjedhur në pajtueshmëri
me Kushtetutën dhe nuk ka pasur
votat e nevojshme në Parlament,
zoti Klosi theksoi se është një lëvizje politike. “Sa i takon vendimit të
Gjykatës Kushtetuese në Kosovë për
të çuar vendin në zgjedhjet të reja
të përgjithshme për mua është një
vendim politik dhe kishte si qëllim të
rrëzonte qeverinë. Ajo gjasme u bazua tek fakti që një deputet që kishte
votuar për qeverinë“Hoti”rezultonte
i dënuar me 1 vit e 3 muaj burg dhe
kjo e bënte të papajtueshëm legjitimitetin e qeverisë. Por nuk mund
të prononcohem pasi edhe mund të
ketë të drejtë, por duket një vendim
politik”, nënvizoi ish-kreu i SHISH,
Fatos Klosi për gazetën “SOT”.

Kryeziu: Lëvizja
Vetëvendosja do dalë
e para në zgjedhje

Lëvizja Vetëvendosje ditëve të
fundit është duke u deklaruar me
bindje të thellë se do të dalë e para
në zgjedhjet e ardhshme të parakohshme. Këtë e ka deklaruar sërish
dje në një deklaratë për mediat,
zëdhënësi i Lëvizjes Vetëvendosje,
Përparim Kryeziu. Kryeziu ka thënë
se LVV-ja tashmë është subjekti politik më i madh në vend. Ai theksoi
se këto zgjedhje do të zhvillohen
në rrethana krejt të veçanta, të cilat
siç tha ai janë të pashembullta në
historinë e vendit që nga pavarësia.
“Lëvizja VETËVENDOSJE! tashmë
është subjekti më i madh në vend, jo
vetëm sepse është e para në raport me
subjektet tjera, siç ka qenë edhe në
dy palë zgjedhjet e fundit, por sepse
kësaj here është shumë më përpara
se të gjitha subjektet e tjera. Duhet
ta kemi parasysh që këto zgjedhje
do të zhvillohen në rrethana krejt
të veçanta. Për herë të parë fituesi i
zgjedhjeve është i pakontestueshëm”,
deklaroi Kryeziu.

Hamza: Për PDK
nuk ka vija të kuqe për
asnjë parti politike

Pas aktgjykimit të Gjykatës
Kushtetuese për shpalljen e pavlefshme të votimit në Kuvendin e
Kosovës për zgjedhjen e qeverisë
Hoti më 3 qershor, pritet edhe
publikimi i këtij aktvendimi nga
kjo gjykatë për të vendosur më pas
edhe datën e zgjedhjeve të parakohshme në vend. Mirëpo se a do
të bëjnë koalicione parazgjedhore
partitë e mëdha në vend, nga Partia Demokratike e Kosovës, në një
prononcim për mediat ka folur dje
shefi i grupit parlamentar, Bedri
Hamza. Ky i fundit deklaroi dje se
PDK nuk ka vija të kuqe me asnjë
parti politike për të bërë koalicione
parazgjedhore. Sipas tij, PDK-ja
edhe në fushatën e zgjedhjeve të
kaluara nuk kanë pasur vija të kuqe.
“Vija të kuqe asnjëherë s’kemi pas,
as fushatën e kaluar dhe as këtë
fushatë s’kemi vija të kuqe për asnjë
parti politike”, deklaroi Hamza.
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Zhaklina Peto akuza të forta ndaj KED: Nuk u dorëhoq
nga gara, padrejtësi dhe shkelje ligji me kandidaturën time

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi deklaroi
të enjten se kandidatja Zhaklina Peto ishte
dorëhequr nga gara për në Gjykatën Kushtetuese dhe për këtë arsye nuk u mor asnjë
vendim për të. Peto u skualifikua nga KED për
vendin vakant të lënë nga Besnik Muçi, por
Gjykata Administrative e Apelit e ktheu në
garë. Por KED i surprizoi të gjithë duke thënë
se ajo është dorëhequr. Mirëpo vetë gjyqtarja ka
reaguar në “Fax News”, duke deklaruar se nuk
është e vërtetë një gjë e tillë. “Dua të nënvizoj
se vendimi i djeshëm ishte surprizë për mua…

Unë nuk jam dorëhequr nga kandidimi, por me
ketë vendim KED është dorëhequr nga unë, ose
e thënë ndryshe më ka dorëhequr. Të them të
drejtën dorëheqjen e kam menduar disa herë
në këtë rrugëtim drejt Gjykatës Kushtetuese,
kjo sepse padrejtësitë nuk mbaronin. Në bindjen
time të brendshme unë kam menduar se çdo
individ duhet të ketë frikë të mos zbatojë ligjin
ndërsa një gjyqtar duhet të tmerrohet vetëm
nga ideja që mund të mos e zbatojë atë. Në fakt
gjatë këtij procesi çdo herë që përballesha me
shkelje të ligjit mendoja të dorëhiqesha prej tij.

Me vendimin e djeshëm, atë që nuk e bëra dot
unë e bënë ata, vendosën të më dorëhiqnin”, tha
ajo. KED kërkoi dorëzimin e disa dokumenteve shtesë, por gjyqtarja ka kërkuar më shumë
kohë sepse rezulton pozitive me Covid-19.“Unë
kam qenë bashkëpunuese në çdo etapë të këtij
procesi dhe në këtë faze të tretë, pasi u njoha
me kërkesat e relatores, për të qenë serioze dhe
shteruese në mbrojtjen time si dhe për të evituar
çdo keqinterpretim doja që përgjigjet të ishin nga
institucionet si prova të pakontestueshme. Arrita
të marr vetëm nga Tatimet vërtetimin se kisha

deklaruar saktësisht çdo të ardhur të krijuar
dhe kisha paguar të gjitha detyrimet tatimore
në lidhje me to. Nuk munda të mbledh në kohë
shkresën e zyrës së Kadastrës dhe Bashkisë
Tiranë. Arsyeja që nuk munda të mbledh këto
materiale ishte pamundësia ime për të lëvizur
si pasojë e infektimit me sars cov 2”, tha ajo.
Gjyqtarja ka dhënë sinjale se mund të shkojë
sërish në gjykatë. “Unë e theksova dhe më lart.
Nuk jam larguar me dëshirë, më kanë larguar me
dëshirë. Aktualisht jam duke menduar se gjykata
do ta sqaronte përsëri rastin”, tha ajo.

Vakanca e tretë e presidentit nxjerr jashtë loje Tushën

Ngritja e Kushtetueses, mister vakanca e tretë
e presidentit dhe a do të sjellë ajo largimin e
Vitore Tushës? Gjyqtarja 3 vite pa mandat

G

jykata Kushtetuese u bë
funksionale, por beteja
për kapjen e saj duket se
vijon. Presidenti të enjten nuk dukej fare entuziast për
emrat që i dërgoi KED, ndërkohë
që ka mbetur në lojë dhe një tjetër
vakancë e Presidentit. Bëhet fjalë
për vakancën e shpallur një vit më
parë pas shkarkimit të Besnik Muçit
nga vetingu. Edhe pse kjo vakancë u
mbyll para dy vakancave të ezauruara tashmë, KED nuk mori asnjë
vendim për të. Në këtë vakancë u
kualifikuan dy emra: Sonila Bejtja
dhe Altin Binaj. Ky i fundit u zgjidh
si gjyqtar nga Kuvendi dhe tashmë
te kjo vakancë ka mbetur vetëm një
emër. Në datën 23 dhjetor KED u
mblodh për të diskutuar mbi këtë
vakancë, pasi Gjykata Administrative ktheu në garë kandidaten
Zhaklina Peto. KED tha se kjo është
tërhequr nga gara dhe për këtë arsye
procesi u cilësua i përfunduar, por
nuk pati asnjë vendim apo njoftim se
çfarë do të ndodhë me këtë vakancë,
do i dërgohet Presidentit vetëm emri i
zonjës Bejtja, apo do të rihapet gara?
Largimi i Tushës
Kushtetuesja sot ka 6 anëtarë,
ku mes tyre është dhe Vitore Tusha,
e cila është pa mandat. Nëse do të
ndjekim standardet e ndjekura me
Ardian Dvoranin,VitoreTusha sot nuk
duhet të jetë anëtare e Kushtetueses.
Dvorani u largua nga Gjykata e Lartë
me argumentin se në atë gjykatë ishin
emëruar 3 anëtarë dhe tashmë ai nuk
kishte pse të rrinte më në detyrë. Edhe
te Kushtetuesja jemi deri diku te e
njëjta situatë. Momentalisht Tusha
mundëson numrin prej 6 anëtarësh që
gjykata të marrë vendim, por pyetja
shtrohet, pas plotësimit të vakancës
së tretë nga Presidenti, a duhet të
largohet? Vakanca e Tushës duhet të
plotësohet nga Gjykata e Lartë, por
nëse flasim për standarde atëherë nuk
ka pse të kemi në detyrë një gjyqtare
që ka 3 vite që i ka mbaruar mandati.
Tusha është emëruar në Kushtetuese
që prej vitit 2008 dhe vijon të jetë aty
prej 12 vitesh.
Qëndrimet juridike
Presidenti lëvizi të gjithë gurët
për të larguar Dvoranin nga Gjykata
e Lartë dhe nga KED. Ndërkohë për
ish-ministrin e Drejtësisë,Ylli Manjani edhe Vitore Tusha duhet të largo-

MANJANI: LARGIMI I TUSHËS ASNJË PASOJË
“Rregulli i vazhdimësisë së detyrës nuk
lidhet me personin që e kryen aty, por me
vazhdimësinë e vendimmarrjes së gjykatës
ku shërben. Pra ky rregull nuk është vënë
për të bërë gjyqtarët të përjetshëm, por për
të garantuar gjykatën funksionale. Mirëpo
Gjykata Kushtetuese nuk është funksionale.
Se ikuVitoreTusha nga detyra, për shkak se i
ka mbaruar mandati, nuk ndryshon asgjë në
veprimtarinë e gjykatës. Ndaj zonja Tusha

duhet të ikë. Njësoj si zoti Dvorani, për të
njëjtën logjikë e për të njëjtat arsye. E drejta
kërkon që rastet të trajtohen njësoj. Nuk
kanë kuptim rreshtat e lodhura të ligjeve
tranzitore të pakuptimta. Që të shmanget
debati Dvorani biss, çmoj se zonja duhet të
largohet. P.S.Analiza është thjesht parimore.
Personat që përmenden janë profesionistë
të nderuar dhe me kontribut në sistem”, tha
Ylli Manjani pak kohë më parë.

Vrasja e Rashës,
prokuroria: Asnjë
njohje me policin

Verifikimet shtesë të Prokurorisë
sëTiranës nuk arritën të japin të dhëna se polici i“Shqiponjave”, Nevaldo
Hajdaraj dhe viktima Klodian Rasha
kishin njohje të mëparshme. Por,
pengesë për mbylljen e hetimeve
dhe dërgimin e çështjes në gjyq po
bëhet ekspertimi i armës së gjetur
më shumë se 100 metra larg vendngjarjes. Për këtë, me ndihmën e
disa ekspertëve të huaj që asistojnë
policinë janë kontaktuar dhe po vijojnë procedurat me disa laboratorë
të specializuar jashtë vendit, ku pritet
të dërgohet pistoleta mini“Glock”pa
gjurmë dhe e paidentifikuar se kujt
i përket. Ndërkohë, pas disa ditësh
i pezulluar, efektivi tjetër i“Shqiponjave”, Erion Gjore që ndodhej ditën
e ngjarjes së bashku me Nevaldo
Hajdarajn, është rikthyer në detyrë.
Tashmë që e gjithë skema e ngjarjes
është zbardhur, duket se pistoleta pa
një zotërues po mban peng hetimet.
Polici i “Shqiponjave”, që qëlloi mbi
25-vjeçarin, aktualisht akuzohet për
vrasje në kapërcim të kushteve të
mbrojtjes së nevojshme.

Shuhet drejtori i patentave,
Çuçi mesazh ngushëllimi

NGJELA: VITORE TUSHA TË LARGOHET
Gjatë debatit mbi mandatin e Ardian Dvoranit reagoi dhe avokat Spartak
Ngjela, i cili deklaroi se në të njëjtën
mënyrë duhet të largohet nga detyra
dhe Vitore Tusha.“A ka të tjerë që e kanë
mbaruar afatin? Ka. E kush është?Vitore
Tusha, ka tre vite që i ka mbaruar. Pse
rrinë? I mban Kushtetuta. Përse i mban
Kushtetuta? I mban Kushtetuta sepse
het.“Që të jemi të drejtë në arsyetim
dhe në veprim, njësoj si zoti Dvorani
duhet trajtuar edhe zonja Vitore
Tusha. Zonjës Tusha i ka mbaruar
mandati i gjyqtares së Gjykatës Kushtetuese që në mars 2017. Jemi në
qershor 2020. Pra 3 vite e 3 muaj zonja Tusha qëndron në detyrë. Vetëm 3
vite më pak se Dvorani. Por logjika
është njësoj. Të dy janë mbajtës të

kështu e kemi vendosur që të mos ketë
bllokim të institucioneve. Unë nuk kam
qenë dakord, më duket këtu e kam thënë,
por ato thanë që bllokohen institucionet
dhe më bindën. Pa ardhur zëvendësuesi
nuk mund të ikin. Po ikën me dëshirën e
tyre punë tjetër. Metës i iku përkrahësja.
Tani do të futen dy të tjerë, të dy të tjerët
s’janë të Metës”, tha ai.

një mandati të mbaruar kohë më
parë. Dvorani më në fund ikën,Tusha
jo. Përse?! Formalistët përpiqen të
justifikojnë me paragrafë ligjesh
që s’kanë asnjë kuptim, sepse në
vetvete ato ligje janë të lodhura
nga keq dhe moszbatimi i tyre. (Ja
një provë që tregon se ato ligjet e
reformës u shkruan me mend në
bythë jo në kokë). Në fakt ka një

rregull të gjithëpranuar botërisht,
që lejon vazhdimin e mandatit deri
në emërimin e gjyqtarit të ri. Ishte
edhe për pozicionin e Dvoranit ky
rregull. Ashtu i sforcuar, por ishte”,
ka thënë Manjani gjatë debatit
për Dvoranin. Kjo tregon se kemi
qëndrim me dy standarde të presidentit. Pse Meta nuk kërkon që t’i
hiqet mandati Tushës?

Drejtori i DRSHTRR në Gjirokastër, Edi Pesha ka humbur betejën
me Covid-19. Pesha prej më shumë
se 20 ditësh ishte i shtruar në Spitalin
Infektiv, ndërkohë që gjendja e tij
ishte përkeqësuar 10 ditët e fundit.
Pesha më parë ka mbajtur postin e
drejtorit të Zyrës së Punës dhe prej
pak muajsh ishte emëruar në krye
të DRSHTRR. Edi Pesha kishte thuajse një muaj që ishte infektuar me
Covid-19. Për vdekjen e tij ka reagur
dhe ministri Bledi Çuçi.“Sapo mora
vesh ndarjen e papritur nga jeta të
Edi Peshës, mikut e bashkëpunëtorit
tonë të hershëm në Gjirokastër. Një
drejtues i shkëlqyer e aktivist i hershëm në radhët e Partisë Socialiste.
Ai nuk ia doli dot ta fitonte betejën me
virusin e mallkuar, që nuk kursen jetë
njerëzish as sot në këtë ditë të shënuar
Krishtlindjesh. Edi do të na mungojë
të gjithëve,do t’i mungojë Gjirokastrës
dhe më shumë familjes së tij”, tha ai.
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Erion Veliaj: Do t’i fitojmë zgjedhjet 5 me 0, kreditë e buta nuk
kanë lidhje me fushatën, do vazhdojmë të japim bonus qiraje
Kreu i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj është
shprehur i bindur për fitore në 25 prill. Gjatë një
interviste televizive ai tha se, puna që ata kanë
bërë ndër vite si parti do t’i bëjë sërish fitues në
të gjitha bashkitë e qarkut Tiranë dhe jo vetëm.
Sipas tij marrjen e një fitoreje tjetër po e tregojnë
edhe sondazhet.“Ne kemi një skuadër fantastike
të Tiranës. Deputetët nuk po merren me fjalime,
por ndodhen në çdo njësi tëTiranës. E kemi kthyer të gjithë këtë fundvit në një skuadër sociale,
që është shatërvan mirësie. Ambicia jonë është
që për herë të parë në Tiranë të mos i ndajmë

bashkitë në bastione. Ne të fitojmë në mënyrë të
njëtrajtshme të fitojmë edhe në Kavajë, edhe në
Vorë, edhe në Kamëz, edhe në Rrogozhinë. Një
fitore e njëtrajtshme në të 5 këto bashki tregojmë
se jemi ndarë nga kultura e bastioneve. Ambicia
ime është fitore 5-0 në të gjitha bashkitë e Qarkut
Tiranë dhe deri më tani sondazhet e tregojnë”,
deklaroi ai. Më tej ai dha edhe një përgjigje për
të gjitha ata që akuzojnë se qeveria po përdor
ndihmën ndaj shtresave në nevojë si një objekt
për fushatë elektorale. Duke marrë si shembull
rastin e kredive të buta, Veliaj tha se ajo është

një mbështetje që jepet çdo vit për çiftet e reja në
vend dhe nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjet politike.
Sakaq ai garantoi se Bashkia Tiranë do vazhdojë
të mbështesë të gjitha familjet dhe çiftet e reja në
procesin e strehimit.“Tirana shtohet me 20-27 mijë
banorë në vit dhe do të vazhdojë të rritet. Prandaj,
do ta vazhdojmë projektin e kredive të buta, të
strehimit social, si një mënyrë për t’i dhënë një dorë
një çifti të ri që vjen në Tiranë. Kjo është arsyeja
pse duhet shteti dhe kjo është arsyeja pse bashkia
ka vendosur që të jetë pilot në të gjithë rajonin për
ndihmën për familjet e reja. Nuk i është parë tesera

askujt. Nuk duam të shtyjmë asgjë prej projekteve
që kemi nisur. Duam të mbyllim të gjitha projektet
infrastrukturore. E vetmja gjë që na ka vonuar, ne
kemi pasur një komision për kreditë e buta disa
persona janë infektuar dhe kjo na ka vonuar. 50 %
e stafit tonë e ka kaluar. Ne kemi punuar në kushte
të vështira. Kemi bërë të mundur zëvendësimin e
stafit. Kreditë e buta nuk ka lidhje me fushatën”,
u shpreh ai. Sa i përket rindërtimit pas tërmetit ai
tha se edhe 150 shtëpi përfundojnë mesnatën e 31
dhjetorit. Sipas tij fokusi nuk do jetë në ndërtimin
e banesave individuale.

SPAK intensifikon lëvizjet ndaj të ngelurve gjatë vetingut

Rrezikojnë deri në 13 vite burg, SPAK thellon
hetimet për gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese dhe
të Lartë të ngelur në veting, zbardhen veprat penale

P

rokuroria e Posaçme ka
intensifikuar hetimet për
ish-anëtarët e Gjykatës së
Lartë dhe asaj Kushtetuese
të ngelur në veting. Në maj të këtij
viti nis hetimi për rreth 10 emra
të shkarkuar nga komisionet e
vetingut, ndërsa gazeta ka mësuar
se shumica e tyre akuzohet kryesisht për 3 ose më shumë vepra
penale. Nën hetim janë: Bashkim
Dedja, ish-kryetar i Gjykatës Kushtetuese; Tom Ndreca, ish-gjyqtar
në Gjykatën e Lartë; Shkëlzen
Selimi, ish-gjyqtar në Gjykatën e
Lartë; Gani Dizdari, ish-gjyqtar
në Gjykatën Kushtetuese; Xhezair
Zaganjori ish-kryetar i Gjykatës
së Lartë, etj. Sipas informacioneve ata po hetohen për disa vepra
penale, por 3 për të cilat mund të
akuzohen të gjithë janë: “Shpërdorimi i detyrës”, parashikuar nga
neni 248 i Kodit Penal; “Refuzimi
për deklarimin, mosdeklarimi,
fshehja ose deklarimi i rremë i
pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve
publikë ose i çdo personi tjetër që
ka detyrimin ligjor për deklarim”, parashikuar nga neni 257/a i
Kodit Penal; “Korrupsioni aktiv i
personave që ushtrojnë funksione
publike”, parashikuar nga neni
244 i Kodit Penal. Mes tyre ka dhe
emra që akuzohen për fshehje të
të ardhurave apo mospagim të
taksave parashikuar nga nenet
180 dhe 181 të Kodit Penal. Baza
e akuzave janë 3 veprat e para
dhe sipas dënimit të parashikuar
në Kodin Penal, secili mund të
dënohet deri në 13 vite burg.
Kaq është dënimi maksimal. Më
konkretisht, shpërdorimi i detyrës
dënohet deri në 7 vite burg, ndërsa
korrupsioni dhe fshehja e pasurisë
me nga 3 vite burg secila. Pak ditë
më parë kreu i SPAK, Arben Kraja
deklaroi se viti 2021 do jetë vit i
vështirë për të korruptuarit dhe
sipas burimeve të gazetës, pritet
që të konkretizohen hetimet për
ish-gjyqtarët në fjalë.
Detajet e padisë
Hetimet e SPAK nisën pas
një padie që bëri avokati Fran
Dashi ndaj shumë gjyqtarëve dhe
prokurorëve. SPAK nisi hetimet
vetëm për ish-anëtarët e Gjykatës

Bursat studentore, 12 mijë
përfitues për vitin e
ardhshëm akademik

DISA NGA EMRAT QË
PO HETOHEN NGA SPAK
1. Adriatik Llalla, ish-Prokuror i Përgjithshëm
2. Xhezair Zaganjori, ish-kreu i Gjykatës së Lartë
3. Bashkim Dedja, ish-kryetar i Gjykatës Kushtetuese
4.Tom Ndreca, ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë
5. Shkëlzen Selimi, ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë
6. Gani Dizdari, ish-gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese
7. Edmond Islamaj, ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë
8. Guxim Zenelaj, ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë
9. Besnik Imeraj, ish-gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese
10. Aleksandër Muskaj, ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë
së Lartë dhe Kushtetuese, pasi
për ta ka kompetencë, ndërsa
gjyqtarët e thjeshtë po hetohen
nga prokuroritë e rretheve. Në
krye të padisë është ish-kryeprokurori Adriatik Llalla edhe pse
dosja e tij tani ndodhet në gjykatë.
Më pas vjen ish-kreu i Gjykatës
Kushtetuese, Bashkim Dedja. Ky i
fundit e kaloi shkallën e parë, por u
shkarkua nga Apeli. Sipas KPA, ai
nuk justifikon pasurinë. Një shtëpi
në Golem i hapi mjaft punë. Ajo
ishte në emër të të vëllait, por që

EMRAT QË PO HETOHEN
NGA PROKURORITË E TJERA
1. Fatmir Lushi, sh-prokuror në Prokurorinë e Elbasan
2. Luan Dervishi, ish-gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër
3. Marina Rraboshta, ish-gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër
4. Petrit Fusha, ish-drejtues i ProkurorisëTiranë
5. Besnik Cani, ish-drejtues i Prokurorisë Elbasan
6. BesimTrezhnjeva, ish-gjyqtar Gjykata e Apelit Durrës
7. Arjan Balliu, ish-gjyqtar Gjykata e Apelit Durrës
8. Ferdinad Elezi, ish-drejtues i Prokurorisë së Apelit Durrës
9. Ema Gashi, Gjykata e Rrethit Durrës
10. Besa Nikëhasani, ish-drejtuese e Prokurorisë Apelit Shkodër

dyshimet ishin se ishte e gjyqtarit.
Po ashtu dhe deklarimet e tij nga
emigracioni nuk përputheshin.
Emër tjetër që po kalon në sitën
e SPAK është Tom Ndreca, ishanëtar i Gjykatës së Lartë. Ai doli
se nuk justifikon të ardhurat dhe
se ka pasur kontakte me persona
të papërshtatshëm. Një tjetër emër
nën hetim është ish-gjyqtari i lartë,
Shkëlzen Selimi. Ajo që e fundosi
emrin në fjalë ishin lidhjet e dyshuara me persona me precedentë
penalë. Ndërsa ONM publikoi

prova dhe për ndikim të tij në mosekstradimin e një personi. Në listë
është dhe Gani Dizdari, ish-anëtar
i Kushtetueses. Edhe Dizdari u
shkarkua që në shkallën e parë dhe
Apeli e la në fuqi vendimin. Sipas
dosjes së KPK, pasuria e vajzës i
dha goditje gjyqtarit. Padi ka pasur
dhe ndaj Xhezair Zaganjorit, ishkreu i Gjykatës së Lartë. Ai e kaloi
me shumë polemika fazën e parë
të vetingut, por KPA e shkarkoi.
Zaganjori rezulton ndër gjyqtarët
me mbi 1 milion euro pasuri.

Për vitin e ardhshëm akademik Ministria e Arsimit do të
shpërndajë bursa për 12 mijë studentë të universiteteve publike në
vend. Në bazë të të dhënave të publikuara nga vetë ministria bëhet
me dije se në buxhetin e 2021 është
rritur fondi për programin“Granti
për mësimdhënie” ku janë të përfshira bursat të cilat përllogariten
të kapin një vlerë deri në 1.1 mld
lekë. Referuar draftit të publikuar
nga ministria, për studentët përfitues, bursa financiare paguhet nga
data e regjistrimit në rastet e aplikimit në fillim të vitit akademik
që përfshin fazën e parë. Për fazat
e tjera, bursa financiare paguhet
nga muaji pasardhës, kur studenti ka paraqitur kërkesën dhe
përfitojnë vetëm ata studentë që
plotësojnë kriteret e përcaktuara.
Datat e dorëzimit të dokumentacionit nga studentët të jenë brenda
datës 25 të çdo muaji. Ndërsa nuk
do të përfitojnë bursë studentët që
janë duke ndjekur një program të
dytë studimi.

Ja procedurat për të marrë
hipotekën e apartamentit
në pallat të braktisur

Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka sqaruar për të gjithë
qytetarë se si duhet të procedojnë për të marrë hipotekën e një
apartamenti në pallat të braktisur.
Sipas ASHK fillimisht familjet
të cilat kanë blerë apartamente
në pallate të pahipotekuara apo
të braktisura duhet të bashkohen
dhe të aplikojnë pranë Agjencisë
së Kadastrës, pasi zgjidhja e këtij
ngërçi nuk mund të bëhet veçmas
për çdo aplikant. Prej gati tre vitesh
kanë nisur procedurat e regjistrimit
për këto objekte, duke iu dhënë
mundësinë qytetarëve që të bëhen
pjesë e procesit dhe të marrin
certifikatën e pronësisë për apartamentin që kanë në posedim. Ligji
përcakton që për pallatet, të cilat
janë vetëdeklaruar nga ndërtuesi
procedura të fillojë fillimisht me ta.
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Testimet e shpejta, Rakacolli: Ato nuk mund të përdoren në fillim të pandemisë, kanë ardhur në momentin e duhur në situatën që po kalon Shqipëria
Prej disa javësh në vend nisën testet e shpejta për zbulimin e infektimit nga Covid-19. Zv/
ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli në një
intervistë televizive foli sa u përket testeve, ku
u shpreh se ato kanë ardhur në kohën e duhur
në Shqipëri, pasi nuk janë efektive në fillimet e
pandemisë. Rakacolli theksoi se testet e shpejta
përdoren kur ka transmetim komunitar dhe
brenda 5 ditëve të para të simptomave, në të
kundërt nuk janë efektive. “Testet e shpejta
e kanë efikasitetin në një situatë të caktuar

epidemiologjike. Ato nuk mund të përdoren
në fillim të pandemisë pasi nuk janë teste që
zbulojë materialin gjenetik të virusit si tamponi,
ata janë të rëndësishëm në këtë situatë epidemiologjike që jemi aktualisht ku kemi transmetim
komunitar dhe japin informacionin siç duhet.
Testet e shpejta kanë ardhur në momentin e
duhur për situatën që po kalon Shqipëria. Ata
janë të besueshëm dhe rezultative në kohën që
bëhet brenda 5 ditëshit të parë të simptomave,
nëse bëhet më vonë mund të jetësh pozitiv, por

testi del negativ për disa arsye”, tha Rakacolli.
Zv.ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli
u shpreh se gjatë viteve të fundit është rritur
vlerësimi për figurën e mjekut, paga e tyre, por
dhe janë përmirësuar kushtet në të cilat punojnë.
“Gjatë këtyre 5 viteve është rritur 3 here paga
e mjekëve, ka një vlerësim të figurës së mjekut
që ka ardhur duke u rritur kohët e fundit si dhe
përmirësim të kushteve të punës”, u shpreh
Rakacolli. E pyetur në lidhje me mësimin online
Rakacolli nuk u përgjigj drejtpërdrejt, duke

deklaruar se e rëndësishme për një student
është sa i përvetëson njohuritë jo si i merr. “Se
si i merr mësimet nuk ka rëndësi, por rëndësi
ka sa i përvetëson. Vendimi i shkollave dhe
universiteteve ka qenë një vendim shumë i debatuar.Vendimi për mësim online ishte tërësisht
unanim”, tha ajo. E pyetur në lidhje me vendimin
e mbylljes së universiteteve, Rakacolli u shpreh
se ky ishte një vendim shumë i diskutuar, por i
votuar unanimisht nga komiteti i teknikëve për
situatën e pandemisë në të cilën ndodhet vendit.

Në rastet kur do të identifikohen shkeljet do të ketë procedime penale

Ndryshon rregullorja e KQZ, zbuten
kufizimet ndaj qeverisë gjatë fushatës,
preken vetëm legalizimet, rindërtimi vijon
Sidorela BRAÇJA

Z

buten masat kufizuese ndaj
qeverisë për fushatën zgjedhore. Pak kohë më parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
hartoi një draft të fortë ku i ndalonte
qeverisë çdo lloj propagande me
investimet. Por në draftin e miratuar
të enjten projekti ka ndryshime tërësisht. Në vija të përgjithshme qeveria
ndalohet të japë koncesione katër
muaj para zgjedhjeve dhe të japë leje
legalizimesh. Nga dita e djeshme dhe
deri më datën 25 prill, aktivitetet që synojnë të reklamojnë punën e bërë si nga
pushteti qendror dhe ai vendor, do të
jenë të kushtëzuara nga rregullat e reja
që detyron Kodi i ri Elektoral.Vendimi
i Komisionit Rregullator, parashikon
kufizim të punëve publike, por vetëm
të atyre që nuk janë të parashikuara në
buxhet ose janë vënë enkas për qëllime
elektorale katër muaj para zgjedhjeve.
Sipas këtij vendimi, nuk cenohet aktiviteti publik i qeverisë apo i pushtetit
vendor, për aq kohë sa vendimmarrjet
për investime janë përcaktuar më herët
se afatet e vendosura nga Komisioni
Rregullator. Ato që prekën nga ky
vendim janë dhëniet e lejeve të legalizimeve apo shpërndarja e certifikatave
të çdo lloj pronësie, ndërsa investimeve
e tjera, të cilat kanë nisur dhe që janë
të parashikuara në buxhet, siç është
plani i rindërtimit, katër muaj para
zgjedhjeve nuk hyjnë në kategorinë e
aktiviteteve të ndaluara për t’u reklamuar. Këtij vendimi do të duhet që t’i
binden, duke filluar që nga kryeministri
i vendit, ministrat, kryetarët e bashkive,
zëvendësit e tyre e deri te drejtorët
e atyre institucioneve që janë edhe
pjesërisht me fonde publike.
Masat për shkelësit
Sa i përket vendimit të Komisioni
Qendror të Zgjedhjeve që ndalon promovimin e aktiviteteve qeveritare, si
inaugurime apo shpërndarje e lejeve
të legalizimeve. Në një intervistë për
“Euronews Albania”, anëtari i Komisionit Rregullator në KQZ, Muharrem
Çakaj tregoi se si do të identifikohen
aktivitetet që ndalohen për 4 muajt në
vazhdim dhe masat që do të merren
për ato raste që do të konsiderohen si
shkelje. Ai theksoi se në rastet kur do të
identifikohen shkeljet, do të ketë edhe
procedime penale përveç gjobave.“Do
të ketë një ndërfaqe të raportimit, e cila
do të ngrihet në faqen zyrtare të KQZ-

ÇAKAJ: NDALIM I FËMIJËVE NË AKTIVITETE ELEKTORALE
Anëtari i Komisionit Rregullator në KQZ, Muharrem Çakaj, më tej shpjegoi se në mesin e ndalimeve para zgjedhjeve të 25 prillit do të jetë edhe
përdorimi i administratës publike, apo i fëmijëve
për aktivitete elektorale. “Veprimtari të cilat do të
ndalohen për t’u mbështetur dhe promovuar 4 muaj
para ditës së zgjedhjeve do të jenë veprimtaritë, të
cilat kanë si synim që të mbështesin dhe promovo-

jnë projektet ose investimet me interes ose shtrirje
territorial kombëtare ose vendore në fushën e
transporteve të çdo lloji, të energjetikës, telekomunikacionit. Gjithashtu, ndalohet edhe përdorimi në
fushatën zgjedhore i administratës shtetërore brenda orarit të punës dhe përdorimi i detyruar jashtë
orarit të punës. Jo vetëm I administratës, por edhe
i nxënësve të shkollave”, tha Çakaj.

KQZ hap tenderin për
identifikimin biometrik

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hapur tenderin për blerjet
e pajisjeve për implementimin e
teknologjisë në zgjedhje. Sistemi i
shumëkërkuar nga opozita si garante
e procesit ka hyrë në fazën vendimtare ajo e përzgjedhjes së kompanisë fituese. Vetë KQZ ka përcaktuar se kjo procedurë do të bëhet pa
shpallje dhe me negocim, me gjashtë
kompani të cilat iu përgjigjën thirrjes
së mëparshme të KQZ-së për të paraqitur ofertat e tyre. Lealba Pelinku,
nënkomisionere e KQZ u shpreh se
afati i lënë është data 5 janar. “Afati
që i është lënë kompanive është 5
janari. Kështu që duke konsideruar
kohën e nevojshme për vlerësimin
e ofertave dhe negocimin unë besoj
që brenda mesit të janarit kontrata
mund të lidhet. 6 kompani, mes tyre
një shqiptare garojnë në tenderin e
hapur me negocim pa shpallje, që do
të thotë se procedurën e tenderimit në
agjencinë e Prokurimit e sheh vetëm
KQZ”, tha ajo.

Vaksina Covid, Weltw:
Të monitorohen efektet
afatgjata të vaksinës

PROJEKTVENDIMI PËR RAPORTIMIN E
VEPRIMTARIVE ME KARAKTER PUBLIK
Komisioni Rregullator shqyrtoi
një ditë më parë projektvendimin“Për
rregullat për raportimin e veprimtarive
me karakter publik të institucioneve
publike, agjencive dhe ndërmarrjeve
shtetërore, kategoritë e veprimtarive
të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të
burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para
së. Do të ngarkohet personi përgjegjës
për zgjedhjet në institucione që në
shumicën e rasteve është Sekretari i
Përgjithshëm si personi përgjegjës që
do të menaxhojë të gjitha denoncimet
që do të kryhen nga persona të tretë
në lidhje me shkeljet e mundshme që
mund të evidentohen. Ndërkohë, para
afatit të zhvillimit të veprimtarisë pub-

zgjedhjeve”. Komisioneri Shtetëror
i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, në
prezantimin e projektaktit theksoi se
dispozitat e këtij projektvendimi kanë
si qëllim nxitjen e paanshmërisë dhe
trajtimit të barabartë të kandidatëve
dhe partive politike, pjesë në procesin
zgjedhor, si dhe për mospërdorimin
e fondeve dhe burimeve publike për
qëllime politike.
like, duhet të raportojë në ndërfaqen e
KQZ mbi veprimtarinë dhe jo më vonë
se tre ditë para zhvillimit të aktivitetit
është Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, i cili do të vlerësojë nëse ky aktivitet hyn në kategorinë e veprimtarive
të ndaluara, apo është i lejuar. Do të
marrin sanksione administrative me
gjobë, ose në rast se veprimtaria e tyre

përmban element të karakterit penal,
sigurisht që do të vijohet me hapjen
e procedimit penal”, tha Muharrem
Çakaj. Duke sqaruar propozimin e tij
që u miratua në Komisionin Rregullator, Muharrem Çakaj theksoi se për
katër muajt në vazhdim do të ndalohen
të gjitha koncesionet që nuk janë
planifikuar më herët në buxhetin e
shtetit, ndërsa theksoi se ndalohen ato
kontrata që sipas tij krijojnë premisa
për avantazhimin e një pale në garë.
“Katër muaj para datës së zgjedhjeve
të ndalohet dhënia e kontratave publike të koncesionit apo PPP për të cilat
nuk është bërë më herët një njoftim
publik. Pra, nuk është anonçuar nga
qeveria se ato do të zhvillojnë këtë
projekt. Për projektet që nuk janë
rrjedhojë e një procedure koncesionare të nisur. Pra, ndalohen kontrata
koncensionare që mund të krijojnë
premisa për avantazhimin e një pale
në garë”, shpjegoi z. Çakaj.

Pas shpërndarjes së vaksinës
kundër koronavirusit në vendet e
Bashkimit Europian, doktorTobias
Welte, nga Qendra gjermane për
Sëmundje Infektive, nuk është optimist se normaliteti do të kthehet
përpara verës. Welte u shpreh se
vaksina Pfizer BioNTech është e
sigurt dhe parandalon sëmundjen
e rëndë nga koronavirusi, por ai
paralajmëron se efektet afatgjata
të vaksinës duhet të monitorohen.
“Duhet bërë dallim midis asaj që
ka bërë SHBA-ja dhe Mbretëria e
Bashkuar dhe asaj që ka bërë BEja. SHBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar kanë bërë të ashtuquajturin
pranim emergjent të vaksinës. Në
këtë rast, nëse paraqiten efekte
anësore, ju si pacient që jeni vaksinuar, jeni vetë përgjegjës. BE-ja,
në anën tjetër, ka bërë pranimin
profesional të vaksinës. Kjo do të
thotë se për çfarëdo efekti anësor,
përgjegjëse janë kompanitë farmaceutike. Çdo herë mund të ndodhin
efekte anësore”, tha Welte.
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Milaim Zeka: Qeveria “Hoti” u rrëzua për faj të Haradinajt, Kurti sërish
do të dështojë, nëse vjen në pushtet nuk do të qëndrojë dot gjatë
Gazetari dhe politikani Milaim Zeka ka
deklaruar dje se Ramush Haradinaj është shkaktari i rrëzimit të qeverisë “Hoti”. Në një intervistë
në mediat shqiptare, ai tha se Haradinaj kërkonte
postin e presidentit dhe kjo krijoi përplasje me
LDK.“Unë mendoj që ai është shkaktari kryesor i
kësaj krize kaq të thellë politike pasi u krijuan disa
raporte të çuditshme mes kësaj partie në pushtet
dhe aleatit tjetër që është Lidhja Demokratike e
Kosovës”, tha Milaim Zeka. Interesat personale të
kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës,
Ramush Haradinaj sollën krizën në Kosovë, sipas

Zekës:“Qeveria Hoti ra për interesa personale të
Haradinaj që të bëhej president”. Për më tepër,
qeverinë e Hotit e konsideron të dështuar në
marrjen e masave për krijimin e stabilitetit në
vend.“Kryeministri Abdulla Hoti nuk tregoi kurrfarë dinamike në udhëheqjen e tij, as në dialog,
as në liberalizimin e vizave, as në politikën e
brendshme; është një kolaps ekonomik, kështu
që ra qeveria”, tha ai. Por Zeka deklaroi se Kurti
nuk mund të kandidojë për deputet. Megjithatë
sipas tij, ai mund të zgjidhet kryeministër sepse
kryeministri nuk nevojitet të jetë deputet. “Janë

njerëzit kryesorë të Lëvizjes Vetëvendosje dhe
një deputet i Ramush Haradinaj, të cilët nuk do të
arrijnë të kandidojnë për deputet të ardhshëm të
Kuvendit të Republikës së Kosovës. Është Albin
Kurti, është ish-ministrja e Dejtësisë, Albulena
Haxhiu dhe i treti është deputeti më i zëshëm i
kësaj partie në Parlament, Liburn Aliu”, tha ai. Por
as qeveria“Kurti 2”, thotë deputeti, nuk do të zgjasë
shumë pasi do të rrëzohet për shkak të qëndrimeve të Albin Kurtit.“Me aq sa unë e njoh Kurtin
ai do të ndeshet me dy sfida të mëdha përballë
bashkësisë ndërkombëtare: Qëndrimi që ka për

Gjykatën Speciale nuk mund të ndryshojë, Kurti
do të vazhdojë të jetë kundër Gjykatës Speciale
dhe do të vazhdojë të jetë kundër dialogut me
Serbinë. Këto dy sfida sipas mendimin tim prapë
do ta rrëzojnë qeverinë e dytë të Kurtit”, tha ai.
Deputeti parashikon një krizë që do të vazhdojë
gjatë nëse nuk zgjidhet problemi i përzgjedhjes
së presidentit.“Sikur Kurti të ulej me partnerë të
tjerë dhe të binin dakord për një president para
zgjedhjeve të ardhshme, kjo do të më krijonte një
shpresë që të paktën qeveria që vjen të rrijë në
pushtet të paktën 3 vite”, tha ai.

Pastrimi i parave, problem shqetësues në Shqipëri

Prokuroria drejt shembullit italian për pastrimin
e parave, angazhohen 6 institucione dhe
ndërkombëtarët, nis gjurmimi i pasurive

P

rokuroria dhe autoritetet e tjera
ligjzbatuese dhe financiare në
vend janë bërë bashkë për të
luftuar pastrimin e parave.
Shumë raporte ndërkombëtare tregojnë se në vendin tonë bota e krimit dhe
të korruptuarit pastrojnë paratë me
mënyra nga më të ndryshmet, sidomos
përmes ndërtimit. Por Prokuroria e
Përgjithshme dhe autoritet e tjera kanë
vendosur të marrin shembullin italian,
i cili ka rezultuar shumë i suksesshëm
në goditjen e mafies dhe sekuestrimin
e pronave të tyre. Ligji antimafia që
ne kemi është marrë nga Italia dhe
autoritetet e Romës po asistojnë ato
shqiptare. Pak ditë më parë misioni
PAMECA ka organizuar një seminar
mes autoriteteve shqiptare dhe atyre
italiane për të diskutuar mbi pastrimin e parave. Trajnimi u ndoq nga 60
përfaqësues të Prokurorisë, Policisë
së Shtetit, SHÇBA dhe agjencive të
tjera ligjzbatuese, të tilla si ILDKPKI,
DPPPP, Zyra eTaksave dhe Doganave,
etj. “Qëllimi kryesor i këtij trajnimi
është përafrimi i qasjeve institucionale
dhe praktikave të punës, në kuadër
të Memorandumeve të Mirëkuptimit
të nënshkruara mes Prokurorisë së
Përgjithshme dhe Agjencive Ligjzbatuese të tjera në rritjen e efikasitetit të
hetimit të korrupsionit dhe pastrimit të
parave. Seminari u bashkë-prezantua
nga Eksperti Afatgjatë i PAMECA V
për Krimin e Organizuar, Z. Giovanni
Pasqua dhe Prokurori i pranë Prokurorisë së Përgjithshme, Z. Kujtim Luli.
Gjatë fjalës së tij të hapjes, Z. Pasqua
nënvizoi iniciativën e PP dhe rëndësinë
për të kryer trajnime mbi pastrimin e
parave dhe hetimet financiare, sipas
përparësive kryesore të PP për vitet
e ardhshme, ndërsa Z. Luli shpjegoi
qëllimin dhe implikimet pozitive që
zbatimi i Memorandumit të Mirëkuptimit mund të ketë për Shqipërinë dhe
mundësinë për t’iu përgjigjur rekomandimeve të FATF, botuar shkurtin e
kaluar”, njoftoi PAMECA.
Pakti mes institucioneve
Ndërkohë pak kohë më parë 6
institucione në vend kanë arritur një
marrëveshje për të goditur pastrimin e
parave. Prokuroria e Përgjithshme firmosi një marrëveshje me Ministrinë e
Brendshme, atë të Financave, Doganat,
Tatimet dhe Pastrimin e Parave për t’u
bërë bashkë kundër këtij fenomeni.“Në

Kontributi i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave
Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit
të Parave në kuadër të këtij Memorandumi, angazhohet të:
1. Administrojë informacione të iniciuara nga
shërbime inteligjente, sa më plota dhe të verifikuara
me të dhëna apo indicie për vepra penale pastrimi i
parave, krimet financiare dhe financimi i terrorizmit,
të kryera brenda ose jashtë vendit, të cilët dërgohen
për vlerësim në strukturat hetimore përkatëse në

policinë e shtetit dhe/ose në seksionet e posaçme në
prokurori, me synim inicimin e hetimeve proaktive dhe/
ose kryerjen e veprimeve hetimore për administrimin e
provave të nevojshme dhe/ose sekuestrimin e aseteve
të veprimtarisë kriminale;
2. Mbledhë dhe administrojë raportimet javore/periodike të përcjella nga PP, DPPSH, si dhe çdo të dhënë/
dokument tjetër në funksion të tyre;

Kontributi i Ministrisë së Brendshme dhe institucioneve të saj
1. Ministria e Brendshme (MB), Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH) dhe Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara
dhe Konfiskuara (AAPSK) sigurojnë që struktura
hetimore përkatëse që ka ndjekur një hetim të
veçantë, kur autorizohet/delegohet nga prokurori
nivel qendror do të ngrihet një strukturë
e cila do të veprojë si një organ monitorues e koordinues, për të analizuar e
vlerësuar ecurinë e zbatimit të masave
institucionale apo ndërinstitucionale
dhe/ose problematikat e evidentuara
në zbatimin e tyre, si dhe për të koordinuar zbatimin e planeve operacionale
dhe ekspertizave të përbashkëta apo
rekomandimeve në lidhje me ndërgjegjësimin e publikut në interes të
bashkëpunimit për hetimin e veprave

të vazhdojnë hetimin, ushtron funksionet sipas ligjit dhe ndihmon me mjetet logjistike përkatëse në
kërkimin, sigurimin dhe administrimin e provave
deri në përfundim të gjykimit të çështjes, në funksion dhe të sigurisë fizike të prokurorit në seancat
gjyqësore dhe jashtë saj.

penale objekt i fushës së veprimit
të këtij Memorandumi dhe rritjen e
efikasitetit në hetimet e këtyre veprave
penale në kuadrin ndërinstitucional”,
thuhet në marrëveshje. Ndërsa në nivel vendor secili institucion përcakton
pikat e kontaktit me përfaqësues nga
strukturat e posaçme ose përkatëse
(kundër pastrimit të parave, financimit
të terrorizmit, krimeve financiare dhe
për hetimet pasurore) dhe/ose drejtuesit
e institucioneve vendore përkatëse, për

bashkëpunimin apo bashkërendimin
lidhur me kërkimin dhe vlerësimin e
informacioneve dhe/ose referimeve/
kallëzimeve penale apo kryerjen e
hetimeve proaktive, identifikimin e
aseteve/pasurive produkt ose të ardhura nga veprimtaria kriminale, si dhe
për kryerjen e detyrave të përbashkëta
në ecurinë e hetimeve apo ndjekjes
penale në çështjet komplekse dhe koordinimin/monitorimin e veprimtarive të
përbashkëta sipas ligjit.

Kontributi i prokurorisë
në pastrimin e parave
1. Prokuroria e Përgjithshme do
të nxjerrë një udhëzim të përgjithshëm “Për masat administrative dhe
procedurale për rritjen e efektivitetit
në luftën kundër pastrimit parave,
krimeve financiare, financimit të
terrorizmit dhe hetimet pasurore në
prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm” për të normuar ndërmjet
të tjerave:
a) Mënyrën e riorganizimit të
seksioneve të posaçme kundër pastrimit të parave, krimeve financiare,
financimit të terrorizmit dhe hetimeve
pasurore në prokuroritë pranë gjykatave të Shkallës së ParëTiranë, Durrës,
Shkodër, Elbasan, Fier, Vlorë, Korçë,
si dhe përcaktimin e prokurorëve që
do të ndjekin rastet/çështjet në këtë
fushë në prokuroritë ku nuk do të ketë
seksione të posaçme;
b) Përcaktimin e kritereve profesionale për përzgjedhjen/caktimin
nga drejtuesit e prokurorive përkatëse
të prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore në seksionin e posaçëm
lidhur me këto vepra penale si:
• të kenë eksperiencë në punë jo
me pak se katër vjet; -të kenë marrë
pjesë në kurse trajnimi specifike për
këto vepra penale; -të kenë eksperienca dhe rezultate në çështje konkrete:
• në kryerjen e hetimeve për
oficerët e policisë gjyqësore, dhe;
• në ushtrimin e ndjekjes penale
dhe përfaqësimin e akuzës/çështjeve
në gjykatë për prokurorët;
c) Përcaktimin e kompetencës
lëndore të këtyre seksioneve të
posaçme për veprat penale dhe subjektet sipas parashikimeve në Kodin
Penal, Kodin e Procedurës Penale,
ligjin nr. 10192/2009, etj dhe nenin 3
të këtij Memorandumi.
2. Përcaktimi i marrëdhënieve
të prokurorëve me oficerët e policisë
gjyqësore, të seksionit të posaçëm në
prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm dhe të shërbimeve në strukturat
hetimore përkatëset në Policinë e
Shtetit, Dogana e Tatime, për koordinimin e punës ndërmjet tyre, gjatë
kryerjes së hetimeve dhe ushtrimit
të ndjekjes penale për kallëzimit/
referimet e dërguara...
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PS fokusohet te rindërtimi i banesave të dëmtuara nga tërmeti,
Balla e Ahmetaj: Qeveria po i qëndron fjalës së dhënë
Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë
Socialiste,Taulant Balla në ditën e Krishtlindjeve
i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Cërrikut,
Andi Salla i ka dorëzuar çelësat e shtëpisë së
re familjes Rredhi në Gjyrale të Cërrikut, të
cilët jetonin në një shtëpi të pabanueshme prej
kohësh. Balla me anë të një postimi në rrjetin e
tij social Facebook u shpreh se shumë nuk patën
besim se këto shtëpi do të rindërtoheshin kaq
shpejt, por ato tashmë janë me të gjitha standardet gati për familjet në nevojë.“Është një ndër 22

shtëpitë që ne kemi rikonstruktuar këtu në Cërrik, me këtë rast të falënderoj edhe kryetarin e
bashkisë për bashkëpunimin shumë të ngushtë
që ka pasur me qeverinë dhe padyshim kryeministrin Rama për përfshirjen e tij në projektet e
rindërtimit të bashkive dhe qarqeve që nuk ishin
të prekura nga tërmeti. Kjo tregon që ne i kemi
qëndruar fjalës sonë që askush nuk do të mbetet vetëm dhe fjalës që dhamë që viti i ri do të
gjejë familjen tuaj në shtëpinë e re. Shumë nuk
e kanë besuar që do të arrinim të ndërtonim 22

shtëpi për një kohë kaq të shkurtër edhe në këto
kohë të vështira. Jemi sot në një shtëpi të re me
të gjitha standardet, punëtorët i kanë ndjekur
meraket e mia për shtëpinë”, është shprehur ai.
Gjithashtu edhe në Maminas dy familje kanë
marrë ditën e djeshme çelësat e shtëpisë së re,
pasi iu prish nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. I shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Shijakut, Elton
Arbana, ministri i Rindërtimit Arben Ahmetaj
dorëzoi çelësat dhe me batuta iu është drejtuar
familjarëve duke u thënë se e kishte porosi

nga kryeministri, që t’ua bënte dhuratë ditën
e djeshme. “Sot ma la porosi që të vija t’u sillja
çelësat. Qeveria ka bërë gjithçka që banorët e
prekur nga tërmeti të kenë shtëpi të re, premtimi
i qeverisë është mbajtur”, u shpreh Ahmetaj. Në
të gjithë Bashkinë Shijak do të ndërtohen 567
banesa individuale ndërsa këtë javë u miratuan
edhe vendimi për 85 familje, që do të trajtohen
me pagesë në dorë për rindërtimin e shtëpive
të tyre, të cilat për arsye objektive nuk mund të
rindërtohen aty ku u shembën.

Rama tek Infektivi, takim me mjekët për Krishtlindje

Vaksinimi do të bëhet në stadium, mjekët të sigurt
se do luftohet dhe mutacioni i ri, Rama premton
mbërritjen e dozave të para shumë shpejt
Aleksandra HOXHAJ

K

ryeministri Edi Rama ka
premtuar se dozat e para
të vaksinës anticovid do
të mbërrijnë në fillim
të 2021. Në ditën e Krishtlindjes,
kryeministri Rama vendosi t’iu
dhurojë lule mjekëve dhe infermierëve që punojnë në spitalin Covid
1, duke iu dhënë premtimin se ata
do të vaksinohen të parët. “Shumë
respekt për të gjithë. Ja që ndodhi
ajo që ndodh një herë në 100 vite.
Është mbi shpatullat tuaja. Dhe do
të ngelet e shënuar në jetën tuaj
profesionale. Jam shumë krenarë
për ju. Unë jam shumë i kujdesshëm në fjalët, por jemi shumë
afër përmbylljes së një marrëveshjeje me disa komponentë për
vaksinën kështu që shpresoj se
në fillim të vitit do të kemi edhe
dozat e para, që sigurisht janë
për ju. Do të vaksinoheni shumë
shpejt, çështje javësh”, tha kreu i
qeverisë. Kryeministri u shpreh
se qeveria shqiptare është duke
bërë çdo përpjekje për të siguruar
dozat e zakonshme të vaksinës,
megjithatë sipas tij është shumë
e vështirë të negociohet. Rama
tha se derisa të mbërrijë vaksina
në Shqipëri, qeveria është duke
punuar për përgatitjen e ambientit se ku do të bëhen vaksinimet.
Ndërkaq, shefi i qeverise lajmëroi
se së shpejti spitali Infektiv do
të shembet, për t’u ndërtuar nga
fillimi pasi janë siguruar fondet.
“SHBA ka vendosur ndalimin e
eksportit të çdo doze. Për fillimin
është problem. Unë kam folur me
disa kryeministra dhe nuk i thonë
shifrat se janë shumë më pak se
ç'kishin premtuar ata. Ne jemi në
komunikim me disa nga shtetet.
Dhe pavarësisht marrëveshjes me
Pfizer, jemi shumë afër edhe me
Astra Zeneca. Kemi shumë besim
se ekipet e spitaleve COVID do të
jenë të parët që vaksinohen do të
jeni shumë shpejt. Në stadiumin
“Air Albania” do të vendosen të
gjithë ekipet e vaksinimit sepse në
mjediset e hapura është më mirë
edhe për të shmangur radhët. Po
bëjmë një projekt shumë të bukur
që do të jetë gati në javën e parë
të janarit. T'ju imunizojmë juve
një herë dhe pastaj hap pas hapi

MANASTIRLIU:

KRENARE PËR PËRKUSHTIMIN E MJEKËVE

Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga ministrja
e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu zhvilluan një takim
me mjekët dhe infermierët në Spitalin Infektiv në Tiranë.
Manastirliu uroi në veçanti mjekët të cilët ishin në frontin
e parë të luftës këtë vit për shkak të luftës me covidin dhe
u shpreh krenare për përkushtimin e tyre.“Po lëmë pas një

vit të pazakontë. Kemi kaluar ditë të mbushura plot dhimbje
edhe me sakrifica, por edhe me shembuj të pabesueshëm
force dhe kurajo. Si ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale jam krenare, për përkushtimin, dhembshurinë,
sakrificën dhe profesionalizmin. Ata janë heronjtë tanë, të
sotmes dhe të nesërmes”, u shpreh Manastirliu.

Festat, fluks vizitorësh në
Kakavijë dhe Morinë

Pandemia e Covid-19 ka bërë që
emigrantët në Greqi të mos kthehen
për festat e fundvitit. Në Kakavijë
këtë vigjilje të Krishtlindjes, situata
ishte krejtësisht e qetë ku kanë mbërritur 3200 udhëtarë, 90 për qind më
pak se vitin e kaluar. Situata është
paraqitur ndryshe në doganën e
Morinës në Kukës. Festat e fundvitit
kanë shtuar lëvizjet e automjeteve
dhe qytetarëve në të dyja anët e kufirit të përbashkët Shqipëri-Kosovë.
Ndërsa drejt Greqisë kanë udhëtuar
rreth 1 mijë persona gjatë 24 orëve të
fundit. Ata janë kryesisht punëtorë
sezonal në shtetin fqinj. Në Pikën
Kufitare të Kakavijës është i stacionuar stafi mjekësor që merr të dhënat
e udhëtarëve. Ata që vijnë tranzit
nga vende si Anglia e Danimarka
ku Covid-19 ka pësuar mutacion,
këshillohen të karantinohen për
14 ditë. Nga kjo e martë qeveria
e Kosovës, vendosi masa të reja
shtrënguese në të gjitha pikat kufitare tokësore ku kusht është testi
PCR me vlefshmëri 72 orë.

553 raste të reja me
COVID-19 dhe 9 humbje jete

VASILI: RAMËS I DUHET KTHYER SHPINA
Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili ka
reaguar përmes një postimi në rrjetin
e tij social facebook, lidhur me vizitën
e kryeministrit Edi Rama në spitalin
e Infektivit. Vasili u shpreh se Ramës i
duhet kthyer shpina siç bënë mjekët në
Bruksel, teksa theksoi se kreu i qeverisë
edhe dje mbajti parodinë e radhës me të
njëjtët spektatorë.“Ramës i duhet kthyer
shpina siç bënë mjekët në Bruksel! Esme të gjithë mjekët, mësuesit,
punonjësit e policisë dhe pastaj
me të tjerët”, tha Rama.
Mutacioni i ri
Andi Koraqi, Shef i Laboratorit
të Mikrobiologjisë, QSUT shpjegoi
se ky mutacion nuk pritej nga
ekspertët në të gjithë botën. Pas
ndryshimeve, virusi sars covid 2
është vërejtur të ketë një transmetueshmëri më të madhe, por
ende nuk ka të dhëna që vërtetojnë
se ai mund të jetë më i rrezikshëm

tradaxhiu Edi Rama edhe sot për ditë
Krishtlindje sërish mbajti parodinë e
radhës, si gjithmonë tek Infektivi, me të
njëjtët spektatorë, me të njëjtin humor
të trashë, me të njëjtat gënjeshtra bajate,
me vaksina dhe spitale imagjinare. Estradaxhiu nuk bëri dot në 8 vjet asgjë për
t’u kujtuar në shëndetësi, veç bojës së
fasadave dhe koncesioneve masakruese
për sistemin”, shkruan Vasili.

sesa virusi i parë. “Mutacioni ka
dale jashtë parashikimeve. Është
ndryshim i madh i pashpjegueshëm. Nuk dihet ende si ka ardhur, ndërkohë që nuk dimë ende
pasojat që lë në organizëm. Ndryshimi mes atij klasik dhe virusit të
ri është se lidhet me 27 nukleotide.
Disa shkencëtarë thonë se transmetueshmëria është rreth 70%,
nuk dihet ende impakti që ka. Por
ajo që dihet është se po zëvendëson me shpejtësi virusin klasik”,

tha Koraqi në një televizion. Ky
variant i ri i COVID-19 u zbulua
për herë të parë në Britaninë e
Madhe dhe po qarkullon në Europë, ndërsa nuk dihet ende nëse
ka mbërritur në Shqipëri. Momentalisht janë disa kompani si
Pfizer dhe ajo Biontek të cilat janë
duke bërë testime e analiza për
të saktësuar ndikimin e vaksinës
së prodhuar tek ky mutacion, por
edhe tek forma të tjera të virusit
që janë shfaqur në botë.

Situata e Covid-19 në 24 orët
e fundit vijon në kryerjen e 2184
testimeve nga të cilët kanë rezultuar
pozitivë 553 qytetarë. Në 24 orët e
fundit janë shëruar 514 qytetarë,
duke e çuar numrin e të shëruarve
30,790 që nga fillimi i epidemisë.
Numri i të shtruarve në spitale vijon
të jetë i qëndrueshëm. Aktualisht
në 4 spitalet Covid, po trajtohen 309
pacientë, 22 në terapi intensive nga të
cilët 9 pacientë janë të intubuar. Megjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orët
e fundit nuk kanë arritur të fitojnë
betejën me sëmundjen 9 qytetarë me
Sars-Cov2 pozitiv në spitalet COVID,
të moshave 52-81 vjeç. Ministria e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
u shprehu ngushëllimet familjarëve
të të ndjerëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u bëri apel
qytetarëve të kufizojnë kontaktet dhe
të festojnë me familjen e vogël, për
të kufizuar përhapjen e Covid-19.
Sjellja e përgjegjshme e gjithsecilit
është përcaktuese për kufizimin e
përhapjes së Covid-19.
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“Kastrati”
blen
100 për
qinduaksionet
“Tirana
International
Kume dhe
Vishaj:
Nano
detyruaetë
qeveriste
6 muaj Airport”
pa ministra

Ikin kinezët, koncesioni i Rinasit
kalon te “Kastrati Group”, pritet
performancë më e mirë në aeroport

A

eroporti i Rinasit do të
drejtohet nga një kompani
shqiptare. Koncesioni ka
kaluar zyrtarisht te “Kastrati Group”. Transaksioni mes grupit
më të madh në vend dhe kompanisë
kineze që zotëronte deri më tani aksionet është regjistruar në Qendrën
Kombëtare të Biznesit, ku specifikohet
se “Kastrati Group” tashmë disponon
100% të aksioneve të shoqërisë“Tirana
International Airport”, që menaxhon
koncesionin. Në kontratë bëhet me dije
se Kastrati do të paguajë në total 71
milionë euro, të ndara në 2 këste, ku fillimisht do të bëhet një pagesë fillestare
prej 15 milionë euro dhe më pas një
shumë prej 56 mln euro e konsideruar si
shuma e mbylljes.“Real Fortress Private
Limited”, pjesë e grupit kinez “China
Everbright”, njoftoi në prill të vitit 2016
se kishte nënshkruar marrëveshjen për
blerjen e të drejtave koncesionare në
Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës,
përmes një transaksioni me vlerë 82.25
mln euro. Po në prill të 2016-ës qeveria
njoftoi heqjen e ekskluzivitetit të Rinasit, pas 2 vite e gjysmë negociatash
mes koncesionarit dhe Ministrisë së
Transportit dhe Infrastrukturës. Sipas
marrëveshjes së arritur kompania hiqte
dorë nga monopoli i fluturimeve, me
kushtin që kontrata e saj të zgjatej për
dy vjet menjëherë si kompensim për
uljen e mundshme të të ardhurave nga
fillimi i punës në Aeroportin e Kukësit
si dhe me shtimin e afatit të kontratës

Transaksioni mes grupit
më të madh në vend
dhe kompanisë kineze
që zotëronte deri më
tani aksionet është
regjistruar në Qendrën
Kombëtare të Biznesit,
ku specifikohet se “Kastrati Group” tashmë
disponon 100% të aksioneve të shoqërisë
“Tirana International
Airport”, që menaxhon
koncesionin...
me 0.5 vite për çdo vit pune që do të
kryejë një aeroport i ri i mundshëm në
jug të Shqipërisë. Grupi“Kastrati”është
ndër më të fuqishmit në vend dhe me
marrjen e aeroportit prej tyre pritet që
situata në Rinas të ndryshojë. Deri më
tani Shqipëria renditet ndër vendet
me çmimin më të lartë të biletave të
fluturimit, ndërsa kinezët në shumë
raste janë përfshirë dhe në skandale.
Grabitjet e ndodhura në Rinas treguan performancën e dobët të tyre,

ndërsa me marrjen e aeroportit nga
një kompani shqiptare situata pritet të
ndryshojë për mirë.
Lëvizjet e shtetit shqiptar
Grabitja e ndodhur në Rinas gjatë
2019 solli përplasje mes autoriteteve
shqiptare dhe koncesionarit kinez.
Madje në atë kohë qeveria nisi konsulencat ndërkombëtare duke dhënë
sinjale se mund të ndërpritej kontrata
me kinezët. Si duket tashmë ata do të
largohen vetë nga ky koncesion.“Përsa

i përket një kontrate konsulencë që
Avokati i Shtetit ka aplikuar për zgjidhjen e problematikës që ne kemi me
kontratën koncesionare, kemi të gjithë
të drejtën si shtet të aplikojmë për ta
pasur mbështetje ligjore nga studio të
njohura ndërkombëtare dhe kjo nuk
përkthehet as në zgjidhje të kontratës
koncesionare dhe as në vazhdim. Ne
kemi kërkuar një mbështetje ligjore për
ta sonduar dhe skanuar atë kontratë,
e cila është problematike për të gjithë

“

partnerët që operojnë në aeroport edhe
për Policinë e Shtetit edhe për shtetin
shqiptar, nga njëherë dhe për cilësinë
e shërbimeve që ju ofrohet qytetarëve
atje. Kështu që nuk ka asgjë të fshehur
prapa kërkesës së Avokatit të Shtetit
për mbështetjen nga një studio ligjore
ndërkombëtare përsa i përket kontratës
së koncesionit, thjesht ne po marrim
masat maksimale”, u shpreh në atë
kohë ministrja Belinda Balluku.

DPT tregon si do çregjistrohen nga pagesa e TVSH bizneset e vegjël
Përmes një njoftimi të publikuar ditën
e djeshme Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit se prej datës
1 janar 2021, hyn në fuqi vendimi i Këshillit
të Ministrave nr. 576 datë 22.7.2020, i cili
ndryshon fashën e tatimpaguesve, që kanë
detyrim për të deklaruar dhe paguar TVSH.
Në bazë të këtij vendimi sqarohet se për
të gjithë ata tatimpagues, të cilët kanë të
ardhura vjetore më pak se 10 milionë lekë
do të çregjistrohen automatikisht nga sistemi për pagesën e detyrueshme të TVSH.
Gjithsesi të gjithë tatimpaguesit duhet të

bëjnë deklarimin e të dhënave çdo muaj në
mënyrë që sistemi të bëjë verifikimet dhe të
përjashtojë ose jo një ndërmarrje nga taksa
e TVSH. Ndërsa bizneset e mëdha do vijojnë të kryejnë normalisht pagesat e TVSH.
“Të gjithë tatimpaguesit ekzistues, të cilët
për vitin 2020 kanë realizuar një qarkullim
vjetor me te madh ose baras me 10 milionë
lekë, kanë detyrim për të deklaruar dhe
paguar TVSH. Pavarësisht nëse tatimpaguesi është i regjistruar për tatim mbi fitimin
apo tatim të thjeshtuar mbi fitimin: deklarimi dhe pagesa e TVSH do të jetë me bazë

Nis dhënia e tapive në Jug, Lame:
Do përfundojë brenda 2021
Ka nisur shpërndarja e
certifikatave të pronësisë së
tokës në fshatrat e bregdetit
të jugut. Nga Borshi, kreu i
Kadastrës, Artan Lame bëri të
ditur se procesi përmbyllet në
mesin e vitit 2021 për të gjithë
zonën bregdetare. Sakaq, ai
sqaroi se pezull kanë mbetur
vetëm çështjet e pronave që
u përkasin emigrantëve dhe
nuk kanë ardhur të aplikojnë.
“Bëhet fjalë për dhënien e certifikatave të pronësisë të tokës
bujqësore, të banesave të vjetra
e trojeve përkatëse dhe të gjithë
objekteve që kanë hyrë në proces legalizimi. E filluam nga

kjo pjesë e Borshit dhe po sot
do vazhdojmë edhe në zonën
e Iliasit, dhe ndërkohë po sot
është bërë shpallja për zonën e
një pjesë të Himarës, për zonën
e kadastrës së Palasës dhe që
do vijojë dhënia e certifikatave
në muajin janar dhe në vijim.
Procesi do të përmbyllet në
mesin e vitit 2021, ndërsa e
vetmja problematikë është për
tokat e emigrantëve që nuk
kanë ardhur të aplikojnë, por
që edhe ata do kenë kohë deri
në fund të 2021, ndërsa pjesa
tjetër e aplikantëve do pajiset
me certifikatë brenda verës së
2021”, u shpreh Lame.

mujore dhe duhet të kryhet brenda datës 14
të muajit që pason periudhën e raportimit.
Deklarimi i librave të Shitjes dhe Blerjes
do të jetë mujor, me afat brenda datës 10 të
muajit vijues përkatës. Për tatimpaguesit,
të cilët kanë realizuar qarkullim më të
vogël se 10 milionë lekë për vitin e plotë
kalendarik 2020, do të kryhet çregjistrimi
automatik i përgjegjësisë tatimore TVSH,
me datë vlefshmërie 31.12.2020”, thuhet
në njoftim. Ndër të tjera Tatimet bëjnë të
qartë se nuk përfitojnë nga ky lehtësim;
Tatimpaguesit, të cilët gjatë vitit 2020 kanë

Pandemia godet konsumin,
252 mln euro më pak gjatë 2020
Tërmeti i 26 nëntorit 2019
dhe pandemia Covid-19 i
dhanë goditje të fortë një
nga indikatorëve kryesorë në
ekonomi, atij të konsumit. E
përfshirë nga pasiguritë që
sjellë pandemia, por edhe nga
humbja e vendeve të punës
popullata e uli konsumin gjatë
vitit 2020. Sipas të dhënave
të INSTAT shqiptarët kanë
konsumuar 31 miliardë ose
252 mln euro lekë më pak
mallra dhe shërbime gjatë 9
mujorit të këtij viti në raport
me të njëjtën periudhë të një
viti më parë. Nga të dhënat
shihet së rënia ma e madhe

ishte në tremujorin e dytë
të vitit, ku konsumi ishte 23
miliardë lekë më i ulët se e
njëjta periudhe e një viti më
parë. Kjo periudhë përkon me
masat e ashpra të karantinës
së parë ku u pezullua tërësisht
lëvizja dhe aktivitetet e njësive
tregtare përgjatë prillit dhe
20 ditëshit të parë të majit.
Kështu, dobësitë në konsum
u shfaqën më së shumti në
tremujorin e dytë dhe të tretë
të vitit, kur nisi pandemia dhe
bashkë më të edhe masat kufizuese. Në tremujorin e tretë
rënia ishte disi më e butë me
rreth 11.8 miliardë lekë.

kryer të paktën një import. Tatimpaguesit
që në datë 31.12.2020 rezultojnë me status
Pasiv. Për këtë kategori tatimpaguesish
çregjistrimi nga përgjegjësia e TVSH-së
apo përditësimi i saj do të kryhen me procedura të përcaktuara kur tatimpaguesi të
aktivizohet, si dhe tatimpaguesit, që gjatë
vitit 2020 kanë realizuar qarkullim vjetor 5
deri ne 10 milionë lekë dhe nuk kanë kryer
asnjë import. Për këtë kategori tatimpaguesish do të zbatohet e drejta për regjistrim
të përgjegjësisë së TVSH, sipas deklarimit
të tyre vullnetar.

Denaj: Parametrat ekonomikë brenda
parashikimeve, kemi përmirësim
Gjatë një interviste televizive ministrja e Financave, Anila Denaj, shpjegoi
se vërtet vendi ynë ka pësuar
recesion ekonomik, por në
këtë situatë të dhënat janë
brenda parashikimeve. Sipas saj në muajt e fundit të
vitit indikatorët ekonomikë
janë përmirësuar dhe zhvillimi është përqendruar
në sektorin e bujqësisë dhe
rindërtimit. “Parashikimet
presin kohën e tyre për t’u
materializuar dhe sot ishte
një ditë analize dhe për
Ministrinë e Financave. E
prisnim një tremujor të tretë

më të mirë se të tjerët. Rënia
10.2% në tremujorin e dytë
erdhi për shkak të ekonomisë së mbyllur, por më pas
aktivitetet u hapën dhe pati
zhvillim më tepër. Materializimi i 3,47% ishte relativisht
i pritshëm dhe për periudhën
janar-shtator një mesatare
-5,32% na jep një konfidencë
se recesioni i parashikuar
deri në fund të viti mund të
jetë brenda parashikimeve.
Bujqësia është motori në këto
dy vite dhe parashikohet të
japi një kontribut edhe më të
shtuar në 2021 së bashku me
ndërtimin”, u shpreh Denaj.
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Haradinaj: Kushtetuesja mori vendim të çuditshëm

SHkupi premton luftë pa kompromis ndaj korrupsionit

Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj ka folur për
vendimin e marrë nga Gjykata Kushtetuese duke e
konsideruar të çuditshëm, pasi sipas tij nuk ka ndodhur
që një vendim gjykate tu marrë mandatin 120 deputeteve njëherësh.“Është vendim pak i çuditshëm, por
ne si AAK e respektojmë këtë vendim. Megjithatë, ky
vendim nuk e qartëson saktë se çka ndodh me deputetët tjerë që kanë pasur problem me ligjin. Logjikisht
ne na certifikon KQZ-ja dhe në momentin që e bënë
këtë atëherë unë jam mandatar për deputet. A ka bërë
shkelje KQZ-ja shkelje kur e ka certifikuar Etem Arifin
si deputet, kjo le t’i mbetet KQZ-së. Po si duket në këtë
rast Gjykata Kushtetuese ia ka shtuar edhe një pjesë
Kushtetutës sonë”, ka thënë Haradinaj.

Maqedonia e Veriut i ka shpallur luftë korrupsionit. Kështu është shprehur Biljana Ivanovska nga
Komisioni për Antikorrupsion.“Ne do të vazhdojmë
në rrugën me gjemba që filluam në vitin 2019, sepse
korrupsioni është bërë një mënyrë jetese, ai ka depërtuar në të gjitha poret e shoqërisë. Hapi themelor që
duhet të ndërmerret në luftën kundër korrupsionit
është lufta e personit me veten e tij, integriteti i një
personi dhe veprimi profesional mund të bëjë përparim. Për sa kohë që kemi ndonjë interes personal,
mbase partiak, ajo rrugë është e çimentuar. Duhet të
rritet niveli i ndërgjegjësimit të qytetarëve se ata nuk i
detyrohen askujt,”tha ajo. Ivanovska thotë se ata kanë
filluar të hapin çështje për punësim joprofesional,
sepse kjo mund të sjellë edhe fundosjen e shtetit.

LVV
optimiste
për fitore
në zgjedhjet
e rejatë qeveriste 6 muaj pa ministra
Kume
dhe Vishaj:
Nano
u detyrua

Kosova përgatitet për zgjedhje,
Kurti pranon bashkëpunim vetëm me
Vjosa Osmanin, nuk ka koalicion tjetër
Sonila ELEZI

P

olitika kosovare ka qenë
këto ditë shumë dinamike
me takime dhe biseda.
Secila parti është duke zhvilluar takime në rang instancash,
por edhe me parti të tjera, për të përcaktuar politikën dhe linjën që do të
ndjekin në zgjedhjet e reja parlamentare. Lëvizja Vetëvendosje, parti
që në fakt i ka kërkuar me më shumë
ngulm nga të gjithë një palë zgjedhje
të parakohshme, ka dhënë ditën e
djeshme sinjale se në këto zgjedhje
i vetmi koalicion që do të bëjë është
ai me Vjosa Osmanin. Nënkryetarja
e Kuvendit të Kosovës, njëkohësisht
dhe deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci deklaroi se
sa më shpejt të mbahen zgjedhjet,
këto do të sjellin një legjitimitet të ri
të institucioneve. “Për fat keq është
se kësaj radhe zgjedhjet po mbahen
shumë shpesh. Ka një kohë të gjatë
që në Kosovë nuk ka një qeveri
stabël, që të ketë një mandat të plotë,
por kjo në këtë radhë është e mirëseardhur se e konfirmoi Gjykata
Kushtetuese. Në realitetin aktual, ku
ne aktualisht nuk kemi kryeministër
sepse sipas njoftimit të Gjykatës
Kushtetuese zoti Hoti asnjëherë nuk
ka qenë kryeministër dhe qeveria
Hoti aktualisht nuk më është një
qeveri legjitime. Sa më shpejt që të
mbahen zgjedhjet, do të sjellin një
legjitimitet të ri të institucioneve në
Kosovë”, u shpreh ajo. Për sa i përket kandidimit me Osmanin, ajo tha

se do të kandidohet me një listë të
përbashkët.“Varet sesi do të shkojë
në zgjedhje Osmani. Për aq sa ajo
ka deklaruar dhe kemi parë deri
më tani sigurisht që do të krijojë
një listë zgjedhore dhe do të garojë
bashkë me ne në listën e përbashkët. Ne besojmë që do të garojmë
bashkërisht në këto zgjedhje dhe
do të fitojmë shumicën”, theksoi
ajo më tej. Më tej Nagavci ka folur
edhe mbi koalicionet me partitë e
tjera dhe ka sqaruar se një gjë e tillë
nuk shihet si e mundur, të paktën
me partitë e koalicionit qeverisës
të tanishëm, ajo ka siguruar se nuk
do të ketë bashkëpunim. Nga ana
tjetër, deputetja e LV, Fitore Pacolli
ka folur në lidhje me koalicionin
e lakuar së fundmi me PDK-në.

Schutz: Serbia e di se pavarësia
e Kosovës është e pakthyeshme
Susanne Schütz, ambasadorja e ngarkuar për Evropën
Juglindore në Ministrinë e
Jashtme Gjermane në një prononcim për DW është shprehur
se gjendja e pa qëndrueshme
politike në Kosovë e ka komplikuar dialogun me Serbinë.
Schutz ka deklaruar se duhet të
jetë edhe në interes të Serbisë
që të çojë përpara dialogun,
për shkak të bisedimeve të veta
për pranim në BE. Ajo tha se
beson që edhe Serbia e kupton
se pavarësia e Kosovës nuk
është më e kthyeshme, ndërsa

theksoi se Shtetet e Bashkuara
do të kenë pas 20 janarit një
qeveri të re, e cila do t’u japë
shtysë të re bisedimeve. “Dhe
muajt e ardhshëm, zgjedhjet që
do mbahen dhe krijimi i qeverisë
pas tyre, nuk do t’i lehtësojnë bisedimet. Natyrisht që ka shumë
diferenca që duhen kapërcyer.
Vendimtare është që në fund të
dialogut të kemi një marrëveshje
që të rregullojë në mënyrë të
qëndrueshme të gjitha çështjet
e hapura dhe të jetë politikisht
e qëndrueshme në të dy vendet”, tha ajo.

Pacolli thotë se në të vërtetë, insistimi që LV duhet të bëjë koalicion me
PDK-në vjen nga partitë që ishin vet
në koalicion me PDK-në. Ajo thotë
se insistimi vjen edhe nga persona
të afërt me PDK-në apo pushtetin e
vjetër. “Është interesant se si gjithmonë ka një këmbëngulje në medie
se një koalicion në mes LVV-së dhe
PDK-së do të ndodhë ose duhet të
ndodhë”, tha ajo. Ajo konsideron se
koalicionin mes VV-së dhe PDK-së
e lakojnë personat që janë kundër
VV-së.
LV mbi rezultatin e zgjedhjeve
Anëtari i Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje,
Mytaher Haskuka thotë se Lëvizja
Vetëvendosje është e bindur se do
të dalë e para në zgjedhje dhe se

vetëm me programin e tyre do të
sigurohet një qeveri legjitime dhe
demokratike. Haskuka shprehet i
bindur se do të kenë numër shumë
të madh të deputetëve sesa partia që do të dalë e dyta nga këto
zgjedhje. Gjithsesi ai le të hapur
mundësinë që individë që nuk
janë pjesë e Lëvizjes Vetëvendosje
të jenë në listën e këtij subjekti.
Haskuka shprehet i bindur që duke
qenë të parët në këto zgjedhje do
të kenë numër shumë më të madh
të deputetëve sesa partia që do t’i
pasojë. Polemikat rreth kandidimit
të kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, Haskuka i quan
dashakeqe.
LDK shkon vetëm në zgjedhje
Kryetari i Lidhjes Demokratike
të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë
se në zgjedhjet e parakohshme të
cilat do të mbahen në fillim të vitit
të ardhshëm nuk do të lidhin koalicione parazgjedhore me partitë e
tjera. Mustafa gjithsesi tha se mund
të jenë të hapur për përfshirje të
ndonjë subjekti më të vogël politik
brenda listës së tyre. “Nuk do të
lidhim koalicione parazgjedhore
me partitë e tjera. Mund të jemi
të hapur për përfshirje të ndonjë
subjekti më të vogël politik brenda
listës tonë, por në zgjedhje shkojmë
me akronimin LDK”, ka thënë ai.
Nga LDK pranojnë se janë besimplotë se do të ruhen votat e zgjedhjeve të 6 tetorit të vitit të kaluar.
Pritshmëritë në këtë parti janë që
të dalin fitues nga këto zgjedhje.

Qeveria e Serbisë fillon
vaksinimin në veri të Kosovës
Presidenti i Serbisë, Aleksadar Vuçiç deklaroi se në veri
të Kosovës ka filluar vaksinimi
kundër koronavirusit, me vaksinën e kompanive Pfzer/BioNTech, e cila para disa ditëve
ka arritur në Serbi. “Vaksinimi
ka filluar në Leposaviç. Sot do
të arrijë edhe në Mitrovicë. Kjo
vaksinë është per personat mbi
moshën 75-vjeçare. T'i ruajmë
së pari ata, e më pas edhe
të tjerët”, ka deklaruar Vuçiç
ditën e djeshme në aeroportin
ushtarak në Batajnicë. Sistemi shëndetësor në komunat

me shumicë serbe në Kosovë
funksionon brenda sistemit
serb. Presidenti serb, deklaroi gjithashtu se Serbia do të
pranojë këto vaksina në baza
javore dhe se pas personave të
moshuar që jetojnë në shtëpi
kujdesi, vaksinimi do të fillojë
edhe për pjesëtarët e stafit shëndetësor. Me këtë rast, Ministri
i Shëndetësisë në Qeverinë e
Serbisë, Zllatibor Lonçar, tha
në Batajnicë se në periudhën e
ardhshme në këtë shtet do të arrijnë më shumë se 60,000 doza
të vaksinës Pfizer / BioNTech.

Bullgaria: Vaksinat nuk
janë për fqinjët, por
për bashkatdhetarët
Maqedonia do të marrë një
donacion të vaksinave anti Covid
nga Bullgaria, ndërsa zv. kryeministri dhe Ministri Bullgar i Mbrojtjes, Krassimir Karakaçanov
tha se donacioni i njoftuar nuk
është për fqinjët, por për bashkatdhetarët që jetojnë jashtë
Bashkimit Evropian. Disa ditë më
parë, qeveria Bullgare vendosi të
dhurojë një pjesë të çdo ngarkese
të vaksinave kundër covid-19 që
do të mbërrijë në Bullgari për
qytetarët e Maqedonisë.

Abazoviç për arrestimin
e Lakiç: Të gjenden
ata që dhanë urdhrin
Z ë ve n d ë s k rye m i n i s t r i i
Malit të Zi, Dritan Abazoviç
përshëndeti arrestimin e të dyshuarve në vrasjen e mbetur në
tentativë të gazetares Olivera
Lakiç. Siç theksoi ai, kjo nuk do
të thotë shumë, derisa të gjenden
porositësit.“Vullneti politik, i cili
nuk ka qenë atje deri më tani –
më në fund ekziston! Prandaj,
të gjithë të bëjnë pjesën e tyre
të punës”, shkroi politikani
shqiptar në Tëitter.

Trump dekoron Grenell
për punën në dialogun
Kosovë-Serbi
Presidenti amerikan, Donald
Trump, e ka dekoruar me Medaljen e
Sigurisë Kombëtare të dërguarin e tij
të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell. Njoftimin e ka
bërë ambasadori Grenell përmes një
postimi në rrjetin social Instagram.
Në vendim thuhet po ashtu thuhet
se kontributet e Ambasadorit Grenell
në arritjen e këtij përparimi historik
diplomatik në Serbi dhe Kosovë do të
çojnë në një të ardhme më të ndritur
për miliona njerëz.

Të hënën seancë për buxhetin,
PDK: Rrezikohet siguria kombëtare
Ditën e hënë është paralajmëruar të mbahet nga Kuvendi i Kosovës në seancë e
jashtëzakonshme për votimin e
buxhetit të vitit të ardhshëm. Ky
vendim është marrë me inicimin
e LDK-së dhe 40 firma të mbledhura nga deputetë, me qëllim që
të bëhet votimi i buxhetit para
zhvillimit të zgjedhjeve të paralajmëruar parlamentare. Shefi i
Grupit Parlamentar të PDK-së,
Bedri Hamza, nga ana tjetër ka
deklaruar se në skenarin kur
nuk miratohet buxheti përpara
zgjedhjeve, rrezikohet sipas tij

siguria kombëtare. “Është situatë serioze. Nuk jam i prirur
që për persona të ulët politik të
rrezikojmë sigurinë kombëtare
të vendit nëse nuk kalon buxheti. Siguria është në pikëpyetje.
Zgjedhjet kanë ndodhur disa
herë në fund të vitit dhe buxheti
s’është aprovuar. Por, zgjedhjet
kanë përfunduar në nëntor dhe
ka pasur kohë që të shpallet
rezultati zgjedhor dhe të krijohet
qeveria e konstituohet kuvendi
dhe fillimisht të kërkohet zgjatje
për shfrytëzim të ndarjeve buxhetore”, ka sqaruar ai.
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Japonia: Kina mund të jetë agresive edhe në zona larg Hong Kongut

SHBA, vështirësi në përcaktimin e personave që duhet të vaksinohen

Yasuhide Nakayama, Sekretari japonez i Shtetit,
ka dërguar ditën e djeshme një mesazh për presidentin e zgjedhur amerikan Joe Biden, i cili pret të marrë
mandatin më 20 janar. Nakayama i bëri thirrje Biden
të“jetë i fortë”në ofrimin e mbështetjes për Tajvanin,
pasi sipas tij, Biden-it i duhet që të sigurojë mbështetje për Tajvanin përpara agresivitetit të Kinës, duke e
quajtur sigurinë e ishullit një“vijë të kuqe”.“Ne jemi
të shqetësuar se Kina do të shtrijë qëndrimin agresiv
në zona të tjera përveç Hong Kongut. Unë mendoj
se një nga objektivat e ardhshëm është Tajvani”, tha
Nakayama. Ai i bëri thirrje demokratit të merrte një
qëndrim të ngjashëm ndaj Tajvanit si Trump, i cili
inkurajoi ndjeshëm shitjen e pajisjeve ushtarake në
ishull dhe rritjen e angazhimit.

Pavarësisht se një numër i konsiderueshëm
qytetarësh janë vaksinuar tashmë me vaksinën anti
Covid, sfida e radhës në SHBA sipasVOA mbetet fakti i
identifikimit të kategorive të punonjësve të shërbimeve
jetike për të garantuar që askush të mos përfitojë pa
radhë. Duke filluar në janar apo shkurt, amerikanët
që punojnë në sektorë të tjerë, përveç personelit spitalor dhe qendrat e strehimit të të moshuarve, do të
kualifikohen për vaksinim, me kusht që të jenë kategorizuar si sektorë jetikë. Mungesa e një plani për të
identifikuar sektorët jetikë dhe konfuzioni mbi termin
“punonjës të vijës së frontit” ka shtuar rrezikun për
mashtrim. Kriteret që përcaktojnë se kush konsiderohet si punonjës i vijës së frontit apo shërbimeve jetike
ndryshon nga shteti në shtet.

Situata
koronavirusit
ende nuk
po stabilizohet
Kume edhe
Vishaj: Nano
u detyrua
të qeveriste 6 muaj pa ministra

Mutacioni i ri i koronavirusit shfaqet në
Japoni dhe Gjermani, ja numri i viktimave
në SHBA e BE deri tani nga Covid-19
Sonila ELEZI

E

dhe pse mbarë bota ka
besim se do të mund të
mposhtet pandemia pas
injektimit të popullsisë me
vaksinat të cilat kanë marrë edhe
lejet dhe miratimet përkatëse nga
instancat shëndetësore, numrat
dhe shifrat e infektimeve dhe viktimave si pasojë e koronavirusit të
ri janë ende më shumë se të konsiderueshme. Shtetet e Bashkuara,
bazuar në të dhënat e Universitetit
John Hopkins, kanë regjistruar deri
tani një numër viktimash prej 329
mijë personash. Ndërkohë, bëhet e
ditur se rreth 18.6 milionë raste në
SHBA janë regjistruar si të infektuar me virusin vdekjeprurës që nga
shpërthimi i pandemisë. Ndërsa për
sa i përket Europës, që nga fillimi i
pandemisë e deri tani, është regjistruar një numër infektimesh i cili i
kalon 25 milionët. Pesëdhjetë e dy
vende të rajonit përbëjnë zonën më
të prekur në botë për nga numri i
rasteve para SHBA-së dhe Kanadasë me 19.188.172 raste, Amerikës
Latine dhe Karaibeve me 15.024.469
raste dhe Azisë me 13.617.004 raste.
Versioni i ri i virusit
Koronavirusi i cili shkakton sëmundjen e Covid-19, ka pësuar disa
mutacione që nga shfaqja e parë e
tij. Tri variante të reja të COVID-19
janë zbuluar javët e fundit, të cilat
kanë sjellë një frikë të re në të gjithë
botën sepse disa e bëjnë virusin
deri në 70 për qind më infektues.

Një versioni i ri, i cili është emëruar
VUI-202012/01, u shfaq fillimisht në
Britaninë e Madhe por më tej ka të
dhëna të cilat sugjerojnë përhapjen
e tij edhe më gjerë. Franca dhe Italia ishin të parat të cilat raportuar
raste infektimi me versionin e ri.
Ndërkohë ditën e djeshme Japonia
ka konfirmuar pesë rastet e para të
variantit të ri. Kryeministri, Yoshihide Suga kërkoi ndalimin e fluturimeve nga Britania e Madhe, me
përjashtim të kthimit të shtetasve
japonezë dhe atyre që kanë leje
qëndrimi. Varianti i ri i koronavirusit shfaqet edhe në Gjermani
sipas një njoftimi të provincës gjermane Baden-Württembergut. Edhe
Libani ka raportuar se versioni i ri

SHBA do tu shesë sauditëve armë
në vlerë prej 500 milionë dollarësh
Përpara se të bëhet transferimi i pushtetit nga presidenti aktual Donald Trump
për tek presidenti i zgjedhur
Joe Biden, administrataTrump
ka planifikuar që të autorizojë shitjen e armëve Arabisë
Saudite në vlerë prej 500 milionë dollarëve. Duke cituar
dy burime anonime të njohura me këtë çështje, Bloomberg njoftoi se Departamenti
i Shtetit njoftoi Kongresin të
martën se po lëvizte përpara për të lëshuar një licencë
për shitjen e municioneve të

drejtuara me precizion, ajërtokë në Riad, vlerësuar të jetë
me vlerë 478 milionë dollarë.
Prodhuesi amerikan i armëve,
Raytheon Technologies Corp
do të jetë në gjendje t’u shesë
armë sauditëve kur të marrë licencën.Washington Post njoftoi
gjithashtu se armët do të prodhoheshin në mbretërinë e Gjirit
sipas kushteve të marrëveshjes,
e cila ka qenë në punë që nga
fillimi i vitit 2019. Marrëveshja
përfshin gjithashtu një sistem
komunikimi të brendshëm të sigurisë prej 97 milionë dollarëve.

ka mbërritur nga një qytetar i cili
udhëtonte nga Mbretëria e Bashkuar. Australia dhe Singapori kanë
zbuluar gjithashtu raste të variantit
me përhapje të shpejtë gjithashtu.
Ajo që dihet deri tani për versionin
e ri është se mund të çojë në të
njëjtat simptoma si lloji origjinal,
duke përfshirë temperaturë të lartë,
kollë të thatë të vazhdueshme dhe
humbje ose ndryshim të shijes
dhe erës. Varianti në Mbretërinë
e Bashkuar është përhapur me
shpejtësi në të gjithë Evropën, me
Italinë, Danimarkën dhe Holandën
që raportojnë infeksione të reja. Afrika e Jugut ka raportuar gjithashtu
një lloj të ri COVID-19, i cili duket
se ka ndryshuar më tepër sesa

varianti i Mbretërisë së Bashkuar.
E njohur si 501.V2, ky variant
është mbizotërues midis infeksioneve të reja të konfirmuara në
Afrikën e Jugut dhe duket se është
më infektues sesa virusi origjinal, sipas zyrtarëve shëndetësorë
dhe shkencëtarëve që udhëheqin
strategjinë e virusit të vendit. Autoritetet në Afrikën e Jugut kanë
futur kufizime më të ashpra ndërsa
numri i rasteve totale të konfirmuara i afrohet një milion. Ndërsa
varianti transmeton shpejt dhe
ngarkesat virale janë më të larta,
nuk është ende e qartë nëse çon
në sëmundje më të rëndë. Varianti
P681H nuk duket se po përhapet
aq shpejt sa dy variantet e tjera të
reja. Shkencëtarët thonë se nuk ka
ende prova të mjaftueshme për të
provuar se një rritje në rastet lidhet
me një transmetim të shtuar të këtij
lloji të ri.
Vaksinimi i popullsisë
Vaksinat anti Covid të miratuara deri tani janë ajo e prodhuar
nga BioNTech/Pfizer dhe ajo e
Modernës. Më shumë se 600 mijë
njerëz në Mbretërinë e Bashkuar
janë injektuar me dozat e para të
vaksinës Pfizer-BioNTech. Ndërkohë, më shumë se një milion
amerikanë, ose vetëm rreth 0.3 për
qind e popullsisë së SHB-ve kanë
marrë vaksinën. Dr. Anthony Fauci,
eksperti më i njohur amerikan për
sëmundjet infektive tha se arritja e
imunitetit të tufës mund të kërkojë
nivele vaksinimi deri në 90%.

OBSH: Të mos i hedhim poshtë
sakrificat e 2020, kemi shpresë
Fakti që gjendemi përpara festës së Vitit të Ri dhe sapo
kaluam Krishtlindjen, ka bërë
që të gjithë njerëzit të duan të
qëndrojnë më pranë të afërmve
dhe të jenë së bashku, aq më
tepër për vetë faktin që 2020
ishte një vit shumë i vështirë.
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
kreu i Organizatës Botërore të
Shëndetësisë ka dalë me një
deklaratë ku kërkon të vijojmë të
bëjmë sakrificën e të qëndruarit
larg që të mbrojmë të dashurit.
“Ndërkohë që 2020 po përfundon,
kjo pandemi historike ka penguar

shumë prej nesh të festojnë ashtu si do të donim. Përkundrazi,
qindra miliona njerëz sot bëjnë
sakrifica që të thyejnë zemrën
duke mos u bashkuar me familjet e tyre në mënyrë që të mos
rrezikojnë transmetimin e virusit.
Në të gjithë botën, gjatë këtij viti të
tmerrshëm, ne kemi parë sakrificat e bëra nga kaq shumë njerëz
për të mbrojtur dhe ruajtur jetën.
Ne nuk duhet t’i hedhim poshtë
këto sakrifica”, theksoi ai. Kreu
i OBSH-së shtoi se pavarësisht
humbjeve ekziston shpresa, pasi
vaksina ofron zgjidhjen.

Erdogan: Turqia
dëshiron marrëdhënie
më të mira me Izraelin
Presidenti turk Recep Tayyip
Erdogan, tha dje se Turqia dëshiron të ketë marrëdhënie të mira
me Izraelin, por kritikoi politikën
izraelite ndaj palestinezëve.
Të dy vendet kanë pasur marrëdhënie të tensionuara në vitet
e fundit, pavarësisht lidhjeve
tregtare. Ankaraja ka dënuar
vazhdimisht pushtimin e Bregut
Perëndimor dhe trajtimin ndaj
palestinezëve. Erdogan tha se
Turqia kishte probleme me “zyrtarë të lartë” në Izrael.

Siri, të paktën gjashtë
luftëtarë të vrarë
nga sulmet izraelite
Një organizatë që merret
me monitorimin e konfliktit
sirian thotë se të paktën gjashtë
luftëtarë të mbështetur nga Irani
janë vrarë në një sulm raketë
nga Izraeli në Sirinë qendrore.
Vëzhguesi Sirian për të Drejtat
e Njeriut tha më 25 dhjetor se
sulmi izraelit i nisur në provincën
e Hamas shkatërroi gjithashtu
depot dhe objektet e prodhimit të
raketave që u përkisnin milicive
pro-iraniane.

Amerika me predha
që godasin në
70 kilometra largësi
Një “super armë” është testuar me sukses nga ushtria amerikane, duke goditur me precizitet
shënjestrën nga një distancë
prej 70 kilometrave. Ky testim
ka thyer rekordin për precizitetin dhe distancën më të gjatë të
predhës në historinë e ushtrisë
amerikane. Armë u testua në
Arizona dhe ka arritur rrezen e
saj të projektuar – pas testimit të
predhës në një distancë prej 70
kilometrave.

Marrëveshja BE-Britani, dalin
detajet që siguruan dakordësinë
Britania dhe BE ranë dakord më në fund të enjten për
një marrëveshje të tregtisë së lirë,
ndërsa kishin mbetur vetëm disa
ditë përpara se të përfundonte
periudha e tranzicionit të daljes
së Mbretërisë së Bashkuar nga
blloku. Palët ranë dakord mbi
një marrëveshje tregtare me
vlerë mbi 900 miliardë dollarë.
Pas marrëveshjes, palët pretenduan fitoren. “Do të ketë një
zonë gjigande të tregtisë së lirë
dhe ne do të jemi menjëherë
anëtare të saj. Në të njëjtën kohë
do të jemi në gjendje të bëjmë

marrëveshjet tona të tregtisë
së lirë si Mbretëri e Bashkuar”,
u shpreh kryeministri britanik
Boris Johnson. Nga ana tjetër,
Presidentja e KE Ursula von
der Leyen eka vlerësuar marrëveshjen gjithëpërfshirëse dhe
të denjë për të hyrë në histori.
Marrëveshja siguron tarifa zero
për mallrat, megjithë largimin e
Britanisë nga tregu i përbashkët
dhe doganat e BE-së. Marrëveshja thotë që flotat evropiane të
peshkimit të heqin dorë nga 25%
e kuotave aktuale të peshkut,
gjatë pesë viteve të ardhshme.
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edhe një
sasiume
fara kanabis

Arrestohet 45-vjeçari që qëlloi ndaj forcave
të policisë, plagoset nga forcat RENEA,
në banesë i gjendet arsenal armësh
Albiona LIPO

Vidhnin karburant nga makinat
në Vlorë, ndalohen 4 persona

P

as 16 orësh në arrati,
policia ka bërë dje të
mundur arrestimin
e 45-vjeçarit të identifikuar me iniciale J. K. i
cili mbrëmjen e së enjtes,
terrorizoi banorët e fshatit
Selte në Elbasan duke shtënë
me armë zjarri. Sipas policisë,
arrestimi i 45-vjeçarit është
bërë mëngjesin e djeshëm, i
cili pas disa orë thirrjesh për
tu dorëzuar ka tentuar sërish
të qëllojë me armë drejt efektivëve të RENEA-s dhe drejt
fshatit. Në këto kushte, efektivët i janë kundërpërgjigjur
duke e plagosur 45-vjeçarin
me dy plumba, një në bark
dhe një në këmbë. Pas arrestimit, 45-vjeçari u dërgua
menjëherë në spitalin e Elbasanit ku iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale, ku sipas
policisë, ai ndodhet jashtë
rrezikut për jetën. Ndërsa,
forca të shumta policie kanë
rrethuar spitalin. “Në vijim të
informacionit të dhënë për
sulmin me armë nga shtetasi
J. K. ndaj forcave të Drejtorisë
Vendore të Policisë Elbasan
që kishin shkuar në fshatin
Seltë, Elbasan, për kontroll
banese me vendim Gjykate,
në banesën e shtetasit J.K.,
pasi dyshohej se dispononte
armë zjarri pa leje, ju informojmë se: Policia Vendore e
Elbasanit rrethoi zonën në
një perimetër të gjerë dhe në
ndihmë të Policisë Vendore
shkuan forcat speciale Renea.
Grupi negociator i RENEA-s
i ka bërë thirrje për disa
orë rresht shtetasit J.K., për
t'u dorëzuar, por ky shtetas
nuk i është bindur thirrjeve
të Policisë. Shtetasi J.K., në
orët e para të mëngjesit ka
qëlluar me armë në drejtim
të forcave RENEA dhe gjatë

Policia eVlorës ka ndaluar dje 4 persona, që vidhnin karburant në zonën e Byppasit të qytetit bregdetar. Uniformat blu bëjnë
me dije se të dyshuarit kryenin vjedhje, duke bashkëpunuar.“Në
kuadër të këtij operacioni u bë e mundur kapja dhe ndalimi i
4 personave, për të cilët Gjykata e Rrethit Vlorë kishte caktuar
masat e sigurisë“Arrest në burg”, si dhe u shpallën në kërkim 2
persona që nuk u gjendën gjatë operacionit. U ekzekutuan masat
e sigurisë“Arrest në burg”, për veprën penale“Vjedhja”kryer në
bashkëpunim, për shtetasit B. L., 35 vjeç, T. M., 33 vjeç dhe M.
Ll., 25 vjeç, banues nëVlorë. U ekzekutua masa e sigurisë“Arrest
në burg”, për veprat penale“Vjedhja”dhe“Heqja e paligjshme e
lirisë”kryer në bashkëpunim, për shtetasin A. D., 36 vjeç, banues
nëVlorë. Në vijim të operacionit u shpallën në kërkim shtetasit D.
S., 26 vjeç dhe H. B., 25 vjeç, banues nëVlorë”, deklaron policia.

“

Sipas policisë arrestimi i
45-vjeçarit është bërë mëngjesin e djeshëm, i cili pas disa orë
thirrjesh për tu dorëzuar ka tentuar
sërish të qëllojë me armë drejt efektivëve të RENEA-s dhe drejt fshatit...

shkëmbimit të zjarrit ky shtetas ka mbetur i plagosur
jashtë rrezikut për jetën. Në
vendngjarje janë gjetur një
armë zjarri pushkë dhe një
sëpatë”, thuhet në njoftimin
për shtyp nga policia.
Në banesë gjenden arsenal
armësh dhe fishekë
Ndërkohë pas arrestimit
të 45-vjeçarit policia ka ushtruar kontroll në banesën e tij
teksa janë gjetur armë, plot
13500 fishekë model 56, një
kuti me 70 fishekë pistolete
30 granata defensive, rreth
2 kilogramë kanabis sattiva
dhe një sasi me fara kanabis,
të cilat janë sekuestruar në
cilësinë e provës materiale.

“Në vijim të informacionit të dhënë për sulmin me
armë nga shtetasi J.K. ndaj
forcave të Drejtorisë Vendore
të Policisë Elbasan dhe më
pas ndaj forcave RENEA,
ku si pasojë e shkëmbimit të
zjarrit shtetasi J. K. u plagos,
veprimet kanë vijuar me kontrollin e banesës. Si rezultat i
kontrollit të banesës të kryer
nga Grupi i Posaçëm Hetimor
nën drejtimin e Prokurorisë,
janë gjetur dhe sekuestruar
13500 fishekë model 56, një
kuti me 70 fishekë pistolete
30 granata defensive, rreth 2
kilogramë kanabis sattiva dhe
një sasi me fara kanabis”, thuhet në njoftimin për shtyp nga

policia. Ndërsa, më parë në
momentin e arrestimit , policia gjeti dhe sekuestroi edhe
armën e zjarrit me të cilën ky
person ka qëlluar mbi policinë
si dhe një sëpatë.
Ngjarja
Ngjarja ndodhi pasditen
e së enjtes në fshatin Seltë të
Elbasanit kur policia shkoi
për kontroll në banesën e
45-vjeçarit me vendim gjykate,
pas denoncimeve të fqinjëve
se ky i fundit mbante armë
zjarri pa leje me të cilën i
kërcënonte. Në momentin që
policia mbërriti në shtëpinë
e 45-vjeçarit, në tentativë
për t'u shpëtuar uniformave
blu ka qëlluar me armë tip
kallashnikov në drejtim të
tyre duke u rrezikuar jetën.
Fatmirësisht nga të shtënat
me armë nuk pati të lënduar.
Mësohet se ai ka qëlluar 12
herë drejt policisë. Më pas, ai
është larguar nga banesa e tij
dhe shkoi në drejtim të pyllit.
45-vjeçari banon i vetëm,
ndërsa në lagjen ku ndodhet
ai janë 8 shtëpi të pabanuara.
Nga raportimet paraprake, dyshohet se 45-vjeçari vuan nga
probleme të shëndetit mendor.

Kontrolle për lëndët piroteknike
në Dibër, procedohen dy persona
Policia ka shtuar kontrollet në markete e dyqane për
të parandaluar tregtimin e lëndëve piroteknike për festat e
fundvitit. Dy pronarë dyqanesh janë proceduar penalisht dje
pasi u janë gjetur 70 pako kapsollash në qytetin e Peshkopisë.
“Masat e shtuara konsistojnë në rritjen e kontrollit të territorit
për zbatimin e kritereve të prodhimit, magazinimit e përdorimit
të lëndëve piroteknike e fishekzjarrëve në prag të festave të
fundvitit. Si rezultat i kontrollit në qytetin e Peshkopisë në
dyqanin në pronësi të shtetasit D. H., dhe në dyqanin ne pronësi
të shtetasit E. I, janë gjetur dhe sekuestruar 70 pako kapsolla,
të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Lëndët
piroteknike nuk lejohen të përdoren, por kanë qenë tradicionalisht të përdorura në Shqipëri”, deklaron policia.

Aksident i trefishtë tek Rruga
e Kombit, 5 persona të lënduar
Tre automjete janë përplasur dje në Rrugën e Kombit,
tek vendi i quajtur “Ura 16 orëshe”. Dyshohet se shkak i
aksidentit ka qenë shpejtësia e automjeteve dhe lagështia
në rrugë prej shiut. Ndërsa, nga përplasja janë lënduar
5 persona që janë dërguar në spitalin e Kukësit, por që
janë në gjendje të mirë shëndetësore. Gjithashtu po ditën
e djeshme një tjetër aksident është regjistruar edhe në
Korçë. Ngjarja mësohet të ketë ndodhur në qendër të
Korçës. Gjithashtu mësohet se në aksident janë përfshirë
dy automjete, ndërsa fatmirësisht nuk ka persona të
lënduar. Ndërkohë nga aksidenti janë shkaktuar dëme
materiale, ndërkohë që policia ndodhet në vendngjarje
dhe po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Trafikonin klandestinë nga kufiri me Greqinë drejt
Kukësit, arrestohen dy vëllezër dhe një 29-vjeçar
Dy vëllezër nga Tirana dhe një 29-vjeçar nga
Dibra janë arrestuar dje pasi organizonin trafikun
e klandestinëve nga Lindja e Mesme. Konkretisht
policia ka vënë në pranga personat e identifikuar
me iniciale F.M., 25 vjeç, F.M., 25 vjeç, (vëllezër), të
dy banues në Tiranë dhe E.T., 29 vjeç, banues në
Dibër. Policia gjithashtu njofton se arrestimi i të rinjve është bërë në kuadër të operacionit të koduar
“Brothers”.“Në vijim të goditjeve të njëpasnjëshme
të veprimtarisë kriminale në fushën e kontrabandimit të emigrantëve nga vendet e treta, drejt vendeve të BE-së, specialistët e Seksionit për Trafiqet
e Paligjshme në DVPTiranë, në bashkëpunim me
Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Tiranë, Sektorin e Forcës së Posaçme Operacionale
në DVP Tiranë dhe Komisariatin e Policisë Nr. 5,

organizuan dhe finalizuan operacionin e koduar
“Brothers”, në kuadër të të cilit u bë arrestimi në
flagrancë i shtetasve: F.M., 25 vjeç, F.M., 25 vjeç,
(vëllezër), të dy banues nëTiranë dhe E.T., 29 vjeç,
banues në Dibër”, thuhet në njoftimin për shtyp
nga policia. Sipas policisë, tre të arrestuarit merrnin klandestinët nga kufiri Shqipëri-Greqi, drejt
Tiranës e më pas në Kukës kundrejt përfitimeve
monetare. Tashmë të rinjtë do të përballen me
veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm
të kufijve” e kryer në bashkëpunim. “Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, dyshohet
se në kohë të ndryshme organizonin trafikimin
e emigrantëve nga Lindja e Mesme, nëpërmjet
kufiri Shqipëri-Greqi, në drejtim të Tiranës dhe
më pas në drejtim të Kukësit, kundrejt përfitimit

monetar. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprën
penale“Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”
e kryer në bashkëpunim”, thuhet në njoftimin për
shtyp nga policia. Policia gjithashtu njofton se
personat në fjalë janë arrestuar në Tiranë, teksa
synimi i trafikimit ishte që të nxirrnin klandestinët
për në vendet e BE. Ndërsa disa ditë më parë
Policia e Gjirokastrës ka arrestuar një 32-vjeçar
dhe shpallur në kërkim bashkëpunëtorin e tij,
pasi janë kapur duke transportuar 7 emigrantë të
paligjshëm.“Seksioni i Hetimit tëTrafiqeve në DVP
Gjirokastër, në bashkëpunim me Policinë Kufitare
dhe shërbimet e FRONTEX-it, ka organizuar dhe
finalizuar me sukses operacionin policor“Muzgu
8”, si rezultat i të cilit u bë arrestimi në flagrancë i

S. Ç., 32 vjeç. Ky shtetas, në bashkëpunim me një
shtetas tjetër, i cili është shpallur në kërkim, kanë
tentuar të transportojnë 7 emigrantë të paligjshëm,
në drejtim të Tiranës, me mjetet tip “Volkswagen”
dhe“Alfa””, deklaron policia.
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Të shtëna me armë zjarri në Korçë e
Dibër, i riu korçar terrorizon lagjen,
50-vjeçari dibran plagoset në këmbë
Shpërndanin kanabis, arrestohen dy
bashkëpunëtorët në Shkozë të Tiranës

Albiona LIPO

K

ëtë herë të shtënat
me armë zjarri kanë
tronditur qytetet Dibër
dhe Korçë teksa një
person ka përfunduar i plagosur
dhe një tjetër në pranga. Konkretisht mëngjesin e djeshëm një
sherr mes të rinjsh në lagjen nr.17
ose siç njihet ndryshe si lagjja e
Radanecit në qytetin e Korçës, ka
detyruar njërin prej tyre të qëllojë
në ajër me armë zjarri. Bëhet fjalë
për 19-vjeçarin e identifikuar me
iniciale E. S., i cili pas një konflikti
me 2 persona të tjerë ka qëlluar
5 herë me armë zjarri në ajër
duke tronditur banorët e zonës.
Pas ngjarjes ai është larguar, por
arratia e tij nuk ka zgjatur shumë,
pasi për pak, ka përfunduar në
prangat e policisë. Sipas policisë
19-vjeçari është kapur nga forcat
e policisë në lagjen nr. 9, Korçë,
me mjetin tip "Benz", i cili për t'iu
shmangur përgjegjësisë ligjore,
kishte hedhur armën e zjarrit tip
automatike, që dyshohet se përdori në ngjarje, në një depozitë
uji. Gjithashtu policia njofton
se, arma e zjarrit së bashku
me automjetin u sekuestruan
në cilësinë e provës materiale.
Ndërsa, në vendngjarje janë
gjetur 5 gëzhoja arme. “Qëlloi
në ajër me armë zjarri, kapet
dhe arrestohet autori i dyshuar
i ngjarjes së ndodhur paraditen
e sotme në lagjen nr. 17, Korçë.
Sekuestrohet arma e zjarrit tip
automatike, të cilën e posedonte
pa leje. Shërbimet e Komisariatit
të Policisë Korçë, në vijim të
punës për zbardhjen dhe dokumentimin e ngjarjes së ndodhur
ditën e sotme në lagjen nr. 17, Korçë, si edhe nga informacione të
siguruara në rrugë policore, bënë
të mundur kapjen dhe arrestimin
në flagrancë të shtetasit E. S., 19
vjeç, banues në Korçë. Shtetasi
i mësipërm, u kap nga forcat e
policisë në lagjen nr. 9, Korçë,

Dy shpërndarës kanabisi janë arrestuar dje në Shkozë
të Tiranës. Sipas policisë K.B., 25 vjeç dhe F.Sh., 26 vjeç
bashkëpunonin së bashku dhe shpërndanin doza kanabisi
teksa në banesa iu gjetën 100 doza gati për shitje.“Seksioni
për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë
Tiranë, për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e
shpërndarjes së drogave në doza të vogla, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë policore se në rrugën“Serfain
Fanku”në Shkozë, dy shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin
shpërndanin lëndë narkotike në doza, u godit një tjetër rast,
duke vënë në pranga shtetasit: K.B., 25 vjeç dhe F.Sh., 26 vjeç.
Gjatë kontrollit fizik dhe të banesës së këtyre dy shtetasve u
gjetën dhe u sekuestruan 100 doza me lëndë narkotike kanabis, gati për shitje”, thuhet në njoftimin e policisë.

Akuzohen për shpërdorim detyre
e vjedhje, arrestohen 3 persona

“

Konkretisht mëngjesin e
djeshëm një sherr mes të rinjsh
në lagjen nr.17 ose siç njihet ndryshe si lagjja e Radanecit në qytetin e
Korçës, ka detyruar njërin prej tyre
të qëllojë në ajër me armë zjarri...

me mjetin tip“Benz”, i cili për t’iu
shmangur përgjegjësisë ligjore,
kishte hedhur armën e zjarrit tip
automatike, që dyshohet se përdori në ngjarje, në një depozitë
uji. Arma e zjarrit së bashku
me automjetin u sekuestruan
në cilësinë e provës materiale”,
deklaron policia.
Në Dibër, plagoset
një 50-vjeçar
Ndërkohë pasditen e
djeshme një person në qytetin
e Dibrës, ka mbetur i plagosur
në këmbë, ku shkak dyshohet të
ketë qenë një konflikt për motive
të dobëta, i cili ka degraduar deri
në përdorimin e armëve të zjarrit.
Sipas informacionit paraprak

nga policia ngjarja ka ndodhur
konkretisht rreth orës 18:00,
në vendin e quajtur "Kthesa e
Majtarës", njësia administrative
Maqellarë, teksa i plagosur ka
mbetur personi i identifikuar me
iniciale F. Z. Po ashtu, mësohet
se 50-vjeçari është qëlluar me
plumb manovër, pasi plaga është
djegie dhe jo dalje. Megjithatë, ai
ndodhet në spital jashtë rrezikut
për jetën. Ndërkohë, rrethanat
e ngjarjes janë ende të paqarta.
"Rreth orës 18.00, në vendin e
quajtur "Kthesa e Majtarës",
njësia administrative Maqellarë,
në rrethana ende të pa qarta
dyshohet se është plagosur në
pjesën e këmbës shtetasi F. Z.,

rreth 51 vjeç, i cili po merr ndihmë mjekësore në spital jashtë
rrezikut për jetën. Grupi hetimor
ndodhet në vendin e ngjarjes ku
vijon puna për zbardhjen dhe
dokumentin e plotë të rrethanave
të ngjarjes", deklaron policia.
Në Lazarat, plagoset
me thikë një 21-vjeçar
Gjithashtu mbrëmjen e
djeshme një 21-vjeçar është
plagosur me thikë, si pasojë e
një sherri banal me një person
tjetër. Policia ka bërë të mundur identifikimin dhe shpalljen në kërkim të personit, i cili
ka plagosur 19-vjeçarin. Bëhet
fjalë konkretisht për personin
e identifikuar me iniciale A. S.,
25 vjeç, banues në Gjirokastër
në lagjen “Kordhocë”, fshati Lazarat. “Specialistët për Hetimin
e Krimeve në Komisariatin e
Policisë Gjirokastër shpallën në
kërkim shtetasin A. S., 25 vjeç,
banues në Gjirokastër, pasi në
lagjen“Kordhocë”, fshati Lazarat,
ka goditur me mjet mprehës, për
motive të dobëta, shtetasin E. M.,
21 vjeç, banues në Gjirokastër,
duke i shkaktuar dëmtime të
lehta”, deklaron policia.

Tre persona kanë rënë dje në pranga e policisë pasi
akuzohen për shpërdorim detyre, mashtrim dhe vjedhje.
“Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomiko-Financiar bënë kapjen dhe ndalimin të shtetasve: E. O., 32 vjeç,
pasi Gjykata e shkallës Parë Tiranë, e ka dënuar me tre muaj
burg, për veprën penale “Vjedhja e kryer duke shpërdoruar
detyrën”. E.Xh., 35 vjeç, pasi Gjykata e shkallës Parë Sarandë,
ka caktuar masën e sigurisë“Arrest me burg”, për veprën penale“Mashtrimi”, i kryer në bashkëpunim. Nga specialistët për
Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr.3, u bë ndalimi
i shtetasit K.Gj., 21 vjeç, si dhe u shpallën në kërkim shtetasit
E.P. dhe A.K., pasi dyshohen se kanë tentuar të vjedhin me
dhunë banesën e shtetasit J.G.”, deklaron policia.

I dënuar nga gjykata greke, tenton
të kalojë kufirin, arrestohet shqiptari
Një shqiptar ishte dënuar 3 herë nga gjykata greke, mirëpo
duket se ka shfrytëzuar periudhën e Krishtlindjes që të kalojë
kufirin nga Shqipëria në Greqi. Pavarësisht se u përpoq së
tepërmi që të shpëtojë nga kapja prej policisë greke, shqiptari
u kap nga autoritetet kufitare të vendit fqinj, shkruajnë mediat
greke. Mësohet se, shqiptari u gjet në mëngjes në vendin e
njohur si Pyrsogianni, Janinë. I huaji u arrestua kur u kontrollua nga oficerët e policisë së Departamentit të Rojës Kufitare
të Mastorochorion dhe u zbulua se ishte dënuar me një total
prej 30 muaj burg dhe një gjobë prej 6 000 euro, për shkelje të
ligjit për të huajt dhe dëshmi të rreme. Kështu, ai iu referua në
Prokurorinë Publike të Janinës, e cila urdhëroi që ai të çohej në
burg, në ekzekutim të vendimeve të Gjykatës Penale.

Vrasja makabër e çiftit Pasho në Itali, gjykata
lë në burg ish të dashurën e djalit të tyre
Gjykata në Firence ka vendosur dje masën
e sigurisë “Arrest me burg” për E. Kaleshin, e
dyshuara kryesore për vrasjen e çiftit Pasho
në vitin 2015 në Itali. Sipas burimeve, ish e
dashura e djalit të çiftit Pasho, 36-vjeçarja
E. Kaleshi, u arrestua pak ditë më parë nën
akuzën e vrasjes, fshehjes dhe masakrimit të
trupave të dy bashkëshortëve, të cilët u gjetën
të copëtuar në 4 valixhe, më 15 dhjetor. Ndërkohë, hetuesit, të udhëhequr nga prokurorja
Ornella Galeotti, janë gjithnjë e më të bindur
se gruaja kishte në plan për të eliminuar“vjehrrit”, me qëllim vënien nën kontroll të parave
që kishte çifti ose për shkak të zemërimit që
ajo ndjente mbi të gjitha ndaj nënës së tij, e
cila nuk e donte. Gjithashtu nga hetimet del

në pah se marrëdhënia e tensionuar brenda
familjes Pasho, del seTeuta Pasho e ka vënë të
birin përballë zgjedhjes për të qëndruar me të
dashurën ose familjen. Por kjo përballje mes
nënës dhe djalit duket se ka përfunduar në
mënyrë fatale. Ndërkohë mësohet se gjurmët
e fundit të çiftit në jetë datojnë një ditë para se
Taulanti të lirohej nga burgu teksa, dyshohet se
vrasja ka qenë e planifikuar të ndodhë në prag
të lirimit të tij. Referuar të dhënave nga grupi
hetimor Shkëlqim Pasho është vrarë me thikë,
në kohën kur ai po flinte gjumë, prandaj në
trupin e tij nuk ka shenja dhune. Ndërsa,Teuta
Pasho, është rrahur për vdekje, dëshmi për këtë
janë hematomat dhe kockat e thyera të gruas.
Për krimin e rëndë, dyshohet se Kaleshi është

ndihmuar edhe nga persona të tjerë. Shkak për
ngjarjen dyshohet se ka qenë një shumë prej
50 mijë eurosh që çifti Pasho mbante në shtëpi. Grupi hetimor i karabinierëve italianë pas
orësh të gjata hetimesh në apartamentin e ish
të dashurës së djalit të çiftit Pasho, E. Kaleshit
kanë arritur të mbledhin disa gjurmë të cilët
mund të ndryshojnë rrjedhën e hetimeve. Në
atë shtëpi mendohet se bashkëshortët Shpëtim
dheTeuta Pasho të kenë kaluar natën e tyre të
fundit të jetës, ndoshta atë të 1 nëntorit 2015.
Megjithatë misteri i valixheve nuk është zgjidhur ende plotësisht. Elona, me siguri ka pasur
edhe ndonjë bashkëpunëtor tjetër pasi ka
shumë pyetje edhe për valixhet, ku u mbajtën
ato të fshehura për kaq kohë.
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Agron Tufa dhe e ëma e Zeqos në majë të thanës
Nga Gjon BRUÇI

Q

ë nga “ekzili politik”, ish-kreu i
Institutit për Krimet e Komunizmit, Tufa i tufëzinjëve, na rikujton
shprehjen e popullit, kur duke
satirizuar atë që grin dokrra, thotë: “Filani,
po flet si e ëma e Zeqos në majë të thanës”!
Paraardhësit e Tufë – tufëziut, pasi
humbën luftën kundër partizanëve dhe
në shërbim të nazifashistëve pushtues
italo-gjermanë, u vunë në ikje pas bythës
së padronëve pushtues dhe që nga grazhdi i makaronave të tyre lehnin, por edhe
vepronin kundër pushtetit popullor të
dalë nga LANÇ. Lehnin dhe vepronin me
propagandë dhe me armë për rrëzimin e
pushtetit popullor, por asnjëherë nuk ia arritën qëllimit, ndonëse kishin mbështetjen
e pakursyer të kapitalizmit anglo-amerikan
dhe satelitëve të tyre në Europë. Mirëpo në
rastin e tanishëm, Tufa i tufëzinjëve, nuk ka
me vete as kapitalizmin anglo-amerikan,
aq më pak popullin shqiptar, çka e bën
qesharake thirrjen e tij për luftë me armë
kundër një sistemi, që në thelb është sistem
i serës së tij. A nuk ishte Rama që e mbante
Tufëziun në drejtim të Institutit famëkeq të
luftës kundër komunizmit dhe i paguante
rrogën për veprën e tij të zezë, që ishte
shpifje kundër LANÇ dhe kundër Socializmit, sistemit që doli nga Lufta Çlirimtare?
Tufa i tufëzinjëve, ashtu si paraardhësit e tij, do të mbetet gjithnjë jashtë
kohës. Paraardhësit e tij, ballisto-zogistë,
nuk e kuptuan drejtimin e Luftës së Dytë
Botërore, ndaj dhe u rreshtuan kundra
Aleancës së madhe Antifashiste, doemos

dhe kundër popullit të tyre, siç kishin vepruar edhe në raste të tjera të historisë së
kombit tonë. Gabimin e paraardhësve, Tufa
e përsërit në invers të së parës. Ai nuk e
ka kuptuar ende se në vendin tonë sundon
sistemi kapitalist, sistemi që ai ëndërronte dhe falë situatave të reja, ia arriti. Por
si dritëshkurtër që është, mendon se në
pushtet janë komunistët, prej të cilëve ai
ka marrë lemerinë qysh në gjenezën e tij.
Pikërisht nga kjo lemeri, ai nuk guxon
të vijë e të luftojë vetë më armë në dorë
kundër këtyre “komunistëve”, ndaj siç e
thamë më lart, lëshon thirrje “që nga maja
e thanës”, ose më saktë, që nga kazani i
makaronave të padronit të ekzilit politik.
Tufa i tufëzinjëve, ashtu si shumë
pinjollë të ballisto-zogistëve, nuk kanë
mësuar asgjë as nga e kaluara, e as nga e
tashmja. Të kaluarën e tyre e përcollën me
turpe prindërish në shërbim të pushtuesit.
Të tashmen po e nakatosin me veprime
kontroverse, veprime që duke e quajtur
Ramën komunist, apo pasardhës i bllokut,
i jep këtij të fundit kredite politike përpara
Veteranëve, Familjeve të Dëshmorëve dhe
gjithë atyre që militojnë për socializmin, të
cilët parullën e Tufës e marrin si të vërtetë
dhe për pasojë forcojnë radhët e tyre rreth
Ramës, duke ia bërë të pamundur Tufëziut
mundësinë të përdorë armën për rrëzimin
e tij.
Kryeministrit Rama, nuk i vjen rreziku nga thirrjet e Tyfë-ziut edhe sikur ky i
fundit të vijë e të vihet në krye të “batalionit” të sivëllezërve të tij. Nëse Tufa do të
kuturiste të vinte për të luftuar Ramën, me
siguri Rama do ta vendoste përsëri në krye

të Institutit antikomunist, ose më e pakta
në krye të “Bunk-arteve”, me të cilët ka
“zbukuruar” kryeqytetin. Dhe Tufa e di këtë
mesele, por ai nuk mund të vijë, sepse mund
të rrezikohet jo nga Rama, por nga dalja
në shesh e allishverisheve që ka bërë me
kualifikimet e tij “profesionale” në fushën
e “dijeve dhe të shkencës”, si dhe ndonjë
korrupsioni të vockël me fondet e Institutit
që dikur drejtonte. Rama, Berisha, Basha
e Meta, që kemi sot në krye të sistemit të

shokëve të Tufës, e që emërtohet kapitalizëm, mund dhe do të rrëzohen me votën
e qytetarëve që janë në Shqipëri dhe jo në
ekzil. Dhe nëse kjo nuk arrihet, atëherë
qytetarët do të gjejnë mënyra të tjera, por
asnjëherë nuk do të dëgjojnë thirrjet e Tufës
e tufëzinjëve, e aq më pak të pranojnë armët
pa shula e pa fishekë të skotës së tyre, që
është varrosur në të njëjtin varr me padronët pushtues qysh në datën e lavdishme të
historisë sonë, 29 nëntorin e vitit 1944.

Po sikur ajo pjesë e vëmendjes që marrin
“zhgarravinat” të ishte te bashkëbiseduesi!
Besi BEKTESHI

S

injifikative për
kohën, intervista e
Fevziut në zyrat e
kryeministrit apo
mjediset e Kryeministrisë.
E jo, për meritë krejtësisht
të Fevziut që ta ndërpret
fjalën me një pyetje që i del
aty për aty, kur i intervistuari është në kulmin e përgjigjes së pyetjes më përpara. Jo sigurisht,
që kësaj radhe ishte Rama shumë herë më
mirë nga Fevziu sigurisht. Kjo nuk do të
thotë aspak se jam dakord me qeverisjen
e tij, por aty kuptova se pse ai nuk ka kaq
shumë të lehtë të dëgjojë me vëmendje
bashkëbiseduesin. Absolutisht të qarta dhe
të sinqerta, përgjigjet për babain e tij ose
skulptorin e madh tonin Kristaq Ramën,
sidomos në marrëdhëniet me një djalë
jashtë kontekstit politik të kohës, të mos
dakordësisë mbi të dhe tashmë vlerësimin
e kryeministrit tonë për qetësinë e babait
në raport me djalin e tij “zevzek”. Padyshim
për të gjithë bijtë e ish-komunistëve apo
dhe idealistëve të kohës konflikti i brezave
dhe konflikti ideologjik ishte prezent dhe
i qartë. Padyshim kësaj radhe tha një të
vërtetë të madhe për Berishën. Por ja futi
kot për atë ngjyrën “vjollcë” te salla ku janë
dhe hartat. Po sepse ajo ngjyrë i shkon një
“salloni eklektikësh arti”, por jo zyrtarizmit
të një salle si kryeburrokrat i Shqipërisë. Po
pra atij që kupton se duhet të lëshojë nga
gustot e veta përpara sistemit arredues që
është brenda për brenda së përgjithshmes
për ata që dinë se pa burokraci nuk ka shtet.
E kam fjalën për të bërë dallimin e kritikës
idiote në diktaturë për burokracinë dhe bu-

rokratët dhe respektit për njerëzit e zyrës
në demokraci. Gjithsesi pjesa më tërheqëse
për mua ishte kur Rama i shpjegoi Fevziut
që lapsat me ngjyra dhe letrat ishin prezente kur persona bashkëpunëtorë i vinin
në zyrë dhe ai dëgjonte, bisedonte, dhe
“zhgarraviste njëkohësisht”. Padyshim nuk
janë “zhgarravina”, por Rama ashtu i quajti,
sa për t’iu bërë qejfin kundërshtarëve të tij
në politikë. Në fakt, ai vazhdon artin e tij
kur bisedon. Sepse është një kryeministër
ndryshe. Mirëpo ky është dhe problemi që
ai u mundua ta shpjegojë me atë përqindje
të vogël të vëmendjes që nuk është te bashkëbiseduesi.
E kjo për mua është një diçka e rëndësishme. Po sikur ajo pjesë e vëmendjes që
nuk është te bashkëbiseduesi, te ngjarjet,
te shoqëria kur kryeministri ynë bën artin
e tij dhe njëkohësisht Kryeministrin, të jetë
“full” në bisedë. Çfarë do të kishte ngjarë?
A mos vallë do të kishte kuptuar se si mund
të krijonte balanca pushteti më të mira,
më të buta, më të drejta? Po sikur ajo pjesë
e vëmendjes të kishte bërë të triumfonte
“mëshira” më e madhe për naftën më të lirë
bie fjala? Po sikur të ndikonte te arsyeja
më e madhe mbi largimit të një karakteri
arrogant që i lejohet një artisti dhe cilësisë
të urtësisë dhe durimit të një kryeministri?
Mbase ajo përqindje e vëmendjes së ikur
nga biseda te arti, mund të ndikonte për
largimin e sipërfaqësores në qeverisje,
ngjyrave pa ndonjë brendi të madhe, në
“gradimin” e femrës sidomos në mënyrë
të pamerituar duke pasur realisht respekt
për të dhe qartësisht artistikisht dhe jo kaq
“zhgarravinisht” për të. Mbase po të ishte
“full i vëmendshëm” në bisedë, kushedi do
të kuptonte se dhe të tjerët përveç tij kanë
arsye, kanë njohuri, kanë sentimente dhe

kanë sidomos të vërtetën dhe të drejtën
afër. Po kushedi mbase do të kuptonte se
jo vetëm të pasurit kanë mundësi. Jo vetëm
ata që kanë lek kanë të drejtë. Kushedi
ajo pjesë e vëmendjes që ka shkuar për
“vizatimet e tij” do të kishte shkuar për të
kuptuar se në shoqëri ai urrehet tashmë në
mënyrë të barabartë si Berisha dhe padyshim “dashurohet” po ashtu nga një pjesë
e njerëzve folklorikë besimtarë politikë
po si Berisha. Mbase them, do ta kuptonte
dhe këtë gjë. Kushedi mbase do të kuptonte
se kur është momenti që e ka tepruar, apo
është ekzagjeruar. Mbase do të kuptonte
se duhet të përmbahet dhe kur ia fusin
kot gazetarë dhe publicistë, mbase bëhet
i durueshëm dhe kur populli i tij tregon
shenja jo civilizimi. Mbase duron më shumë
dhe arsyeton se edhe ai vetë është pjesë
e tij. Mbase nuk e ndan pastaj veten nga
njerëzit apo populli i tij, si ndan vëmendjen
kur bisedon, duke u marrë me vizatimet e
tij plot art personal. Mbase kupton se nuk
ka pasur vetëm ai vështirësi në jetë, por
dhe të tjerët dhe mbase shumë më tepër
se sa ai. Mbase kupton se çdo të thotë të
lindësh i uritur qoftë dhe pa faj dhe vazhdon
për fajin tënd të jesh i tillë dhe një kryeministër duhet të mendojë për ty në këto
rrethana. E mbase kupton se jo të gjithë
ata që e kritikojnë apo ia tregojnë të metat
si kryeministër nuk e kanë apriori gabim.
Mbase e kupton se pse është kryeministër
i duken gabimet dhe fajet, sepse po të ishte
piktor – do thoshin “hë me lëre si artist është
ai”. E unë tashmë meqë dua ta mbyll me
qetësi, mund të them: mbase ia ka fajin ajo
vëmendja që kur bisedon me një përballë i
largohet drejt vizatimeve. Por dhe sikur të
jetë kështu, nuk është kaq e pranueshme.
Jo nuk është? E jam i bindur se nuk është

Padyshim kësaj radhe tha
një të vërtetë të madhe
për Berishën. Por ja futi
kot për atë ngjyrën “vjollcë” te salla ku janë dhe
hartat. Po sepse ajo ngjyrë
i shkon një “salloni eklektikësh arti”, por jo zyrtarizmit të një salle si kryeburrokrat i Shqipërisë. Po pra
atij që kupton se duhet të
lëshojë nga gustot e veta
përpara sistemit arredues
që është brenda për brenda së përgjithshmes për
ata që dinë se pa burokraci nuk ka shtet...
e korrigjueshme. Qoftë dhe për një artist si
ai. E pikërisht kjo është sa vjen dhe kalon
koha, e padurueshme.
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Vlerësim dhe mirënjohje për punën
e mjekut epidemiolog Pëllumb Pipero

Nga Pali NITO

P

ër të gjithë intelektualët që shërbejnë
dhe impenjohen e
kontribojnë në fusha
të ndryshme të veprimtarisë
shkencore e në veçanti të pandemisë vrastare të koronavirusit lipset përherë e më tepër
e vazhdimisht e në mënyrë
permanente të ketë vlerësim
maksimal. Një ndër ta është mjeku i palodhur epidemiolog Pëllumb Pipero që po ndeshet dhëmbë
për dhëmbë me sfidën e paprecedentë të koronavirusit të fshehtë, tinzare, të beftë, të padukshëm
e tejskajshmërishëm, ngjitës e vrastarë me të cilin
po përballet si kundër ndonjëherë tjetër planeti
ynë. Që nga fillimet e përhapjes së pandemisë
mjeku Pipero ka pasur dhe ka një impenjim
maksimal dhe veprimtari të dendur shkencore
kundra kësaj epidemie të pashembullt. Është për
t’u nënvizuar dhe theksuar fakti i pamohueshëm

dhe tepër domethënës angazhimi, puna e palodhur dhe kontributi i tij i jashtëzakonshëm në
sfidën kundër kësaj pandemie të rrezikshme që
na ka infektuar dhjet ëra mij ëra njerëz dhe afro
1000 viktima e që përfitoj nga rasti që t’iu përcjell
ngushëllimet e mia më të dhimbshme familjarëve,
të afërmve, shokëve dhe miqve dashamirës kudo
që ndodhen brenda dhe jashtë atdheut. Si mjek i
përkushtuar Pipero është përherë i kudondodhur
dhe gjithandej prezent si në mjediset spitalore,
farmaceutike, në panelet dhe studio televizive
duke komentuar dhe dhënë këshilla të vyera sesi
dhe qysh duhet të mbrohemi në mënyrë permanente nga pandemia vrastare e koronavirusit.
Karakteristikë dalluese e veçantë në punën dhe
veprimtarinë e tij të përditshme është fakti se
doktor Pipero na prezantohet si një intelektual
dinjitoz që rrezaton dhe përcjell me fakte e argumente shkencore optimizëm, shpresë dhe besim
se ai shikon dritë në fund të tunelit dhe forca e
mundësi për t’u përballur e triumfuar mbi pandeminë e paftuar e të rrezikshme të koronavirusit
duke bërë përherë e vazhdimisht apel qytetar për

të njohur e respektuar me korrektesë e disiplinë
shembullore masat kundra kësaj pandemie sikundër janë mbajtja e detyrueshme e maskës në
ambientet e mbyllura dhe ato të hapura, forcim
dhe zbatim rigoroz të masave higjeno-sanitare,
ruajtja e distancimit fizik e social, shmangies së
grumbullimeve, zbatim të masave të rrepta dhe
kufizim në maksimum të njerëzve në ceremonitë
martesore, mortore e fetare. Po përkundrejt këtyre
masave të shumta e të thëna e stërthëna e kushedi
për të satën herë përditë e në vazhdimisht shohim
njerëz indiferentë e krejt të pakujdesshëm në zbatimin me disiplinë të lartë të masave parandaluese
ndaj koronavirusit. Pra sikundër konstatohet
duhet më shumë masa propagandistike për ngritjen dhe ndërgjegjësimin qytetar për nevojën dhe
domosdoshmërinë e bindjes së qytetarëve për të
vepruar me ndjeshmëri të lartë e me reflekse të
shpejta ndaj masave antikovid. Beteja me pandeminë fitohet duke qenë bashkë e duke vepruar
e luftuar gjithmonë krahë për krahë njëri-tjetrit
pasi edhe në këtë rast bashkimi bën fuqinë. Një
përshtypje të veçantë më ka bërë sjellja dhe qën-

Shqipëria-30 vjet në krizë
demokratike, ligjore dhe integruese
Nga Skënder Sadri KAPITI

S

hqipëria, është fakt se ajo është
shembulli më i keq në Europë për
shtetndërtimin modern dhe ligjor,
shembull si shtet kampion për dështimin e demokracisë, për korrupsionin dhe për
krimin e organizuar, për kultivim e trafikim
droge dhe për eksodin, gjendje këto, të cilat i
kanë shqetësuar vazhdimisht dhe pandërprerë
edhe Perëndimin, SHBA-të dhe BE-në. Pavarësisht edhe pranisë, mbështetjes, monitorimit
dhe ndihmës të OSBE-së, ODHIR-it, Komisionit të Venecias si dhe të politikës, qeverive
dhe të diplomacive të shteteve të fuqishme
demokratike, Shqipëria në këto 30 vite mbeti
e fundit, më problematikja dhe më e prapambetura në Europë në rrugën e zhvillimit dhe
progresit civil, demokratik, ekonomik, ligjor
dhe integral në Europë. Demokracia e cila
nuk realizon vlerat dhe standardet demokratike është demokraci në krizë sepse realisht
në Shqipëri demokracia tipike shqiptare ka

Nga Fatos ÇOÇOLI

R

ruga Durrës-Morinë,
e mbiquajtur Rruga
e Kombit, e nisur në
vitin 2007 me një
studim leverdisshmërie me
kosto 600 milionë euro, i kushtoi Buxhetit tonë të Shtetit
1.3 miliardë euro. Kjo rrugë
nuk ka asnjë argument dhe
sfond politik. Pavarësisht se
përdoret politikisht, nga kjo anë dhe nga ana
tjetër e kombit. Rruga na ka sjellë përfitime
të jashtëzakonshme ekonomike si komb. I
ka vlejtur si aks lëvizës si Shqipërisë dhe
Kosovës. Por sidomos i ka vlejtur aksit të ri
tregtar të realizuar nga tregtarët kosovarë,
nëpërmjet Shqipërisë dhe rrugës. Pavarësisht
kostos tejet të lartë dhe të rritur më shumë se
dyfish nga studimi fillestar i leverdisshmërisë,
pavarësisht se rruga nuk pati asnjëherë një
projekt tërësor të sajin, vlera ekonomike
dhe gjeopolitike e Rrugës së Kombit është e
jashtëzakonshme. Është e vetmja në Evropë,
që lidh ekonomikisht dy shtete të të njëjtit
komb. Që nga nisja e funksionimit të rrugës

prodhuar kriza, ku në vitin 1997 arriti kulmin me rrënimin e shtetit, por jo se ajo është
më mirë sot, kur Shqipëria ndodhet në krizë
gjithë institucionale shtetërore, pasi aktualisht
shteti dhe demokracia lëvizin e funksionojnë
sa për inerci.
Në Shqipëri pothuajse gjithmonë në këto
30 vite partitë politike humbëse nuk njohin
rezultatin e zgjedhjeve dhe akuzojnë pushtetin për vjedhje e manipulim të tyre sepse
gjithmonë vota vidhet, shitet dhe rezultati
manipulohet. Këtë e kanë pranuar gjithmonë
edhe institucionet monitoruese ndërkombëtare,
të cilat gjithnjë prej tyre dëgjojmë të njëjtin
refren dhe avaz retorik, të asaj se: zgjedhjet
në Shqipëri nuk plotësuan standardet, por
janë të pranueshme. Pra, ndërkombëtarët për
Shqipërinë kanë një mase apo një kut specifik
si demokraci shqiptare. Si pasojë në Parlamentin shqiptar shkojnë e zgjidhen për deputetë
individë injorantë, hajdut ë dhe me rekorde
krimi. Demokracinë shqiptare e mbajnë në
krizë permanente ashtu si edhe shtetin shqiptar

partitë politike shqiptare, pasi ato vetë nuk janë
demokratike, nuk kanë as liri dhe as demokraci
të brendshme, por janë parti autokratike që
funksionojnë si prona të kryetarëve të përjetshëm. Partitë politike shqiptare janë grupe
interesi të klanit uzurpator të tyre dhe të elitës
servile rreth kryetarëve të partive. Të tilla janë
dhe funksionojnë edhe partitë politike në
Kosovë, fatkeqësisht dhe aspak më mirë.
Ashtu sikurse funksionojnë partitë politike, po atë fizionomi dhe praktikë ato zbatojnë edhe kur marrin pushtetin. Ashtu sikurse
që vjedhin dhe manipulojnë me votat, partia
në pozitë në pushtet qendror e vendor: me
kryeministra, ministra, zv/ministra dhe me
administratë vjedhin e grabisin me postin e
vulën e pushtetit paranë publike, bëjnë trafikimin e posteve dhe të detyrave shtetërore e
administrative; bëjnë batërdinë me paranë
publike, me tendera, në investime dhe me
privatizimet; bëjnë kontrabandë dhe trafikim
lëndësh narkotike dhe të gjitha prapësitë dhe
poshtërsitë e tjera e deri dhe pazar e tradhti

Rruga e kombit
dhe trau (jo)patriotik
në maj të vitit 2009, tregtia mes Kosovës
dhe Shqipërisë është shtatëfishuar, ndërsa
turistët kosovarë që pushojnë në bregdetin
e Shqipërisë janë pesëfishuar. Pas ndërtimit
të Rrugës së Kombit, interesimi i shqiptarëve
të Kosovës për blerjen e apartamenteve në
Shqipëri erdhi në rritje. Në 11 vitet 2009-2019,
apartamentet e blera nga kosovarët në Durrës, Shkëmbin e Kavajës, Vlorë dhe Sarandë
janë njëzetfishuar. Vetëm gjatë një viti, vitit
2011, nga qytetarët e Kosoves u blenë banesa
dhe apartamente në Shqipëri në vlerë prej
afro 30 milionë eurosh. Një nga zonat më të
preferuara nga shqiptarët e Kosovës është
Durrësi, nga Shkëmbi i Kavajës dhe duke u
shtrirë deri në Golem. Por vlera më e lartë e
Rrugës së Kombit për Kosovën është lidhja
me Portin e Durrësit. Ndërtimi i tunelit të

Kalimashit i reduktoi në mënyrë drastike
kostot e transportit të mallrave nga dhe drejt
Portit të Durrësit. Në këtë mënyrë, jo vetëm
Shqipëria ishte më afër, por ajo lehtësonte edhe
aksesin e biznesit nga Kosova drejt tregjeve
të tjera. Rruga e Kombit u dha mundësinë
sipërmarrësve kosovarë që brenda një kohe
të shkurtër të shfrytëzonin një nga portet më
të mëdha në Shqipëri. Aksesi më i shpejtë
drejt Portit të Durrësit u dha mundësinë kompanive të Kosovës që të mos kishin vetëm një
korridor furnizimi përmes Selanikut. Rruga
ndihmoi në reduktimin e kostove me rreth
50 për qind, në krahasim me kostot e larta të
transportit që tregtarët kosovarë detyroheshin
të paguanin nga kalimi i kamionëve të tyre
nëpërmjet Greqisë dhe Malit te e Zi. Korridori
Durrës-Kukës ka rëndësi të madhe për faktin

drimi i doktor Piperos përballë kolegëve gjatë
debateve dhe diskutimeve në panelet televizive
duke dëgjuar shokët me durim e me respekt e
duke përdorur argumente shkencore e duke
dhënë ndihmesën e tij të vyer. Po kështu edhe ndaj
vizitave të pacientëve është tepër i përkushtuar
dhe i impenjuar duke u dhënë përherë kurajo,
optimizëm dhe shpresë se gjithçka do të kalojë
duke dhënë këshilla të nevojshme dhe efikase.
Që nga shfaqja për herë të parë të koronavirusit
në vendin tonë doktor Pipero ka qenë përherë në
vijën e parë dhe gjithnjë i kudondodhur në luftën
ndaj sfidës që kemi përballë prandaj pandemisë,
e cila po përpiqet me thonj e me dhëmbë për të rezistuar për të na dëmtuar. Në gjykimin tim njerëz
dhe intelektualë të tillë lipset që të vlerësohen, t’u
shprehim mirënjohje e respekt për kontributin
e tyre dhe t’i lartësojmë këto figura që të bëhen
shembull e burim frymëzimi edhe për intelektualë
të tjerë të veprimtarisë shkencore e shoqërore.
Është pikërisht kjo arsyeja që këtë shkrim portret
ia dedikoj me meritë dhe dinjitet mjekut të talentuar e të palodhur Pëllumb Pipero.

kombëtare me interesin kombëtar. Një sjellje e
tillë nga politika e politikanët shqiptarë bëjnë
të mundur kapjen e shtetit, bllokimin e funksionit të tij nga korrupsioni, krimi gjithfarësh,
padrejtësia, vjedhja dhe tradhtia publike. I
gjithë tranzicioni 30-vjeçar në Shqipëri duke
qenë i tillë vetëm sa ka prodhuar e përsëritur
kriza, apo më sakt ë i gjithë tranzicioni e ka
mbajtur shtetin shqiptar dhe demokracinë
shqiptare në prapambetje, në moszhvillim,
në mosndërtim dhe mosfunksionim të shtetit
ligjor dhe rrjedhimisht dhe jashtë dyerve të
Bashkimit Europian, pra në 30 vite Shqipëria
mbeti në krizë vlerash dhe standardesh
demokratike. Shqipëria nga një krizë monotone komuniste 45-vjeçare kaloi në një krizë
tjetër demokratike që prej 30 vitesh nga koha
e vetërënies së komunizmit. Në Shqipëri u
duk se me shembjen e komunizmit Shqipëria
shpëtoi dhe e kapërceu krizën komuniste,
por shumë shpejt ra në një krizë tjetër, në atë
demokratike dhe që nuk dihet se kur do të dalë
prej saj. Ndoshta dhe shpresa e shqiptarëve
për t’u ndarë nga ky tranzicion traumatik
dhe nga kjo krizë e tejzgjatur do ta kryejë
vetingu. Ligji demokratik, mirëfunksionimi
dhe zbatimi i tij është vlera më e madhe në
demokraci dhe funksionim e zbatim i ligjit do
të thotë funksionim i shtetit demokratik dhe i
shoqërisë demokratike dhe ligji e zbatimi i tij
e ruan demokracinë.

se transporti i mallrave dhe i pasagjerëve zë
peshën kryesore të transportit në total, si
brenda vendit ashtu dhe me Kosovën. Mirëpo
rruga doli shumë, shumë e shtrenjte. Rreth
një e katërta e pagesave vjetore të borxhit
publik të sotëm që të gjithë ne si qytetarë në
Shqipëri paguajmë nga taksat tona, vjen nga
përballimi i kostos së kësaj rruge.Vetëm kosto
e mirëmbajtjes së saj i tejkalon të 35 milionë
eurot në vit. Kjo është arsyeja që qeveria vendosi ta bëjë rrugë me pagesë(jo për banorët
në të dyja anët e rrugës). Kush përdor rrugën
dhe shkurton kohën e kalimit nga 5 në dy orë
duhet të paguajë 5 euro për autoveturën e vet
dhe 23 euro për kamionin. Trau që të bën ta
paguash këtë rrugë si këtej dhe andej kufirit
me Kosovën ia vlen koston e përfundimit të
saj(Rruga e Kombit është ende e papërfunduar në disa segmente të saj dhe kosto totale
e përfundimit i kalon të 100 milionë eurot)
dhe koston vjetore të mirëmbajtjes. Nëse kjo
rrugë nuk mirëmbahet dhe nuk përfundohet,
degradimi dhe shkatërrimi gradual i saj është
i sigurt. Prandaj dhe mirëmbajtja e saj, gjë që
e siguron trau për pagesën e Rrugës së Kombit, është veprim patriotik dhe ekonomik, në
interes si të Shqipërisë dhe Kosovës.
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Akademiku pohon se ka një mosekzistim të IMK

Emin Riza: Gjendja e monumenteve
të kulturës katastrofike, të gjithëditurit në
institucione janë emëruar pa qenë specialistë
Julia VRAPI

G

jendja e monumenteve
të kulturës është katastrofike dhe të gjithëditurit në institucione nuk
kanë dëgjuar zërin e specialistëve.
Kështu shprehet akademiku Emin
Riza, në një reagim të tij këtë muaj
të fundit të këtij viti në lidhje me
problemet e trashëgimisë kulturore
në vendin tonë. Në një kohë kur
nga institucionet bëhet me dije dhe
miratime projektesh për ndërhyrje
për objekte të ndryshme, akademiku Emin Riza shprehet se janë
të pakta duke sjellë në vëmendje
problemet që kanë bërë me dije
specialistët ndër vite. Në reagimin
e tij akademiku i njohur thotë se
Shqipëria deri në 1990 ka qenë një
nga vendet, ku për monumentet e
kulturës tregohej kujdes me mirëmbajtjen.“Gjendja e monumenteve në
Shqipëri nuk është problematike,
por është katastrofike. Shqipëria
deri në vitin 1990 ka qenë një nga
vendet më të zhvilluara europiane
për mbrojtjen e monumenteve të
kulturës. Është rasti për të ritheksuar pohimin e personalitetit të njohur
ndërkombëtarisht Xhevat Erder, ish
drejtues i Qendrës Ndërkombëtare
të Vlerësimit të Monumenteve, i cili
më pat pohuar në vitin 1980 gjatë
shoqërimit të tij në Shqipëri“Qendra
e Ndërkombëtare e Vlerësimit të
Monumenteve nuk duhet të jetë në
Romë, por në Tiranë”. Pas vitit 1990
ka jo një rënie, por një mosekzistim
të Institutit të Monumenteve të Kulturës, i cili është formalisht.Vetëm se
ka një tabelë që shkruhet tek dera,
ka një drejtoreshë dhe përgjegjës
sektori, por nuk bëhet asgjë”, thotë
akademiku. Me kritika ndaj Institutit
të Monumenteve të Kulturës, që me
ligjin e ri u quhet Instituti Kombëtar
iTrashëgimisë Kulturore, akademiku
Riza vijon se specialistë të njohur
që sot janë në pension duhet të jenë
në konsultat për punën, por sipas tij
kjo nuk ndodh. “Është me të vërtetë
katastrofike për arsye, sepse përvoja
e fituar mbi rreth 30 vjet nga brezi
i parë i restauratorëve shqiptarë
humbën, mbaruan. Kanë dalë në

Baleti “Arrëthyesi”, një
kryevepër klasike në
skenën shqiptare

pension, por kjo nuk është arsye për
të mos u konsultuar apo mos u mbajtur parasysh nga IMK, ku ka muhabete dhe jo punë. Kur them gjendja
katastrofike, e para nuk ndërhyhet
për dëmtime të vogla në monumentet që duhet të jenë të shpeshta dhe
nën mbikëqyrje. Nuk ka punëtorë që
ishin të ngarkuar si dikur për mirëmbajtjen e monumenteve të kulturës”,
thotë akademiku Riza.
Specialistët në institucione
Profesor Emin Riza është një
ndër emrat më të shquar të restauruesve shqiptarë dhe një nga
studiuesit më të mirë në fushën e
ndërtimeve të vjetra. Ai thotë se
ka nisur punën me monumentet e
kulturës, që nga viti 1962 në vendin
tonë. Por akademiku Riza shpreh
keqardhjen që mënjanimi i rrjetit
të kujdestarëve ishte negative për
monumentet. “Mënjanimi i plotë të
rrjetit të kujdestarëve të monumenteve në mbarë hapësirën e shtetit
shqiptar, një masë thelbësisht negative për ruajtjen e tërësisë të vlerave

Studentët, një vizitë në dy
muzetë në qytetin e Krujës
Muzetë në qytetin e Krujës
janë gjithmonë në vëmendjen
e vizitorëve të ndryshëm. Por
ditët e fundit janë vizituar dhe
nga të rinjtë. Studentët e Masterit Profesional “Restaurim
Monumentesh Kulture” zhvilluan ditët e fundit një vizitë
në Muzeun Gjergj Kastrioti
Skënderbeu dhe Muzeun Etnografik në Krujë. Përurimi i
Muzeu Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu është bërë më
1 nëntor 1982 në kështjellën e
Krujës. Kompleksi i muzeut
është shpërndarë në disa hapësira, të cilat vizitohen kronolog-

jikisht sipas ngjarjeve. Muzeu u
ndërtua në kalanë e famshme
të Krujës, kryeqendra e shtetit
të Arbërit dhe personifikim i
disfatës së ushtrive osmane,
për tri herë rresht, në shek.
XV. Muzeu Etnografik i Krujës
ndodhet brenda kalasë së Krujës. Ky muze është ngritur në
shtëpinë e familjes sëToptanve,
e cila është një ndërtesë e tipit
“çardak” e vitit 1764. Banesa
është monument kulture e
kategorisë së I-rë. Me objektet
që përmbajnë muzetë në Krujë,
janë vende për të cilët vizitorët
tregojnë shumë interes.

arkitekturore dhe teknike të veprave
të shquara monumentale. Ministria
e Kulturës duhet të mendojë për rrjetin e kujdestarëve për monumentet
e kulturës. E kam pohuar dhe më
parë të ngrihet rrjeti i kujdestarëve,
të kontrollohen çdo vit të paktën
njëherë monumentet dhe të bëhen
ndërhyrje mirëmbajtëse. Por tek
ne zërat e specialistëve nuk janë
marrë parasysh, nuk të dëgjon njeri.
Janë të gjithëditurit në institucionet.
Këta të gjithëditur janë specialistë
sot, janë të emëruar specialistë pa
qenë”, shprehet akademiku. Mes të
tjerave akademiku Emin Riza thotë
se kreu i Institutit të Monumenteve të
Kulturës sot (IKTK), duhet të zgjidhet
prej punonjësve të institutit apo atyre
që tashmë kryejnë funksione jashtë
kategorisë së monumenteve, duke
pas ushtruar më parë këtë funksion.
Sipas tij, vijueshmëria e ndërhyrjeve
mirëmbajtëse ndaj monumenteve
është kusht primar për ruajtjen e
origjinalitetit të këtyre dëshmive
unikale historiko-kulturore.

Baleti“Arrëthyesi”, në skenën shqiptare ka ardhur me interpretimin
e artistëve tëTeatrit të Operës dhe Baletit. Gjatë këtyre ditëve të muajit
të fundit të këtij viti, Teatri i Operës dhe Baletit vazhdon të publikojë
materiale nga arkiva, shfaqje që janë vënë ndër vite në skenën e tij.TOB
sjell në vëmendje këtë herë edhe baletin e njohur“Arrëthyesi”, duke e
cilësuar si një kryevepër klasike, që erdhi në skenë para 4 vitesh me
interpretimin e trupës së baletit.“TKOB solli 4 vite më parë, si dhuratë
të fundvitit, baletin ikonë të Krishtlindjes,“Arrëthyesi" me koreografi
të re nga Enada Hoxha dhe GerdVaso. Kjo kryevepër klasike erdhi në
skenë nën interpretimin e artistëve të trupës së baletit dhe nxënësve të
Shkollës së Baletit, të cilët krijuan atmosferën e kësaj përralle mes ushtarëve, lodrave, ëmbëlsirave, pemës së Krishtlindjeve, flokëve të dëborës
dhe luleve të vallëzimit,
Princit të Kaltër dhe
Zanës”, shkruan institucioni në një status
në Facebook, ndërsa
ka publikuar dhe foto
nga shfaqja atë kohë
në skenë. Shkruar nga
Çajkovski, baleti me
dy akte është bazuar
në historinë“Arrëthyesi
dhe Mbreti Miush” nga
E.T.A. Hoffmann, libreti
sipas Marius Petipa.
Historia te“Arrëthyesi”,
flet për një të re me emrin Klara, e cila zvogëlohet sa një miush dhe
Arrëthyesi i saj i dashur shkon në luftë së bashku me lodrat e tjera
kundër miut të lig. Më vonë ai transformohet në një princ të bukur dhe
ata shkojnë së bashku në mbretërinë e zanave floksheqer (Confiturembourg) për të mbretëruar përgjithnjë. Në fillim një balet i porositur nga
drejtori i teatrit të Moskës me kërkesën specifike të mbretërve rusë,
"Arrëthyesi" menjëherë u bë një nga veprat më popullore që vihet në
skena të teatrove të ndryshëm në botë. Çajkovski kompozoi muzikën e
baletit mes viteve 1891 e 1892.Vënia e parë skenike që u realizua në të
njëjtën kohë me operën "Iolanta", po e kompozitorit Çajkovski, u realizua në 18 dhjetor 1892 pranë teatrit "Mariinskij" të Shën Pjetërburgut
në Rusi. Shfaqja me koreografi të balerinit rus Lev Ivanovi, u drejtua
nga kompozitori italian Riçardo Drigo. Në vitin 1934 në Mariinsky,
(Kirov)Teatri i Operës dhe Baletit u inskenua edicioni iVassilijVajnonen
dhe po atë vit u pa inskenimi europian i baletit, në Londër në Sadler's
Well, sipas koreografisë së Ivanov. Në Itali mbërriti vetëm pas 4 vitesh
të prezantimit të parë të tij, në 1938 në teatrin "La Scala" të Milanos.

Akademia: Vepra e Bardhyl
Londos, në themel të kulturës
Bardhyl Londo është
një ndër intelektualët dhe
shkrimtarët tanë të çmuar.
Të premten në ditëlindjen e
tij Akademia e Shkencave të
Shqipërisë shpërndau një mesazh urimi për poetin Bardhyl
Londo. Akademia shkruan
se në personalitetin e tij ai
ngërthen poetin, prozatorin,
kritikun e arteve, intelektualin dijegjerë, drejtuesin e
suksesshëm të institucioneve
artistike, staturën e deputetit
dinjitoz, e mbi të gjitha njeriun
me shpirt të madh e bujar.“Vepra e tij është në themel të kul-

turë sonë kombëtare dhe për
rëndësinë e saj, ajo e ka çuar
emrin e tij edhe në disa gjuhë
dhe kultura të tjera në Europë
e në botë”, shprehet mes të tjerave Akademia e Shkencave të
Shqipërisë në mesazhin për poetin. Botimet e tij kryesore përfshijnë poezinë dhe prozën dhe
ndër to përmendim “Krisma
dhe trëndafila" (1975), “Hapa
në rrugë” (1981), “Emrin e ka
dashuri” (1984), “Si ta qetësoj
detin” (1988), “Ditë njerëzore”,
“Shën Shiu” (2010), “Jeta që na
dhanë” (2013) apo dhe "Prilli i
hidhur" (2020).

“Këngën e t’zgjuarit”, ninulla
e shkruar nga Jul Variboba
Krishtlindja është një nga
ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit të festave të arbëreshëve.
Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët shprehet
se për këtë ngjarje të shënuar
shkrimtari i shquar Jul Variboba, (i lindur në San Giorgio Albanese) kishte shkruar ninullën
“Këngën e t’zgjuarit”, ndërsa ka
publikuar dhe një video ku artistët kanë punuar me këtë këngë.
“Kjo këngë e njohur edhe me
titullin "Fjëj o bir", pjesë e "Kalimerës së Krishtlindjeve”, vjen me
interpretimin e korit të fëmijëve
të Lungros, qytezë arbëreshe në

provincën e Kozenxës në Kalabri, si në videon e mëposhtme
të publikuar nga gazetari Arbër
Agalliu. Për realizimin e saj
kanë punuar artistët e njohur
Anna Stratigo (drejtuese artistike), Pierpaolo Petta dhe Spiro
Pano”, shprehet QSPA. Jul
Variboba është një shkrimtar i
njohur. Arbëresh nga Mbuzati
(San Giorgio Albanese) i Kalabrisë. Ishte rektor i Seminarit
arbëresh të Shën-Benedikt në
Ullano dhe aty në vitin 1762 botoi veprën "Gjella e Shën-Mërisë
Virgjër"- një vepër e hartuar me
synim artistik.
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Piktori Robert Përmeti: Në ditë të vështira t’i kthejmë sytë nga arti

Ekspozita “Breza në artet figurative”,
këtë dhjetor vjen me 75 punime
Julia VRAPI

E

kspozita “Breza në artet figurative” edhe këtë dhjetor nuk
mungon në Muzeun Historik
Kombëtar. Janë 30 autorë,
piktorë dhe skulptorë që prezantojnë
në këtë ekspozitë të përvitshme 75
punime. Ekspozita u hap në një vit të
vështirë prej pandemisë dhe vjen në
edicionin e pestë, por piktorët shprehen
se përcjellin mesazhe përmes saj. Një
ekspozitë që prezanton 10 skulptura të
punuara nga 4 autorë dhe pjesa tjetër
janë punime të piktorëve. Piktori dhe
organizatori i kësaj ekspozite Robert
Përmeti thotë se në kot kohë të vështira
sytë duhet ti kthejmë nga arti, si mënyra
më e mirë për të hequr stresin.“Në ditët
e vështira nga trysnia psikologjike që
po kalojmë, duhet që të kthejmë sytë
nga muzika letërsia, piktura, skulptura
dhe sportet, si mënyra më e mirë për të
hequr stresin. Mesazhi jonë është në
këtë kohë pandemie, nëse ka një motiv
që duhet njerëzit sado pak ti çlirojmë
nga stresi i kohës që jetojmë është që
arti luan një rol shumë të madh. Ky
është qëllimi jonë”, thotë Përmeti, në
një reagim të tij. Ekspozita u hap më
datë 24 dhjetor dhe do të qëndrojë
deri më datë 30 të këtij muaji. Piktori
Robert Përmeti, i cili është dhe organizatori i kësaj ekspozite që nga edicioni
i parë, thotë se këtë vit “Breza në artet
figurative 2020”ka të veçantën e saj në
punët që janë prezantuar për publikun,
që mund ti shikojë këto ditë në sallën
e Muzeun Historik Kombëtar. “Në
punët e prezantuara në tablo pikture
mbizotëron teknika e vajit. E veçanta e
kësaj ekspozite në punët e prezantuara
nga autorët pjesëmarrës në raport me
të tjerat, mbizotëron tabloja kompozicionale dhe portreti. Prioritetin më të
madh në pikturë e ka kompozicioni.
Dhe pak hyjnë dhe natyrat e qeta, peisazhet, etj”, shprehet Robert Përmeti.
Autorët pjesëmarrës
Punët këtë vit janë nga autorë të
njohur, por prezantohen dhe vepra
të artistëve që janë ndarë nga jeta.
Ekspozita përmban veprat e artistëve
Fadil Pëllumbi, Guri Madhi, Sali Shijaku, Shaban Hysa, Xhevdet Dada, Lec
Shkreli, Nikolin Ivanaj, Romeo Goliku,
Robert Përmeti, Anastas Kostandini,
Leka Rudha, Llambrini Dena, Emiona
S. Nako, Pëllumb Bylyku,Vehap Kokalari, Idriz Balani, Nesti Taço, Dylber

Teatri i Kukullave, Margariti:
Projekti i ndërhyrjes për
rikonstruksionin është gati

E veçanta e kësaj ekspozite në punët e
prezantuara nga autorët pjesëmarrës në
raport me të tjerat, mbizotëron tabloja kompozicionale dhe portreti. Prioritetin më të
madh në pikturë e ka kompozicioni. Dhe pak
hyjnë dhe natyrat e qeta, peisazhet...
Neziri, Bardha Buza, Majlinda Alia,
Blerta Xhomo, Gjergji Meta, Gëzim Hidri, GretaTahiraga, Altin Ahmeti, Elvis
Goliku dhe Eni Veveçka. Piktori dhe
organizatori Robert Përmeti thotë se
mes emrave pjesëmarrës janë artistë
shqiptarë që vijnë dhe nga Greqia, Italia apo dhe nga Kosova. Në reagimin e
tij piktori Përmeti tregon se ka punë në
ekspozitë që datojnë që në vitet ’60 nga
emra të njohur të artit shqiptar.“Koha e
realizimit të pikturave nuk është kusht
për ne, sepse secili prezanton veten e
tij. Përshembull kemi dhe punë nga
viti 1960, 1966. Unë kam një punë të
viti 1978, por ka dhe punë të reja që
janë realizuar”, tregon piktori Robert
Përmeti për ekspozitën e këtij viti
“Breza në arte figurative 2020”. Duke
folur për artistët pjesëmarrës, Përmeti

“Shtëpia pa dritare”, Saimir Gongo:
Debutimi i parë si dramaturg
Shfaqja teatrore “Shtëpia
pa dritare” shkruar dhe vënë
në skenë nga Saimir Gongo
ka qenë premierë, në sezonin
artistik të Teatrit Kombëtar
para disa vitesh. TK e risolli
këtë vepër në programin artistik online këtë muaj të fundit
të vitit. Autori Saimir Gongo
thotë se me këtë vepër ka qenë
debutimi i parë i tij si dramaturg.“Gjashtë vite më parë, në
datën 20 dhjetor të vitit 2014,
u shfaq premiera e shfaqjes
"Shtëpia pa dritare". Ky ishte
debutimi im si dramaturg
dhe regjisor në sallën pres-

tigjioze të Teatrit Kombëtar të
Shqipërisë. Me këtë rast dua të
falenderoj dhe përshëndes të
gjithë ata që morën pjesë apo
bënë të mundur realizimin e
këtij projekti, kastin e mrekullueshëm të aktorëve, stafin realizues dhe Teatrin Kombëtar”,
shprehet Gongo, në një status
të tij në Facebook. Aktorë në
role në vepër janë Sokol Angjeli,
Neritan Liçaj, Gert Ferra, Eva
Alikaj për të vijuar dhe me Indrit
Çobani, Enkel Gurakuqi dhe
Ergys Çekrozi. Skenografia dhe
kostumografia KlajdYmeri dhe
formulimi muzikor Sokol Marsi.

tregon se artistët që vijnë nga jashtë
kanë peisazhet nga Shqipëria në
punët e tyre. Duke u ndalur në veprat
në skulpturë, organizator dhe kurator
i ekspozitës Robert Përmeti thotë se
skulptura këtë vit vjen këndshëm.
“Vjen me një lloj trilli tjetër. Skulptura në këtë ekspozitë kësaj radhe
meriton fjalën qershia mbi tortë. Idriz
Balani që vjen me 3 portrete midis
të tjerave edhe me një medaljon për
Moikom Zeqon. Është Dylber Neziri
me 3 skulptura shumë simpatike, nga
Librazhdi Gëzim Hidri ka realizime
me materiale të bukura, ndërkohë
kemi dhe skulptoren Llambrini Dena,
që merr pjesë në ekspozitë”, thotë
Përmeti. Ekspozita këtë vit sipas tij pati
mbështetjen nga Ministria e Kulturës,
që krijoi mundësinë për sallën e MHK.

Teatri i Kukullave pritet që ti nënshtrohet rikonstruksionit.
Godina e teatrit pësoi dëmtime gjatë tërmetit të nëntorit të vitit
2019, por ministrja e Kulturës Elva Margariti shprehet se projekti i
ndërhyrjes është gati.“Shumëkush e njeh si Teatri i Kukullave, por
në të vërtetë ajo godinë ruan shumë histori. Tërmeti i 26 nëntorit
shkaktoi dëme edhe në këtë godinë monumentale.Tashmë projekti
i ndërhyrjes është gati, për rikonstruksionin e çatisë, muraturës,
ruajtjen e elementëve origjinalë. Puna vazhdon”, shprehet ministrja
Elva Margarit në një status të saj në Facebook, ku ka publikuar
dhe një video që tregon godinën e teatrit. Ndërtesa ku sot ndodhet
Teatri Kombëtar për Fëmijë (TKF) ose siç quhet ndryshe Teatri i
Kukullave filloi të ndërtohet nga austriakët dhe u përfundua në vitin 1925 nga shteti shqiptar. Ajo ka qenë selia e legjislativit shqiptar
në vitet 1925-1944 dhe me ardhjen e komunistëve në pushtet ndërtesa shërbeu si selia e Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar. Më
pas, gjatë viteve
të para të regjimit
komunist, ka shërbyer si shtëpia e
pionierëve sovjetikë, duke qenë
në dispozicion të
fëmijëve të specialistëve rusë. Sot
këtu është vendosur Teatri i Kukullave. Në shfaqjet
e Teatrit të Kukul l ave p ë rd o r e n
kukulla me tela,
kukulla marionete, maska, teatro hijesh e pantomime si dhe
shfaqje me aktorë. Teatri i Kukullave, duke qenë i vetmi teatër
profesionist për fëmijë është njëkohësisht e vetmja shkollë edhe
për teatrot e tjera të vendit. Ky teatër me shfaqjet e tij ka marrë
pjesë në shumë festivale Evropiane dhe Ballkanike.Teatri i Kukullave më 6 dhjetor të këtij viti festoi 70 -vjetorin. Krijuar si trupë
profesioniste në vitin 1950, ndër dekada regjisorë dhe aktorë të
ndryshëm kanë sjellë shfaqje teatrore. Portretet e artistëve si Zija
Grapshi, Xhavit Xhepa, Xhavit Sallaku, Lorenc Pepa, Mirketa
Çobani, Zef Kurti, Melpomeni Çobani, Eva Pëllumbi, Marilda
Furxhi, Bakie Baboçi, Shegushe Babeti, etj, janë të njohur për
të gjithë ata që kanë ndjekur jetën artistike të këtij institucioni.
Personazhi i Ujkut, Pinoku, Trimi, Gjergj Elez Alia, Kokëkashta, etj, janë në kujtimet e të gjithë atyre që i kanë duartrokitur
shfaqjet në sallë. Edhe pse në një moment të vështirë për shkak
të pandemisë u ekspozua historia e teatrit me anë të kostumeve
të vjetra dhe kukullave të dashura, të cilat të kujtojnë kontributin
e atyre që e themeluan.

Institucionet fetare në Shqipëri, në
fotografitë e Michel Steboun
COD - Center For Openness And Dialogue ka publikuar disa fotografi, që janë
realizuar nga Michel Steboun. COD shprehet se me
fotot e publikuara sjell dhe institucionet fetare në fundvitet
komuniste apo dhe rihapjen
e tyre më pas. “Në vigjilje të
Krishtlindjes po ndajmë me
ju disa foto-histori realizuar
nga fotografi Michel Setboun.
Dokumentimi i institucioneve
fetare në fundvitet komuniste
dhe rihapja e tyre në fillimet e
demokracisë përbën një ndër
galeritë më të rëndësishme

të Setboun. Personazhet në
foto janë Stefan Duka, ndër
nismëtarët e parë të rihapjes së kishës ortodokse në
Gjirokastër dheVincenzo Foca,
françeskani italian i cili pozon
në katedralen e Shën Shtjefnit,
në Shkodër, që dikur shërbente
si pallat sporti”, shprehte COD.
Disa ditë më parë në Qendrën
për Hapje dhe Dialog (COD) u
hap ekspozita “40 Vjet Histori
në Vendin e Shqiponjave”. Kjo
ekspozitë prezantonte katër
dekada rrugëtim përmes imazhesh nga fotoreporteri i njohur francez, Michel Setboun.

Kalaja e Kaninës, një nga
fortifikimet e rëndësishme mesjetare
Në Shqipërinë jugperëndimore, një nga fortifikimet
e rëndësishme mesjetare
është edhe kalaja e Kaninës.
Ajo ndodhet në Vlorë mbi
një kodër me lartësi 380 m.
Në një material që ka publikuara Instituti Kombëtar i
Trashëgimisë Kulturore shprehet, se si shumë qytete të tjera
mesjetare të Shqipërisë, kalaja
e Kaninës e fillon jetesën e saj
që nga koha antike.“Më vonë,
në shek. VI, Kalaja rindërtohet nga Justiniani. Muret
rrethuese përfshijnë një sipërfaqe prej 3,5 ha dhe kanë një

gjatësi të përgjithshme prej
1 km. Ashtu si në Shkodër,
kalaja ndahet nga mure tërthore në tri pjesë. Prej tyre sot
ruhet vetëm muri që ndan
pjesën më të lartë të kodrës,
i cili mbrohej nga tre kulla
dhe përshkohej nga katër
porta. Kullat që përforcojnë
muret kanë forma rrethore,
poligonale, trekëndëshe dhe
katërkëndëshe. Shumë prej
tyre, përveç teknikës së ndërtimit dhe me format e tyre
planimetrike, përfaqësojnë
periudha të ndryshme ndërtimi”, thuhet në material.
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Futboll femra/ Dalipi, talentja e Kinostudios që synon të arrijë Kombëtaren
FSHF, pas projekteve mbështetëse të UEFA-s
e FIFA-s, ka ndërmarrë nisma për të shtuar ekipet e femrave në futboll. Ndërkohë, kanë nisur
të spikasin talentet e para. Shumë prej tyre
militojnë në kryeqytet e një prej tyre është dhe
Pranvera Dalipi, e cila angazhohet me skuadrën e
Kinostudios. Ajo tregon pasionin dhe ëndrrën që
e lidh me futbollin, si dhe dëshirën për të kaluar
së shpejti në ekipin kombëtar të fermave.“Jam 16
vjeçe dhe prej disa vitesh luaj futboll. Aktualisht
luaj me skuadrën e Kinostudios dhe pozicioni
im në fushë është mesfushore krahu. Skuadra e
Kinostudios ku unë luaj, momentalisht ndodhet
në vendin e gjashtë dhe është në Kategorinë Superiore, pjesë e së cilës janë edhe 11 skuadra të

tjera të futbollit të femrave”tha ajo. Më pas Dalipi
tregon se si u lidh me futbollin dhe si ëndërron të
veshë fanellën kuqezi.“Të bëhesha një futbolliste
ka qenë gjithmonë një ëndërr për mua. Futbollin,
si çdo vajzë tjetër në Shqipëri e kam nisur duke
luajtur në lagje. Deri sa një ditë mësova nga një
shoqe se së fundmi ishte hapur një ekip për femra
dhe arrita të bëhesha pjese e atij ekipi, falë aftësive të mia tepër të mira që kam në futboll, pasi
kam impakt në fushë dhe e dominoj sferën. Sot
jam duke vazhduar pasionin tim për futbollin dhe
shpresoj që të arrij sa më lart për të nderuar së
pari veten, familjen, skuadrën ku luaj, e mandej
edhe kombëtaren e Shqipërisë. Ndërkohë, të luaj
me fanellën e Kombëtares është një ëndërr tjetër

për mua, por që fatkeqësisht akoma nuk është
realizuar. Futbolli në Shqipëri ka vështirësitë e
veta, pasi të katapultohesh në kombëtare nuk
është e lehtë. Kudo ka bërryla. Por, megjithatë,
pavarësisht kësaj unë do të vazhdoj të punoj e
ushtrohem fort dhe jam e sigurt që një ditë do të
jem pjesë e Kombëtares së Futbollit të Femrave
në Shqipëri”, shtoi ajo. Por Dalipi ka dhe pasione
të tjera veç futbollit, sepse ndjek Liceun Artistik.
“Përveç futbollit, diçka tjetër që më pëlqen apo
e kam pasion është të vizatoj dhe pikturoj. Ndërkohë që jam duke ndjekur shkollën për këtë gjë,
jam në vitin e dytë për pikturë tek Liceu Artistik
“Jordan Misja”, përfundoi talentja e Kinostudios
në futboll për femra, Pranvera Dalipi.

Mesfushori me tipare ofensive reklamon ligën e tretë gjermane para Superligës shqiptare

Ish-i i Kombëtares “mosmirënjohës”,
Valdet Rama: Në Shqipëri qëndrova
sa për të marrë formën sportive
Adriatik BALLA

L

ojtarët e Kombëtares, pasi
e mbyllën me sukses angazhimin e tyre në Ligën
e Kombeve, duke merituar
vendin e parë në grupin e katërt të
Divizionit C, po kalojnë një moment të
mirë edhe me skuadrat e tyre në ligat
e ndryshme europiane. Një pjesë nuk
reshtin së vlerësuari mundësinë 2që u
ka dhënë trajneri Edi Reja dhe FSHF,
por ka dhe nga ata që vlerësojnë edhe
kampionatin shqiptar nga kanë dalë
apo që kanë luajtur në faza të caktuara.
Çuditërisht nuk e ka këtë mendim një
tjetër lojtar kuqezi, i shkëputur sigurisht
nga grumbullimet e Kombëtares, i cili
erdhi me bujë në kampionatin shqiptar
një vit më parë, por më parë iku se
u stabilizua në ekip, e tani nga liga e
tretë në Gjermani ku ndodhet, shpreh
mospërfillje për kampionatin, duke
thënë se e shfrytëzoi thjesht sa për të
kapur formën sportive. Dhe ky është
mesfushori me tipare ofensive Valdet
Rama, dikur nën De Biazin lojtar që
erdhi me bujë dhe bëri disa ndeshje të
mira, madje shënoi dhe gol, por vetëm
kaq, pasi forma e tij nuk ishte stabile
dhe minutazhi nuk përputheshin me
objektivat madhore që kishte grupi.
Ardhja dhe largimi nga Kukësi
Sezonin e kaluar ai llogaritej si
pikë e fortë e Kukësit në kampionatin
shqiptar. Madje erdhi me pompozitet

në merkaton e dimrit, për të rritur objektivin e verilindorëve e pati mjaft prej
atyre që besuan se lojtari do të bënte
diferencën e mund të rivalizonte, pse
jo, për“Këpucën e Artë”të kampionatit.
Ndonjë gol e bëri, por e përgjithshmja
ishte se ai dështoi. Bëhet fjalë për
mesfushorin me tipare ofensive,Valdet
Rama, ish-lojtar i skuadrës kombëtare.
Rama luan aktualisht në Ligën e Tretë
gjermane me skuadrën e Mepen,
mirëpo në të kaluarën e tij ia ka dalë të
jetë pjesë edhe e La Liga, duke u aktivizuar meVajadolid. Madje, ish-futbollisti
i kombëtares ka mposhtur në atë kohë
edhe Barcelonën e Lionel Mesit e Nejmar. Në një intervistë për“liga3online.
de”, sulmuesi thekson se kërkon të

vazhdojë ende të luajë edhe pse është
33-vjeç pasi ai ndihet si një 26-vjeçar.
“Nuk dua të përcaktoj një vend. Kam
pasur eksperienca të bukura dhe të
rëndësishme kudo. Kur u transferova
te Hanover 96 në 2009 dhe te Real Vajadolid në fillim të vitit 2013, përmbusha
ëndrrën time të fëmijërisë. Kam dashur
gjithnjë të luaj në Bundesliga dhe në La
Liga. Kështu, ato ishin padyshim destinacione speciale për mua. Në kohën te
Valadolid mbaj mend që edhe mposhtëm Barcelonën e cila kishte yje si Mesi,
Nejmar dhe Çavi”, tha ai. Më pas bën
një analizë të karrierës së tij.“Sigurisht
që jo. Kam menduar shpesh nëse vendimet e mia kanë qenë të sakta, por nuk
ka pasur asgjë që nuk do ta bëja sërish.

Mbrojtësi/ Berat Gjimshiti
“ylli” i Atalantës në Serie A
Nëse ka një futbollist të Kombëtares që mund t’i vësh notën
“10” pa frikë në këtë periudhë
është Berat Gjimshiti, pasi është
shndërruar në “yll” tek Atalanta,
duke merituar lavdërime për
punën që po bën dhe faktin se
po ndihmon skuadrën e tij si në
kampionat dhe në Champions
League. Kështu, Berat Gjimshiti,
vetëm 2 vite e gjysmë më parë
po bënte gati valixhen që të
largohej nga Atalanta ku nuk
aktivizohej për të provuar fatin
e tij në ndonjë klub tjetër. Tani,
mbrojtësi shqiptar është kthyer

në një të pazëvendësueshëm
në radhët e klubit italian dhe
po luan më shumë se kushdo
tjetër. Me mbylljen e pjesës së
parë të sezonit në Itali, bilanci
statistikor sheh Gjimshitin si më
të aktivizuarin mes mbrojtësve,
si në kampionat, ashtu edhe në
Ligën e Kampioneve, ku Atalanta
në dy sezonet e fundit ka qenë
një surprizë mjaft e këndshme.
Gjimshiti ka luajtur 947 minuta
në Serinë A, në 13 takimet e zhvilluara deri tani nga Atalanta,
duke qenë para Toloit, i cili është
futbollisti që i afrohet më shumë

në prapavijë me 918 minuta. Në
Ligën e Kampioneve, Gjimshiti
bën ligjin, pasi aty ka luajtur
çdo minutë, pra 540 të tilla në
6 ndeshjet e zhvilluara nga Atalanta. Një tjetër sinjal i qartë
se sa është kthyer në element të
besueshëm mbrojtësi shqiptar,
me Gasperinin i cili nuk e heq
nga rreshtimi thuajse asnjëherë,
vetëm kur mbrojtësit i duhet të
pushojë prej aktivizimit të vazhdueshëm. Me pak fjalë, Gjimshiti
është sot një nga më të mirët në
rolin e tij në Serinë A italiane dhe
përcaktues për Atalantën.

Gjithashtu, kam bërë shumë miq, disa
prej të cilëve jam ende në kontakt. Ka
qenë një udhëtim shumë i bukur, por
që ende nuk ka përfunduar”, theksoi
Rama. Më pas vjen përgjigja për objektivat që ka me Mepen në Gjermani.
“Doja vërtetë shumë të kthehesha në
Gjermani, gjithashtu doja të isha afër
familjes sime që jeton në North-Rine
Uatsap. Angazhimi në Shqipëri ishte
thjesht për të rifituar pak formën me
praktikë. Para se të shkoja në Shqipëri,
pas një aventure në Kinë, isha pa një
klub për disa muaj dhe ishte e vështirë
të fitoja formën në Gjermani. Shumë
klube më thanë se isha i vjetër. Gjithsesi,
ende e dija se kisha aftësi dhe ato mund
të bënin diferencën. Mepen tregoi
interes gjatë kohës sime në Shqipëri
dhe pak më vonë më dha mundësinë
të luaja sërish në një ligë profesionale
në Gjermani. I jam mirënjohës Mepen
për këtë”, shtoi Rama, çuditërisht duke
falënderuar gjermanët e jo Superioren
tonë që e rriti në formë për të bërë
kapërcimin që i duhej. Në fund ka
koment edhe për planet pas futbollit.
“Dua të luaj sa më shumë të mundem.
Në këtë vit mbusha 33-vjeç, por unë
ndihem si 26. Jam shumë i lumtur për
këtë, por nuk e marrë për të mirëqenë
që jam ende në formë dhe që mund të
luaj në nivel të lartë. Ajo çfarë do të bëj
pas karrierës si futbollist është ende
e paqartë për mua”, përfundoi Rama.

SULMUESI

Valon Ahmedi braktis
Shkëndijën e Gjokës,
kalon në Bjellorusi
Pas rreth një viti me fanellën e
Shkëndijës së Tetovës, fantazisti Valon Ahmedi është larguar sërish nga
Maqedonia e Veriut, këtë herë për t’u
transferuar në Bjellorusi, ku do të luajë
për skuadrën e Shakhtar Soligorsk.
Lajmi është dhënë nga mediat maqedonase, sipas të cilave palët kanë ditë
që negociojnë dhe më në fund kanë
arritur marrëveshjen, ndërsa Ahmedi
ka fluturuar menjëherë drejt Bjellorusisë, ku do t’i bashkohet skuadrës së
re. Fantazisti 26-vjeçar ka një karrierë
shumë të pasur në Europë, pasi më
herët ka veshur fanellat e skuadrave si
Maribor, Celje e Inter Zapresic, ndërsa
në nivel përfaqësueseje ka zgjedhur të
veshë fanellën kuqezi të Shqipërisë.

TRAJNERI

Ahmataj shpreson që
Skënderbeu të frenojë
marshimin e Vllaznisë
Për korçarët luajnë këtë javë
në Shkodër, konsiderohet mjaft e
vështirë, ndërsa duket se skuadra
bardhekuqe është e plotë si asnjëherë
tjetër. Trajneri Julian Ahmataj duket
optimist, ndërsa në Korçë kanë për lojë
në formë të mirë edhe Ditmar Bicajn
që nuk ka qenë në 100% e tij edhe për
shkak të gjendjes gripale. Ndërkohë
që duhet theksuar se skuadra është
e plotë dhe korçarët, për fat të mirë,
nuk kanë asnjë tjetër shqetësim veç
problemeve afatgjata të Shalës dhe
Dujardin. Në këtë mënyrë, trajneri
Julian Ahmataj do të ketë mundësi që
të hedhë në fushën e blertë, në “Loro
Boriçi”, 11-shen më të mirë dhe lojtarët
më në formë për të shpresuar te kthesa
dhe një rezultat pozitiv.

SUPERIORE

Bylis do të tentojë
kthesën në javën e 11-të
Bylisi përqendrohet te sfida me
Apoloninë, ku 20-vjeçari Arbër Mehmetllari është dëmtuar duke nxjerrë
shpatullën dhe është në dyshim për
ndeshjen me fierakët. Ballshiotët
kanë sfidë delikate dhe synimi janë
tri pikët për të mos lëkundur pozitat
në tabelën e renditjes dhe ndaj Apolonisë kanë një shans për të mbyllur
njëherë e mirë hesapet me vendin e
fundit. Ballshiotët këtë sezon patën
luhatje që në start, ndërsa kur është
zhvilluar më shumë se një fazë, Bylisi
është larg pritshmërive, ndonëse
presidenca ka investuar shumë në
verë për skuadrën U-21 dhe ekipin e
parë. Ndaj, dy ndeshjet që kanë mbetur dhe që shihen si finale, ballshiotët
do të kërkojnë pikët e plota.
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Tirana ringjitet në krye të skuadrave shqiptare në ranglistën e Champions
UEFA publikoi dje një renditje shumë të veçantë
përsa i përket skuadrave që kanë bërë më mirë gjatë
gjithë historisë së Champions League duke filluar nga
viti 1955 e deri më sot në 2020-ën.Tirana është skuadra e parë shqiptare që renditet më mirë pikërisht në
vendin e 140 me 20 pikë të grumbulluara me bardheblutë që lënë pas plot 360 skuadra të tjera nga 500
në total, përfshirë edhe skuadra me emër siVolfsburg,
Atalanta e Leicester. Skënderbeu është klubi i dytë
shqiptar në këtë renditje speciale teksa me 15 pikë
në total mban vendin e 168-të. Më pas vjen Partizani
në vendin e 194-të i ndjekur nga Vllaznia dhe Dinamo. Më pas vinë Kukësi, Flamurtari dhe Elbasani.
Ndërkohë,Tirana po përgatitet për duelin e së dielës
kundër Teutës. Skuadra e trajnerit Nevil Dede do të

luajë ditën e diel në një transfertë të vështirë si ajo ndaj
Teutës. Bardhebluve iu është kthyer në një lloj“tabuje”
sfida ndaj durrsakëve duke qenë se së fundmi ndaj
tyre kanë njohur shumë rezultate negative.Kryeqytetasit janë mposhtur në dy sfidat e fundit në kampionat,
por gjithashtu kanë humbur edhe dy finale përballë
“Djemve të Detit”. Bëhet fjalë për finalen e Kupës së
Shqipërisë të luajtur në “Air Albania” me rezultatin
2-0 me golat e Rustem Hoxhës dhe LorencoVilës. Më
pas erdhi edhe disfata 1-2 po ndaj Teutës në finalen
e Superkupës të luajtur në Elbasan Arena, teksa për
durrsakët e Edi Martinit shënoi dy herë Hebaj, ndërsa
për bardheblutë ishte sa për statistikë goli i Jurgen
Vrapit. Kështu, dy trofe që mungojnë në kryeqytet
dhe që janë akomoduar në Durrës, teksa këtë herë

Tirana do të provojë të ndryshojë trend duke qenë se
trajneri Nevil Dede do të kërkojë të bëjë historinë e tij
ndajTeutës, ndryshe nga paraardhësi i tij. ndërkohë,
mbi objektivin e ekipit foli dje dhe presidenti Refik
Halili. “Është zhgënjim nëse jo, por është shumë
shpejt. Në fazën e parë, kemi dështuar sepse skemi
marrë 50% të pikëve. Por ka ndikuar edhe ndërrimi
trajnerit, dy largimet që kanë ndodhur, ngarkesa
e lojtarëve. Këto largimet e Ngosë, Kobinës, dhe
Dokës na kanë dëmtuar nga ana sportive, por s’i
kemi larguar me dhunë. Shpresoj dhe jam optimistë
që kemi dhe nga drejtori. Brenda datës 10 janar do
të kemi 3 futbollistë. Do të jemi të kujdesshëm të
marrim lojtarë që luajnë, të konfirmuar, por me pak
kosto të madhe”, tha Halili.

“Demat” bazohen tek trioja “MAS” (Mala-Asani-Solomon), që rrezikohen nga kartonët

Partizani s’pyet për mungesa,
me Kukësin si një finale e
parakohshme e kampionatit
Adriatik BALLA

P

artizani ia ka dalë t’i bëjë ballë
me sukses deri tani rivalitetit
në Kategorinë Superiore, edhe
pse në hapat e parë të edicionit
nuk shihej aspak favorit e pretendent,
si pasojë e mungesës së merkatos së
verës, ngaqë UEFA e penalizoi për rastin
“Çinari”. Pra, Partizani nuk mundi të
afrojë elementët e dëshiruar dhe pasojat
janë të dukshme. Megjithatë, trajneri Ilir
Daja, me eksperiencën dhe aftësitë e tij,
ia ka dalë mbanë të mbajë Partizanin
në pozicione të larta në renditje, pra në
grupin e pretendentëve, duke sfiduar
kështu edhe më skeptikët. Ai nuk ka
shumë lojtarë në dispozicion dhe në
çdo rast lutet të mos ketë dëmtime apo
infektime me virus, pasi skuadra ka
një numër të kufizuar lojtarësh të cilët
për Dajën janë shumë të rëndësishëm.
E megjithatë, Partizani nuk pyet për
mungesa. Ai është skuadër e fuqishme
dhe di të përballojë me sukses rivalitetin
në garë dhe të qëndrojë me objektiva
pretendenteje. Së shpejti është një duel
i fortë me Kukësin, që shihet si një finale
e parakohshme e kampionatit. Kështu,
Partizani këtë të diel do të luajë ndeshjen
e radhës në kampionat ndaj Kukësit, në
Elbasan.Të kuqtë vijnë pas suksesit me
Kastriotin dhe do të kërkojnë që fitores
t’i japin vështirësi edhe pse verilindorët
janë një kundërshtar i vështirësisë

maksimale. Gjithsesi, të besuarit e
trajnerit Ilir Daja do të kenë në mëndje
veç rezultatit, edhe kujdesin sa i përket
kartonëve të verdhë. Kjo pasi janë tre
futbollistë të rëndësishëm ata që nëse
ndëshkohen, atëherë do të mungonin
për ndeshjen e fundit të vitit në transfertë
ndaj Laçit. Fjala është për Esat Malën,
sulmuesin Solomon dhe Jasir Asani.
Të tre këta lojtarë duhet të jenë disi të
përmbajtur për të dhënë kontribut deri
në ndeshjen e fundit të 2020.Trioja MAS,
duket se është shpëtimi i Partizanit për
këtë edicion
Ibraimi: Kukësi më
i fortë se Partizani
Ndërkohë që tek Partizani vijon
puna për të përgatitur si duhet ndesh-

jen e radhës, në kampin kuksian gjërat
duken më lehtë, pasi Kukësi ka një ekip
me më shumë kualitete dhe ka mundur
të bëjë ndërhyrje në kohë për të pasur
grup më të plotë se “demat e kuq” të
Partizanit. Kështu, sulmuesi kryesor,
Agim Ibrahimi, jo vetëm për shkak të
eksperiencës dhe karrierës së spikatur,
por edhe me paraqitjen e deritanishme
ka treguar se Kukësi ka një lider në gjirin
e vet. Në një prononcim që ka dhënë për
“Ora News”, Ibrahimi fillimisht është
ndalur te ndeshja meTiranën.“Ishte një
ndeshje shumë e fortë, e dinim qëTirana
ka një ekip cilësor. Detyrat e trajnerit i
kemi zbatuar në fushë, por fati nuk deshi
që të merrnim tre pikët. Gjithsesi, ne jemi
në rrugën e duhur dhe duhet t’i marrim

Lëvizja/ Një tjetër talent shkodran
kalon në IPKO Superligën e Kosovës
Ndryshe nga Shqipëria,
Kosova i ka mbajtur thuajse të
gjitha garat elitare sportive të
hapura, duke mos i ndërprerë
ndeshjet e shumësportëshit,
sidomos ata të basketbollit,q ë
kanë vijuar normalisht. Në këtë
formë sporti kosovar e sfidoi
pandeminë, por ka dhe një të
vërtetë tjetër që ka pasur plot
raste infektimesh. E ndërsa
kanë nisur pushimet dimërore,
për klubet e futbollit kjo është
periudhë pune për afrimin e elementëve cilësorë në treg. Është
fakt që futbolli i luajtur ka ulur

siparin për vitin 2020 në Kosovë
dhe tashmë të gjitha skuadrat e
Ipko Superligës e kanë kthyer
vëmendjen nga merkato për të
përforcuar skuadrat për pjesën
e dytë të sezonit. 2 lëvizje në
një ditë ka bërë Arbëria duke
afruar një talent shqiptar dhe
një sulmues brazilian, bëhet fjalë
për mbrojtësin shkodran Elmir
Lekaj dhe një sulmues brazilian. 20-vjeçari këtë sezon në
Superiore kishte luajtur vetëm
një ndeshje me Vllazninë, konkretisht në triumfin 0-3 kundër
Kastriotit. Sezonin e shkuar

pati më shumë hapësira, pasi u
aktivizua në 8 ndeshje, dy prej
tyre si titullar. Arbëria sot ka
bërë edhe një tjetër afrim. Marclei Cezar–Santos, sulmuesi që
në verë iu bashkua Feronikelit,
ka nënshkruar dhe është zyrtarizuar si lojtari më i ri i skuadrës
që garon në Ipko Superliga e
Kosovës. Mbetet të shihet nëse
klubet e Kosovës do të bëjnë
merkato kryesisht në Shqipëri,
do të lakmojnë më shumë elementë të rinj nga akademitë e
tyre, apo do të bëjnë kryesisht
blerje të lojtarëve të huaj.

të gjitha ndeshjet me seriozitet, që të
arrijmë objektivat që kemi”, theksoi ai.
Më pas Ibraimi flet për duelin e së dielës
me Partizanin, duke besuar se Kukësi
është skuadër më cilësore dhe do ta
fitojë takimin. “Nëse zbatojmë detyrat
e Gegës, tre pikëshi do të jetë i yni. Unë
jam i habitur me Superioren pasi kampionati shqiptar është shumë i fortë dhe
luaj me shumë kënaqësi edhe në stërvitje. Kampionati shqiptar ka të njëjtën
ritëm me atë në Slloveni, edhe mediat e
bëjnë shumë të bukur. Këtu janë pesë
ekipe shumë të forta që synojnë të
dalin kampion. Unë jetoj në kryeqytet
me gruan time dhe është shumë bukur.
Kemi mësuar shumë prej asaj ndeshje,
kemi shumë respekt për Partizanin, por
kemi motivin dhe qëllimin për të marrë
tre pikët”, shtoi ai. Sulmuesi në fund
flet për bashkëpunimin e deritanishëm
me Kukësin, duke iu rikthyer çështjes
se cili e bindi që të firmoste për klubin
verilindor. “Nderim Nexhipi më kishte
thënë që nuk duhet ta mbyll karrierën
pa luajtur njëherë në futbollin shqiptar.
Jam këtu dhe shumë i lumtur. Gjici?
Kam fjalët më të mira për të, gjithmonë
kur na ka shoqëruar në takime na ka
mbështetur, në ato takime të para që nuk
kemi marrë rezultatet e duhura. Na ka
thënë që nuk duhet ta ulim kokën poshtë
pasi ne jemi Kukësi”, tha Agim Ibraimi,
një nga lojtarët e spikatur të Kukësit dhe
në Superiore.

KATEGORIA I

Korabi ka dyshime
për penalltinë që i
dha fitoren Dinamos
Korabi humbi ndaj Dinamos duelin
për kreun në Kategorinë e Parë, me
një gol të shënuar nga blutë nëpërmjet
penalltisë. Por dibranët kanë dyshimet
e tyre për dhënien e p11-metërshit në
favor të Dinamos. “Kam dyshime për
penalltinë e dhënë, që vendosi dhe fatin
e lojës, por duke qenë se historia ndikon
më shumë për ekipet e konsideruara të
vogla, dhe kjo ndodhi. Kështu mendoj
unë. Ne ishim superior ndaj Dinamos
dhe sigurisht bëmë më shumë brenda
lojës. Ndërkohë, patëm më shumë raste,
tentuam më shumë, por nuk shkuam
drejt konkretizimit, që është goli. Na
mbetet për të shfrytëzuar kohën e
pushimit për të korrigjuar e për të
rinisur sezonin”, tha trajneri i Korabit,
Klevis Dalipi.

MESFUSHORI

Rashica me
dëmtime të shumta,
i bie vlera në treg
Milot Rashicës i dështoi largimi i
shumëdëshiruar ngaVerderi në çastet
e fundit të afatit kalimtar të verës së
kaluar. Lojtari kishte arritur marrëveshje me Bajer Leverkusenin dhe madje
kishte udhëtuar me makinë drejt
Rhineland për ta hedhur firmën. Por
Verderi e prishi marrëveshjen sepse
nuk e pranoi ujdinë e Leverkusenit, i
cili ishte i gatshëm vetëm ta huazojë
kosovarin pa detyrim blerjeje. Kur
24-vjeçari u detyrua të qëndrojë në
Verder për të paktën edhe gjashtë
muaj, ai shpresonte se rrugëdalje do të gjente në janar, por sipas
gazetës së përditshme gjermane“Bild”,
mundësitë që kjo të ndodhë vërtet janë
shumë të pakta. Arsyeja është rënia e
dukshme e interesimit për të.

SULMUESI

Nisin kritikat për Muriqin
tek Lacio: Nuk ka bindur
“Corriere Dello Sport” i ka kushtuar një artikull afrimit tek Lacio të
lojtarit të Kosovës, Vedat Muriqi, dhe
sipas saj 20 milionë euroshi i blerë nga
Fenerbahçe, nuk është justifikuar. Deri
tani, mes kampionatit dhe Champions,
Muriqi ka luajtur 10 ndeshje me Lacion dhe bilanci i tij është i qartë, zero
gola. Por edhe loja nuk ka qenë ajo e
kërkuara ndaj në Itali mendojnë se
pjesa e parë e këtij viti ka qenë për t’u
harruar për lojtarin. Gazeta italiane
ia vë fajin edhe ambientimit të tij të
ngadaltë në Itali, pasi vetëm kohët e
fundit ka marrë familjen në shtëpinë e
re pranë klubit, ndërsa është bërë baba
pak muaj më parë. Duhet ndryshim që
të mos cilësohet dështim.
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Dua Lipa mesazh për fansat:
Zemra ime është me të gjithë ju
Dua Lipa ka njohur edhe këtë vit suksese
në këngët e saj. Së fundmi ajo erdhi me mesazh
motivues për fansat në fundvit. E teksa përjetoi
një vit pa koncerte dhe shfaqje me audiencë, Dua
Lipa prapëseprapë ia arriti të mbijetojë, madje ajo
është nominuar për gjashtë çmime të rëndësishme
në “Grammy Awards 2021”. Ndërsa po e përmbyll
suksesshëm këtë vit, Dua shpërndau një mesazh
motivues për të gjithë fansat, duke iu uruar festat
e fundvitit dhe duke u thënë se pandemia globale
nuk duhet të jetë shkak që ata të “dorëzohen”.
“Festat nuk janë gjithmonë të lumtura për të gjithë
dhe veçanërisht gjatë këtij viti të vështirë është

kaq e rëndësishme të kontaktoni me miqtë tuaj,
familjen dhe veçanërisht ata që mund ta festojnë
atë larg nga të dashurit e tyre këtë vit ose ata që
kanë pësuar humbje. Dërgoni dashuri. Kontaktoni.
Duhen vetëm disa momente nga dita juaj. Zemra
ime është me të gjithë ju ndërsa shohim fundin e
këtij viti dhe ndërsa parashikojmë vitin e ri. Jemi
në këtë së bashku. Gëzuar Krishtlindjen. Ju dua
x Dua”, shkroi ajo. Lipa e shoqëroi shkrimin me
një fotografi të një qeni me një dekorim festash,
si kartolinë për fundvit. Ndërkaq që dhe në javët e
fundit Dua Lipa tregoi se edhe pse mes vështirësive
për shkak të pandemisë, ajo di të mbajë suksesin.

FJALEKRYQI SOT

Modelja Demi Rose kalon
Krishtlindjen në Afrikë

Modelja Demi Rose zgjodhi të
kalojë Krishtlindjen në Afrikë, shkruan Daily Mail. Bukuroshja brune
këtë e ka bërë të ditur përmes rrjetit
social Instagram, ku vazhdimisht
sjell imazhe nga vendi ku ndodhet.
24-vjeçarja ndërkohë po publikon
fotografi provokuese, që po komentohen nga ndjekësit e saj. Kësaj radhe
ajo është parë afër një gjirafe, dhe
përmes fustanit transparent asaj i
theksoheshin linjat trupore. “Urime
festën e Krishtlindjes”, ka shkruar
Demi në mbishkrimin e imazheve.
Më parë gjatë këtij muaji, Demi Rose
foli për herë të parë rreth bullizmit,
që i është bërë kur ishte adoleshente.
Në prag të festave, një shumicë e
yjeve zgjedhin që të organizohen
me familjarët e tyre në shtëpi, por
Demi Rose zgjodhi të ishte këtë herë
në Afrikë. Demi Rose është një ndër
modelet më provokuese. Rose, ka
ditur gjithmonë si të tërheqë vëmendjen e të gjithëve me pozat sensuale
dhe trupin perfekt. Rose numëron
më shumë se 14 milion ndjekës në
Instagram.

HORIZONTAL

VERTIKAL

1- Filiz i njomë që del nga trungu 4-“ ... Pik”, një opera e Çajkovskit 7- Shtet
në SHBA 12- OKB 13- Edmondi aktor tek filmi“Si gjithë të tjerët”14- Element
kimik që përdoret për prodhimin e H2SO4, ndryshe i thonë sulfur hekuri 15Një fshat i vogël afër Tiranës në rrugën për në Krujë 17- I vogli i gomaricës
18- Sektori elektrik 19- Lumi që kalon përmes Parisit 20- Ndryshe për çallmën
e hoxhës 21- Partia Ambientaliste Rumune 22- Agjensia e lajmeve egjiptiane
23- Gjarpër i madh aziatik pa helm 24- Veqilharxhi, mendimtar, iluminist e
veprimtar i gjuhës shqipe 25- Një lloj uji që tregtohet 26- Arseni, hajduti i
Londrës 27- Lloj sporti 28- Tani,me dialekt 29- Janë vegla gjimnastikore për
muskujt e duarve 30- Pjesa e përparme e anijes, i pashquar 32- Kompozitori
Arapi në inic 33- Njësi ushtarake në kohën e Sulltanit me njëmijë veta 34Përpiqet mundohet 36- Njëlloj si ves apo huq 37-Vëllai i Hektorit që u vra nga
Akili 38- Nënë gjirokastrite 39- Ernest ..., ka qenë udhëheqës i P.K gjermane
në vitet 1930 40- Ka një të tillë edhe kufitar 41- Hapësirë natyrale.

1- Usain ...,xhamaikani kampion botëror në vrapim 2- Rama e drejtësisë
3- Arritje të larta, fitore 4- Kafshë shtëpiake femër 5- Një shoqëri e vjetër karburantesh në Itali 6- Notë në pentagram 7- Set që lag brigjet e Francës dhe Italisë
8- ... Erikson, gjermani- amerikani, një psikolog nga ë të mëdhenjtë në botë, vdiq
në moshën 94 vjeç 9- Pjesa e pasme e anijes 10- Spartaku regjisor në inic 11- Lloj
sporti dual, i pashquar 13- Një ndër filmat e parë shqiptar 14- Gozhdë korçare
16- Një roman i dëgjuar i Gorkit 17- Është brinjë në skuadër 18- Një fshat shumë
afër Tiranës 20- Është perde në teatër 21- Kuti e vogël e qëndisur ku mbanin më
parë pajisjet e grimit nuset e reja 22- Mema, futbollist i Tiranës 23- Janë me famë
ato kubaneze 24- Dërgova 25-Filmi artistik “... e para” 26- Një shtet në lindjen e
mesme 27- Sherr, grindje, ngatërresa 29- Gabime që bëhen gjatë të folurit, në
sjellje apo veprime 30- Ka një të tillë edhe kufitar 31- Lëng që të bie në vete në
rast asfiksie 33- Kompani e telefonave celularë në Itali 34- Një për anglezët 35Vasili gazetare 36- Luarasi i letrave në inic 37- Eksperti rus.
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Restoranti

Një çift të moshuarish darkojnë me miqtë e tyre me një çift
më të ri në moshë. Pasi mbaruan
ngrënien, gratë merren me pastrimin e kuzhinës, ndërsa burrat
bisedojnë. Burri më i moshuar i
thotë tjetrit:
Disa ditë më parë shkuam për
të ngrënë në një restorant tepër
të mirë dhe ishte me të vërtetë
një eksperiencë fantastike. Kisha
kohë që nuk shkoja në vende të
tilla. Të këshilloj të shkosh me
bashkëshorten do të mbeteni të
kënaqur”.
Burri tjetër pasi e dëgjon i
thotë:
-Po si e ka emrin ky restorant?
I moshuari mendohet paksa
dhe i thotë:
-Si quhet ajo lulja me gjemba
që i dhurohet dikujt që e dashuron.
Ajo lulja me ngjyrë të kuqe.
Burri përgjigjet:
-Mos e ke fjalën për trëndafilin?
I moshuari pasi dëgjon fjalën e
fundit fillon të thërrasë në drejtim
të kuzhinës ku gratë lanin enët:
-Trëndafile, si quhet ai restorant që darkuam mbrëmjen e
kaluar?
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Itali, 94 vjeçari
thërret policinë të
festojë në Krishtlindje
Një 94-vjeçar në Itali ka bërë bujë në lajmet italiane për festën e Krishtlindjes, pasi
për të mos festuar i vetëm këtë festë zgjodhi
të thërriste policinë dhe t’i bënte shoqëri.“Jam
94-vjeçar, i vetmuar në shtëpi. Nuk më mungon
asgjë, por kam nevojë për një person me të cilin
mund të bëj dolli për Krishtlindje”, ka qenë
thirrja që italiani 94-vjeçar Alto Reno i ka bërë
policisë, për të festuar me dikë tjetër Krishtlindjen. Dy policë i ishin përgjigjur thirrjes dhe
kishin shkuar në shtëpinë e të moshuarve, ku ai
po i priste. Ata, siç raportojnë mediat italiane,
biseduan me të moshuarin, ngrenë dolli dhe më
pas bënë video-telefonatë me familjarët e tij.

Përgjigjet e fjalëkryqit

SHBA, vetura Chevrolet
Spark më e lira në treg
Chevrolet Spark do të jetë modeli më
i lirë i veturave në tregun e SHBA-së për
vitin 2021, shkruan CrasDirect. Jo veturë
e vogël për qytet, është e vetmja që mund
të blihet për më pak se 15.000 dollarë në
SHBA. Çmimi fillestar i kësaj veture është
14.395 dollarë (rreth 11.800 euro). Më herët
vetura më e lirë ishte Mitsubishi Mirage,
çmimi fillestar i të cilës ishte 15.565 dollarë.
Për pak më shumë para mund të bliheshin
edhe Hyundai Accent (16.390 $) dhe Kia Rio
(16.815 $). Ndërruesi automatik i shpejtësive
është pagesë shtesë dhe kështu një Spark
automatik kushton 15.495 dollarë. Me këtë
çmim duket që në treg kjo makinë do të
ketë interes, sepse është mjaft ekonomike.

Fjalëkryq i shifruar

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

Dashi

Demi

21 mars 20 prill

21 prill – 21 maj

Për të përfituar vende të
reja pune, duhet të jeni të gatshëm të sakrifikoni. Në jetën
private fitojnë fantazia dhe
ndjenjat e thella, udhëtimet
janë të favorizuara.
HOROSKOPI HOROSKOPI
`
Peshorja
23 shattor-22 tetor

Përfitoni më tepër nga momentet e kësaj dite për të planifikuar me qetësi çdo detaj të
së ardhmes. Nëse ndjeheni të
lodhur, shmangni takimet me
njërëz rreth jush.

Hëna ju bën që të ndjeheni të tensionuar dhe tepër
konfuz në lidhje me çështje
të rëndësishme. Një pushim
i plotë do të ishte zgjidhja
më e mirë në këtë rast.

Jo, në të gjithë ditët arrini
të planifikoni angazhimet tuaja me entuziazëm, vendosmëri
dhe qetësi. Përgatitni terrenin,
sepse nga fundi i muajit mund
të mbeteni vetëm.

VERTIKAL

1- Një oficer i Perandorisë Osmane
4- Ceremoni martesore 7- Është koha e ekzistencës 9- Ripërtëritje 11- Tani, me dialekt
13- Ngastër e mbjellë 14- Gazetarja Vasili
16- Kandër 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- Qoshet 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- Njëri 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 pashquar
24- Qytezë në rrethin e Kurbinit 25Regjisori durrsak Haxhi ... 27- Lotët
i ngatërruar 28- Futbollist belg me
ngjyrë Romelu ... tani luan me Interin 29- Tenistja amerikane ... Williams
30- Ëmbëlsirë me oriz 31- Njëlloj si nr
3vertikalisht 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
Sërish edhe një herë udhëtimet janë pika juaj e dobët.
Nëse jeni beqar do të keni
shumë takime të cilat nga
një miqësi e thjeshtë, do të
kalojnë në dashuri të vërtetë.

Parashikime tepër të mira.
Optimizmi,gjallëria,entuziazmi
janë disa nga protagonistët e
ditës, lajme të mira edhe në
fushat e tjera të jetës, fati është
me ju.

HOROSKOPI

22 qershor- 22 korrik

Dita do të jetë e mërzitshme. Madje edhe fantazia juaj do të pësoj një
bllokim, yjet ju këshillojnë
të evitoni thashethemet në
ambientin e punës.

HOROSKOPI HOROSKOPI
Shigjetari
22 nëntor-21dhjetor

HOROSKOPI

Gaforrja

22 maj- 21 qershor

HOROSKOPI HOROSKOPI
Akrepi
23 tetor – 21 nëntor

HOROSKOPI

HORIZONTAL

HOROSKOPI
Bricjapi

Do të jetë tepër e lehtë për
të gjetur mbështetjen tek një
person, tek i cili deri më tani
nuk kishit besim. Momentet
e vetmisë mund t’ju ndihmojnë të qartësoheni.

Luani

Virgjëresha

23 korrik – 22 gusht

22 gusht-22 shtator

Hëna ju dhuron ndihmesë speciale në lidhje me
sferën financiare. Dini si të
procedoni, dhe të dalloni momentin për të reaguar ashtu
si duhet.

HOROSKOPI

22 dhjetor – 21 janar

HOROSKOPI

Ditë dinamike dhe rikrijuese. Ritme të gjalla për të
gjithë personat e lindur në
këtë shenjë, marrëdhënie të
mira me kolegët dhe me personat, që jetojnë pranë jush.

HOROSKOPI
Ujori

Peshqit

22 janar –1 9 shkurt

20 shkurt – 20 mars

Edhe personat më të trishtuar të shenjës, sot do të ndjehen tepër entuziast. Fati ju
ndihmon të realizoni ëndrrat
tuaja profesionale, kujdes nga
fjalët që do thoni.

Duhet të jeni më të kujdesshëm në sferën financiare, sidomos me shpenzimet e
tepërta. Para se të blini diçka,
kontrolloni më mirë sesa para
keni në portofolin tuaj.
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PSG e shkarkoi, Tuhelit i del krah Mbape:
Askush nuk e zbeh punën tënde këtu në Paris
Sulmuesi francez i del në krahë teknikut gjerman që u shkarkua dy ditë më
parë nga drejtimi i kampionëve të Ligue 1, e çmon lart për punën e bërë
Adriatik BALLA

T

rajneri Thomas Tuhel
u shkarkua nga Paris
San Zhermen, me një
vendim të papritur,
që erdhi vetëm pak orë pas
fitores së thellë 4-0 ndaj Strasburgut. Në vend të tij u emërua
argjentinasi Mauricio Poçetino. Shkarkimi i 47-vjeçarit
gjerman ishte paralajmëruar
që gjatë muajit shtator, ku
disa deklarata publike të tij
nuk i pëlqyen aspak drejtorit
sportiv të skuadrës, brazilianit Leonardo. Megjithatë
Tuhel qëndroi për më shumë
se dy sezone në “Parc des
Princes” dhe arriti të fitojë dy
tituj kampionë me PSG-në
si dhe të çojë skuadrën deri
në finalen e Ligës së Kampionëve në sezonin që lamë
pas, ku u mposht me rezultatin
minimal 1-0 nga Bajernit të
Mynihut. Një nga njerëzit që
e ka vlerësuar më së shumti
trajnerin gjerman për punën e
bërë te PSG-ja, është pikërisht
sulmuesi i talentuar francez,
Kilian Mbape, i cili i ka dedikuar një postim përshëndetës
në rrjetet sociale, Tuhelit. “Për
fat të keq kështu është ligji
i futbollit. Askush nuk do ta

harrojë punën tënde këtu. Ke
shkruar një kapitull të bukur
të klubit. Faleminderit”, shkroi
Mbape në rrjetet sociale, për të
përshëndetur trajnerin Tuhel
në ditën e fundit të punës.
Ndërkohë, Mbape duket se
do të përfundojë sezonin e
ardhshëm në La Liga spanjolle, si pjesë e një proj4ekmti
të ri të Realit të Madridit. Në
të kundërt të tij, braziliani
Nejmar ka më shumë gjasa
të qëndrojë në Paris, madje
si një nga më të paguarit në
botë. Në fakt, 2020 ishte viti
që Nejmar zbriti më pak në
fushë gjatë gjithë karrierës së
tij si një futbollist profesionist.
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Milani tenton
3 blerje për të
kapur titullin
në Serie A
SURPRIZA

Duke shtuar angazhimet mes
Paris San Zhermen dhe ekipit
kombëtar brazilian, sulmuesi
luajti vetëm 29 ndeshje zyrtare gjatë 12 muajve të fundit.
Mesatarisht, kjo do të thotë
praktikisht një ndeshje çdo
dy javë. As në vitin 2009, kur
Nejmar ishte ende një djalë i
ri dhe luante me Santos (jo te
Selecao) ai numër nuk ishte
kaq i ulët. Atë vit, edhe pse
ishte rezervë disa herë, ai
zbriti në fushë 48 herë. Por, faji
për shfaqjen kaq pak në fushë
gjatë vitit që do të mbarojë nuk
ishte ekskluzivisht numri“10”,
por vetë kalendari. Ndryshe
nga kampionatet e tjerë të

mëdhenj kombëtarë në Evropë, të cilat rifilluan nga mesi
i vitit, francezët vendosën
ta mbyllnin sezonin 2019/20
akoma në mars, kur shpërtheu
pandemia Covid-19. Si rezultat, 11 javë thjesht nuk u
luajtën. Gjithashtu për shkak
të koronavirusit, Champions
League shfuqizoi përplasjet
nga çerekfinalet dhe gjysmëfinalet, duke anuluar dy ndeshje
të tjera që Nejmar mund të
kishte luajtur. Ndërsa ai merr
një pagë vjetore prej 36 milionë euro te PSG dhe mori
pjesë në vetëm 27 ndeshje
për klubin gjatë vitit 2020, kjo
do të thotë që braziliani është
paguar diçka e ngjashme me
1.33 milionë euro për ndeshje! Por nuk është e mundur
të thuhet se këto para janë
investuar keq. Pavarësisht
nga kaq shumë probleme,
Nejmar fitoi tre tituj në vitin
2020 (Kupa Franceze, Ligue
1, dhe Kupa e Ligës) dhe, më e
rëndësishmja, e drejtoi klubin
e tij në një finale të Ligës së
Kampionëve për herë të parë
në histori. Përveç kësaj, ai mesatarisht shënoi 0.76 gola për
ndeshje dhe më shumë se një
asistim çdo dy herë në fushë
(0.52 për lojë).

Milani e ka të qartë që për të synuar objektivin madhor, skuadra ka nevojë edhe për afrimin e 2-3 futbollistëve
të tjerë cilësorë, pasi sezoni është ende i
gjatë dhe me një numër të madh ndeshjesh për t’u luajtur. Kështu në sulm ka
nevojë urgjente për një alternativë për
Zlatan Ibrahimoviç, pasi 39 vitet mbi
shpinë kanë filluar t’i peshojnë suedezit
dhe gjendja fizike nuk premton shumë,
ndaj Maldini e Masara po marrin në
konsideratë dy alternativa. I pari është
sulmuesi serb Luka Joviç, i cili nuk po

Rodrigo De Pol: Mesi më
ka ndryshuar krejtësisht,
shoh objektiva të mëdhenj
Kapiteni i Udinezes, Rodrigo De Pol, kërkohet prej
kohësh nga Interi, që duket se
tani me miratimin edhe të trajnerit Antonio Konte, është gati
ta sjellë në Milano që në janar
të këtij viti. Në një intervistë të
dhënë për mediat italiane, De
Pol pranoi se ëndërron të luajë
në një skuadër të madhe.“Dua
gjithmonë më shumë nga vetja
dhe mendoj se duhet të jetë
e jashtëzakonshme ideja e të
luajturit në çerekfinale apo
gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve. Jam i sigurt që një ditë
do të luaj në këto nivele, pasi
nëse punon mirë çdo ditë, vijnë
edhe rezultatet. Megjithatë,
dua që kur te kem këtë shans,

gjen hapësira në formacionin e Realit
dhe madrilenët janë gati ta japin në
huazim për disa muaj, me qëllim që të
luajë dhe marrë sa më shumë minuta
në këmbë. Alternativa e Joviç është
italiani 21-vjeçar Xhianluka Skamaça,
i cili luan me Xhenoa, ndonëse është
në pronësi të Sasuolos. Këta të fundit
kërkojnë 20 mln euro për kartonin
e Skamaçës dhe Milani nuk është
gati të paguajë këtë shifër aktualisht.
Maldini mbetet mjaft i vëmendshëm
ndaj tregut francez, pasi po ndjek edhe

SHQETËSIMI

të jem i përgatitur dhe nuk do
të largohem me sforcim nga
Udineze, por vetëm kur të jetë
momenti i duhur”, u shpreh
De Pol. Mesfushori 26-vjeçar,
që në fillim luante si fantazist,
tani është përshtatur edhe si
mesfushor në skemën 3-5-2
që përdor Udineze, por ka
luajtur edhe para mbrojtjes te
Argjentina, ku zbulon se ka një
raport shumë të mirë me kapitenin Lionel Mesi. “Mesi më
bën gjithmonë komplimente
kur shënoj gola. Më ka bërë
të rritem shumë në aspektin
mental dhe më shtyn të kërkoj
gjithmonë e më shumë e të mos
kënaqem asnjëherë me atë që
arrij”, tha mesfushori.

mesfushorin e Lille, Bubakari Sumare
dhe mbrojtësin e Strasburgut Simakan.
I pari është një futbollist i ngjashëm me
Frank Kesie, ndaj shihet si një alternativë mjaft e vlefshme për mesfushorin
nga Bregu i Fildishtë, që ka luajtur
thuajse të gjitha ndeshjet deri tani. Për
mbrojtësin Simakan Milani u interesua
edhe në verë, por nuk ia doli ta sjellë në
Itali. Aktualisht Strasburgu kërkon 20
mln euro, por shpresa e Maldinit është
të mund ta sjellë në Milano për rreth
15 mln euro.
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Kompania çeke u dhuron birra Guardiola në hall, dy lojtarë të Çelsi ka probleme, i largohen 7
portierëve që u shënoi Mesi
Sititi infektohen me kovid
lojtarë nga kontigjenti sezonal
Lionel Mesi shkroi një
tjetër faqe të historisë së futbollit, pasi shënoi golin numër
644 me fanellën e Barcelonës,
duke u bërë futbollisti që ka
shënuar më shumë gola për
të njëjtën skuadër dhe duke
thyer rekordin e Pele me 643
të tillë. Me këtë rast, fabrika
çeke e birrës,“Budveiser”vendosi t’u dërgojë nga një shishe
birrë për çdo gol të pësuar nga
Lionel Mesi, të gjithë portierëve të cilëve ylli argjentinas
u ka dërguar topin në rrjetë.
Në shishe janë stampuar edhe
numrat e golave të pësuar, si
për shembull portieri italian
Xhixhi Bufon, që ka marrë

STAFI/
CMYK

dhuratë dy shishe birrë, përkatësisht ato me numrin 514
dhe 515. Portieri spanjoll Iker
Kasijas ka marrë dhuratë plot
17 shishe birrë.

Mançester Siti humbet
për të paktën javë shërbimet
e Gabriel Jezus dhe Kyle
Ualker. Dy futbollistët së
bashku me dy anëtarë të
stafit teknik kanë rezultuar
pozitiv me koronavirus dhe
do të qëndrojë në izolim për
14 ditë. Sulmuesi brazilian
dhe sulmuesi anglez humbasin kështu kalendarin e ngjeshur që do të ketë Mançester
Siti në këtë fund viti ku do të
luajë çdo 2-3 ditë. Shtohen
në këtë mënyrë dhimbjet e
kokës për Pep Guardiolës që
duhet të rikuperojë terren
në renditje ndaj Liverpulit kryesues por duhet ta

bëjë këtë pa dy elementë të
rëndësishëm duke filluar që
nga ndeshja e radhës ndaj
Njukasëll Junajtid që do të
luhet të shtunën në mbrëmje.

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

Merkato së shpejti hyn
në fuqi zyrtarisht dhe nuk
do të mungojnë surprizat
sidomos nga klubet angleze.
Çelsi ka marrë vendim për
largimin e shtatë futbollistëve
në afatin kalimtar të janarit,
ka raportuar të premten “Sky
Sports”. Antonio Rudiger, Andresa Kristensen, Zhorzhinjo,
Markos Alonso, Ros Berkli,
Danz Drinkëater dhe Viktor
Moses nuk bëjnë pjesë në
planet e trajnerit Frank Lampard dhe tashmë janë nxjerr
në shitje. Me fondet e krijuara
nga shitje e këtyre shtatë
futbollistëve, te Çelsi po planifikojnë blerjen e mesfushorit

të Uest Hemit, Declan Rice në
muajin e ardhshëm dhe atë të
sulmuesit të Borusias së Dortmundit, Erling Haland në fund
të këtij edicioni.
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