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Dhurata Çupi, de
putetja e PD-së së
Dibrës apelon për re-

flektim të çdo demokrati dhe
bashkimin e çdo kontributi
që i shërben PD-së dhe ven-
dit. Ajo beson se askush nuk
dëmton partinë, nëse
çdokush ka synim për një
Parti Demokratike të fortë
për qeverisjen e nesërme.
Zj.Çupi tregon për "Gazeta
Shqiptare" skenarët e
opozitës në përballjen e fortë
kundër qeverisë "Rama", të
cilën e akuzon për lidhje me
krimin e organizuar. Dhura-
ta Çupi flet edhe për bash-
këpunimin me LSI-në, duke
thënë se: "PD-ja është e
hapur për këdo që mendon
se kjo qeveri nuk mund të
drejtojë më, se kjo qeveri e
kriminalizuar nuk u shër-
ben shqiptarëve, por oli-
garkëve". Deputetja e PD-së
ka bindjen e plotë se nëse
vendi do të shkonte në
zgjedhje të parakohshme,
PD-ja do të dilte fituese
përmes votës së lirë e të
barabartë.

Zj.Çupi, si e gjen PartinëZj.Çupi, si e gjen PartinëZj.Çupi, si e gjen PartinëZj.Çupi, si e gjen PartinëZj.Çupi, si e gjen Partinë
Demokratike viti 2018?Demokratike viti 2018?Demokratike viti 2018?Demokratike viti 2018?Demokratike viti 2018?

Partia Demokratike e nis
këtë vit me një protestë
kundër së keqes e në
mbrojtje të interesave të sh-
qiptarëve dhe të ligjit
themeltar të vendit. Nisim
një vit me një betejë të
hapur dhe me një protestë,
e cila do të jetë më e madhja
e opozitës, ndërsa lideri i
Partisë Demokratike,
z.Basha ka nisur tashmë
takimet me qytetarët për t'u
bashkuar të gjithë së bash-
ku kundër së keqes. Është
koha të dëgjohet zëri i
qytetarëve.

A mundi PD të gjejëA mundi PD të gjejëA mundi PD të gjejëA mundi PD të gjejëA mundi PD të gjejë
vetveten pas humbjes sëvetveten pas humbjes sëvetveten pas humbjes sëvetveten pas humbjes sëvetveten pas humbjes së
zgjedhjeve të 25 qershorit?zgjedhjeve të 25 qershorit?zgjedhjeve të 25 qershorit?zgjedhjeve të 25 qershorit?zgjedhjeve të 25 qershorit?

Sa u përket zgjedhjeve
dhe rezultatit që Partia
Demokratike mori, mund të
them që analiza e vetvetes
në çdo degë e çdo cep të Sh-
qipërisë ishte serioze dhe e

Deputetja demokrate: Protesta kundër keqqeverisjes, PD gati të udhëheqë shqiptarët

Zgjedhje të parakohshme? Çupi:
PD del fituese me votë të lirë

"Ringritja, koha për reflektim e bashkim kontributesh"
Valentina Madani

thelluar. Kanë dalë çështje
dhe problematika për të cilat
patjetër do të merren masa
për minimizimin e tyre, por
nga ana tjetër duke theksuar
këtu se vota e shqiptarëve
ishte e tjetërsuar më 25 qer-
shor. Rezultati i këtyre
zgjedhjeve përkthehet në
një braktisje të procesit nga
shqiptarët, të cilët morën
rrugën e azilit. Përkthehet
në blerje masive të votës,
vetë kam qenë dëshmitare e
një procesi jodemokratik, jo
të drejtë dhe jo të ndershëm
në qarkun ku drejtoja listën
e kandidatëve për deputetë,
atë të Dibrës.

Kryetari  Basha kaKryetari  Basha kaKryetari  Basha kaKryetari  Basha kaKryetari  Basha ka
paralajmëruar rifillimin eparalajmëruar rifillimin eparalajmëruar rifillimin eparalajmëruar rifillimin eparalajmëruar rifillimin e
prprprprprotestaotestaotestaotestaotestavvvvve jae jae jae jae javët e para të ja-vët e para të ja-vët e para të ja-vët e para të ja-vët e para të ja-
narit, por konkretisht cilinarit, por konkretisht cilinarit, por konkretisht cilinarit, por konkretisht cilinarit, por konkretisht cili
është qëllimi i tyre?është qëllimi i tyre?është qëllimi i tyre?është qëllimi i tyre?është qëllimi i tyre?

Ashtu siç e thashë më
lart, është koha për një zgjim
të ndërgjegjes së qytetarëve.
Organizimi i protestës ka ni-
sur që në muajin dhjetor në
takime të vazhdueshme jo
vetëm me strukturat, por me
çdo qytetar të këtij vendi.
Është koha për t'i dhënë
fund kësaj keqqeverisjeje.

Është koha për të reaguar
kundër abuzimit në pushtet,
është koha për t'i dhënë fund
paligjshmërisë. Ne e pamë se
si u shkel ligji themeltar i
shtetit nga kjo shumicë dhe
asgjë nuk i bën përshtypje
këtij pushteti. Ngjarje të
dhimbshme prodhohen çdo
ditë e nga ana tjetër sh-

qiptarët varfërohen dita-
ditës. Protesta do të jetë për
shqiptarët dhe me sh-
qiptarët. Për të mos lejuar
paligjshmërinë e për të
hequr litarin nga fyti që kjo
qeveri u ka vënë sh-
qiptarëve.

Sekretari i përgjiths-Sekretari i përgjiths-Sekretari i përgjiths-Sekretari i përgjiths-Sekretari i përgjiths-
hëm i PD-së, z.Ristani kahëm i PD-së, z.Ristani kahëm i PD-së, z.Ristani kahëm i PD-së, z.Ristani kahëm i PD-së, z.Ristani ka
lënë të hapur mundësinë elënë të hapur mundësinë elënë të hapur mundësinë elënë të hapur mundësinë elënë të hapur mundësinë e
ngritjes së "çadrës 2" deringritjes së "çadrës 2" deringritjes së "çadrës 2" deringritjes së "çadrës 2" deringritjes së "çadrës 2" deri
në rnë rnë rnë rnë rrëzimin e qerëzimin e qerëzimin e qerëzimin e qerëzimin e qevvvvverisë. Rerisë. Rerisë. Rerisë. Rerisë. Re-e-e-e-e-
alisht a është e mundur kjoalisht a është e mundur kjoalisht a është e mundur kjoalisht a është e mundur kjoalisht a është e mundur kjo
lloj  rezistence elloj  rezistence elloj  rezistence elloj  rezistence elloj  rezistence e
demokratëve dhe cilat janëdemokratëve dhe cilat janëdemokratëve dhe cilat janëdemokratëve dhe cilat janëdemokratëve dhe cilat janë
skenarët  e  t jerë tëskenarët  e  t jerë tëskenarët  e  t jerë tëskenarët  e  t jerë tëskenarët  e  t jerë të
prprprprprotestaotestaotestaotestaotestavvvvve?e?e?e?e?

Ende nuk është vendosur
se si do të jetë reagimi dhe
organizimi i kësaj proteste
në detaje. Lideri Basha në

drejtimin e opozitës ka
treguar se di të bëjë protes-
ta e qëndresë kundër kësaj
të keqeje. Protestat nën
drejtimin e kreut Basha janë
protestat më demokratike që
janë zhvilluar ndonjëherë,
por sigurisht pjesëmarrja
masive në to ka treguar do-
mosdoshmërinë për reagim.
E sigurt është që kjo pro-
testë do të jetë masive e
mirorganizuar, do të jetë së
pari protestë e qytetarëve të
nëpërkëmbur, të mbytur
nga taksat e larta, të burgo-
sur dhe pa shpresë. E rëndë-
sishme është se nga e gjithë
kjo sjellje e pushtetit me to
po zgjohet vetëdija qytetare
për të drejtat e tyre.

PD kërPD kërPD kërPD kërPD kërkkkkkon krijimin e njëon krijimin e njëon krijimin e njëon krijimin e njëon krijimin e një
qeverie antimafie, por siqeverie antimafie, por siqeverie antimafie, por siqeverie antimafie, por siqeverie antimafie, por si
mund të arrihet një gjë emund të arrihet një gjë emund të arrihet një gjë emund të arrihet një gjë emund të arrihet një gjë e
tillë?tillë?tillë?tillë?tillë?

Qeveria antimafie do të
ishte zgjidhja më e mirë për
vendin e të ardhmen euro-
piane. Në një vend
demokratik është e domos-
doshme që qeveria të jetë e
qytetarëve. Që buxheti të
jetë i qytetarëve dhe për të
mirën publike. Që taksat e
larta të mos rriten çdo vit
në kurriz të qytetarëve të
thjeshtë dhe pritshmëria e
tyre për cilësinë e shërbi-
meve publike mbetet zero.
Megjithatë, dua të theksoj
se kjo qeveri e kapur ka fil-
luar të ndjejë presionin
qytetar dhe jo vetëm. Edhe
vendet e BE-së i kanë

dhënë sinjalet e para, duke
na bërë të qartë se një vend
që nuk plotëson kushtet e
një vendi demokratik, nuk
ka të ardhme në Bashkimin
Europian.

Nëse do të  kishimNëse do të  kishimNëse do të  kishimNëse do të  kishimNëse do të  kishim
zgjedhje të parakohshmezgjedhje të parakohshmezgjedhje të parakohshmezgjedhje të parakohshmezgjedhje të parakohshme
për shkak të situatës sëpër shkak të situatës sëpër shkak të situatës sëpër shkak të situatës sëpër shkak të situatës së
kriminalitetit në vend, a dokriminalitetit në vend, a dokriminalitetit në vend, a dokriminalitetit në vend, a dokriminalitetit në vend, a do
të mund t'i fitonte PD-jatë mund t'i fitonte PD-jatë mund t'i fitonte PD-jatë mund t'i fitonte PD-jatë mund t'i fitonte PD-ja
ato? Nëse po, PD do të bash-ato? Nëse po, PD do të bash-ato? Nëse po, PD do të bash-ato? Nëse po, PD do të bash-ato? Nëse po, PD do të bash-
këqeverisë sërish me LSI-këqeverisë sërish me LSI-këqeverisë sërish me LSI-këqeverisë sërish me LSI-këqeverisë sërish me LSI-
në?në?në?në?në?

Partia Demokratike fiton
në zgjedhje të lira e
demokratike. PD-ja është
forcë e lirisë dhe e demokra-
cisë. Fitoren në zgjedhje
demokratike PD-ja e ka
demonstruar ndër vite. Për
këtë arsye, PD-ja insiston në
një reformë zgjedhore, që
garanton zgjedhje të lira e të
ndershme. Ne kemi paraqi-
tur draftin tonë përkatës që
u jep zgjidhje shumë fenom-
eneve, që kanë tjetërsuar
vullnetin e shqiptarëve që
nga shitblerja e votës,
sekuestrimi i kartave të iden-
titetit apo edhe presioni.
Këto fenomene të
dënueshme zgjidhen përmes
reformës së plotë e kjo
kërkon vetëm vullnet poli-
tik. Ky vullnet politik i du-
het imponuar kësaj shumice
në rast se vendi mund të sh-
kojë në zgjedhje të parakohs-
hme. Shqiptarët nuk do t'i
lejojnë këta qeveritarë dhe
demokratët do të jenë në
krah të shqiptarëve për të
larguar sa më parë ketë të
keqe. PD-ja ka një ofertë për
t'iu bashkuar asaj kushdo që
mendon se kjo qeveri nuk
mund të drejtojë më e për
këdo që mendon se kjo
qeveri e kriminalizuar nuk
u shërben shqiptarëve, por
oligarkëve.

Kanë të drejtë zërat qëKanë të drejtë zërat qëKanë të drejtë zërat qëKanë të drejtë zërat qëKanë të drejtë zërat që
mbrojnë idenë se bash-mbrojnë idenë se bash-mbrojnë idenë se bash-mbrojnë idenë se bash-mbrojnë idenë se bash-
këpunimi me LSI-në po ekëpunimi me LSI-në po ekëpunimi me LSI-në po ekëpunimi me LSI-në po ekëpunimi me LSI-në po e
dëmton PD-në në rrugëndëmton PD-në në rrugëndëmton PD-në në rrugëndëmton PD-në në rrugëndëmton PD-në në rrugën
drejt pushtetit?drejt pushtetit?drejt pushtetit?drejt pushtetit?drejt pushtetit?

Beteja e PD-së nuk është
betejë pushteti, por betejë
kundër së keqes. Duke bash-
kuar zërat e shqiptarëve
kundër kësaj të keqeje, u
shërbejmë atyre. Çdo zë
kundër kësaj qeverie është

zë për të nesërmen tonë. PD-
ja është parti e koalicionit
qytetar dhe e reformave të
mëdha të vendit. PD-ja ësh-
të opozita e vendit sot dhe
oferta më dinjitoze për të
udhëhequr shqiptarët.

Sa po e dëmtojnë PD-nëSa po e dëmtojnë PD-nëSa po e dëmtojnë PD-nëSa po e dëmtojnë PD-nëSa po e dëmtojnë PD-në
kritiket e Bashës dhe akritiket e Bashës dhe akritiket e Bashës dhe akritiket e Bashës dhe akritiket e Bashës dhe a
shikoni mundësinë e tëshikoni mundësinë e tëshikoni mundësinë e tëshikoni mundësinë e tëshikoni mundësinë e të
bërit paqe mes tyre?bërit paqe mes tyre?bërit paqe mes tyre?bërit paqe mes tyre?bërit paqe mes tyre?

Çdo zë që i shërben
demokracisë së brendshme
në PD e mirëkuptoj. PD-ja
është parti e lirisë dhe
demokracisë, ku askush nuk
dëmton, nëse ka synim për
një Parti Demokratike të
fortë për qeverisjen. Është
koha për reflektimin e çdo
demokrati dhe bashkimin e
çdo kontributi që i shërben
PD-së dhe vendit.

Si mund të ringrihetSi mund të ringrihetSi mund të ringrihetSi mund të ringrihetSi mund të ringrihet
Partia Demokratike?Partia Demokratike?Partia Demokratike?Partia Demokratike?Partia Demokratike?

PD-ja është si një orga-
nizëm i gjallë, që çdo ditë
lëviz, zhvillohet, përmirëso-
het, shërohen plagë dhe
rritet dita-ditës. PD-ja është
një forcë politike aktive, që
premton për Shqipërinë.
Jam e bindur se shqiptarët
e duan PD-në në qeverisjen
e vendit, prandaj në çdo
degë vijon puna me analiza
e konsultime për të qenë gati
që ky organizëm i plotë të
përballojë sfidën e
zgjedhjeve në çdo kohë dhe
për të mos lejuar thellimin
e varfërisë në vend. Uroj që
ky të jetë viti i shqiptarëve
të ndershëm, që me punë e
sakrifica kujdesen për famil-
jet e tyre. Uroj që ky të jetë
viti i shqiptarëve, të cilët
duan që vendi ynë të jetë i
sigurt për të ardhmen e fëm-
ijëve të tyre.

PROTESTA
"Lideri Basha në
drejtimin e opozitës
ka treguar se di të
bëjë protesta e
qëndresë kundër
kësaj të keqeje.
Organizimi i protestës
ka nisur që në muajin
dhjetor në takime të
vazhdueshme jo
vetëm me strukturat,
por me çdo qytetar të
këtij vendi. Është
koha për t'i dhënë
fund kësaj
keqqeverisje", tha
zj.Çupi.

ZGJEDHJET
"PD fiton në zgjedhje
të lira e demokratike.
PD-ja insiston në një
reformë zgjedhore,
që garanton zgjedhje
të lira. Fenomene të
dënueshme si
shitblerja e votës,
zgjidhen përmes
reformës së plotë. Kjo
kërkon vetëm vullnet
politik. Ky vullnet
politik i duhet
imponuar kësaj
shumice, në rast se
vendi mund të shkojë
në zgjedhje të
parakohshme".

Deputetja e
PD-së në Dibër,

Dhurata Çupi
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Trump u premtoi mbështetje ambasadorëve

Darka për Jerusalemin/ Vota në OKB,
SHBA fton Kosovën, përjashton Shqipërinë

Konsullja e Kosovës ishte në darkën e organizuar nga
SHBA-të për përfaqësuesit e vendeve që i dolën në

krah në OKB për Jerusalemin, por jo Shqipëria e cila
votoi kundër. Presidenti Trump u ka drejtuar një me-
sazh falënderimi ambasadorëve dhe u ka premtuar
mbështetje për vendet e tyre. Diplomacia në njërën anë
dhe fshikullima në tjetrën: duket se votën në Asamblenë
e Përgjithshme të OKB-së, Trump dhe ambasadorja e
tij në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley e kanë marrë
shumë seriozisht. Sinjalet që ajo po dërgon në fakt janë
të qarta, që nga paralajmërimet e lëshuara përpara
votimit në muajin dhjetor e deri tek pritja e organizuar
mbrëmjen e 3 janarit me të ashtuquajturit "miqtë e
Amerikës", ku ishin ftuar vetëm vendet, të cilat votuan
kundër apo abstenuan nga votimi i rezolutës që dënon-
te njohjen e Jerusalemit nga Uashingtoni, si kryeqyte-
ti i Izraelit. Konsullja e Kosovës në Nju Jork, Teuta Sa-
hatçija, ishte e pranishme në event, ku nuk është ftuar
nga ana tjetër ambasadorja e Shqipërisë në OKB, Besi-
ana Kadare, e anashkaluar për shkak së vendi ynë vo-
toi në favor të rezolutës. Sahatçija ka postuar në faqen
e saj në "Facebook" edhe mesazhin-video të presidentit
Trump, për të pranishmit në këtë pritje, të cilët ai i
falënderon për mbështetjen, u tregon se me partnerë
të tillë do ta vazhdojnë bashkëpunimin e në fund, i
përcjell dhe urimet e Vitit të Ri. Ambasadori izraelit
në OKB, Danny Danon e lavdëroi qëndrimin e Haley
dhe e cilësoi Amerikën të guximshme, duke i bash-
këngjitur mirënjohjen e vendit të tij, për këtë veprim.
"Ka shumë hipokrizi në Kombet e Bashkuara. Mendoj
se vendet që qëndruan në krah të Amerikës do t'i dëg-
jojnë falënderimet e saj për faktin që mbështetën të
vërtetën", u shpreh Danon, sipas "TCH".

FAQJA E PARE

Pritet rikonfigurim i emërtimeve të departamenteve aktuale

Asambleja Kombëtare, PS shton
sekretarët, hyjnë emra të rinj

100 ditët e para të qeverisjes, prezantohen prioritetet e 2018-ës
Darina Tanushi

Partia Socialiste do të
shtojë në strukturën e
saj edhe dy sekretarë

të rinj. Në mbledhjen e
Asamblesë Kombëtare që do
të mbahet nesër pritet që të
ketë një rikonfigurim të sek-
retariatit të partisë, për sh-
kak të ndryshimit të rretha-
nave, në të cilat PS po qever-
is vendin. Emrat e rinj që do
të përfshihen në sekretaria-
tin e partisë janë ende duke
u diskutuar në tryezën e sek-
retarit të përgjithshëm të PS-
së, Taulant Balla. Ende nuk
dihet nëse do të jenë saktë-
sish dy ata që do të shtohen,
apo më shumë. Por, në fakt
pritet një riemërtim në de-
partamentet ekzistuese.
Kështu, nuk dihet nëse do të
vazhdojë të quhet sërish Sek-
retariati për Organizimin e
Burimeve Njerëzore dhe
Marrëdhëniet e Koalicionit,
ai që sot drejtohet nga Musa
Ulqini, për shkak se PS qev-
eris e vetme dhe jo në koali-
cion. Ose do të mbetet si
strukturë për t'u përgatitur
për zgjedhjet vendore të vitit
2019. Po kështu, një tjetër
sekretariat është ai që drej-
tohet nga ish-deputeti Alfred
Peza, Sekretariati për Orga-
nizimin Digjital. Edhe për
këtë sekretariat nuk dihet
nëse do të vijojë të ekzistojë.
Ndërkohë, dy nga sekretaret
aktuale të PS-së, Blerina Gjy-
lameti dhe Elisa Spiropali
kanë më shumë ngarkesë.
Veç të qenit deputete, ato
mbajnë edhe postet e reja që
u ngarkoi kryeministri Edi
Rama pas pezullimit të funk-
sioneve që mbante Saimir
Tahiri në PS. Kështu, Bleri-
na Gjylameti tashmë është
edhe sekretare për koordin-
imin elektoral, por edhe kry-
etare e PS-së për Tiranën.
Ndërsa Elisa Spiropali veç

postit të sekretares së rinisë,
të qenit deputete, mban edhe
postin e koordinatores ko-
mbëtare për bashkëqever-
isjen në PS. Mbetet në dis-
kutim rikthimi i Sekretari-

atit për Marrëdhëniet me
Jashtë, tek i cili përflitet
emri i Mimi Kodhelit.
Megjithatë, lista e saktë
pritet të zbulohet nga sekre-
tari i përgjithshëm i PS-së,

Taulant Balla, ditën e sh-
tunë, në orën 10:00, në
mbledhjen e Asamblesë Ko-
mbëtare, e cila është e para
për këtë vit. Sipas rendit të
ditës të publikuar në faqen
zyrtare të PS-së, mbledhja e
asamblesë do të nisë me një
raport për realizimet në 100
ditët e para të qeverisjes dhe
prezantimi i prioriteteve për
vitin 2018. Një informacion
mbi ecurinë e procesit të
"Bashkëqeverisjes me
njerëzit" do të bëhet nga
koordinatorja kombëtare për
bashkëqeverisjen, Elisa
Spiropali. Më pas, anëtarët e
asamblesë do të marrin in-
formacion për ecurinë e pro-
cesit të zgjedhjeve në struk-
turat vendore të partisë nga
sekretari për Organizimin
Administrativ të Partisë,
Bashkim Fino. Në fund
pritet që të miratohet agjen-
da vjetore politike dhe orga-
nizative e PS-së për vitin
2018 si dhe ndryshimet në
strukturën e Sekretariatit
Ekzekutiv. Gjatë këtij viti,
PS ka pasur zgjedhje në disa
degë të saj, për shkak edhe
të ndryshimit që iu bë stat-
utit të partisë që në kongres-
in e fundit. Kryetarët e de-
gëve të PS-së tashmë kanë
një pagë për këtë funksion,
ndaj edhe iu kërkua që nëse
mbajnë edhe një post publik
në administratë, të zgjedhin
mes dy funksioneve. Për
këtë, një pjesë e kryetarëve
të degëve u tërhoqën, duke
lënë të lira postet në parti.
Gjithë ky organizim është
menduar të bëhet që në
fillim të vitit, në mënyrë që
puna të vihet përpara për
shkak të përgatitjes që do të
kërkojnë zgjedhjet vendore,
edhe pse një vit më pas. Nuk
dihet nëse do të ketë ndonjë
ide që në këto zgjedhje PS të
dalë me koalicion me LSI-në
apo një parti tjetër, por siç
duken kushtet, nuk do t'i
afrojnë dot dy partitë e së
majtës.

SEKRETARIATI AKTUAL I PS-së

• Taulant Balla
Sekretar i Përgjithshëm

• Bashkim Fino
Sekretar për Organizimin Administrativ

• Alfred Peza
Sekretar për Organizimin Digjital

• Musa Ulqini
Sekretar për Organizimin e Burimeve Njerëzore
dhe marrëdhëniet e koalicionit

• Stefan Çipa
Sekretar për Emigracionin

• Elisa Spiropali
Sekretare për Rininë

• Blerina Gjylameti
Sekretare për Koordinimin Elektoral

• Ilir Beqaj
Koordinator Kombëtar për Programin

Zbatimi i reformës në drejtësi,
Marku-Zaganjori takim 30 minuta

Kryeprokurorja Arta Marku u takua dje në
mesditë me kreun e Gjykatës së Lartë,
Xhezahir Zaganjori, takim i cili sipas zyrës
së shtypit të Prokurorit të Përgjithshëm ka
qenë i fokusuar në zbatimin e reformës në
drejtësi. Pjesë e këtij takimi mësohet të ketë
qenë dhe praktika hetimore e ndjekur nga
institucioni i akuzës, i cili sipas Markut do
të standardizohet. Nga ana tjetër, Marku

mësohet se është angazhuar që të kon-
tribuojë që Prokuroria të jetë institucioni që
"do të japë kontributin e saj për të ndihmuar
në dhënien e drejtësisë për të gjithë sh-
qiptarët". Ndërsa, kreu i Gjykatës së Lartë
ka dhënë mbështetjen e tij për
kryeprokuroren Marku, duke deklaruar se
të dyja institucionet do të angazhohen për
zbatimin e reformës në drejtësi.

Kryeprokurorja
Arta Marku
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Ngritja e
KLP, katër
emrat nga
Shoqëria

Civile
Kuvendi pritet të

nisë shumë shpejt
procedurat në Kuvend
për ngritjen e Këshillit
të Lartë të Prokurorisë
dhe Këshillit të Lartë të
Gjyqësorit. Ndërsa dy
muaj pas kësaj do të
marrin jetë edhe dy in-
stitucione mjaft të
rëndësishme të re-
formës në drejtësi, By-
roja Kombëtare e
Hetimit dhe SPAK. Ng-
ritja e Këshillit të Lartë
të Prokurorisë mbeti
pezull për shkak të mos-
gjetjes së kandi-
daturave nga Shoqëria
Civile, që tashmë ka
dorëzuar katër emra,
pas seancës dëgjimore
të zhvilluar 20 dhjetor-
in e shkuar. Komisioni
i Shoqërisë Civile, për
efekt burokratik dhe
infrastrukturor zhvilloi
seancën dëgjimore në
institucionin e Avokatit
të Popullit. Ky komi-
sion ka dorëzuar katër
emrat për t'u votuar për
Këshillin e Lartë të
Prokurorisë. Sipas
ATSH-së, e para me më
shumë pikë është vlerë-
suar Entela Baci (Hox-
haj). Ajo ka marrë 81
pikë. E dyta me 79 pikë
renditet Mimoza Qi-
nami, e ndjekur nga
Andi Muratej me 79.5
pikë. Më pak pikë ka
mbledhur nga vlerësi-
mi i komisionit të Sho-
qërisë Civile, ish-
prokurori Alfred Balla,
ku në renditje ai është
i katërti me 69 pikë.
Sakaq, kryetari i Komi-
sionit të Ligjeve, Ulsi
Manja, gjatë një pron-
oncimi për Agjencinë
Telegrafike Shqiptare
sqaroi se gjyqtarët që
kandidojnë për Këshil-
lin e Lartë Gjyqësor dhe
prokurorët që kandi-
dojnë për Këshillin e
Lartë të Prokurorisë po
kalojnë në filtrin e or-
ganeve të vetingut.
Ndërsa, anëtarët që
emëron Kuvendi për
secilin institucion, që
vijnë nga radhët e
avokatëve, pedagogëve
të drejtësisë dhe Sho-
qërisë Civile verifiko-
hen nga Operacioni
Ndërkombëtar i Moni-
torimit.

POLITIKE

VENDIMI
MANDATET



Mandati i 2 deputetëve, komisioni kërkoi informacione shtesë nga prokuroria

Mandatet, KQZ vendos sot për
fatin e Rakipit e Rehovicës

Deputeti i LSI përdori emrin Kusta Mina në Itali

Valentina Madani

KQZ-ja do të vendosë
sot për fatin e man
dateve të deputetëve

Gledion Rehovica dhe Aqif
Rakipi. Anëtarët e komision-
it do të shqyrtojë materialet
shtesë të ardhura nga
prokuroria lidhur me
heqjen e mandatit të dy de-
putetëve. KQZ në mbledhjen
e së mërkurës vendosi që ta
shtynte për ditën e sotme
vendimin, duke i kërkuar
Prokurorisë së Përgjiths-
hme më shumë informacion
për kërkesën për heqjen e
mandatit të Rehovicës dhe
Rakipit. Komisioni Qendror
i Zgjedhjeve vendosi me 4
vota pro dhe 2 kundër t'i
kërkojë informacion shtesë
Prokurorisë së Përgjiths-
hme për deputetët Gledion
Rehovica i LSI dhe Aqif  Rak-
ipi i PDIU, për të cilët organi
i akuzës kërkoi ndërprerjen
e mandateve. Tre anëtarët e
mbështetur nga Partia So-
cialiste dhe ai i LSI-së në
komision argumentuan se
prokuroria duhet të japë in-
formacion për veprat penale
që kanë konsumuar dy de-
putetët. Qëndrim ky, që u
përforcua edhe nga avokatët
e dy deputetëve. Anëtarët e
mbështetur nga opozita de-
klaruan se Komisioni Qen-
dror i Zgjedhjeve duhet të
vendosë mbi konkluzionet
që ka arritur prokuroria
përmes hetimeve, pasi ësh-
të akuza, organi që mban
përgjegjësinë për të tilla ras-
te. I njëjti vendim për të
kërkuar informacione sh-
tesë u mor edhe për kryetar-
in e Bashkisë së Pogradecit,
Eduart Kapri, për të cilin
prokuroria ka argumentuar
se nuk preket nga dekrimi-
nalizimi. Por, nënkryetari i
KQZ-së, Denar Biba deklaroi
që duhet sqaruar se përse ai
është dëbuar nga Italia. Për
dy ish-deputetët Mhill Fufi
i Partisë Demokratike dhe
Omer Mamo i PDIU, sipas
referimit të prokurorisë,
KQZ vendosi se nuk janë
subjekt i ligjit për dekrimi-
nalizimin. Sipas prokuror-
isë, Aqif Rakipi akuzohet
për veprën penale të mar-
rjes se mallrave të vjedhura
në vitin 1998 në Itali, ku ka
dhënë emrin Skënder Ejyl-
begaj; ndërsa deputeti i LSI,
Rahovica akuzohet për
vjedhjen e një dyqani në Ita-
li, në vitin 1999, ku ka dhënë
emrin Kusta Mina. Për de-
putetin e PDIU-së, Rakipi,
Interpol Roma shprehet se ai
është raportuar për vjedhje
me emrin Skënder Ejylbe-
gaj. Vjedhja në fjalë ka
ndodhur në 03.11.1998, kohë
kur deputeti ka deklaruar në
formularin e dekriminaliz-
imit se ka qenë emigrant në
Itali. Deputeti i LSI-së, Gle-

dion Rehovica sipas Interpol
Romës, është i raportuar për
vjedhje dyqani me emrin
Kusta Mina në 27.02.1999,
kohë kur vetë deputeti ka

"Narkoshteti nuk e njohu amnistinë"

Berisha: Po nxirren nga burgu
trafikantë e vrasës serialë

deklaruar se jetonte në Itali
si student. Të dy deputetët,
Rehovica vetë i pranishëm
në KQZ ditën e mërkurë dhe
Rakipi përmes avokatit i

kanë mohuar akuzat, ndërsa
KQZ ka kërkuar më shumë
informacion dhe sqarime
shtesë nga prokuroria për të
vendosur për mandatin.

Ish-kryeministri Sali Ber
isha akuzoi dje kryemi-

nistrin Rama se po nxir-
ren nga burgu trafikantë e
vrasës serialë. Në një sta-
tus në "Facebook", z. Ber-
isha ka reaguar lidhur me
faktin që këtë vit Ministria
e Drejtësisë nuk mori ven-
dim për amnisti për të bur-
gosurit. Berisha theksoi se
narkoshteti i Ramës nuk
njohu amnistinë as për fes-
tat e nëntorit dhe as për
ato të fundvitit për ato kat-
egori të dënuarish për ve-
pra minore. Z.Berisha po-
hoi se nxirren nga burgu
trafikantë, ndërsa shtoi se
po qarkullojnë të lirë mbi
300 vrasës. "Narkoshteti i
Edvinit-Noriegës nuk njeh
amnistinë! Viti 2017 ishte
viti i parë në histori që
nuk pati amnisti për të
burgosurit. Narko-parla-
menti i narko-republikës
së Noriegës nuk bëri am-
nisti me rastin e 105-vje-
torit të pavarësisë as dhe
për festat e fundvitit, paç-

ka se në burgjet e vendit
dergjen qindra e më shumë
fëmije, të rinj, gra, burra për
krime minore si mospagesa
e energjisë, mosbindje apo
zënke me çunat e krimit, faje
të shkeljes së rregullave të
qarkullimit, hajdutë xhepa-
sh, përdorues fatkeq droge të
arrestuar për dy gramë
hashash etj., etj.", shkruan
Berisha. Sipas tij: "Ndërkohë
që me rekomandime të nar-
ko-deputetëve, narko-bash-
kiakeve, narko-ministrave
dhe vetë Noriegës nxirren
nga burgjet vrasës serialë,
trafikantë të dhjetëra tone-

latave drogë, pronarët e mag-
azinës me 21 tonelata droge
në Përmet vetëm për lidhjet
e tyre me pushtetarët si dhe
qarkullojnë të lire mbi 300
vrasës, shfrytëzues prostitu-
cioni, grabitës, pengmarrës,
trafikantë droge, të dënuar
nga drejtësia e vendeve të

DEKRIMINALIZIMI
KQZ shqyrton sot
kërkesën e
prokurorisë për
heqjen e mandatit të
deputetit Gledion
Rehovica, i zgjedhur
nga LSI në qarkun e
Beratit në 25 qershor.
Prokuroria e akuzon
se preket nga ligji i
dekriminalizimit, pasi
gjatë kohës që
studionte në Itali është
ndaluar për vjedhje,
ndërsa ka deklaruar
emrin Kusta Mina në
27.02.1999.

Gjithashtu, sot pritet infor-
macion shtesë edhe për krye-
bashkiakun e Pogradecit,
Eduart Kapri, i cili është
dëbuar nga Italia në 1998.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Ne date 08.01.2018 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor privat
Irisa Tereziu PF me adrese ne “Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela, Kati
Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane”, zhvillohet ankandi per shitjen e
pasurise se paluajtshme te llojit llojit “Apartament” me siperfaqe 52.01
m2, me volum 1, faqe 175, numer pasurie  1/214+2-15, ne zonen kadastrale
1664, me adrese Lagjia “Puntori”, Pll.14, Shk.2, Kt.3, Ap.15, Fushe
Kruje.Cmimi ne ankand te trete eshte ne vleren 1,225,504.22 (nje milion
e dyqind e njezet e pese mije e peseqind e kater pike njezet e dy) lekë.

ERVIN SALIANJI
"Habilajt i vret ndërgjegjja më shumë se shokët e bandës
Rama-Tahiri. Përgjimet audio të grupit Rama-Tahiri-
Habilaj të publikuara tek 'Politiko.al' paraqesin atë që të
gjithë shqiptarët e dinë: që qeveria 'Rama' dhe krimi janë
e njëjta gjë! Por risia sot ishte që Habilajt gjatë përgjimeve
audio ishin me më shumë ndërgjegje se shokët e tyre të
bandës Rama-Tahiri! Këta e dinin atë që di shumica e
shqiptarëve, që kjo qeveri për para dhe pushtet 'po i bën
nënën Shqipërisë'!", shprehet deputeti i PD-së.

tjera, por që në Shqipëri nda-
jnë paratë e tyre të krimit
me pushtetarët. Ky qëndrim
banditesk ndaj amnistisë
është pasqyrë e fytyrës së
vërtetë të Edvin Kristaq
Ramës, Noriegës së Sh-
qipërisë dhe narkoshtetit të
tij të urryer".

Sali Berisha
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"140 barna të reja në listën e rimbursueshme"

Ministria e Shëndetësisë: Fishat për
fëmijët diabetikë do të jepen falas

"Procedurat, duhet të jeni të kualifikuar për punën, nisni me punëdhënësin"

Ambasada e SHBA-ve: Si të
aplikoni për vizë pune e turizmi
Klasifikimet, kush mund të shpallet fitues

LULZIM BASHA,
AKUZA NDAJ
QEVERISË
PËR FISHAT
"Qeveria e Edi
Ramës nuk ka
miratuar akoma
Listën e Barnave të
Rimbursueshme për
vitin 2017. 1500
fëmijët e sëmurë me
diabet do të
vazhdojnë të blejnë
100 mijë lekë çdo
muaj fishat e
diabetit", - akuzon
kreu i PD-së, Lulzim
Basha.

Ndalohet qarkullimi para selisë së PS-së,
 Bashkia e Tiranës rifillon punimet

Voltiza Duro

Të gjithë të interesuar
it që dëshirojnë të ap
likojnë për vizë në

Shtetet e Bashkuara gjatë
2018-ës, tashmë do të kenë
mundësinë të informohen
në mënyrë të detajuar nga
ambasada amerikane. Kjo e
fundit ditën e djeshme ka
bërë me dije se përfaqë-
suesit do jenë në dispozi-
cion të aplikantëve çdo të
enjte për t'i ndihmuar me
procedurat e aplikimit.
"Vizat e punës janë të
specifikuara: ju duhet të
jeni i  kualifikuar për
punën; punëdhënësi t 'ju
bëjë peticion pune me US-
CIS dhe vetëm pasi peticio-
ni është miratuar, ai vjen
tek ne për shqyrtimin e
vizës. Pra, niseni procesin
me punëdhënësin në
SHBA",-thekson ambasada
në faqen e saj zyrtare.

KLASIFIKIMI I VIZAVE TË PËRKOHSHME NË SHBA

 H-1B -i aplikohen personave me një profesion të
specializuar

 H-1C - i aplikohen infermierëve të huaj.
 H-2A -i aplikohen punëtorëve të përkohshëm të

agrikulturës;
 H-2B -i aplikohen punëtorëve të përkohshëm të jo-

agrikulturor.
 H-3 -i aplikohen personave që trajnohen për punë të

ndryshme,
 L -i aplikohen personave që shpërngulen nga një degë e

kompanisë në një tjetër
 O-1 -i aplikohen personave që kanë aftësi të

jashtëzakonshme në shkencë, art, edukim, biznes,
atletikë, ose që kanë arritje të jashtëzakonshme në
fushën e televizionit dhe të ekranit;

 O-2 -i aplikohen personave që shoqërojnë mbajtësin e
vizës O-1

 P-1 -i aplikohet një atleti ose një skuadre atletësh, ose
një grupimi zbavitës

 P-2 -i aplikohen artistëve, të cilët do të shfaqin sipas një
programi shkëmbimi reciprok;

 P-3 -i aplikohen artistëve, të cilët do të shfaqin sipas një
programi kulturalisht unik

 Q-1 -i aplikohen pjesëmarrësve në një program
shkëmbimi kulturor ndërkombëtar

Duke nisur nga janari,
rreth 1500 fëmijë dia-

betikë të moshës 0-18
vjeç, do të përfitojnë falas
fishat për matjen e glice-
misë në gjak, me një fond
prej 43.8 milionë lekë. Si-
pas një VKM-je të
posaçme, qeveria sh-
qiptare merr përsipër
rimbursimin e 2 milionë
e 190 mijë fishave në vit.
Ministria e Shëndetësisë
thekson se do të garanto-
hen edhe aparatet e glice-
misë falas, si dhe gjilpërat
falas, për fëmijët e prekur
nga diabeti. "Sot, 600 mijë
qytetarë të pasiguruar
përfitojnë nga lista e bar-

nave me rimbursim, dhe
çdo shërbim tjetër shënde-
tësor. Lista e barnave të
rimbursueshme për të cilën
"bërtet" Partia Demokratike,
në katër vite u shtua me 140
barna të reja, të cilat përfi-
tohen falas nga qytetarët,
qofshin këta të siguruar ose
jo.", - citon ministria.

KLASIFIKIMET E
VIZAVE

Akti i Emigracionit dhe
Kombësisë parashikon disa
kategori të vizave jo-emi-
gruese për një person që
dëshiron të punojë përkohë-
sisht në Shtetet e Bashkuara.
Vizat e klasifikuara H-1B i
aplikohen personave me një
profesion të specializuar, i
cili kërkon aplikimin teorik
dhe praktik të një sërë njo-
hurish tepër të speciali-
zuara, njohuri për të cilat
kërkohet përfundimi i një

kursi specifik të një arsimi
më të lartë. Ky klasifikim
kërkon një dëshmi pune
lëshuar nga Sekretari i
Punës. Ndërkaq vizat që nji-
hen si H-1C i aplikohen in-
fermierëve të huaj që vijnë
për të kryer shërbime nëpër
spitale për një periudhë të
përkohshme deri në tre vjet,
kurse vizat e klasifikuara H-
2A i aplikohen punëtorëve
të përkohshëm ose sezonal të
agrikulturës. Më tej, në
faqen zyrtare të ambasadës
amerikane citohet se vizat e

klasifikuara H-2B i apliko-
hen punëtorëve të përkohs-
hëm ose sezonal, jo-agrikul-
turor. Ky klasifikim kërkon
një certifikatë pune të
lëshuar nga Ministria e
Punës. "Vizat e klasifikuara
H-3 i aplikohen personave që
trajnohen për punë të ndry-
shme, por jo për ata që tra-
jnohen për mjekësi apo aka-
demi. Ky klasifikim i apliko-
het, gjithashtu, edhe person-
ave që trajnohen për
edukimin e fëmijëve hand-
ikapatë",-bën me dije ambas-
ada. Ndërkaq, vizat e klas-
ifikuara L i aplikohen per-
sonave që shpërngulen nga
njëra degë e kompanisë ku
punojnë në një degë tjetër
në SH.B.A. të cilët, brenda 3
viteve të mëparshëm, kanë
punuar jashtë në vazhdimë-
si për një vit, dhe që do të
punësohen në një degë apo
filial të të njëjtit
punëdhënës në SH.B.A., në
menaxhim ekzekutiv ose në
punë të ndryshme të spe-
cializuara. Vizat e klas-
ifikuara O-1 i aplikohen per-
sonave që kanë aftësi të jas-
htëzakonshme në shkencë,
art, edukim, biznes, atletikë,
ose që kanë arritje të jash-

tëzakonshme në fushën e
televizionit dhe të ekranit
ndërsa ato O-2 i aplikohen
personave që shoqërojnë
mbajtësin e vizës O-1, të
cilët ndihmojnë atë në një
shfaqje artistike apo aktiv-
itet atletik. Ndërkohë, viza e
klasifikuar P-1 i aplikohet
një atleti ose një skuadre
atletësh, ose anëtarëve të një
grupimi zbavitës, të cilët
janë të njohur në tërë botën;
ndërsa vizat P-2 i aplikohen
artistëve të cilët do të shfa-
qin sipas një programi sh-
këmbimi reciprok e ato P-3 i
jepen artistëve, të cilët do të
shfaqin sipas një programi, i
cili është kulturalisht unik
(e njëjtë si vizat P-1). Ambas-
ada bën me dije se vizat e
klasifikuara Q-1 i aplikohen
pjesëmarrësve në një pro-
gram shkëmbimi kulturor
ndërkombëtar për qëllim që
të përfitojnë trajnim prak-

tik, punësim, dhe që të sh-
këmbejnë historinë, kul-
turën, dhe traditat e vendit
të aplikantit.
VIZAT
SHËNDETËSORE

Të gjithë ata që duan të
marrin trajtim mjekësor në
SHBA, duhet të aplikojnë
paraprakisht për vizë shën-
detësore, e cila duhet të
plotësojë disa kushte. Së
pari, individi duhet të ketë
një rekomandim nga mjeku
në Shtetet e Bashkuara, i cili
merr përsipër trajtimin e
sëmundjes, ku duhet të cit-
ojë edhe koston e tij. "Në
ndryshim nga vizat turistike,
duhet të dëshmoni që ju apo
i/e afërmi juaj, keni fonde të
mjaftueshme për të mbuluar
të gjitha shpenzimet mjekë-
sore, përfshirë koston e qën-
drimit në SHBA. Kategoria e
vizës është B2",-citojnë për-
faqësuesit e ambasadës.

Në kuadër të përfundimit të punimeve
për finalizimin e projektit të sheshit

"Skënderbej", do të ndryshojë lëvizja e au-
tomjeteve ne këtë zonë. Për të mundësuar
përfundimin brenda afatit të caktuar,
Bashkia e Tiranës bëri me dije se prej së
mërkurës është ndaluar qarkullimi në
segmentin e rrugës "Çamëria", nga kryqë-
zimi me Rr. "Ibrahim Rugova" deri në
sheshin "Skënderbej" pra, segmenti para

selisë së Partisë Socialiste. Si pasojë,
qarkullimi i automjeteve, do të bëhet në
rrugën "Ibrahim Rugova" në kryqëzimin
me rrugën "Çamëria", drejtim i detyru-
ar drejt. Ndërkohë, qarkullimi i autom-
jeteve në segmentin e Rr. "Ibrahim Rug-
ova", nga "Myslym Shyri" deri te bule-
vardi "Gjegj Fishta" (segmenti para Tai-
wan), do të jetë me një drejtim lëvizje-
je, sipas sensit veri-jug.

SHOQËRIA PËRMBARIMORE GJYQËSORE “3H” Sh.p.k
Adresa: Rr.” Demokracia” Pll.1, Kt.1, Vore, Tirane. .
Web: www.3-h.al; Email: shpgj_3h@yahoo.com Tel/Fax +355(0) 44532482

Njofton shpalljen e ankadit nga dt.26.12.2017 deri ne dt. 12.01.2018 per:
sende të luajtshme tubosider me siperfaqe totale 13539.5m2 dhe peshe
258034.15 kg, (me madhesi te ndryshme) si dhe dado dhe bulona me
peshe totale 12160 kg, ne pronesi te Shoqerise “Serenissima Construzioni
Tirana” Dege e shoqërisë së huaj
Cmimi fillestar eshte 163,413.43  Euro
Ankandi zhvillohet ne zyren permbarimore ne daten 12.01.2018
dhe mbyllet me orarin zyrtar 16.00.

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)
Albania Country office

REQUEST FOR PROPOSAL FOR SERVICES

Subject:  Conduct an Assessment of Legal, institutional framework and human resources on
Violence Against Children in Albania, with focus on Child Sexual Exploitation and
Abuse in the virtual space.

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) is seeking to receive proposals from interested organizations/
companies who wish to be considered for the provision of the above-mentioned services/works.

Please consult UNICEF Albania website (www.unicef.org/albania) to download the detailed RFPS
document and other related requirements.

The proposals will be evaluated and selected in accordance with established UNICEF procedures.

The offers must be delivered within the set deadline, in a sealed envelope which must be clearly marked:
“LRPS-2018-9137070 - Assessment of Legal, institutional framework and human resources on
Violence Against Children in Albania” to the address below:

United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Rr. “Skënderbej”, ndërtesa e Agjencive të OKB-së, kati i tretë, Tiranë, Albania
Tel.: +355 44548405; Website: www.unicef.org/albania

Relevant Dates: All interested companies must submit their application, not later than 22 January
2018, 12:00 hrs.
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Procesi nis me 300 drejtues në Policinë e Shtetit. Në listën e gjatë, edhe Haki Çako

Vetingu, ja pasuritë e
gjashtë kryepolicëve

Më i pasuri, drejtori i bluve në Durrës, Alfred Çepe

Policia e Shtetit këtë
fillim viti pritet t'i
nënshtrohet ligjit të

vetingut. Të parët që do i
nënshtrohen procesit do të
jenë 300 oficerët me grada të
larta. Projektligji që do të pas-
trojë Policinë e Shtetit nga
korrupsioni, do të nisë kon-
trollin me Drejtorin e
Përgjithshëm, Haki Çako. Në
kuadër të procesit të
vetingut do të kalojnë në
"sitë" të gjithë pasuritë e
drejtuesve të policisë në
mbarë vendin. Ky proces
pritet të zhvillohet me tre
faza, kontrolli i efektivëve me
grada të larta, ata me grada
të mesme dhe në fund efek-
tivët e nivelit zbatues. Kri-
teret e vlerësimit për punon-
jësit e policisë janë tri: integ-
riteti, pasuria dhe profesion-
alizmi. Presupozohet që në
fazën e parë, 300 punonjës
me grada dhe funksione të
larta, të vlerësohen nga një
Komision i Jashtëm Vlerësi-
mi, i përbërë nga 15 anëtarë
me prejardhje të ndryshme.
Referuar deklarimeve të
zbardhura nga Open Data, në
Money&Power (One Stop In-
tegrate Data Source) bëhen
publike të dhënat për pa-
suri, të ardhura dhe shpenz-
ime të deklaruara nga funk-
sionarë të lartë publik. Të
dhënat janë sipas deklari-
meve zyrtare të një viti të
caktuar apo deklarim fille-
star përpara marrjes së
detyrës. Veç subjektit në de-
klarim përfshihen edhe per-
sona të tjerë pjesëtarë të
familjes me detyrim ligjor
për të deklaruar. Deklarimi
vjetor karakterizohet nga in-
formacioni për të ardhura të
krijuara në atë vit; pasuri të
fituara gjatë vitit në fjalë;
sikurse shpenzime për të
cilat subjektet kanë detyrim
ligjor për deklarim.
HAKI ÇAKO

Sipas Open Data Haki
Çako aktualisht Drejtor i
Policisë së Shtetit, e ka mar-
rë këtë detyrë më 5 shtator
2014. Sipas të dhënave për të
ardhurat dhe angazhimet në
veprimtari publike dhe pri-

DEKLARATAT
KONTROLLI PASUROR



Ina Allkanjari

vate, të deklaruara së fund-
mi në vitin 2016 rezulton se
e ardhura nga paga si Drej-
tor i Policisë së Shtetit ësh-
të 1 533 692 lekë. Personat e
familjes të përfshirë në dek-
laratë janë bashkëshortja,
Alketa Çako dhe vajza, Altea
Çako. Bashkëshortja rezul-
ton të ketë të ardhura nga
paga në Autoritetin Shënde-
tësor Rajonal dhe në Drej-
torinë Rajonale të Siguri-
meve Shoqërore, shumën
630 201 lekë. Ndërkohë sipas
të ardhurave nga Detyrime
të Shlyera nga të Tretë, para-
qitet ndryshim Pasurie
përmes Zgjidhjes së Kon-
tratës Noteriale me objekt
pronotim apartamenti në
Durrës dhe kthim i të
drejtave dhe detyrimeve në
gjendje fillestare. Vlera e
detyrimit të kthyer 32 773
euro. Ky ndryshim pasuror
krijon gjendje cash prej 30
000 euro; Ndryshim Pasurie
nga Shitje Automjeti përmes
kontratës noteriale tek një
person fizik. Vlera e shitjes
7 000 euro. Nga shtija krijo-
het gjendja cash prej 7 000
euro. Gjendje në llogari ban-
kare të Drejtorit të
Përgjithshëm Haki Çako, çe-
lur për kalim pagash është
shuma 738 751 lekë, si dhe
gjendje cash 37 000 euro e
krijuar nga efekte të kon-
tratave noteriale të vitit, për-
katësisht kontrata për
zgjidhje marrëveshje
pronotim apartamenti dhe

kontrata shitblerje makine.
ARDI VELIU

Referuar deklarimeve të
zbardhura nga Open Data,
rezulton se Drejtori i Drej-
torisë Vendore të Policisë
Tiranë, Ardi Veliu, ka të
përfshirë në deklaratë bash-
këshorten Matilda Veliu. Si-
pas të dhënave për të ardhu-
rat dhe angazhimet në vep-
rimtari publike dhe private,
të deklaruara së fundmi në
vitin 2016, të ardhurat nga
paga dhe pagesë uniforme,
në Policinë e Shtetit të Ardi
Veliut, për periudhën
01.01.2016-31.12.2016, janë 1
057 081 lekë. Ndërkohë dek-
larohet se bashkëshortja
Matilda Veliu, të ardhura
nga paga si personel aka-
demik me kohë të plotë
pranë Departamentit të
Ekonomiksit në Universite-
tin "Ismail Qemali", orët su-
plementare, honoraret si
anëtare e Këshillit të Fakul-
tetit si edhe si personel aka-
demik në Universitetin Sh-
tetëror të Tiranës për vitin
2016, janë 1 171 756 lekë.
Gjendja e depozitës bankare
në një bankë të nivelit të
dytë, në 31.12.2016 (depozita
më parë ishte në emër të
bashkëshortes, tani ka kalu-
ar në emër të z. Veliu), rezu-
lton të jetë 730 608 lekë.

Ndërsa për bashkëshort-
en Veliu, gjendja e llogarisë
bankare në një bankë të
nivelit të dytë në fund të
vitit 2016, kursime plus

paga, është 400 000 lekë.
GENTIAN SHEHAJ

Sipas Open Data Gentian
Shehaj, aktualisht Kreu i
Drejtorisë së Policisë së
Qarkut Vlorë, të dhënat për
pasurin e deklarimit fille-
star, rezultojnë të jenë të
vitit 2012. Në këtë periudhë
kohore Shehaj ka deklaruar
si pasuri të paluajtshme një
apartamenti banimi 2+1, kati
i 6, me sip. 85.7 m2. Aparta-
menti është blerë me kur-
simet bashkëshortore dhe
një kredi prej 26 000 eurosh,
vlera 35 994 euro. Ndërsa për
gjendjen cash, ka deklaruar
kursime nga puna e kryer
nga viti 2008 e deri në 2012
shumën 2000 euro. E përf-
shirë në këto deklarime ësh-
të edhe bashkëshortja e tij
Iva Shehaj. Rezulton se në
17.12.2007 Shehaj ka marrë
një kredi bankare për
banesë, të përbashkët me
bashkëshorten, në shumën
totale 26000 euro dhe me
afat shlyerje deri në vitin
2022, këst mujor 247 euro
nga të cilat 137 euro intere-
sa dhe 110 principali. Detyr-
imi financiar mbetur i pash-
lyer, 20 500 euro. Në vitin
2012, periudhë e cila rezul-
tojnë deklarimet e Gentian
Shehaj, ky i fundit rezulton
të ketë qenë drejtor i Poli-
cisë Dibër. Sipas të dhënave
për të ardhurat dhe an-
gazhimet në veprimtarinë
publike dhe private në 2012,
rezulton se të ardhura neto
nga paga si punonjës policie
me gradën kryekomisar,
pranë Drejtorisë së
Përgjithshme të Policisë, për
periudhën 01.01.2012 -
15.10.2012, kanë qenë 621 830
lekë. Ndërkohë për bash-
këshorten Iva Shehaj rezul-
ton se të ardhura nga paga
si mjeke pranë Drejtorisë së
Policisë, Qarku Tiranë, për
periudhën 01.01.2012 -
15.10.2012, kanë qenë 306 452
lekë. Për sa i përket të
ardhurave nga babai, nga
qiraja e apartamentit në
pronësi të babait, në kombi-
natin e mishit, Yzberisht,
paraqitet shuma 130000
lekë.
ALFRED ÇEPE

Referuar të dhënave mbi
pasurinë e Alfred Çepe, ak-

tualisht drejtor në policinë
e Durrësit, rezulton se dek-
larimi i fundit i pasurisë i
paraqitur në open data ësh-
të e vitit 2013. Për sa i për-
ket pasurive të paluajtshme
Çepe në këtë periudhë ko-
hore është pronar me 50 % i
një apartamenti me sip. 101
m2, blerë me kredi të marrë
në një bankë ne nivelit të
dytë dhe kursimet, vlera 48
150 euro. Gjendja e llogarisë
së tij bankare, llogari page,
në një bankë të nivelit të
dytë, paraqitet 20 000 lekë.
Gjendja e llogarisë bankare
në një bankë të nivelit të
dytë, kursime, është 1 571.28
euro, zotëron 50 %. Ndërsa
bashkëshortja, Silda Çepe,
në një bankë të nivelit të
dytë, kursime plus paga, në
këtë periudhë kohore rezul-
ton të ketë pasur shumën 1
000 euro, zotëron 50 %.
Gjithashtu, bashkëshortja,
sipas të dhënave, rezulton në
një bankë tjetër të nivelit të
dytë, të ketë shumën 530.68
euro. Ccepe rezulton të ketë
marrë kredi bankare në një
bankë të nivelit të dytë, mar-
rë në 20.10.2004 për blerje
apartamenti, 25 000 euro,
afati i shlyerjes 10 vjet, kës-
ti mujor 380 euro. Detyrimi
financiar i pashlyer, 3 947.16
euro, si dhe kredi konsuma-
tore në një bankë të nivelit
të dytë, marrë në 15.05.2007,
1 000 000 lekë, afati i shly-
erjes 7 vjet, kësti mujor 21
000 lekë. Detyrimi financiar
i pashlyer, 138 743.75 lekë.
Alfred Çepe sipas të dhënave
të deklaruar së fundmi në
vitin 2013, rezulton të jetë
pronar i një autoveture tip
BMW me vit prodhimi 2001,
blerë në vitin 2007, vlera 500
000 lekë. Ndërsa bash-
këshortja, Silda Çepe, pr-
onare e një automjeti tip
Benz A Class i 2002, blerë në
vitin 2012 me kursime dhe
pagën, vlera 4 500 euro. Si-
pas të dhënave për të ardhu-
rat dhe angazhimet në vep-
rimtari publike dhe private,
për vitin 2016 rezulton se të
ardhura nga paga neto si
punonjës i Policisë së Sh-
tetit, shkojnë në vlerën 1 167
543 lekë. Ndërsa të ardhura
nga paga si anëtare e Bordit
të Birësimeve, për bash-

këshorten, shkojnë në
vlerën 34 000 lekë, të ardhu-
ra nga paga si drejtore e Kab-
inetit në Ministrinë e
Brendshme, kapin vlerën 1
171 356 lekë. Gjendja e llog-
arisë bankare të tij në një
bankë të nivelit të dytë, llog-
ari page rezulton të jetë 419
095 lekë; Gjendja cash si kur-
sime së bashku me bash-
këshorten, figuron 200 000
lekë.; Gjendja e llogarisë ban-
kare të bashkëshortes në një
bankë të nivelit të dytë, llog-
ari page, rezulton e shtuar
me 1 048 633 lekë; Gjendja e
depozitës bankare të bash-
këshortes në një bankë të
nivelit të dytë, paga plus kur-
sime, rezulton e shtuar me
plus 1 444 euro. Bash-
këshortja, e tij figuron për
këtë periudhë kohore pr-
onare me 16.7 % e një sh-
tëpie dykatëshe, 110 m2 për
kat në Vlorë, trashëgimi nga
nëna; pronare me 7 % e një
trualli në Jal, Vuno, Vlorë
me sip. 5253 m2. Brenda tru-
allit ndodhet një shtëpi. Sh-
tuar me 2 % pjesa e trashëgi-
misë së lënë nga gjyshi. Pa-
suria është trashëguar nga
nëna; Pronare me 7 % e një
trualli në Vuno, Vlorë 900
m2. Brenda truallit ndodhet
një shtëpi. Shtuar me 2 %
pjesa e trashëgimisë së lënë
nga gjyshi. Pasuria është
trashëguar nga nëna. Gjith-
ashtu Silda Çepe rezulton të
ketë marrë kredi konsuma-
tore 1 000 000 lekë me inter-
es 6.9 %, me këst mujor 19
745 lekë, afat shlyerje 4 vjet,
marrë në 21.04.2016. Shuma
e shlyer, 97 751.89 lekë,
detyrimi mbetur i pashlyer,
902 248.11 lekë.
GJOVALIN LOKA

Referuar të dhënave të
zbardhura nga Open Data,
Gjovalin Loka, aktualisht
drejtor në policinë e Shko-
drës, deklarimet e pasurisë
së fundmi rezultojnë të jenë
të vitit 2013. Loka figuron
pronar i një apartamenti ba-
nimi me sip. 55.6 m2, adresa
rr. Labinoti, Tiranë, blerë në
vitin 2003 me kursimet
familjare ndër vite, me vlerë
1 900 000 lekë; Pronar me 1/
10 i një banese në Sang të
Mirditës me sip. 120
m2, trashëgimi famil- 

Haki Çako

Foto ilustruese
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jare; pronar me 1/10 i
një sipërfaqeje toke

prej 850 m2 në Sang të Mird-
itës, trashëgimi familjare;
pronar i një automjeti tip
'Benz 190', blerë në vitin
2006 me kursimet familjare,
vlera 250 000 lekë; pronar i
një motori 'Jawa', vlera 15
000 lekë.

Sipas të dhënave për të
ardhurat dhe angazhimet në
veprimtari publike, private
të deklaruara për vitin 2016
rezulton se të ardhurat nga
paga si drejtori i Rendit Pub-
lik pranë Departamentit të
Sigurisë në Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë së
Shtetit, për vitin 2016, sh-
kojnë në vlerën 1 251 228
lekë. E përfshirë në këto de-
klarime është edhe bash-
këshortja e tij, Jorika Loka
dhe nëna Dava Loka. Të
ardhurat nga paga e bash-
këshortes për këtë periudhë
kohore, si nëndrejtoreshë e
shkollës 9-vjeçare
"Fan.S.Noli", për vitin 2016,
shkojnë në vlerën 608 208
lekë. Ndërsa të ardhura nga
pensioni të nënës, për vitin
2016, shkojnë në vlerën 112
848 lekë. Gjithashtu, në
emër të Gjovalinit paraqitet
gjendja e llogarisë bankare,
në një bankë të nivelit të
dytë, me shumën 194 200
lekë.
ALBERT NUSHI

Referuar të dhënave të
pasurisë të deklaruara së
fundmi për vitin 2015, rezu-
lton se Albert Nushi, aktual-
isht drejtor i policisë së Fi-
erit është përfitues i 4000 m2
tokë në Lushnjë, përfituar
sipas ligjit nr. 7051, për të
cilën nuk ka marrë akoma
certifikatën e pronësisë. Të
përfshirë në këto deklarime
janë bashkëshortja e tij,
Alketa Nushi, djali Arjon
Nushi dhe vajza Anisa
Nushi. Bashkëshortja, Alke-
ta Nushi figuron të jetë bash-
këpronare nga viti 1998-2001
i një biznesi restorant-fast
food, nga i cili janë përfituar
2 500 000 lekë që janë inves-
tuar përsëri me të njëjtin
bashkëpronar për shkak të
njohjes familjare, në një ak-
tivitet me firmën "Chipstar"
sh.p.k në Vlorë. Djali, Arjon
Nushi, rezulton të jetë pro-

nar i një makine tip 'Ford',
blerë në vitin 2013 me kur-
simet familjare, vlera 500
000 lekë. Sipas të dhënave
për të ardhurat dhe an-
gazhimet në veprimtari
publike, për vitin 2016 re-
zulton se të ardhurat nga
paga si shef i Njësisë Spe-
ciale për K&M "Delta, në
periudhën kohore
01.01.2016 - 31.12.2016, sh-
kojnë në shumën 1 134 000
lekë. Të ardhurat e bash-
këshortes nga trajtimi në
bazë të VKM nr. 183, datë
09.02.2011 'Për kompen-
simin për privacionet dhe
humbjet që i shkaktohen
punonjësit të Policisë së
Shtetit, për shkak të nevo-
jave të punës dhe të shër-
bimit', (pagë bash-
këshorte), 01.01.2016 -
31.12.2016, shkojnë në
shumën 178 300 lekë. Të
ardhura e djalit nga paga
në Komisariatin e Policisë
Vlorë, 01.01.2016 -
04.11.2016, shkojnë në
shumën 571 844 lekë dhe
të ardhurat e tij nga paga
në Drejtorinë e Policisë së
Shtetit, për periudhën ko-
hore 04.11.2016 -
31.12.2016, kapin vlerën
106 086 lekë. Gjithashtu,
djali i tij ka përfituar
shumën 2200 euro nga
shitja e një automjeti tip
"Ford". Albert Nushi rezu-
lton, gjithashtu, të jetë pr-
onar i një shtese në pall-
atin 1337, në katin e dytë,
pranë apartamentit të
prindërve, me sip. 59 m2,
në lagjen "Lirimi". Ndërsa
djali i tij Arjon rezulton të
jetë pronar i një automjeti
tip "Mercedes Benz", blerë
me të ardhurat nga shitja
e automjetit të më-
parshëm dhe kursimet
familjare, vlera 4 200 euro.
Gjithashtu, në të dhënat e
zbardhura nga Open Data
rezulton se Alberti ka mar-
rë kredi bankare në datë
në datë 11.11.2016, në një
bankë të nivelit të dytë, 50
000 euro me afat shlyerje
180 muaj dhe këst kredie
356 euro, për blerjen e një
apartamenti të ri. Shuma
e shlyer 741.64 euro dhe
detyrimi mbetur i pashly-
er 49 777.65 euro.

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Paloka: Rama kontrollon drejtësinë

U kap me 863 mijë euro, Gjykata e
Apelit liron biznesmenin Orest Sota
Ofroi garanci pasurore 5 mln lekë



Gjykata e Apelit për
Krime të Rënda ka
lënë të lirë dje biznes-

menin Orest Sota, kundrejt
një garancie pasurore prej 50
milionë lekësh të vjetra. Tru-
pa gjykuese e kryesuar nga
Saida Dollani vendosi të pra-
nojë kërkesën e 25-vjeçarit
për lehtësimin e masës së sig-
urisë nga "arrest me burg",
në një masë më të lehtë. Se-
anca gjyqësore u zhvillua me
dyer të mbyllura. Sipas buri-
meve, avokati mbrojtës Fat-
mir Braka ka pretenduar se
shuma prej 863 mijë eurosh,
që iu bllokuan në makinën
Sotës në momentin e ar-
restimit në Elbasan rrjedhin
nga burime të ligjshme dhe i
përkasin babait të tij. Avoka-
ti nënvizon se paratë janë
tërhequr vite më parë nga një
bankë e nivelit të dytë.
Ndërkohë, organi i akuzës vi-
jon të theksojë se paratë i
përkasin ish-ministrit të
Brendshëm, Saimir Tahiri
dhe janë produkt i veprim-
tarisë kriminale.

Ndërsa, prokuroria vazh-
don hetimet për këtë rast,
pas vendimit të gjykatës për
lirimin e Sotës, ky i fundit
duhet të paraqitet para
oficerëve të policisë gjyqë-
sore sa herë të jetë e
nevojshme në këtë proces.
Ekzekutimi i vendimit të
gjykatës u bë menjëherë pasi
familjarët e Sotës depozituan
në një bankë të nivelit të
dytë shumën prej 50 milionë
lekësh. Pas vendimit të
Gjykatës së Apelit për të lënë
të lirë biznesmenin Orest
Sota, ka reaguar Edi Paloka,
nënkryetari i Partisë
Demokratike. Paloka e ka
cilësuar vendimin e Apelit
një fakt që kryeministri Edi
Rama kontrollon pikat kyçe
në sistemin e drejtësisë.
DEKLARATA
E PALOKËS

"Efektet e Edi Ramës
kryeprokuror po godasin çdo
ditë drejtësinë dhe po i jap-
in mbrojtje nga ligji çdokujt
që implikon Saimir Tahirin
në trafikun ndërkombëtar të
drogës. Lirimi nga arresti me
burg i Orest Sotës, në mak-
inën e të cilit u gjetën 863
mijë euro dhe bashkë me
paratë hedhura në sediljen e
makinës, edhe patentat e
Saimir Tahirit, është një fakt
tjetër se Edi Rama kontrol-
lon pika kyçe të sistemit të
drejtësisë. Partia Demokra-
tike e ka shprehur shqetë-
simin e saj që në 22 nëntor,
kur paralajmëroi se Edi
Rama po bënte gjithçka për
të mbrojtur Saimir Tahirin

dhe nëpërmjet tij edhe Or-
est Sotën. Publikimi në me-
dia i pohimit të Ramës para
deputetëve socialistë më 21
nëntor se, 'gjetja e patentave
në makinën e Sotës nuk ësh-
të një fakt për të cilin Saimir

Tahiri duhet të shqetësohet'
ishte mesazh për pengimin e
drejtësisë. Nuk ka njeri sot të
besojë që 863 mijë eurot nuk
ishin as për të blerë hekur, as
për të blerë ilaçe. 863 mijë eu-
rot janë një pjesë e pasurisë

kriminale të pronarit të paten-
tave, Saimir Tahirit. Shqiptarët
kanë dëgjuar me veshët e tyre
sesi ministri i Brendshëm ish-
te pjesë e trafikut ndërko-
mbëtar të drogës", është
shprehur Paloka.

Orest Sota

Marka Cmimi nga data 08 
Janar 2018   (TVSH 
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Shoqeria PRIMALL shpk , distributor I autorizuar per Shqiperine I 
markave te kompanise nderkombetare “JT International” , njofton se 
duke filluar prej dates 08 Janar 2018 cmimet e produkteve te tregtuara 
prej saj do te jene sipas listes me poshte:

Njoftimi behet ne perputhje me udhezimin  nr 2  date 28.01.2010 te 
Ministrise se Financave dhe udhezimit nr 17 date 13.05.2008 “Për 
tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar).
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Sa e sa herë e nisim një
bisedë turizmi me
fjalinë "Eh mirë, ku

krahasohemi ne...", duke iu
referuar çdo vendi që rre-
thon Shqipërinë tonë të
vogël. Kjo fjali më erdhi dhe
mua ndër mend teksa kthe-
heshim nga Zhabljaku në
Kolashin. Veriu i Malit të Zi
e ka veshur gunën e bardhë,
ndërsa rruga përmes kan-
ionit fantastik të Moraçës
gjarpëron drejt Kolashinit.
Nga kufiri shqiptar deri në
Kolashin duhen rreth 2 orë
dhe nuk ka probleme të
qarkullimit, pasi rruga 'spër-
katet' vazhdimisht me kripë.
KOLASHIN

Qyteza është rreth 950
metra mbi nivelin e detit, në
këmbë të masivit të
Bjelasikës, Sinjavinës e Ko-
movit të përfshirë në Parkun
Nacional të Biogradska
Gora. Në qendër ngrihet go-
dina tipike e kohës së Titos,
ngjyrë gri, e cila nga lart ka
pamjen e yllit e që sot është
vendosur administrata e ko-
munës. Pak më tej, një rrugë
pedonale e mbushur me kaf-
ene të vogla e dyqane. Një
park aventurash në fillim të
masivit pyjor në qendër qën-
dron hapur në 12 muajt e
vitit e është një mundësi
ndryshe argëtimi. Qendra e
skive ndodhet në mal, në
lartësinë 1450 metra dhe
kryesisht për të shkuar atje
hotelet ofrojnë transport,
por ka edhe autobus linje.
Anxhela Dugoviç, drej-
toreshë e qendrës së skijim-
it thotë se kapaciteti maksi-

mal i arri-
tur deri më
sot në 3
teleferikët
që ngjisin
malin ka
qenë 5
mijë vetë
në një orë, ndërsa përmend
shqiptarët si turistët ndër
më aktivë. Çmimet e skive
për një ditë janë
15 euro të rritu-
rit dhe 11 fëm-
ijët, pajisjet 10
euro, ndërsa
snowbordet 10
euro për të rritu-
rit e 2 më pak për
të vegjlit. Po sh-
kuat në Kolash-
in, mos lini pa
provuar rakinë
vendëse të kum-
bullës, por dhe
"Dunja", rakinë e
ftoit me aq
shumë shije.
ÇMIMET

Kolashini ka

REPORTAZH/ NË VERIUN E MALIT TË ZI, MES ZAKONESH
TË NJËJTA, POR TURIZËM TË NDRYSHËM

Zhabljaku e Kolashini, rrugët
e reja të turistëve shqiptarë

Nga çmimet e hoteleve dhe vilave
te skitë, zgjidhje sipas xhepit

të lira. Të akomodohesh në
hotel me 3 ose 4 yje me dy
vakte brenda kushton nga
24 në 35 euro për person,
ndërsa dhomat e vilat nga 10-
20 euro për person. Ushqimi
në Zhabljak është i
shijshëm, mishi ka aromë
fantastike dhe të shkrihet në
gojë, sidomos ai i tymosuri.
Çmimet e një pjate variojnë
nga 3 euro sallata, te 7 euro
pjatat kryesore e kjo në
restorantet karakteristike të
zonës. Edhe pse jemi kufit-
arë me Malin e Zi, mënyra e

servirjes së turizmit
është thuajse per-
fekte e sigurisht që
shteti investon
shumë në këtë
drejtim. Zhelka Rado,
drejtoresha e Agjen-
cisë shtetërore të Tur-
izmit në Malin e Zi na
e përforcon idenë,
duke thënë se 22 për
qind i buxhetit të sh-
tetit shkon për tur-
izmin, ndërsa ata pre-
tendojnë që në vitet e
ardhshme të kapë 32
për qind. "Të ardhu-
rat më të mëdha vijnë
nga energjia, bujqësia

dhe turizmi, ndaj synimi
ynë kryesor është të kemi
turizëm 365 ditë në vit", për-
fundon Zhelka Rado. Ndale-
sa e fundit në kthim ishte
një drekë në "Hilton", në
qendër të Podgoricës, hote-
lin luksoz ku qëndroi dhe
zv.presidenti amerikan... dhe
ky jo i pakapshëm për ne,
pasi nga janari një dhomë
dyshe kushton 90 euro...

oferta të shumta për
sistemimin e turistëve, duke
nisur që nga hotelet e
mëdha deri te bujtinat, e kjo
në varësi të xhepit e qejfit
që keni. Tani në janar nis
edhe ulja e çmimeve. Një
dhomë dyshe në dy hotelet
e mëdha me mëngjesin dhe
darkën brenda e gjeni 80-120
euro çifti pa pije. Sigurisht
që ofrojnë edhe pishinë,
xhakuzi dhe sauna e banja
turke. Disa vila jepen me
qira siç janë për 100 euro në
ditë e kanë disa dhoma
gjumi, ndërsa apartamentet
kushtojnë nga 12-15 euro në

natë, disa edhe me mëngjes-
in e përfshirë, të cilat mund
t'i mbyllni në internet fare
lehtësisht.
ZHABLJAK

Edhe pse është më larg se
Kolashini, Zhabljaku ky fs-
hat i vendosur 1450 metra
mbi nivelin e detit në një
pllajë të jashtëzakonshme
më tërhoqi pa masë. Lumi
Tara është bash-
këshoqërues i
udhëtimit, vend
i cili gjatë pran-
verës deri në
vjeshtë shfrytë-
zohet për raft-

ing. Parku Durmitori me pis-
hat e errëta gati në të zezë
rrethon si për ta mbrojtur
fshatin, i cili është shumë i
ngjashëm si nga ushqimi,
edhe nga zakonet me veriun
e Shqipërisë. Madje, edhe
njerëzit duket sikur ngjas-
ojnë në tipare me malësorët
tanë. Savin Kuk është qen-
dra më e madhe e skijimit në
Zhabljak, por ka edhe një në
qendër, më të vogël. Zoran
Shivoviç, drejtori i qendrës
së skive në Savin Kuk thotë
se janë dy teleferikë, tri pis-
ta dhe një tjetër posaçërisht
për fëmijë, duke shtuar se
turizmi në këtë zonë është
në rritje nga viti në vit. "Në
Savik Kuk inauguruam
edhe parkun e aventurave,
që është shumë argëtues",
thotë Shivoviç. Për Vanja
Saroviç, që një degë të sajën
e ka shqiptare, drejtoreshë
e turizmit në Zhabljak,
parku i Durmitorit i përm-
bush të gjitha kushtet për

turizëm malor dhe Zhabljak,
zona që ajo menaxhon po
gjallërohet nga dita në ditë,
ndërkaq që edhe turizmi ver-
or malor është shumë i
preferuar. Në Zhabljak ka më
pak shqiptarë se në Kolash-
in dhe ata përbëjnë rreth 3
për qind të totalit, edhe pse
ky vend ka bukuri të jash-
tëzakonshme dhe çmime më

Zhelka Rado,
drejtoresha e

Agjencisë
shtetërore të

Turizmit në
Malin e Zi

Anxhela
Dugoviç,

drejtoreshë e
qendrës së
skijimit në

Kolashin

Parku i aventurave në Savin Kuk

Rezarta Delisula

Zoran
Shivoviç,
drejtori i

qendrës së
skive në

Savin Kuk

 Vanja Saroviç,
drejtoreshë e

turizmit në
Zhabljak

Kanioni i Moraçës Zhabljak
Rruga për në Zhabljak

përgjatë lumit Tara
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GJIROKASTËR/ "Bashkia na urdhëroi të largohemi urgjentisht, nuk dimë ku të shkojmë"

Rrëshqitja e tokës, rrezikohen banesat e lagjes "Cfakë"
Banorët: Na janë çarë shtëpitë, mund të përfundojmë në përrua

Voltiza Duro

KSENOFON NDREU

"TË NA JAPIN
ZGJIDHJE"
"Pas reshjeve të
dendura të shiut,
pashë pllakat e muret
që u plasaritën e në
ato momente nuk po e
kuptoja se çfarë po
ndodhte, në një kohë
që muri po çahej
akoma më shumë.
Pavarësisht ankesave,
nuk kemi marrë ende
një zgjidhje nga
kryetarja e bashkisë,
Zamira Rami, përveç
një shkrese ku na
lajmërojnë se duhet të
largohemi nga banesat
menjëherë. Por ku do
të shkojmë ne, ku do të
jetojmë? Nuk na kanë
dhënë asnjë opsion.
Ne kërkojmë që të vijnë
të shqyrtojnë situatën e
të ngrenë pritat sa më
shpejt të jetë e mundur.
Asnjë prej familjeve
nuk është larguar deri
më tani, e ne nuk
duam t'i japim një
zgjidhje të tillë, nuk
duam të braktisim një
nga lagjet më të vjetra
të qytetit", - tregon për
"GSH" Ksenofon
Ndreu, një prej
familjarëve të prekur.

KUJTIM PESHKËPIA

"KEMI NJË MUAJ
QË JETOJMË ME
FRIKË"
"Pas përmbytjeve,
shtëpia u dëmtua
shumë e pësoi çarje.
Ne rrimë në katin e
parë, sepse lart kemi
frikë se mos na bie
banesa e përfundojmë
në përrua. Kemi
shkuar edhe në bashki
para 15 ditësh e na
thanë që do marrin
masa, madje na thanë
që të na fusnin edhe
në konvikte, por deri
më tani na kanë lënë
pezull. Kemi një muaj
që jetojmë me frikë e
në gjysmën e shtëpisë
nuk afrohemi fare. Nuk
kemi mundësi që të
marrim dhe ndonjë
shtëpi tjetër, sepse të
ardhurat nuk mjaftojnë,
me 260 mijë lekë të
vjetra jetojmë katër
veta, mezi na del për
të mbajtur shpirtin. Ç'të
bëjmë më para, të
hamë apo të paguajmë
qiranë?! Shteti të na
rikonstruktojë shtëpinë,
ose në na sigurojë një
tjetër", - shprehet për
"GSH", kryefamiljari
Kujtim Peshkëpia.

Prej një muaji më shumë
se 10 familje të lagjes
Cfakë në Gjirokastër po

jetojnë me frikën e shembjes
së shtëpive të tyre nga mo-
menti në moment. Me mure
e dysheme të çara, banorët
bashkëjetojnë ditë e natë me
tmerrin se banesat mund të

përfundojnë në përroin ngji-
tur, pas përmbytjeve të
mëdha në fundin e nëntorit.
Njëzëri ata rrëfejnë për "Gaze-
ta Shqiptare" se edhe pse
kanë bërë shumë ankesa drejt
instancave përkatëse, ende
nuk kanë marrë një zgjidhje
konkrete. Në dyert e tyre ka
ardhur vetëm një letër e fir-
mosur nga kryetarja e Bash-
kisë së Gjirokastrës, Zamira
Rami, në të cilën njoftohen se
duhet të largohen urgjentisht
nga banesat. "Bazuar në sh-
kresën e shërbimit Gjeologjik
Shqiptar, ju informojmë se në
zonën ku ju banoni është
prishur ekuilibri konstruktiv
i shtresave gjeologjike të
tokës. Rekomandimet e
ardhura nga ky institut
kërkojnë largimin urgjent nga
banesat tuaja deri në rikon-
struksionin e banesave dhe
përforcimin e shpatit të ko-
drës", - citohet në njoftim. Por
deri më tani, asnjë nga famil-
jet nuk e ka braktisur sh-
tëpinë, për shkak se nuk kanë
ku të strehohen, pasi të
ardhurat ekonomike nuk janë
të mjaftueshme për të kaluar
në një shtëpi me qira. "Natën
e parë që ndodhi çarja e sh-
tëpisë, erdhi prefekti dhe de-
puteti i zonës, por kryetarja e
bashkisë nuk ka marrë mun-
dimin të shikojë tmerrin ku
po jetojmë. Na është çarë sh-
tëpia në mes, kemi frikë të
flemë gjumë se mos bie e nge-
lim brenda. Gjeologu na tha
se ka rrezikshmëri të madhe,
por problemi është që nuk po
bëjnë asgjë, nuk po na japin
një zgjidhje", - tregon e revol-
tuar për "Gazeta Shqiptare"
njëra prej vajzave të familjes
Kasi. Banorët tregojnë të
shqetësuar se çdo ditë e më
shumë po shikojnë se muret
e dyshemetë po çahen akoma
më tepër e rreziku sa vjen e
bëhet më i madh, çka mund
të rezultojë fatal edhe për
jetët e tyre. "Na kanë sjellë
shkresën për t'u justifikuar e
për të hequr përgjegjësitë nga
vetja, por realisht shteti nuk
na ofroi asgjë. Ditën e parë na
thanë që do na strehojnë në
konvikte, por pastaj s'e për-
mendën më, mesa duket këtu
çudia më e madhe tri ditë zg-
jat, por mjerë kë kap halli.
Nuk dimë më ku të për-

plasemi, pasi asnjë nuk po na
ndihmon. Ditën është më
ndryshe, por natën shembja
e banesave mund të na kapë
dhe në gjumë. Flemë me
shpresën për t'u zgjuar gjallë
ditën tjetër", - shprehet për
"GSH" një tjetër banore. Edhe
familja e Kujtim Peshkëpisë,
pas përmbytjeve të nëntorit,
ka pësuar dëmtime të shum-
ta, brenda e jashtë shtëpisë.
Ai thotë se rroga prej 260 mijë
lekësh të vjetra nuk i mjafton
për të siguruar një banesë me
qira e kështu nuk kanë

zgjidhje tjetër veçse të jetojnë
me rrezikun e shembjes së
shtëpisë aktuale. "Nuk kemi
mundësi që të marrim dhe
ndonjë shtëpi tjetër, sepse të
ardhurat nuk mjaftojnë, me
260 mijë lekë të vjetra jetojmë
katër veta, mezi na del për të
mbajtur shpirtin. Ç'të bëjmë
më para, të hamë apo të pagua-
jmë qiranë", - thotë Peshkëpia
për "GSH". Ai kërkon nga sh-
teti shqiptar që të marrë masa
e të rikonstruktojë shtëpinë sa
më parë, ose të sigurojë një
tjetër pa pagesë.

Situata në lagjen
“Cfakë” në Gjirokastër,

pas përmbytjeve

Faksimile e letrës së kryetares
së bashkisë për largimin  e

banorëve nga shtëpitë

British American Tobacco Albania sh.p.k. 
Njofton se çmimet e reja maksimale të shitjes me pakicë për produktet e saj të 

duhanit do të jenë si vijon: 

Nr MARKA 

Çmimi
maksimal/
paketë i 

shitjes me 
pakicë  

Data e 
aplikimit 

1  033  gm 4 CF llihnuD 09 janar 2018

2  033  gm 7 CF llihnuD 09 janar 2018

3  023 anifnI DH tneK 09 janar 2018

4  023 oeN DH tneK 09 janar 2018

5  023 )anifnI( ketonaN tneK 09 janar 2018

6  082 oeN smilsimeD tneK
7  082 artkepS smilsimeD tneK
8  051 eragic 01 oeN DH tneK
9  032 deR ekirtS ykcuL

10  052 eulB ekirtS ykcuL 09 janar 2018

11 Lucky Strike Double Capsule Wild 
(Produkt i Ri) 250 03 janar 2018 

12 Lucky Strike NFF King Size 4mg  250 09 janar 2018

13 Lucky Strike NFF King Size 6 mg 250 09 janar 2018

14 Lucky Strike NFF Demislims 4 mg  230 09 janar 2018
15 Lucky Strike NFF Demislims 6 mg 230 09 janar 2018
16  021 eragic 01 eulB ekirtS ykcuL
17  042 areggeL snamhtoR 09 janar 2018

18 Rothmans of London (Blue) 220 09 janar 2018

19 Rothmans of London (Silver) 220 09 janar 2018

20 Rothmans of London (Sky Blue) 220 09 janar 2018

21 Rothmans of London Demi 4mg 220 09 janar 2018

22 Rothmans of London Demi 6mg 220 09 janar 2018
*Çmimet shprehen në Lek 

Njoftimi i mësipërm bëhet në përputhje me Udhëzimin e Ministrit të Financave 
Nr.6, datë 30.01.2015  “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”. 

British American Tobacco Albania sh.p.k. 
Tirane, Rr:”Kavajes”, ish Kombinati Ushqimor 

web: www.bat.com 
office phone: +355 (0) 42 255084 
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INTERVISTA/PJESA I

Për akademikun nga Kosova VRASJA E PARLAMENTARIZMIT është
çizmja dhe tymueset, që sipas tij në një farë mënyre e tregojnë Shqipërinë
parashtet të çmendur...

REXHEP QOSJA:
Saimir Tahiri? I pafajshëm
derisa të provohet e kundërta

“Shkak i disa dobësive
të qeverisë së Edi
Ramës është prirja e tij
për të mos përfillur sa
duhet këshilla e kritika
qëllimmira”

“Droga, në radhë të parë
kanabisi, ishte lënda e
parë e tregtisë edhe në
kohën e Sali Berishës
e të Fatos Nanos”

“Vettingu nuk do t’i çojë
në burgje ata që duhet të
çohen në burgje, po
vetëm disa nga
rrogëtarët e tyre politikë
e administrativë”

Fatmira Nikolli

Ish-ministri Saimir Tahiri dhe Edi Rama

Prof. Rexhep Qosja

VRASJE E
PARLAMENTARIZMIT! Kështu
e sheh Profesor Rexhep Qosja sit-
uatën e tanishme politike në Sh-
qipëri, duke marrë shkas nga ng-
jarjet e fundit në parlament e jo
vetëm. Në një intervistë ekskluzive
për “GAZETA SHQIPTARE”, ai
thotë se “për çizmen e hedhur në
parlament për të përmbysur me të
kryeministrin e Shqipërisë, Edi
Rama, nuk dua të them një fjalë:
do të thonë komediografë të ardhs-
hëm! Por dua të them: PD dhe LSI,
kryetari i të parës dhe kryetarja e
të dytës, po bëjnë çmos që të
delegjitimojnë Kuvendin, që të vra-
sin parlamentarizmin shqiptar, që
ta tregojnë Shqipërinë parashtet
të çmendur!”
Në rrëfimin e tij të gjatë për “GSH”,
ndalemi në ngjarjet më të bujshme
të vitit që lamë pas e pritshmëritë
për vitin ku sapo hymë. Nga
çështja Saimir Tahiri, te ish-
Prokurori Përgjithshëm, nga
Vettingu, te opozita PD-LSI
profesori jep opinionin e tij përmes
një gjykimi të përftuar së largu.
Duke vënë në dukje prirjen e
kryeministrit Edi Rama për të
mbetur i vetëm qoftë edhe në
kuptimin i vetmuar, thotë se si na
mëson historia, statusi i të
vetmuarit dhe i të dalluarit, gati
gjithmonë dhe gati gjithkund, në
politikë dhe jo vetëm në politikë,
është paguar shtrenjtë. “Uroj të
mos e paguaj Edi Rama këtë
çmim”- thekson profesori. Ai
argumenton pse nuk ka besim te
Vettingu, pse nuk duhet
paragjykuar deri në fund ish-
ministri i Brendshëm dhe ndalet më
pas te sjellja e opozitës. Një
shuplakë e fortë vjen në drejtim të
ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla
të cilin Akademiku e gjen fajtor për
mosdorëzimin para drejtësisë të
fajtorëve për Gërdecin e 21 janarin.
Më poshtë, pjesa e parë e
intervistës.

-Pr-Pr-Pr-Pr-Profesorofesorofesorofesorofesor, në këtë manda, në këtë manda, në këtë manda, në këtë manda, në këtë mandat tët tët tët tët të
dytë të qeverisë Rama, çfarëdytë të qeverisë Rama, çfarëdytë të qeverisë Rama, çfarëdytë të qeverisë Rama, çfarëdytë të qeverisë Rama, çfarë
duhet të ketë përparësi?duhet të ketë përparësi?duhet të ketë përparësi?duhet të ketë përparësi?duhet të ketë përparësi?

-Sipas mendimit tim e kjo do
të thotë sipas mendimit të një
intelektuali, të një qytetari të
zakonshëm, që nuk ka lejuar dhe
nuk lejon të privohet nga e drejta
për të shprehur mendimin ndaj të
mirave e të këqijave që bëjnë
strukturat politike e shtetërore,
qeveria në krye me Edi Ramën ka
dy detyra që mund të quhen
parësore.

Detyra e parë është krijimi i
kushteve politike, ligjore,
shtetërore për sundimin e

drejtësisë, domethënë për
institucionalizimin e plotë, të
gjithanshëm të shtetit të së drejtës.
Njëra prej përpjekjeve të mëdha,
por jo të vetme, për sendërtimin e
kësaj detyre është realizimi i
Vettingut.....

Detyra e dytë është krijimi i
kushteve politike, ligjore,
shtetërore për zbutjen, zvogëlimin,
parandalimin e pabarazisë sociale,
që sjell të keqe të madhe në shoqëri,
që sjell pasiguri sociale, dëshpërim,
zhvendosje sidomos të rinisë në
botë të jashtme.

-Ka shqiptarë që janëKa shqiptarë që janëKa shqiptarë që janëKa shqiptarë që janëKa shqiptarë që janë
zhgënjyer nga Rama dhe qeveritëzhgënjyer nga Rama dhe qeveritëzhgënjyer nga Rama dhe qeveritëzhgënjyer nga Rama dhe qeveritëzhgënjyer nga Rama dhe qeveritë
e tij, ndërsa thuhet shpesh see tij, ndërsa thuhet shpesh see tij, ndërsa thuhet shpesh see tij, ndërsa thuhet shpesh see tij, ndërsa thuhet shpesh se
pushteti konsumon. Do të doja tëpushteti konsumon. Do të doja tëpushteti konsumon. Do të doja tëpushteti konsumon. Do të doja tëpushteti konsumon. Do të doja të
më thoshit, prmë thoshit, prmë thoshit, prmë thoshit, prmë thoshit, profesorofesorofesorofesorofesor, se çf, se çf, se çf, se çf, se çfarë poarë poarë poarë poarë po
bën Rama në gjykimin tuaj, pobën Rama në gjykimin tuaj, pobën Rama në gjykimin tuaj, pobën Rama në gjykimin tuaj, pobën Rama në gjykimin tuaj, po
qeveris mirë a keq?qeveris mirë a keq?qeveris mirë a keq?qeveris mirë a keq?qeveris mirë a keq?

-Si një intelektual me
formim mendor e politik
bashkëkohor, modern, që është
bërë kryeministër, Edi Rama me të
drejtë i është kushtuar reformave
gati të përgjithshme politike,
ekonomike, shtetërore, shoqërore,
në sajë të të cilave Shqipëria dhe,
nën ndikimin e saj të shpresojmë
edhe Kosova, do të liroheshin prej

paragjykimeve, prej
prapambetjeve, kurse kulturës,
qytetërimit, jetës kombëtare do t’i
silleshin përmasa të reja
ndërtimore, shoqërore, kulturore,
demokratike e humane.

Kryeministri Edi Rama, me
bashkëpunëtorët e tij më të
përkushtuar, është turrur shumë,
ndërkaq, për arritjen e këtyre
qëllimeve dhe në këtë turr
qëndrojnë të arritura dhe dobësi të
qeverisë që kryeson ai. Fushatën e
pandalshme të opozitës kundër tij
nuk e nxit vetëm etja pushtetore e

partive kryesore opozitare, por
edhe ky turr që i sjell shumë
ndryshime njëmendësisë që ato
parti i shqetësojnë! Kryeministri
Edi Rama, ndoshta nuk e ka
dëgjuar e ndoshta nuk e ka
pranuar një të vërtetë të dëshmuar
në shumë shtete, që politikologë e
sociologë e kanë formuluar
kështu:

“Në çdo kohë janë disa
kufizime socio-politike, kulturo-
logjike dhe historike që
përcaktojnë se çka mund të arrihet
për një mandat politik shtetëror”.

Shkak tjetër i disa dobësive
të qeverisë së Edi Ramës është
prirja e tij për të mos përfillur sa
duhet këshilla, kritika qëllimmira
e kjo domethënë prirja e tij për të
mbetur i vetëm qoftë edhe në
kuptimin i vetmuar!

E, si na mëson historia,
statusi i të vetmuarit dhe i të
dalluarit, gati gjithmonë dhe gati
gjithkund, në politikë dhe jo vetëm
në politikë, është paguar shtrenjtë.
Uroj të mos e paguaj Edi Rama këtë
çmim.

-Pr-Pr-Pr-Pr-Profesorofesorofesorofesorofesor,  çështja e,  çështja e,  çështja e,  çështja e,  çështja e
lëndëve narkotike prej vitesh nëlëndëve narkotike prej vitesh nëlëndëve narkotike prej vitesh nëlëndëve narkotike prej vitesh nëlëndëve narkotike prej vitesh në
Shqipëri është problem. Po sëShqipëri është problem. Po sëShqipëri është problem. Po sëShqipëri është problem. Po sëShqipëri është problem. Po së
fundmi, në dosje e hetime janëfundmi, në dosje e hetime janëfundmi, në dosje e hetime janëfundmi, në dosje e hetime janëfundmi, në dosje e hetime janë
përfshirë emra zyrtarësh të lartë,përfshirë emra zyrtarësh të lartë,përfshirë emra zyrtarësh të lartë,përfshirë emra zyrtarësh të lartë,përfshirë emra zyrtarësh të lartë,
deri te një ish-ministër si Saimirderi te një ish-ministër si Saimirderi te një ish-ministër si Saimirderi te një ish-ministër si Saimirderi te një ish-ministër si Saimir
TTTTTahiri. Kahiri. Kahiri. Kahiri. Kahiri. Ku ka gu ka gu ka gu ka gu ka gaaaaabbbbbuar qeuar qeuar qeuar qeuar qevvvvveriaeriaeriaeriaeria
Rama?Rama?Rama?Rama?Rama?

-Kultivimin, shitjeblerjen,
përdorimin e lëndëve narkotike,
sigurisht jo në gjithë përshtrirjen
e tyre gjatë disa vjetëve të fundit,
qeveria e sotme në krye me Edi
Ramën e ka trashëguar prej më
përpara: e ka trashëguar prej
qeverisë së Sali Berishës. Djali i një
mikut tim, që është i martuar me
një vajzë prej një qyteze në
Shqipëri, gjatë vizitës te miqtë në
atë qytezë, sheh se vëllai i së shoqes
po jetonte ndaras nga prindërit, në
shtëpi të re, të pajisur
jashtëzakonisht bukur, shtrenjtë,
se vishej mirë, se nuk ngurronte të
bënte shpenzime të pamatura. Një
ditë e pyet mikun:

-Ku i merr ti paratë për gjithë
këto shpenzime?

-Merrem me lëndë
narkotike, mbjellim kanabis, e shes
e fitojmë shumë. Këtu shumica
merren me kanabis, përgjigjet ai.

-Ti ua shet atë drogë edhe të
rinjve, edhe këtu, në vendlindje? e
pyet prapë.

-Pse jo, i përgjigjet miku.
-A e di ti, miku im i dashur,

se ashtu, me drogë rrezikon të
ardhmen, madje jetën e atyre të
rinjve që ua shet, shkatërron
shpirtërisht, ndonjëherë edhe në
tërësi, jetën e prindërve të tyre?

Ky dialog mes dy të rinjve,
që nuk merr fund me kaq, tregon
se droga, në radhë të parë kanabisi,
ishte lënda e parë e tregtisë edhe
në kohën e Sali Berishës e të Fatos
Nanos. Por, atëherë për drogën, për
krimet e ndryshme, për
gjakmarrjet, për korrupsionin e
për të këqija të tjera politike,
familjare, shoqërore, shtetërore
nuk flitej në medie si sot e sa sot.

Sot, në mediet e Shqipërisë
ndodh çka nuk ndodh askund në
Evropë: lajmet e ditarëve, ta themi
në orën 19:00, a 19 e 30 a në 20:00
fillim e fund janë lajme për
kultivimin e drogës, për tregtinë me
drogën, për luftën e policisë me
kultivuesit dhe grupet e
eksportuesve të drogës, për
zbulimin dhe arrestimin e
trafikantëve të drogës, për krimet
në familje, për grupet e ndryshme
kriminale, për prostitucionin, për
luftën e pandalshme politike
ndërmjet opozitës dhe pozitës!

Lajmi për ndonjë krim më të
veçantë ndodh të jepet edhe para
lajmeve për vizita a ngjarje të
rëndësishme shtetërore! Këso
perversitete informative nuk
ndodh të shihen në mediet e shumë
vendeve evropiane.

Saimir Tahiri! Nuk jam
prokuror publik; nuk jam as
gjykatës. Saimir Tahiri, them,
mund të jetë fajtor për çka
akuzohet e mund të jetë i
pafajshëm. Unë respektoj një
paragraf juridik pamatshëm të
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Kryeministri Edi Rama me bashkëshorten
dhe  Akademikun Rexhep Qosja

rëndësishëm për drejtësinë dhe për
demokracinë dhe ky është
paragrafi në Kushtetutën e SHBA-
së në të cilin thuhet: çdo kush është
i pafajshëm derisa të mos
dëshmohet fajësia e tij. Saimir
Tahirit, një njeriu politik
inteligjent, të aftë, ndoshta më pak
vigjilent se çdo të duhej në detyrën
e ministrit të Punëve të Brendshme,
qe sa muaj, ndoshta gati qe një vit,,,,,
po i shkelen egër, egër të drejtat e
njeriut duke u shkelur
njëkohësisht prej akuzuesve të tij
ligje e Kushtetuta e Republikës së
Shqipërisë. Dhe, po i shkelen prej
prijësve (liderëve) të opozitës, prej
prijësve e bashkëpunëtorëve të tyre
të - PD-së dhe LSI-së. Kryetari i
sotëm i PD-së dhe kryetari i
përparshëm i PD-së,
bashkëpunëtorët më të afërm të
tyre në PD-në, kryetarja e sotme dhe
kryetari i para disa muajve i LSI-së
dhe bashkëpunëtorët e tyre më të
afërm po e akuzojnë Saimir Tahirin
jo si njerëz politikë, po si prokuror
dhe si gjykatës, si gjykatës që e
kanë sjellë verdiktin e fundit për
Saimir Tahirin! Fjalët e tyre,
akuzat e tyre ndaj Saimir Tahirit,
në pjesën më të madhe të rasteve të
mbështetura në të dhëna të
rrejshme, të trilluara, në të vërtetë
përmbajnë gjithë urrejtjen e tyre
ndaj qeverisë së Edi Ramës, në
mënyrë të veçantë ndaj Edi Ramës,
por të mbuluar me emrin Saimir
Tahiri! Rasti i Saimir Tahirit është
rast, i shpikur a i ndodhur ende
nuk dihet, me të cilin asnjë minutë
nuk do të duhej të merrej njeriu
politik, prijësi partiak a
bashkëpunëtori i prijësit partiak.
Duke ia shkelur të drejtat më
elementare njerëzore, duke e fyer,
duke e përulur, duke e hequr zvarrë
nëpër baltën e akuzave, që mund të
dalin shpifje apo të vërteta vetëm
gjykata do ta tregojë, këta njerëz
politikë vetëm sa po tregojnë se sa
larg prej nesh janë standardet dhe
vlerat demokratike e juridike
evropiane, dhe se sa gjatë do të jemi
të prridhur prej primitivizmit
ballkanik, në të vërtetë prej

primitivizmit të urrejtësve tanë të
ndryshëm!

-Prokurori i Përgjithshëm-Prokurori i Përgjithshëm-Prokurori i Përgjithshëm-Prokurori i Përgjithshëm-Prokurori i Përgjithshëm
Adriatik Llalla pat premtuarAdriatik Llalla pat premtuarAdriatik Llalla pat premtuarAdriatik Llalla pat premtuarAdriatik Llalla pat premtuar
“arrestime të bujshme në“arrestime të bujshme në“arrestime të bujshme në“arrestime të bujshme në“arrestime të bujshme në
vjeshtë”,  por askush qëvjeshtë”,  por askush qëvjeshtë”,  por askush qëvjeshtë”,  por askush qëvjeshtë”,  por askush që
etiketohej me mbiemrin ietiketohej me mbiemrin ietiketohej me mbiemrin ietiketohej me mbiemrin ietiketohej me mbiemrin i
bujshëmbujshëmbujshëmbujshëmbujshëm nuk është në pranga. nuk është në pranga. nuk është në pranga. nuk është në pranga. nuk është në pranga.
Ambasadori amerikan foli përAmbasadori amerikan foli përAmbasadori amerikan foli përAmbasadori amerikan foli përAmbasadori amerikan foli për
peshq të mëdhenj, por rrjeta endepeshq të mëdhenj, por rrjeta endepeshq të mëdhenj, por rrjeta endepeshq të mëdhenj, por rrjeta endepeshq të mëdhenj, por rrjeta ende
nnnnnuk është hedhuruk është hedhuruk është hedhuruk është hedhuruk është hedhur. Së fundmi një. Së fundmi një. Së fundmi një. Së fundmi një. Së fundmi një
kryeprokurore e re u zgjodh dukekryeprokurore e re u zgjodh dukekryeprokurore e re u zgjodh dukekryeprokurore e re u zgjodh dukekryeprokurore e re u zgjodh duke
krijuar kaos në parlament! A kenikrijuar kaos në parlament! A kenikrijuar kaos në parlament! A kenikrijuar kaos në parlament! A kenikrijuar kaos në parlament! A keni

besim tek Vbesim tek Vbesim tek Vbesim tek Vbesim tek Vettingu dhe rettingu dhe rettingu dhe rettingu dhe rettingu dhe refefefefefororororormamamamama
në drejtësi? A mendoni senë drejtësi? A mendoni senë drejtësi? A mendoni senë drejtësi? A mendoni senë drejtësi? A mendoni se
VVVVVettingu do të çojë politikanë nëettingu do të çojë politikanë nëettingu do të çojë politikanë nëettingu do të çojë politikanë nëettingu do të çojë politikanë në
burg?burg?burg?burg?burg?

-Më është krijuar bindja prej
disa paraqitjeve e veprimeve të tij,
se ish- Prokurori i Përgjithshëm,
Adriatik Llalla, ishte prokuror
politikisht dhe juridikisht i kapur
prej Partisë Demokratike.
Kërcënimet e tij për “arrestime të

bujshme” në vjeshtë, në dimër, në
verë a në pranverë ishin vetëm
retorikë me të cilën mbulohej
mashtrimi. Ma thotë mendja se ky
Prokuror i Përgjithshëm me
heshtjet e tij ndaj krimeve të
ndryshme, në të vërtetë, me sjelljet
e tij me të cilat në thelb
rehabilitoheshin krime të bëra a të
lejuara prej zyrtarëve të lartë e
kanë dëmtuar rëndë, rëndë
drejtësinë shqiptare dhe e kanë bërë
shtet pa drejtësi Shqipërinë. Ky
njeri është fajtor pse nuk janë
nxjerrë në gjykatë ata zyrtarë të
lartë që sa herë kanë shkelur
Kushtetutën, pse nuk janë nxjerrë
në gjykatë fajtorët për  tragjedinë
me shumë të vrarë në Gërdec, pse
nuk janë nxjerrë në gjykatë
fajtorët për vrasjen e katër
protestuesve në protestën e 21
janarit 2013. E të tjerë.

VVVVVettingu?ettingu?ettingu?ettingu?ettingu?
Përpjekjeve për realizimin

dhe zbatimin e Vettingut po i bëhet
rezistencë e madhe, e fortë, prejse
kanë filluar këto përpjekje. Dhe,
rezistencë të hapët apo të fshehtë
po i bëjnë ata që frikësohen prej
atyre prokurorëve e gjykatësve që
do të japin provimin e Vettingut
dhe që do të bëhen prokurorë e
gjykatës të rinj. Kam drojë, kam
shumë drojë, se në krijimin e
drejtësisë së shëndoshë, aq të
nevojshme shqiptare do të gjenden
protagonistë dhe personazhe që do
ta sabotojnë. Dy të mira të mëdha
në politikë, e Drejta dhe e Vërteta,
nuk janë bërë të jetueshme ende në
politikën  shqiptare. E pa to nuk
ka demokraci. Kam drojë, shumë
kam drojë, se Vettingu nuk do t’i
çojë në burgje ata që duhet të çohen
në burgje, po vetëm disa nga
rrogëtarët e tyre politikë e
administrativë. Mund të jetë se
droja prej Vettingut, droja prej
Prokurorit të ri të Përgjithshëm,
qoftë edhe të përkohshëm, e nxiti
protestën e fundit të PD-së dhe të

LSI-së! E kam shikuar në tërësi
testimin e shtatë kandidatëve e
kandidateve për Prokuror të
Përgjithshëm të përkohshëm. Jam
ndier i gëzuar pse më të
suksesshme në atë testim u treguan
dy gra: zonjat Arta Marku dhe
Ermira Tafani. Dhe më ka lënë
përshtypje të veçantë paraqitja e
zonjës Arta Marku puna e së cilës
si juriste, si prokurore qëndronte

në vendosmërinë e saj etike, se të
gjitha që i kishte arritur në
profesionin e saj, si juriste, i kishte
arritur me shpatullat e saj. Dua të
besoj se pa lejuar ndërhyrje të
institucioneve politike e partiake,
po me mendjen e saj, me
vendosmërinë e saj, me etikën e saj
juridike, ajo do të fusë vetëm
drejtësi në Drejtësinë shqiptare.

-----A janë PD dhe LSI një opozitë eA janë PD dhe LSI një opozitë eA janë PD dhe LSI një opozitë eA janë PD dhe LSI një opozitë eA janë PD dhe LSI një opozitë e
fortë? Si e shihni ju opozitën qëfortë? Si e shihni ju opozitën qëfortë? Si e shihni ju opozitën qëfortë? Si e shihni ju opozitën qëfortë? Si e shihni ju opozitën që
po bëjnë ata: nga tymueset epo bëjnë ata: nga tymueset epo bëjnë ata: nga tymueset epo bëjnë ata: nga tymueset epo bëjnë ata: nga tymueset e
çizmet në parlament, te protestatçizmet në parlament, te protestatçizmet në parlament, te protestatçizmet në parlament, te protestatçizmet në parlament, te protestat
jashtë tij?jashtë tij?jashtë tij?jashtë tij?jashtë tij?

-Mjerisht, njëqind herë
mjerisht, PD dhe LSI e sotme po e
kuptojnë dhe po e zbatojnë
veprimtarinë partiake si
veprimtari të konfliktit. Në sjelljet
e tyre, në veprimet e tyre, në gjuhën
e tyre, në ndjenjat që përmban ajo
gjuhë e tyre akuzuese, aq shpesh
shpifëse, mosduruese, nënçmuese
është i përmbajtur konflikti, që do
të mund të sillte edhe veprime
tragjike po të mos ishte droja prej
faktorëve ndërkombëtarë!

Në të vërtetë PD dhe LSI më
shumë se si opozitë që veprimtarinë
partiake e kupton dhe e zbaton si
veprimtari të konfliktit, ato po
duan të sillen si pushtet paralel në
Shqipëri. Prijësit e tyre me
bashkëpunëtorët e tyre të
përkushtuar madje po veprojnë e
po flasin si zyrtarë të “zgjedhur”!
Ata mbledhin të dhëna jo vetëm në
Shqipëri po kur e kur edhe në
ndonjë vend tjetër kundër Saimir
Tahirit, ndonjë ministri tjetër të
qeverisë apo madje edhe kundër
Edi Ramës. Ata individualisht apo
në kuadër të delegacioneve
partiake denoncojnë  qeverinë,
shtetin e vet në SHBA e në Evropë!
Denoncimet që ia bëjnë qeverisë,
denoncimet që ia bëjnë Shqipërisë
në takime e mbledhje të ndryshme
jashtë Shqipërisë të shpeshtën e
herëve paraqiten jo me gjuhë

partiake, jo me gjuhë opozite po me
gjuhë të “zyrtarëve” të pushtetit
paralelë në të vërtetë të agjentëve
paralelë!

Për çizmen e hedhur në
Parlament për të përmbysur me to
kryeministrin e Shqipërisë, Edi
Rama, nuk dua të them një fjalë: do
të thonë komediografë të
ardhshëm!

Por dua të them: PD dhe LSI,

kryetari i të parës dhe kryetarja e
të dytës, po bëjnë çmos që të
delegjitimojnë Kuvendin, që të
vrasin parlamentarizmin shqiptar,
që ta tregojnë Shqipërinë parashtet
të çmendur!

-----Përkundër këtyre,  saPërkundër këtyre,  saPërkundër këtyre,  saPërkundër këtyre,  saPërkundër këtyre,  sa
mendoni se po bëhet kundërmendoni se po bëhet kundërmendoni se po bëhet kundërmendoni se po bëhet kundërmendoni se po bëhet kundër
korrupsionit dhe nepotizmit nëkorrupsionit dhe nepotizmit nëkorrupsionit dhe nepotizmit nëkorrupsionit dhe nepotizmit nëkorrupsionit dhe nepotizmit në
Shqipëri e në Kosovë?Shqipëri e në Kosovë?Shqipëri e në Kosovë?Shqipëri e në Kosovë?Shqipëri e në Kosovë?

-Kundër korrupsionit dhe
nepotizmit kohë pas kohe,  me
gjysmë gojë, po flasin ndonjë
përfaqësues i ndonjë organizate
joqeveritare, ndonjë gazetar i
ndonjë medie të shkruar, ndonjë
qytetar dhe ndonjë pushtetar.

Më zëshëm kundër
korrupsionit në Kosovë po flasin
ambasadorët e disa shteteve në
Kosovë, kurse kundër
korrupsionit dhe nepotizmit më së
zëshmi po flet ambasadori i
Mbretërisë së Bashkuar Rori
Okonell.

Para disa javësh u mbajt
edhe e ashtuquajtura java kundër
korrupsionit. Përfaqësues të
organizatave joqeveritare na
dhuruan jo pak të dhëna për
korrupsionin pandemik në Kosovë
dhe jo pak dëshpërim pse peshqit e
mëdhenj, të korruptuarit e
mëdhenj, janë bërë të paprekshëm.

Java e luftës kundër
korrupsionit kaloi dhe me të
pothuaj kaloi edhe lufta kundër
korrupsionit dhe nepotizmit!

Institucionet politike e
shtetërore të Kosovës, në të cilat
lulëzojnë shumanshëm, shumëfish
dhe shumëllojshëm korrupsioni e
nepotizmi, nuk duan të luftojnë as
korrupsionin, as nepotizmin.

Po të donin të ndalnin, të
parandalonin, të mbronin Kosovën
dhe demokracinë e saj prej
delikteve, kur e kur krimeve të
quajtura korrupsion e nepotizëm,
përpos Agjencisë (së vdekur) për
luftë kundër korrupsionit, do të
themelonin Këshillin kombëtar të
kësaj Agjencie, mandej Strategjinë
kombëtare për luftë kundër
korrupsionit dhe Planin operativ
të kësaj Strategjie.

Po të donin të mbronin
Kosovën dhe demokracinë e saj
prej sëmundjeve të quajtura
korrupsion dhe nepotizëm do t’ia
bënin të mundshme asaj Agjencie:
të kontrollonte të ardhurat e
zyrtarëve, të kërkonte shkarkimin
e zyrtarëve me status të konfliktit
të interesit, të niste e të realizonte
veprime të veçanta për kontrollin
e pasurisë së zyrtarëve e mes tyre
edhe të kryetarit të shtetit, të
kryetarit të Kuvendit e të
kryeministrit.

Por, Kosova nuk dëshiron të
bëhet si vendet e tjera evropiane
megjithëse po bën luftë të madhe
gojore për të hyrë në Evropë.

Po të donte të ishte vërtet si
vendet e tjera evropiane, atëherë
ajo si Shqipëria do të krijonte
Vettingun dhe Vettingut do t’i
nënshtroheshin edhe zyrtarët më
të lartë politikë e shtetërorë, kurse
ndër 12 pyetjet e Vettingut do të
shtonte edhe një tjetër, të
trembëdhjetën, në sajë të së cilës
prej të pyeturit do të kërkohej të
tregonte burimin e mjeteve
financiare me të cilat ka krijuar
pasurinë e tij: shtëpi, pallate,
restorante, firma, tokë
shumëhektarshe. E të tjera. E të tjera.

(*Titujt e detajet janë të(*Titujt e detajet janë të(*Titujt e detajet janë të(*Titujt e detajet janë të(*Titujt e detajet janë të
redaksisë, titulli në origjinal:redaksisë, titulli në origjinal:redaksisë, titulli në origjinal:redaksisë, titulli në origjinal:redaksisë, titulli në origjinal:

VVVVVrasja e parrasja e parrasja e parrasja e parrasja e parlamentarizmit.lamentarizmit.lamentarizmit.lamentarizmit.lamentarizmit.
VVVVVijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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Drejtori Artjan Qirici: Radhët dhe vonesat kanë sjellë situatë të rëndë në ekonominë e portit

Kontrollet në skaner, bizneset dhe
pasagjerët braktisin portin e Durrësit
Katër supertragete nisen bosh drejt Italisë



Dhunuan një person, ndalohen
dhe më pas lirohen dy

djemtë e Azem Hajdarit
SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Dy djemtë e liderit të dhjetorit dhe

një nga themeluesit e Partisë Demokratike, Azem
Hajdarit janë ndaluar nga policia në pikën kufitare
të Muriqanit, pasi akuzohen se kanë ushtruar dhunë
ndaj një personi. Mësohet se 32-vjeçari Kirjald Haj-
dari dhe vëllai i tij 19-vjeçar, Azem Hajdari janë
ndaluar më 2 janar të këtij viti në Muriqan, sepse
ishin shpallur në kërkim për veprën penale "Plagos-
ja e lehtë me dashje". Ngjarja për të cilën akuzohen
dy vëllezërit ka ndodhur më 27 dhjetor të vitit që
shkoi te "Varrezat e Dëshmorëve" në kryeqytet. Si-
pas burimeve nga policia, vëllezërit Hajdari kanë
rrahur shtetasin Mikel Eduart Margjeka. Ndërkohë,
pas konsultimit me prokurorinë dhe kryerjes së ve-
primeve procedurale, djemtë e Azem Hajdarit janë
lënë në gjendje të lirë. Ndërkaq, mësohet se ka qenë
një konflikt i çastit mes dy vëllezërve Hajdari dhe
Margjekës, që ka çuar në dhunimin e këtij të fun-
dit. Në kallëzimin që ka bërë në Policinë e Tiranës,
Mikel Margjeka ka thënë se është goditur disa herë
nga dy vëllezërit Hajdari, pranë varrezave "Dësh-
morët e Kombit". Policia i ka shpallur në kërkim të
rinjtë, pasi nuk i ka gjetur në banesën e tyre. Pran-
daj ata u ndaluan në pikën kufitare të Muriqanit dhe
më pas u liruan me urdhër të prokurorisë. Kirjald
dhe Azem Hajdari ishin nën shoqërinë e nënës së
tyre, Fatmira Hajdari në momentin që u ndaluan nga
policia kufitare e Muriqanit. Pasi u morën në pyetje,
dy vëllezërit kanë pranuar konfliktin, por kanë
thënë se nuk e kanë dhunuar Mikel Margjekën.

Maskat
dhunojnë

dhe grabisin
20-vjeçarin
në Delvinë

SARANDË - Një 20-
vjeçar nga Delvina ka bërë
denoncim në polici se ësh-
të dhunuar dhe grabitur
nga dy persona të paiden-
tifikuar. Ngjarja në fjalë
raportohet se ka ndodhur
dy ditë më parë te vendi i
quajtur "Kthesa e Frig-
oriferit" në rrugën "Veli
Kallapoli" në Delvinë. Më-
sohet se pre e dhunës dhe
grabitjes ka rënë i riu Anx-
helo Hadëri, i cili punon në
një lokal lotarish sportive
në këtë qytet. "Më datë
03.01.2018 u referuan ma-
terialet në Prokurorinë e
Rrethit Gjyqësor Vlorë,
pasi shtetasi A.H., ka kallë-
zuar se në Delvinë, pasi ka
mbyllur lokalin, rrugës
për në banesë, te 'Kthesa e
Frigoriferit' në rrugën 'Veli
Kallapoli', dy persona të
maskuar e kanë goditur
me grusht dhe i kanë mar-
rë një shumë lekësh të
xhiros ditore. Shtetasi A.H.
ndodhet në spital jashtë
rrezikut për jetën. Po
punohet për identifikimin
dhe kapjen e autorëve",
thuhet në njoftimin zyrtar
të policisë.

Klodiana Haxhiaj

DURRESDURRESDURRESDURRESDURRES

Radhët e gjata dhe vone
sat e nisjes së kamion
ëve me mallra kanë

tkurrur të ardhurat në port-
in e Durrësit, i cili është më i
madhi në vendin tonë. Një
situatë e tillë është shkaktu-
ar nga kontrollet që bëhen në
skanerin e këtij porti për çdo
mjet që del. Kjo me urdhër të
policisë dhe të doganës. Të
pakënaqur nga vonesat dhe
dëmi ekonomik që po u sh-
kaktohet, shumë biznese po
braktisin portin e Durrësit,
duke gjetur rrugë të reja për
transportin e mallrave të
tyre. Ndërkohë që edhe
pasagjerët po e braktisin këtë
port. Mësohet se mbrëmjen e
së martës, në pikun e fluksit,
nga porti i Durrësit janë ni-
sur drejt Italisë katër tragete.
Pritshmëritë e autoriteteve
kanë qenë të mëdha përsa i
përket numrit të pasagjerëve
dhe të mallrave nga kjo pikë
kufitare, por efektet e
radhëve të gjata në skaner
janë ndjerë në fluksin e këtij
fundviti. Rreth 1800
pasagjerë janë nisur me katër
tragete gjigante, që operojnë
në linjat Durrës-Bari të ko-
mpanive të lundrimit. 405
kanë qenë autovetura, ndër-
sa 67 kanë qenë kamionë që
janë nisur. Ky, një numër
shumë i vogël dhe i papër-

fillshëm për kapacitetet për-
punuese që ka porti i Durrësit
dhe kapacitetet që kanë në
shërbim kompanitë e lun-
drimit. Të dhënat janë bërë
me dije për "Gazeta Sh-
qiptare" nga Kapiteneria e
portit të Durrësit.

1800 pasagjerë pritej që të
kishte vetëm një prej trageteve
që operon në këtë linjë, ndërsa
të katër tragetet kanë ndarë
këtë numër, duke e bërë të pa-
përfillshëm numrin total të
pasagjerëve që kanë zgjedhur
të kalojnë në vendet e tyre të
punës nga pika kufitare e por-
tit të Durrësit. As veturat dhe
as kamionët e mallrave nuk
kanë qenë në pritshmëri, duke
bërë që ky të jetë në vit jo i mirë
përsa i përket të ardhurave për
portin më të madh të vendit.
Kjo është periudha kur pritej
fluksi i nisjes së emigrantëve
për në vendet e tyre të punës,
por siç shihet ata kanë zgjedhur

rrugën tokësore nëpërmjet
pikës kufitare të Muriqanit
apo edhe linjave ajrore me
aeroportin.
REAGIMI I KREUT
TË PORTIT

Në një prononcim për me-

diat, drejtori i portit të Dur-
rësit, Artjan Qirici deklaroi se
"kontrollet e bëra në skaner
të të gjithë mjeteve edhe të
atyre që nuk kanë risk, kanë
sjellë situatë të rëndë për
ekonominë e portit. Porti i

Durrësit jo vetëm që ka hum-
bur konkurrencën me portin
e Selanikut, por edhe me të
Barit në Mal të Zi". Gjithash-
tu, kreu i portit tha se është
vënë në dijeni edhe ministri
i linjës, Damian Gjiknuri,
nga i cili kërkohet një
zgjidhje e shpejtë, pasi në të
kundërt subjektet e biznesit
do të braktisin përfundi-
misht këtë port. Për çdo natë,
në portin më të madh të ven-
dit, radha e kamionëve për të
hyrë në terminal është disa
kilometra. Kamionët e
ngarkuar me mallra presin
me ditë për t'u nisur nga port
për shkak të kontrolleve,
ndërsa çdo vonesë përkthe-
het në kosto për biznesin që
operon nga ky port. Nga ana
tjetër, Qirici bëri me dije se
Autoriteti Portual i Durrësit
ka vendosur që në muajin e
parë të këtij viti të ripozicion-
ojë skanerin në portin e Dur-

rësit. Kjo masë është marrë
pas shumë problematikave të
theksuara, me të cilat janë
ndeshur bizneset në këtë port
gjatë vitit 2017, por njëkohë-
sisht për të krijuar edhe një
korridor të sigurt për kamion-
ët e transportit të mallrave.
"Skanimi i detyrueshëm i të
gjitha mjeteve ka krijuar jo
pak radhë tek të gjithë kami-
onët që nisen për eksport në
Itali të ngarkuar me mallra,
por njëkohësisht si rezultat i
amullisë së madhe që krijohet
nga vonesat, porti i Durrësit
bllokohet. Ne kemi një projekt
që do ta vëmë në zbatim mua-
jin e parë të vitit. Një shesh
prej 10 mijë metra katrorë do
të jetë në dispozicion të skan-
erit. Pas tij, do të vendosim
një korridor të posaçëm për
kamionët që dalin për ek-
sport, sepse duam të
shmangim radhët që krijo-
hen", tha Qirici.

Artjan Qirici,
drejtor i portit

të Durrësit
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Kreu i ALUIZNI-t, Ar
tan Lame bëri të di
tur dje se procesi i

legalizimeve mbyllet bren-
da dy viteve të para të këtij
mandati qeverisës, duke
theksuar se aktualisht fluk-
si është rreth 3 mijë legaliz-
ime në muaj. Lame tha se
fluksi më i lartë, me rreth 5
mijë legalizime, është në
gjysmën e parë të vitit të
shkuar, që konsiston me pe-
riudhën para zgjedhjeve të
përgjithshme. "Natyrisht,
nuk jemi në ritmin e pikut,
siç ishte në gjysmën e parë
të vitit që lamë pas, ku nor-
ma ishte 4 mijë, 5 mijë legal-
izime në muaj. Tashmë nuk
ai ritëm. Tani jemi në rreth
3 mijë legalizime në muaj
dhe këto familje marrin cer-
tifikatën e pronësisë. Bren-
da dyvjeçarit të parë të këtij
mandati mbyllet procesi i
legalizimeve për gjithçka që
mund të legalizohet. Më pas
do të vazhdojë procesi me
njësinë vendore për pjesën
që mbetet se si do të vepro-
het. Zonat informale kanë
përfunduar në masën dër-
rmuese. Vazhdojnë legaliz-
imet e atyre pjesëve që kanë
mbetur brenda këtyre
zonave. Kriteri fillestar
mbetet periudha kur kanë
aplikuar", - tha Lame në një
intervistë për "Ora News".

Si po shkon procesi iSi po shkon procesi iSi po shkon procesi iSi po shkon procesi iSi po shkon procesi i
legalizimit të ndërtimevelegalizimit të ndërtimevelegalizimit të ndërtimevelegalizimit të ndërtimevelegalizimit të ndërtimeve
pa leje?pa leje?pa leje?pa leje?pa leje?

Natyrisht, nuk jemi në
ritmin e pikut, siç ishte në
gjysmën e parë të vitit që
lamë pas, ku norma ishte 4
mijë, 5 mijë legalizime në
muaj. Tashmë nuk është ai
ritëm. Tani jemi në rreth 3
mijë legalizime në muaj dhe
këto familje marrin certi-
fikatën e pronësisë. Brenda
dyvjeçarit të parë të këtij
mandati mbyllet procesi i
legalizimeve për gjithçka që

Ligjet për pronat, po përgatiten ndryshime për ligje që datojnë nga viti 1990

Lame: Procesi i legalizimeve
mbyllet brenda dy viteve

Flet drejtori i ALUIZNI-t: Shpërndahen 3 mijë leje në muaj
Ornela Manjani

mund të legalizohet. Më pas
do të vazhdojë procesi me
njësinë vendore për pjesën
që mbetet se si do të vepro-
het. Zonat informale kanë
përfunduar në masën dër-
rmuese.

Jeni zgjedhur pak kohëJeni zgjedhur pak kohëJeni zgjedhur pak kohëJeni zgjedhur pak kohëJeni zgjedhur pak kohë
më parë si anëtar bordi imë parë si anëtar bordi imë parë si anëtar bordi imë parë si anëtar bordi imë parë si anëtar bordi i
Hipotekës .  Çfarë  do  tëHipotekës .  Çfarë  do  tëHipotekës .  Çfarë  do  tëHipotekës .  Çfarë  do  tëHipotekës .  Çfarë  do  të
ndryshojë në institucio-ndryshojë në institucio-ndryshojë në institucio-ndryshojë në institucio-ndryshojë në institucio-
net e regjistrimit të pasur-net e regjistrimit të pasur-net e regjistrimit të pasur-net e regjistrimit të pasur-net e regjistrimit të pasur-
iiiiivvvvve të paluajtshme?e të paluajtshme?e të paluajtshme?e të paluajtshme?e të paluajtshme?

Kjo VKM kishte të bënte
me emërimin tim si kryetar
i këtij bordi në funksion të
një versioni, që ka qenë në
2013-ën për integrimin e in-
stitucioneve të pronësisë në
një të vetme. Me të thënë të
drejtën, është një barrë re-
alisht e madhe, nuk është se
po merr një bakshish. Situ-
ata në të gjithë korpusin e
regjistrimit të pasurive, në
të gjithë korpusin e dhënies
së pronësive në Shqipëri
është jashtëzakonisht e

rëndë. Është një proces i
akumuluar prej rreth 25
vjetësh dhe nis që në vitin
1991 me ndarjen e tokës me
ligjin 7501, regjistrimi i
AMTP, regjistrimit të obor-
reve etj. Janë në gjendje
shumë të rëndë. Duhet të
kuptojmë të gjithë se për fat
të keq do vazhdojnë të kenë
ankesa dhe probleme, sepse
janë gjëra që nuk mund të
zgjidhjen në një ditë. Situa-
ta është shumë e rëndë dhe
shumë e akumuluar në një
çerek shekulli dhe nuk
mund të zgjidhet për një
ditë, por do të zgjidhet për
një afat të shkurtër. Që në
ditët e para qytetarët do të
ndjenë ndryshimin në zyrat
e kërkesave dhe ankesave që
kanë lidhje drejtpërdrejt me
qytetarët. Pra, shërbimi do
të ketë ndryshim rrënjësor,
duke nisur që nga kontakti
me qytetarët. Ajo që do të
kërkojë shumë kohë është

që malli që tregton hipote-
ka, materiali që ofron
Hipoteka është i kalbur. Ësh-
të kalbur hartografia, është
kaotik materiali që ka
Hipoteka. Kjo kërkon kohë,
që do të thotë brenda këtij
mandati. Kërkoj bashkëpun-
imin e qytetarëve, të cilët
do të shohin shumë shpjet
ndryshimin në sportelet e
Hipotekës. Nuk ka ekonomi
stabël, pa pasur sistem
pronësie të sigurt.

Si po vijon procesi përSi po vijon procesi përSi po vijon procesi përSi po vijon procesi përSi po vijon procesi për
emërimin e drejtorëve tëemërimin e drejtorëve tëemërimin e drejtorëve tëemërimin e drejtorëve tëemërimin e drejtorëve të
rinj pranë ALUIZNI-t dherinj pranë ALUIZNI-t dherinj pranë ALUIZNI-t dherinj pranë ALUIZNI-t dherinj pranë ALUIZNI-t dhe
Hipotekës?Hipotekës?Hipotekës?Hipotekës?Hipotekës?

Ajo që bëri kryeministri
vjet me të gjithë grupin e
drejtorëve të Hipotekave
ishte një mesazh shumë i
qartë. Ndoshta në dijen
time, edhe unë mund të
kisha ndonjë frenim,
ndoshta jo të 40 drejtorët
mund të meritonin të ikin
në shtëpi, ndoshta jo të

gjithë drejtorët ishin 'delja
e zezë', por 'delja e zezë' ish-
te ky institucion. Hipoteka
është 'delja e zezë' e siste-
mit të pronësisë në Sh-
qipëri, që pengon pastaj të
gjithë sistemin ekonomik
në çdo fushë. Nga kjo pikë-
pamje, ishte një mesazh i
qartë. Të mos harrojmë që
nga atëherë kanë kaluar
goxha muaj, ka përfunduar
një proces i gjatë dhe
shumë i detajuar i konkur-
rimit të drejtorëve të rinj.
Ka nisur konkursi dhe
emërimi i drejtorëve të rinj
të ALUIZNI-t, ku janë gjith-
sej 60 zyra që lidhen mes
ALUIZNI-t dhe Hipotekës,
që do të kenë drejtuesit e
rinj, stafet e reja dhe do të
ndjenë fort presionin nga
lart për t 'u përgjigjur
qytetarëve.  U them stafeve
së të gjithë piramidës të
ALUIZNI-t dhe Hipotekës:
Mbaroi epoka kur qytetari

ishte peshku i radhës për
t'u kapur në grep. Thirrini
mendjes se ka kohë që nga
i pari tek fundit, përveç
drejtorëve të sapoemëruar,
ka ardhur momenti të ulin
kokën për t 'u shërbyer
qytetarëve. Nuk do të falet
askush që nuk u shërben
qytetarëve.

Janë 28 mijë leje legali-Janë 28 mijë leje legali-Janë 28 mijë leje legali-Janë 28 mijë leje legali-Janë 28 mijë leje legali-
zimi, të cilat janë regjis-zimi, të cilat janë regjis-zimi, të cilat janë regjis-zimi, të cilat janë regjis-zimi, të cilat janë regjis-
t r u a r  n ë  H i p o t e k ë .  K at r u a r  n ë  H i p o t e k ë .  K at r u a r  n ë  H i p o t e k ë .  K at r u a r  n ë  H i p o t e k ë .  K at r u a r  n ë  H i p o t e k ë .  K a
ndonjë problem me këtëndonjë problem me këtëndonjë problem me këtëndonjë problem me këtëndonjë problem me këtë
proces?proces?proces?proces?proces?

Një nga arsyet e grum-
bullimit të institucionit të
pronave do të funksionojnë
si një zinxhir, pa i thënë më
qytetarit shko të kjo derë
dhe tek ajo derë.

Po përgatiten një sërëPo përgatiten një sërëPo përgatiten një sërëPo përgatiten një sërëPo përgatiten një sërë
ndryshimesh ligjore nëndryshimesh ligjore nëndryshimesh ligjore nëndryshimesh ligjore nëndryshimesh ligjore në
legjislacionin për pronat.legjislacionin për pronat.legjislacionin për pronat.legjislacionin për pronat.legjislacionin për pronat.
A kanë përfunduar ndry-A kanë përfunduar ndry-A kanë përfunduar ndry-A kanë përfunduar ndry-A kanë përfunduar ndry-
shimet?shimet?shimet?shimet?shimet?

Ende nuk kanë përfund-
uar. Po flasim për një mori
ligjesh, që datojnë që nga
1991 dhe për ligje që para
vitit 1990. Problemet nisin
që me oborret që janë mar-
rë në vitet '60-'70, që s'kanë
marrë ende tapitë. Janë
mijëra familje brenda
qyteteve që presin ligjin. Të
gjitha problemet me pronat
do të rregullohen me ligjet,
ose ndryshimet ligjore që
po hartohet nga një grup
pune, i cili më pas do t'i sh-
kojë për shqyrtim Kuven-
dit.

A do të ketë lehtësiraA do të ketë lehtësiraA do të ketë lehtësiraA do të ketë lehtësiraA do të ketë lehtësira
për objektet e palegali-për objektet e palegali-për objektet e palegali-për objektet e palegali-për objektet e palegali-
zuara?zuara?zuara?zuara?zuara?

Lehtësira të tjera nuk
ka, se s'ka më çfarë lehtësir-
ash të bëjë shteti. Duhet
vetëm që qytetarët të bash-
këpunojnë me ne për të
përmbyllur të gjithë pro-
cesin.

PROCESI
"Natyrisht, nuk jemi
në ritmin e pikut, siç
ishte në gjysmën e
parë të vitit që lamë
pas, ku norma ishte 4
mijë, 5 mijë legalizime
në muaj. Tashmë nuk
ai ritëm. Tani jemi në
rreth 3 mijë
legalizime në muaj
dhe këto familje
marrin certifikatën e
pronësisë. Brenda
dyvjeçarit të parë të
këtij mandati mbyllet
procesi i
legalizimeve për
gjithçka që mund të
legalizohet.

Shkeljet në Prokurimet Publike

KLSH kallëzon në prokurori
ish-kreun e Prokurimeve

Kontrolli i Lartë i Sh
tetit kallëzon në

prokurori ish-kryetarin e
Komisionit të Prokurimit

ar buxhetit të shtetit një
dëm prej 248,868,262 lekësh.
Përmes një njoftimi për sht-
yp, KLSH bën të ditur se nga
auditimi rezultoi që Komi-
sioni i Prokurimit Publik në
shqyrtim të pjesshëm të disa
prej ankesave të operatorëve
të ndryshëm ekonomikë
(pjesëmarrës në procedurat
e prokurimit) ka vendosur
me pa të drejtë kualifikimin
dhe shpalljen fitues të oper-

atorëve ekonomikë të skual-
ifikuar nga KVO-të si dhe
skualifikimin me pa të drejtë
të disa operatorëve
ekonomikë të shpallur si
fitues në procedurat e
prokurimit. Gjithashtu,
referuar gjetjeve të auditim-
it rezulton që KPP ka vendo-
sur që të kualifikojë dhe
shpallë si fitues operatorin
ekonomik, me ofertën më të
lartë, ndërkohë që asnjëri

prej operatorëve ekonomikë
nuk plotësonte kriteret kual-
ifikuese. "Për tri nga ven-
dimet e Komisionit të
Prokurimit Publik të kon-
statuara me shkelje nga au-
ditimi i KLSH-së, KLSH me
shkresën nr. 859/7, datë
31.12.2017 i ka përcjellë or-
ganit të Prokurorisë kallë-
zim penal ndaj ish-kryetarit
të KPP-së (G.K.) si dhe dy
prej ish-anëtarëve (S.K.,

J.H.) dhe dy prej anëtarëve
aktualë (L.G. dhe H.B.) të
këtij institucioni me akuzën
e 'Shpërdorimit të detyrës'
dhe 'Shkeljes së barazisë së
pjesëmarrësve në tendera
apo ankande publike'. KPP
ka shpërfillur në mënyrë fla-
grante dokumentacionin
bashkëlidhur ankesave të op-
eratorëve ekonomikë, si dhe
atë të operatorëve të tjerë
ekonomikë, ndaj të cilëve
drejtohej ankimi duke konk-
luduar më pas në mënyrë të
paargumentuar në kuali-
fikimin dhe skualifikimin e
tyre, kjo e konfirmuar në një
rast edhe nga vendimmarrja
e Gjykatës Administrative,
Tiranë", - thuhet në
njoftimin e KLSH-së.

Publik. Gentian Kerri, dy
ish-anëtarë dhe dy anëtarë
aktualë të këtij institucioni
akuzohen se i kanë shkaktu-

Kreu i ALUIZNI-t, Artan Lame
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ALUIZNI publikon
listën me emrat e
personave që kanë

gati tapinë për tokën ku
kanë ndërtuar pa leje dhe
shumat e kompensimit për
pronarët që u është zënë tru-
alli. Vlera në total e kompen-
simit arrin në afro 300 mil-
ionë lekë. Përfituesit janë
thuajse në të gjithë vendin.
Qeveria ka vendosur mira-
timin e kalimit të së drejtës
së pronësisë në favor të sub-
jekteve përfituese për 1377
parcela ndërtimore të objek-
teve të legalizuara, të cilët
kanë gati tapinë për truallin.
Sipas vendimit mësohet se
për qarkun Dibër numri i
parcelave ndërtimore është
39  me sipërfaqe të përgjiths-
hme 6 976 m², për qarkun
Durrës numri i parcelave
ndërtimore është 10, me
sipërfaqe të përgjithshme 2
744 m² dhe për qarkun El-
basan (ZVRPP-të Elbasan,
Librazhd dhe Peqin), numri
i parcelave ndërtimore ësh-
të 185  me sipërfaqe të
përgjithshme 57 423 m². Për
Tiranën, (ZVRPP-të Tiranë
dhe Kavajë), numri i par-

Tokat e zëna  nga ndërtimet pa leje,  300 milionë lekë për pronarët

ALUIZNI publikon listën me
1377 pronarët që marrin tapitë
Përfituesit në Durrës, Elbasan, Tiranë, Korçë, Fier, Vlorë e Shkodër

Ornela Manjani

celave ndërtimore është 684
me sipërfaqe të përgjiths-
hme 189 039 m² dhe për
qarkun Korçë numri i par-
celave ndërtimore është 12
me sipërfaqe të përgjiths-
hme 3 687 m². Ndërkohë për
qarkun Fier (ZVRPP-të
Lushnjë dhe Fier), numri i
parcelave ndërtimore është
5 , me sipërfaqe të përgjiths-
hme 1 377  m² dhe për qarkun
Vlorë (ZVRPP-të Vlorë dhe
Sarandë), numri i parcelave
ndërtimore është 81, me
sipërfaqe të përgjithshme 30
304 m². Në qarkun Shkodër
numri i parcelave ndërti-
more është 16 me sipërfaqe
të përgjithshme 2 847 m².

KOMPENSIMI
Masa e kompensimit fi-

nanciar për pronarët e pa-
surive të paluajtshme që
preken nga ndërtimet e le-
galizuara, referuar kartelave
të pasurive sipas ZVRPP-ve,
është 20 787,98 m² dhe vlera
totale e kompensimit finan-
ciar është 298 515 448,9 lekë.
PRANIMI
I KËRKESAVE

Procesi i regjistrimit apo
pranimit të kërkesave për ko-
mpensim fillon 5 ditë pas
datës së njoftimit publik. Me
urdhër të drejtorit të
Përgjithshëm të ATP-së
ngrihet grupi i punës për
pranimin dhe shqyrtimin e

kërkesave, me objekt shpër-
blimin e pronarëve të pasur-
ive të paluajtshme, pronë
private që preken nga ndër-
timet informale dhe shpërn-
darjen e fondit përkatës. Gru-
pi i punës, brenda 60 ditëve
nga data e paraqitjes së
kërkesës për kompensimin e
pronës, kryen verifikimet e
duhura. Drejtori i Përgjiths-
hëm i ATP-së, brenda 30
ditëve nga data e përfundim-
it të procesit të verifikimit
nga grupi i punës, nxjerr
vendimin me emrat e sub-
jekteve që përfitojnë nga ko-
mpensimi dhe urdhëron
publikimin e listës së sub-
jekteve që kompensohen.

Gjithashtu, ai njofton edhe
aplikantët që nuk përfshi-
hen në listën e subjekteve që
kompensohen, duke përcak-
tuar arsyet e mos përf-
shirjes.
DOKUMENTET

Subjekti apo përfaqësue-
si i tij me prokurë duhet të
paraqesë pranë ATP-së Ti-
ranë kërkesën tip që i vihet
në dispozicion nga grupi i
punës pranë AKKP-së, të
plotësuar sipas rubrikave. Në
listën e dokumenteve është
dëshmia e trashëgimisë për
të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit për-
fitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në për-

puthje me përcaktimet e
Kodit Civil. Sipas ligjit për
dëshmitë e trashëgimive të
lëshuara nga gjykata për tes-
tamentin e bërë me akt note-
rial  duhet të sillet certifikatë
familjare e personit për të ci-
lin është lëshuar kjo dëshmi.
Një tjetër dokument është
prokura e posaçme, e nënsh-
kruar nga të gjithë subjektet
që përfitojnë kompensim. Në
rastin e kërkesave individu-
ale të secilit bashkëpronarë
apo të një pjese të tyre, për
çdo aplikim të kryer, paguhet
tarifë shërbimi në vlerën 2
000 lekë, pavarësisht se i për-
ket të njëjtës pasuri të palu-
ajtshme.
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Dënimi me burg i 4 deputetëve, VV "humb" mandatin e tretë

Dorëheqja e radhës te Lëvizja për
Vetëvendosje, largohet Dardan Sejdiu

Protestat popullore në Iran, nisin ndasitë mes aleatëve perëndimorë

Macron reagon ndaj Trump:
SHBA do të na çojë në luftë
Presidenti francez: Pro protestuesve iranianë

I FTOHTI EKSTREM NË SHBA, VDESIN 11 VETË
Një mot tmerrësisht i
ftohtë po bën këto ditë në
SHBA. Kjo gjë ka bërë që
së paku 11 vetë të vdesin.
I ftohti polar ka goditur
pjesën më të madhe të
Amerikës,- shkruan CNN.
Ekspertët kanë thënë se
moti i ftohtë pritet të
zgjasë edhe për disa ditë.
Meteorologët e quajtën
stuhinë e ardhshme një
"ciklon bombastik" për
shkak të shpejtësisë
shpërthyese që po
përhapet dhe i
paralajmëroi banorët të
mos largoheshin nga
shtëpitë. Guvernatori
Nathan Dil shpalli
gjendjen e
jashtëzakonshme për
28 qarqet e shtetit
në Xhorxhia.

KOHA PËR NDRYSHIME
President i SHBA-ve,
Donald Trump ka
thënë se bashkë me të
drejtat e njeriut, në
Iran është duke u
plaçkitur edhe pasuria
e vendit. "Është koha
për ndryshim", - ka
thënë ai në rrjetin
social "Twitter", ku ka
deklaruar se Irani ka
qenë i pasuksesshëm
në të gjitha nivelet.

RAJON

Dardan Sejdiu ka dhënë
dorëheqje nga të

gjitha pozitat e tij drej-
tuese në Lëvizjen Vetëven-
dosje. Një vendim të tillë
nënkryetari i Partisë për
Vetëvendosje e ka dhënë
edhe nëpërmjet një letre
të dërguar partisë në të
cilën bën pjesë. Pasi i ka
dërguar një letër, ku mëso-
het se ka dhënë dorëheqje
nga posti i nënkryetarit të
parë, Kryesisë dhe Këshil-
lit të Përgjithshëm të
Lëvizjes Vetëvendosje, ka
njoftuar, gjithashtu, se ve-
primin e tij politik do ta

vazhdojë si deputet dhe
anëtar i VV-së. Gjithashtu,
së fundi kanë dhënë
dorëheqjen edhe Visar
Ymeri dhe Aida Dërguti,
nënkryetarja e kësaj partie.

Pas dërgimit të letrës nuk ka
pasur ende asnjë reagim nga
kreu i Prishtinës, Shpend
Ahmeti. Ky i fundit ka
thënë se është diskutuar për
dorëheqjet tjera, por kjo e

Sejdiut erdhi vonë. "Nuk u
diskutua, sepse ajo ka
ardhur me vonesë. U disku-
tuan dorëheqjet e tjera dhe
u vendos që këto gjëra të dis-
kutohen në kryesi në
mbledhjet e radhës", - tha
Ahmeti, duke lëshuar
mbledhjen e kryesisë për të
vazhduar në një mbledhje
në komunë, raporton KTV.
Sejdiu shpjegon se dorëheq-
ja vjen në shenjë proteste
ndaj zhvillimeve të fundit në
lëvizjen Vetëvendosje, duke
theksuar se shpreh

keqardhje për problematikat
brenda kësaj force politike.
Ndërkohë, kryesia e Vetëven-
dosjes është mbledhur për të
diskutuar mbi largimet e fun-
dit. Dorëheqja e Sejdiut, që
vjen pas asaj të kryetarit
Visar Ymeri, tregon se në

grupin anti-Kurti është
edhe kryetari i Prishtinës,
Shpend Ahmeti, pasi, siç
dihet, Sejdiu është bash-
këpunëtori i tij më i ngush-
të politik prej vitesh, dhe
lëvizja e njërit, nënkupton
edhe lëvizje të tjetrit.

Pas protestave të përg
jakshme të Iranit janë
shfaqur sërish ndasitë

e thella mes aleatëve perën-
dimorë për mënyrën e tra-
jtimit të konflikteve globale.
Kësaj radhe ka qenë presi-
denti francez, Emanuel Ma-
cron, i cili ka etiketuar si
"luftënxitëse" deklaratat në
"Twitter" të presidentit
amerikan për protestat në
Iran. "Linja zyrtare e nd-
jekur nga Shtetet e Bash-
kuara, Izraeli dhe Arabia
Saudite do të na çojë në
luftë" - tha Macron, duke
folur përpara gazetarëve në
të parën konferencë për
vitin 2018 në Paris. Shefi i
Elizesë tha se është e rëndë-
sishme që të ruhet linja e
dialogut me Teheranin, që u
vendos përmes mar-
rëveshjes bërthamore me
fuqitë e mëdha në vitin 2015.
Macron ka shprehur mbësh-
tetjen për protestuesit irani-
anë që kërkojnë liri. Ndërsa
tha se i qëndronte angazhim-
it për të vizituar Teheranin
këtë vit, me kusht që situa-
ta t'i rikthehet sa më shpejt
normalitetit. Revoltat popu-
llore duket se janë shuar,
teksa njësia speciale e ush-
trisë iraniane e njohur ndry-
she si "Garda Revolucionare"
shpalli fundin e komplotit të
huaj. Komandanti Moham-
ed Ali Xhafari fajësoi
agjentët e huaj si organiza-
torë të protestave që i morën
jetën 21 personave. Ndërsa
premtoi dënime të ashpra
për protestuesit që nxitën
dhunën në protestat 7 di-
tore. Ndërkohë që dy ditë më

parë Komuniteti Ndërko-
mbëtar ka reaguar ashpër
ndaj shtypjes me dhunë që
Teherani po u bën protestave
anti-qeveritare, duke shkak-
tuar vdekjen e 20 protes-
tuesve brenda 7 ditëve. Ndër-
sa, përfaqësuesja e lartë për
politikën e jashtme të union-
it, Federika Mogerini tha se
humbja e jetëve njerëzore
është e papranueshme.
Brukseli i bën thirrje Tehe-
ranit të garantojë lirinë e
shprehjes. Protestat në Iran
janë përhapur tashmë në të
gjithë vendin, përfshirë
edhe kryeqytetin Teheran.
Analistët thonë se protestat
nuk shtrihen tanimë vetëm
në rrafshin ekonomik,
kundër inflacionit dhe pap-
unësisë së lartë dhe korrup-
sionit. Manifestuesit
kërkojnë rrëzimin e regjim-
it të Ajatollahëve, që sipas
tyre le popullin të vuajë tek-
sa shpenzon energji dhe para
për t'u marrë me konflikte
jashtë vendit, siç është rasti
i Palestinës.

FOTOLA
JM

TE DENUARIT
Janë dënuar me pesë vjet e 5 muaj burgim me kusht
katër deputetët e Vetëvendosjes, për hedhjen e gazit
lotsjellës në Kuvend, gjatë seancave të nëntorit deri
në dhjetor të vitit 2015. A.Kurti, A.Haxhiu, D.Kadaj
dhe F.Topalli, të mërkurën, u shpallën fajtorë nga
Gjykata Themelore e Prishtinës.



Dardan Sejdiu

Europa në rrezik, stuhia
"Eleanor" pushton kontinentin
Stuhia dimërore "Eleanor" ka përfshirë pjesën më të

madhe të Evropës Veriore, duke përfshirë Francën
dhe Gjermaninë pas goditjes së Britanisë së Madhe, duke
ndërprerë energjinë elektrike në dhjetëra mijëra shtë-
pi si edhe duke ndërprerë transportin. Sipas BBC, një
skiator vdiq në Alpet franceze dhe 15 të tjerë u plagosën
në një vend tjetër të Francës, katër prej tyre me dëm-
time serioze. Një tren doli nga shinat në Zvicër, duke
lënë disa njerëz me dëmtime të lehta. Shpejtësia e erës
mund të arrijë deri në 200km/h. Kjo është stuhia e pestë
e Mbretërisë së Bashkuar për këtë sezon. Ndërkohë që
mijëra shtëpi janë pa energji dhe transporti publik ësh-
të ndërprerë pas goditjes nga kjo stuhi.

Koreja e Veriut "godet" me
raketë qytetin e saj

Një raketë e Koresë së Veriut ka rënë në prej
qyteteve të saj, pasi dështoi pak minuta pas nisjes.

Zyrtarët amerikanë thanë se raketa balistike "Hwasong-
12" fillimisht mendohet se ka shpërthyer në mes të flu-
turimit pasi u nis më 28 prill, të vitit të kaluar. Të
dhënat e reja thonë se raketa ra në qytetin Tokchon,
rreth 90 milje në veri të kryeqytetit të vendit komu-
nist, Penianit. Tokchon ka një popullsi prej rreth
200,000 banorësh. Raketa ka gjasa të ketë shpërthy-
er duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në ko-
mpleksin e ndërtesave industriale dhe bujqësore, sh-
kruan revista The Diplomat.
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... dhe sensi i nderit nuk janë

përkeqësuar në procesin e
marshimit të shpejtë të nderit
drejt modernizimit. Turistët, vëzh-
gues të skenave të habitshme dhe
shumë të bukura të kostumeve të
veçanta, të gjitha të ndryshme nga
njëra–tjetra do të zbulojnë këtë
tokë të panjohur europiane. Nëse
ata e vonojnë vizitën e tyre në Sh-
qipëri, atëherë do të jetë tepër vonë.
Shumë prej gjërave më të
magjishme të Shqipërisë janë në
zhdukje...”

HerHerHerHerHerman Berman Berman Berman Berman Bernstein, ambasa-nstein, ambasa-nstein, ambasa-nstein, ambasa-nstein, ambasa-
dor i SHBA-së, Tiranë, (1930-1933)dor i SHBA-së, Tiranë, (1930-1933)dor i SHBA-së, Tiranë, (1930-1933)dor i SHBA-së, Tiranë, (1930-1933)dor i SHBA-së, Tiranë, (1930-1933)

Kishte kohë që ‘dalldia e madhe
mediatike’ e baltës që i hidhej ven-
dit tim si rrallë herë më parë kaq
publikisht, prej disa vitesh, nuk
më bënte më përshtypje e që këtej
gjithçka që vinte përmes kësi
burimesh, e justifikonte indifer-
encën time dhe jo vetëm ndaj të tillë
lukunie ujqërish që vetëm këtij
vendi nuk i përkasin për gjak e
shpirt. Jo se jam shumë e rezer-
vuar në përshtypjet e mia ndaj
‘zërave’ të tillë, por, sepse ajo gjend-
je e neveritshme që të sjell në mend-
je këtë ndjesi është bërë e përdit-
shme dhe tashmë mënyrë jetese. Në
një vend ku mungon kultura e re-
fuzimit të së keqes, nuk ka si ndodh
ndryshe; në një vend ku njeriu nuk
bën përpjekje më të provojë se nuk
është mposhtur nga e keqja, mad-
je kënaqet duke gjetur një provë
se ka dhe të tjerë si ai; në një vend
ku askush nuk guxon të shqiptojë
se jo çdo refuzim është i keq, mad-
je heshtje edhe atje ku ligësia për-
ton të ngrejë sytë kur e sheh se
kontrollon gjithçka. Askush nuk
do ta kuptonte vërtet se shqiptarët
janë një popull që nuk mund ta
marrësh për budalla, si kemi dëg-
juar kryeministrin e vendit ta cilë-
sojë pothuaj në çdo dalje publike.
Në të shumtën e herës, edhe vetë
shqiptari nuk e beson këtë që i pari
i vendit të tij, e përsërit në çdo ‘ku-
vend’. Dhe arsyet janë të shumta.
E vërteta është se ajo që i huton
ata në këtë pasthirrmë të çudit-
shme të liderit të kombit të vet, nuk
ka rëndësi nëse është e sinqertë
apo jo, është fakti që ata nuk be-
sojnë më, në asgjë çfarë ndodh e
çfarë flitet në mjedisin e tyre të
vogël. Dhe që këtej u lind një e
drejtë; e drejta për të menduar.
Nuk kisha perceptim tjetër pas lex-
imit me një frymë të librit me titull
“Herman Bernstein, ambasador i
SHBA-së në Mbretërinë Shqiptare
1930-1935” me autor Mal Berishën,
teksa sillja ndër mend se prej çfarë
thellësish të errëta të jetës, ku sun-
dojnë vesi, krimi dhe mizerabilite-
ti i shtyn njerëzit e të njëjtit komb
të hedhin baltë, baltë dhe baltë
pangopësisht mbi vendin e tyre,
kundërshtarin apo dhe të ngjash-
min e tyre.

Si u njoha me Herman Bern-
stein?

Teksa studioja temën time të
doktoraturës “Mbi hebrenjtë në
Shqipëri, 1933- 1946” kisha nde-
shur rrugës së kërkimit tim shken-
cor dhjetëra e qindra emra politi-
kanësh dhe diplomatësh po aq dhe
gazetarësh të huaj që kishin shk-
ruar për Shqipërinë, e kjo jo si një
detyrë ndaj një vendi që u ka ofru-
ar një shërbim të caktuar, por

thjesht nga ajo ndjesia që çdo njeri
ka, kur dëshiron diçka ta rrëfejë e
ta lërë si një pasuri kujtese më pas.
Me shënimet e diplomatit ameri-
kan në Shqipëri, Herman Bern-
stein, isha ndeshur vite më parë
teksa bisedoja me një tjetër diplo-
mat në Tiranë, idealistin e pan-
dreqshëm në bindjet dhe mendimet
e tij, mikun John Withers II, i cili
më kish bërë të njohur pikërisht
pasionin e tij të të shkruarit ku që
këtej kisha mësuar edhe për punën
e tij, si gazetar dhe diplomat (1930-
1933), në njohjen dhe promovimin
e mbretërisë shqiptare në qarqet
perëndimore të Europës, proble-
meve me të cilat ajo po përballej,
por dhe çështjeve të ndryshme si
mbrojtja e hebrenjve, promovimi i
Shqipërisë si një vend turistik etj.,
si këto. Do më mjaftonte kaq për
ta futur në agjendë kërkimesh
emrin e tij të njohur ndërkombë-
tarisht, edhe si gazetar i shquar
investigativ.

Kush është Herman Bernstein?
Herman Bernstein ka botuar

14 vepra e fatmirësisht të gjitha
mund të gjenden të ribotuara edhe
sot. Vetëm veprat e përkthyera nga
ai, janë 17 e të gjitha kryevepra të
autorëve të mëdhenj. Në këtë libër
ambasadori Berisha nuk ka përf-
shirë vetëm periudhën e jetës së
Herman Bernstein në Shqipëri,
por aty duket se gjendet dhe den-
siteti i jetës së tij paraprirëse in-
telektuale. Diplomati amerikan
Herman Bernstein, nuk ishte një
njeri i zakonshëm, ai ishte një po-
tencial mendimi kritik dhe dijetar
i disa disiplinave të ndryshme filo-
zofike e psikologjike, të cilat i
njihte për shkak të dëshirës për
informacion e dije. Në një moment
të përshkrimit të jetës së tij ai i
shpjegon kështu burimet e njohu-
rive të tij për botën dhe universin:
‘..i kam përvetsuar teoritë shken-
core më moderne nga Metchnikoff.
Kam diskutuar për fenë dhe për
artin me Leon Tolstoin. Principet
e filozofisë moderne i përfitova nga
Henri Bergson, diplomacinë
botërore dhe çështjet ruse nga

Konti Witte dhe Maksim Kovalovs-
ki, teorinë e artit e mësova nga
August Rodin, shtetformimin nga
Theodor Roosevelt dhe Woodrow
Wilson, mbrojtjen e të drejtave të
grave nga Havelock Ellis, imperi-
alizmin gjerman nga Hans Del-
bruck, literaturën dhe pacifizmin
nga Georg Brandes, politikën e
luftës dhe të paqes së Vatikanit nga
Papa Bendedikti XV, sionizmin nga
Weizmann dhe Anjshtajn, revolu-
cionin rus nga Trocki, liberalizmin
britanik nga Lordi Robert Cecil
dhe gjithçka tjetër nga George
Bernard Shaw’.

Bernstein dhe Shqipëria
Të vjen çudi se si një ambasa-

dor amerikan i atyre viteve, i
ngarkuar me punë në një mision
diplomatik, në një vend të vogël si
Shqipëria, edhe pse nën masat e
rrepta të një protokolli, vendos t’i
thyejë ato duke e nisur ditën e parë
të punës së tij, me përshkrimin mbi
natyrën e magjishme në qiellin
shqiptar dhe çuditë e saj të ngatër-
ruara. Hulumtimet rreth Bern-
stein në çdo faqe të librit që
rrëshqet duket se janë një lloj lun-
drimi në një oqean dijesh, që prek
tërthorazi jo vetëm botën hebrai-
ke në të katër anët e saj, por dhe
skajet e vetë kulturës dhe his-
torisë së kohërave tona. Studimi i
jetës së tij, në syrin e mprehtë të
një diplomati si Mal Berisha, për-
bën në vetvete një sipërmarrje
shumëplanëshe e tepër virtuoze.
Kur lexon këtë libër kupton se i
rrallë e po aq i admirueshëm mbe-
tet fakti se sa shumë mund të bëjë
njeriu gjatë një jete jo aq të gjatë,
sa ajo e Bernstein. Mal Berisha ka
hulumtuar në dhjetëra udhëtime
të gjata ndërkontinentale të tij, në
ato kushtet e lëvizjes së ngada-
lshme të kohës, duke kërkuar vull-
netshëm dritën dhe ndriçimin që
një studiues serioz dhe atdhe-
dashës do të nxjerrë në pah tek
bashkëkombësit e vet. Bernstein
cilësohet si një mik i madh i kul-
turës shqiptare. Ai gëzoi respek-
tin dhe simpatinë e intelektualëve
shqiptarë të kohës, si At Gjergj

Fishta, Aleksandër Moisiu, Lef
Nosi, etj. Edhe pse Shqipëria para-
qitej si një vend i vogël, emërimi i
Herman Bernstein ishte një
vlerësim shumë i madh politik që i
jepej dikujt, pjesëtar i kësaj bash-
kësie në historinë e Amerikës. Se
sa të afërta dhe konfidenciale ish-
in marrëdhëniet e Bernsteinit me
mbretin A. Zog dëshmohet dhe në
disa raporte dërguar Departa-
mentit të Shtetit ku ndër të tjera
A. Zogu i përcillte atij në një bisedë
shqetësimin se Shqipëria është një
vend i vogël. Nuk kam kohë për të
humbur. Një prej problemeve më
të mëdha që kam,-cilësonte mbreti
shqiptar më tej, - është të gjej
njerëz, të cilëve duhet t’u delegoj
disa prej punëve të mia të rëndë-
sishme. Ne vuajmë për njerëz të
aftë dhe të përgjegjshëm,-pat mby-
llur ai bashkëbisedimin me trish-
tim.

Si ka mundësi që një hebre litu-
anezo- amerikan, kaq i famshëm
për polemikat e tij me njërin nga
njerëzit më të fuqishëm të botës,
industrialistin Henry Ford rreth
çështjes hebraike dhe antisemi-
tizmit do të caktohej në Shqipëri?
Si është e mundur që në Shqipërinë
e vogël dhe aq pa peshë në poli-
tikën globale do t’i shërbente
Amerikës gazetari që mbuloi Rev-
olucionin e Tetorit, e sa e sa ngjar-
je të mëdha që i kishin ndodhur
njerëzimit në fillim të shek. të 20-
të deri në vitin 1930 kur ai filloi
punë si Ministër Fuqiplotë i SHBA-
ve në Tiranë? E kjo ndoshta për të
vetmen arsye; Shqipëria kish hyrë
në agjendën diplomatike të SHBA-
së, që nga momenti kur presidenti
Wilson botoi deklaratën e tij në
France Press, më 24.IV.1919 në të
cilën i priste udhën copëtimit të
Shqipërisë nga fuqitë europiane.
Një personalitet i tillë, shkruan
autori i librit në një kontekst sh-
qiptar mbetet promovim i Sh-
qipërisë, pasi ai përfaqëson dikë që
ka përmasa universale. Ky është
dhe qëllimi dhe misioni i veprës
sime,- shpjegon më tej Mal Ber-
isha: ‘...të zbulohet Shqipëria dhe

shqiptarët siç e kanë parë njerëz
të tillë të mëdhenj’. Ky quhet ndry-
she dhe ‘pushteti i butë’ i kombeve
të vegjël në marrëdhëniet ndërko-
mbëtare, teoria moderne e njohjes
së kombeve të vegjël nëpërmjet
pafundësisë universale të vlerave
shpirtërore, kulturore historike të
njerëzimit dhe mjeti për promov-
imin e tyre në marrëdhëniet
ndërkombëtare. Kjo teori e për-
punuar prej Joseph Nay Jr, kon-
firmon se edhe kombe të vegjël, si
Shqipëria nëse dinë të përdorin
mirë trashëgiminë e tyre
shpirtërore, kulturore dhe his-
torike mund të bëhen interesante
përpara kombeve të tjera dhe të
arrijnë synimet e tyre në mar-
rëdhëniet ndërkombëtare. Kjo ësh-
të dhe arsyeja përse presidenti
amerikan Herbert Hoover, caktoi
në Shqipëri si përfaqësues të tij një
nga njerëzit me përvojën më të pa-
sur me një emër të madh në gaze-
tari, politikë, art e kulturë, një in-
telektual par excellence, një
luftëtar të paepur të një çështjeje
të madhe, jo vetëm për një komb,
por për të gjithë njerëzimin: he-
braizmin.

Bernstein dhe çështja e
mbrojtjes së hebrenjve në Sh-
qipëri.

Herman Bernstein kishte një
ndikim të jashtëzakonshëm te lobi
hebraik në SHBA, i cili ka luajtur
përherë një rol shumë të rëndë-
sishëm në zgjedhjen e presidentëve
amerikanë të paktën prej asaj pe-
riudhe. Duhet thënë se Amerika e
atëhershme nuk ishte aspak ajo e
sotmja ku respektohen të drejtat
e bashkësive të ndryshme. Gjur-
mët e antisemitizmit në Europë
kishin filluar të shfaqeshin duk-
shëm. Edhe Amerika vetë, edhe pse
vend i formuar nga emigrantët
pati dhënë shembuj që nuk e bëjnë
të ndihet mirë në raport me he-
brenjtë e asaj kohe. Bernstein ish-
te i njohur si mbrojtës i paepur i
çështjes së hebraizmit dhe
ndërtimit të një shteti izraelit
bashkë me njerëz të shquar nga
fora hebraike, përfshirë dhe sh-
kencëtarin e madh A. Anjshtain.
Ai mendonte të hapte një korridor
mbrojtës për hebrenjtë e Europës
të kërcënuar nga nazizmi, duke i
vendosur ata diku në Ultësirën
Perëndimore të Shqipërisë. Her-
man Bernstein është i pari titullar
i lartë hebre që shfrytëzoi rrugën
e diplomacisë, si një mënyrë për të
shpëtuar popullin e tij në rrezik
dhe për t’i shërbyer me devotsh-
mëri vendit që e mbështeste aq
shumë këtë iniciativë. Diskutimet
e Bernstein me Mbretin Zog në
lidhje me mundësinë e vendosjes
së një numri hebrenjsh nga Euro-
pa në Shqipëri, kanë pasur efektin
e tyre në mbrojtjen e hebrenjve
para dhe gjatë pushtimit italian
dhe gjerman. Mbreti Zog u dha një
porosi misioneve konsullore sh-
qiptare në Europë, që të pajisnin
me viza ata hebrenj të Europës, të
cilët e shikonin Shqipërinë si
mundësi shpëtimi. Kjo është dësh-
mia më e qartë e asaj vepre hu-
mane që arriti ambasadori Her-
man Bernstein me mbretin Zog në
shpëtimin e hebrenjve, bazuar në
ndjenja njerëzore të bashkëjetesës
ndërfetare si një model unik e
shprehës i vlerave universale
njerëzore.

Arsyeja që e thellonte më
shumë besimin e tij për të

Libër për një mendjendritur
Me shkas nga libri “Herman Bernstein,

ambasador i SHBA-së në Shqipëri (1930-1933),
i M. Berishës
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krijuar këtë korridor
shpëtimi për kombin e tij
duke u investuar madje

edhe personalisht në marrëdhënie
ndërpersonale me Mbretin Zog
ishte pikërisht bashkëjetesa e sh-
qiptarëve me hebrenjtë prej shek-
ujsh. Duke qenë një kërkues am-
bicioz dhe me një vullnet të hek-
urt, ish gazetari i njohur kish
grumbulluar nëpër qytetet e rëndë-
sishme shqiptare mjaft të dhëna
historike që vërtetonin këto gjur-
më që në kristianizëm. Ja çfarë
shkruan Apostol Kotani në librin
e tij “Hebrenjtë në trojet sh-
qiptare” mbi kërkimet e ambasa-
dorit amerikan H. Bernstein;
‘...patriku i kishës ortodokse sh-
qiptare, Visarioni, i kishte folur
për një vendbanim të madh hebren-
jsh shumë vite përpara, si dhe për
një ndërtesë të madhe me yllin e
Davidit që kish qenë sinagogë dhe
më vonë u përdor nga turqit si
han’. Kotani thekson më tej se Her-
man Bernstein shkruante se kjo
pjesë e Elbasanit ish njohur si
qendër banimi e hebrenjve dhe se
ortodoksët që banonin aty mban-
in emra biblikë si Abraham, Isak,
Jakov, Moise, etj. H. Bernsteinit,
Visarioni i kishte folur me entu-
ziazëm për ndihmesën e dhënë prej
hebrenjve në zhvillimin e
qytetërimit duke denoncuar mad-
je edhe persekutimet kundra tyre,
në vendet e tjera. Ai përmendi dhe
disa pjesë nga testamenti i vjetër

hebraik duke hedhur idenë se
Patriku Visarion mund të ishte me
prejardhje hebraike, prej atij gru-
pi që jetonin prej vitesh në Sh-
qipëri. Sipas diplomatit amerikan,
nënvizon A. Kotani, në arkivat e
qytetit të Elbasanit u gjet një do-
kument i vjetër i shkruar me dorë
mbajtur nga një turk, rreth 200
vjet përpara, i cili bënte fjalë për
tregtarë të shumtë hebrenjsh që
ishin përpjekur të shkelnin ligjet
turke dhe ishin ndëshkuar prej
tyre. Ndër të tjera, diplomati
amerikan Herman Bernstein sh-
kruante se kishte zbuluar në një
botim të vitit 1611 në Gjermani se
një bashkësi e madhe hebrenjsh
ka ekzistuar në Shqipëri gjatë
shekujve XV-XVI. Sipas tij në këtë
libër shkruhej se mijëra hebrenj
patën gjetur vendbanim në qyte-
tet më të rëndësishme të Sh-
qipërisë si Lezha, Durrësi, Vlora,
Shkodra, Kruja, Berati, Dibra e
Danja. Ata ishin hebrenj të ikur
nga Ankona në kohën e Papa Palit
IV, 1476. Dhe, për fatin e mirë të
atyre, që u vendosën në Shqipëri
edhe para apo pas pushtimit ital-
ian, u dëshmua se këto troje shër-
byen si stacione shpëtimi në ko-
hën e rrezikut të madh si shpallja
e platformës Zgjidhja Përfun-
dimtare.

Libri mban gjithaq mbi mode-
lin modern të një ambasadori edhe
në kohët e sotme, një model aspak
i diplomatit në karrierë dhe po aq

i atij që vihet nën presion të diplo-
macisë ekonomike, që, në fakt, nuk
mund ta bëjë dot i vetëm pa shte-
tin e tij. Libri është një udhërrë-
fyes i disa sferave në dukjen dhe
padukjen e tij se si një diplomat
duhet të jetë, një model i vërtetë i
pakohë dhe universal. Bernstein
shfaqet aty më saktë se çdo për-
caktim tjetër do të shkruante
dikush; një lord anglez, një ameri-
kan sportiv dhe një zotëri europi-
an. Pjesëtar i një race të njohur
për zgjuarsinë dhe idealet e lar-
ta, por e persekutuar dhe e tor-
turuar prej fanatizmit të verbër
dhe shovinizmit të egër të
vendeve të çmendura. I rritur në
qarqet më të larta intelektuale
të kohës së tij, i ushqyer me pa-
rimet e dashurisë për lirinë e ko-
mbit të Linkolnit, ai e njeh botën
nga të dyja anët, atë të errëtën dhe
të shndritshmen. Ai është një prej
pionierëve të botës së re.

Herman Bernstein e pat fillu-
ar jetën e tij intelektuale si poet
e vazhdoi si përkthyes, si gazetar
dhe analist, si polemist për ta
përmbyllur si diplomat. Në jetën
e mikut të shqiptarëve, si ai cilë-
sohet prej gjithë atyre që e njo-
hin në aureolat shkencore, ndiki-
mi i gjithë aspekteve që plotësojnë
njohjen e figurave të mëdha apo
një periudhë historike, ka qenë
jashtëzakonisht i madh. Kjo
përcjellje informacioni, ky tejçim
zërash prej lartësie të padisku-

tueshme mendimi, që autori ndan
me lexuesin është pasioni që
mban ndezur vullnetin e së
nesërmes për të pritur me guxim
dhe dashuri, të rejat e një bote
tjetër, botën e dijes. Çfarë është
kjo për autorin, vlen të mbetet
një sekret mes tij dhe librit, siç,
në fakt, çdo autor e ka një sekret
kur nxjerr prodhimin e vet. Ajo
që kuptojmë se çfarë ka ndodhur
mes tij dhe personazhit karizma-
tik të diplomacisë amerikane, e
që ka hyrë me aq dashuri në ana-
let e historiografisë shqiptare,
është ndjesia e një magjie, një
magjie shpirtrash mes të dyve që
vazhdimisht ka dëshirën për të
kompozuar dhe çliruar mirësi.

Çdo herë që një libër botohet
mbetet një dritare e bukur për
botën, sepse po aq herë ai shfaqet,
godet me romuz trupat e ‘heron-
jve’ shëmtarakë të ditës me të
cilën është mbushur aureola jonë
sociale, ekonomike dhe politike.
Libri i Bernstein mbetet një libër
për heronj të dashuruar pas lirisë
dhe evolucionarizimit për të push-
tuar të gjithë ata të cilët, të mësuar
me një epokë të re promovimi të
vetëkënaqurish të patrazuar, pres-
in të rishkruajnë apo rilindin një
kujtesë apo një vizion të ri vlerash,
mbi skeletet e zverdhura të pa gjak
e të pajetë të personazheve, kon-
tributorët e zëshëm të shëmtimit
që i shpalosin këtij vendi, në çdo
betejë me të cilën ai përballet.

Mjafton të mësoni të vëzhgoni, do të zbu-
loni se jeta në çdo ditë mund t’ju dhurojë
ato gjërat e vogla të bukura që mund të
bëjnë të lumtur cilindo prej nesh. Bëni
kujdes nga lodhja nervore: jeni shumë të
ndjeshëm dhe përfshiheni shpejt në gjend-
jen emocionale të të tjerëve.

DEMI

Marsi nuk do të jetë shumë i favor-
shëm sot dhe kështu do t ’ ju duket
se kush ju qëndron pranë, ju kundër-
shton. Kërkoni një bisedë sqaruese.
Ndërsa jeni nën ndikimin e Marsit,
m o s  e  m e r r n i  ç d o  g j ë  p ë r  t ë
mi rëqenë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI
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V I R G J E R E S H A
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DASHI
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Nganjëherë jeni shumë të shpejtuar dhe
drastikë. Bën mirë ta merrni parasysh këtë
gjë, sepse ndodh që persona rreth jush të
shqetësohen. Vazhdoni të angazhoheni për
punët profesionale, por lejojini vetes edhe
pak kohë të lirë dhe shijoni emocione të
ndryshme nga e zakonshmja.

Hëna do të bashkëveprojë ndejshëm me
planetë të ndryshëm. Disa paqartësi në
fillim të ditës, por më vonë gjithçka do të
sqarohet në mënyrën më të mirë. Përdori-
ni mënyra të cilat ju përshtaten më shumë:
mirësjellje, takt, mirësi, dashamirësi.

Sot këshillohet të përballoni çështje të
pazgjidhura në fushën e dashurisë. Duhet
t’i shqyrtoni gjërat nga çdo këndvështrim,
pa u fshehur pas iluzioneve. Nëse një epror
ju kërkon të punoni përtej kompetencave
tuaja, qëndroni të qetë dhe refuzoni.

Pas ditësh të mbushura me angazhime,
po vi jnë momente më të qeta. Do të
ndiheni në formë, të qetë dhe në dis-
pozicion të personit  që ju qëndron në
krah. Do të keni mundësinë të kaloni
në veprim, duke real izuar edhe gjëra
që i  konsideronit  shumë të vësht ira.

Gjithçka do të shkojë për më mirë, mbi
të gjitha nëse kërkoni të veproni në ak-
tivitetin tuaj, gjithmonë duke u bazuar në
kriteret e paanshmërisë dhe respektit për
të tjerët. Ndërkaq Hëna mund të trego-
het dinake, dhe sot do të keni si situata
pozitive ashtu edhe tensione.

Pas ditësh të mbushura me angazhime,
po vi jnë momente më të qeta. Do të
ndiheni në formë, të qetë dhe në dis-
pozicion të personit  që ju qëndron në
krah. Do të keni mundësinë të kaloni
në veprim, duke real izuar edhe gjëra
që i  konsideronit  shumë të vësht ira.

Saturni krijon një premisë të shkëlqyer për
anën profesionale. Intuitat e çastit do të bash-
kohen me aftësinë për të konkretizuar pro-
jektet. Do të vëzhgoni me vëmendje sjelljen
e një personi qe kërkon t’ju bëjë të besoni se
është çfarë nuk është në të vërtetë.

Sot do të ndiheni disi të bllokuar dhe do të
lëvizni pak me vështirësi. Ndërkaq, nuk
do t’ju mungojë rezistenca dhe pozitiviteti.
Do të merrni në dorë një çështje që ka
ngecur dhe do t’i jepni zgjidhje me një ndë-
rhyrje të zgjuar dhe të ekuilibruar.

Sot do të keni surpriza të këndshme dhe
do të jeni shumë aktiv. Sot me të vërtetë
do t’ia kaloni bukur! Do të keni dëshirë
t’i përkushtoheni studimit të lëndëve të
reja: mbi të gjitha do të preferoni sh-
kencën dhe matematikën.

Me Neptunin dhe Marsin armiqësor nuk do të
jeni në humor të mirë. Do të kundërshtoni
çdo  gjë që thoni. Mos e ekzagjeroni, ndërkaq!
Do të jeni i tendosur dhe personi i zemrës do
të vendosë t’ju shpërfillë, duke ju lënë të
vetëm të tejkaloni shqetësimin që keni.

NGA MIMOZA KOÇIU

 (vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... publike e pas kuintave, deri
tek zbulimet e forta mbi raste të
denoncuara herët, por të pakon-
sideruara me vullnet të qartë poli-
tik, si rasti i ish-ministrit të
Brendshëm, i deputetëve me reko-
rde të dyshimta kriminale, apo
edhe tonelatat e drogës, transpor-
ti i të cilave nga Shqipëria drejt fqin-
jëve ka vijuar kokëfortësisht,
përkundër strategjive e përbeti-
meve qeveritare se denoncimi i tyre
e njollos imazhin e Shqipërisë në
botë.

E pavarësisht nga problema-
tikat e spikatura, për herë të parë
Shqipërisë iu dha një mesazh i
qartë shprese nga Brukseli, se
pranverën e 2018-ës, nëse tregon
vullnet në zbatimin e reformës në
drejtësi e luftën kundër krimit e
korrupsionit, do t’i hapen negoci-
atat e anëtarësimit me Bashkimin
Europian.

Përtej situatës së vështirë ku
ndodhet vetë Bashkimi Europian,
me Brexit-in e shtrirjen e ndikimit
të Rusisë e Turqisë në rajonin ball-
kanik, në kushtet kur Brukseli ka
humbur vëmendjen ndaj vendeve,
që i ka lënë prej vitesh në pritje
pas derës së tij, në rastin e Sh-
qipërisë, çelësi që do sigurojë
hapjen e asaj dere, do jenë pikër-
isht rezultatet e para që do japë
zbatimi i reformës në drejtësi. Dip-
lomatët amerikanë dhe ata të BE
në Tiranë, ia kanë dalë pas një
sprove 2-vjeçare, ta fusin procesin
në shinat e duhura. Me shumë
durim dhe me mënyra jo gjithnjë
“ortodokse”, e kanë çuar procesin
përpara, duke ia dalë të zh-
bllokojnë ngërçin e krijuar me
Këshillin e Lartë të Prokurorisë
(KLP), organi që prej muajit prill

A do jetë 2018-a
viti i drejtësisë?

të vitit të kaluar nuk ngrihej, pasi
në mënyrë të çuditshme, e me sehi-
rin e pozitës e opozitës, nuk ar-
rinte të identifikonte një kandi-
daturë nga shoqëria civile, ai grup
shoqëror, të cilin e kemi parë të
protestojë disa herë për ecurinë e
ngadaltë të ngritjes së organeve të
vetingut, gjatë dy viteve të fundit.

Dukshëm, zhbllokimi i procesit
me zgjedhjen e kryeprokurores së
përkohshme është meritë e qartë e
diplomatëve në Tiranë, të cilët pas
kuintave ushtruan presionin e
duhur. Nuk është rastësi që pas
kësaj zgjidhjeje ndërkombëtare,

ngritja e Këshillit të Lartë të
Prokurorisë (KLP), tashmë është
vetëm çështje kohe. Është KLP or-
gani që i hap rrugë ngritjes së
Strukturës së Posaçme kundër
Korrupsionit dhe Krimit të Orga-
nizuar (SPAK), e cila përbëhet nga
Prokuroria e Posaçme dhe Njësia
e posaçme Hetimore, e njohur si
Byroja Kombëtare e Hetimit
(BKH), pasi KLP emëron
prokurorët e posaçëm, por edhe
vetë drejtuesin e BKH.

Nga mënyra se si u përzgjodh
kryeprokurorja e përkohshme,
shenjat janë se edhe drejtuesit e

anëtarët e SPAK do kenë të njëjtën
“vëmendje të posaçme” të mision-
eve të BE e SHBA, të cilat me ligj
do monitorojnë punën e Prokuror-
isë së Posaçme dhe Byrosë Ko-
mbëtare të Hetimit, në varësi të saj,
të paktën për dy vjet.

Pra, i hapet rruga hetimit nga
SPAK, e asistuar nga ekspertë
ndërkombëtarë në terren, i çdo
vepre penale apo korrupsioni, janë
40 të tilla të parashikuara në ligj,
që nga drejtuesit më të lartë në
vend, Presidenti i Republikës, kry-
etari i Kuvendit, kryeministri, min-
istrat, gjyqtarët kushtetues, vetë
prokurori i përgjithshëm, kry-
etarët e bashkive e deri tek të gjithë
të zgjedhurit e tjerë, qendrorë a
vendorë në institucionet e pavar-
ura publike, të krijuara me ligj a
me Kushtetutë.

Pra, tashmë duket se këtë proces
e kanë marrë në dorë ndërko-
mbëtarët, të cilët i kanë kryer të
paramenduara këto lëvizje nxitëse,
duke bërë edhe paralajmërimet e
hapura sipas rastit, siç ishte ai për
arrestimin e peshqve të mëdhenj
nga ambasadori amerikan, Donald
Lu.

Që ky proces duhet parë me prit-
shmëri të larta, e dëshmon edhe
mungesa e entuziazmit edhe e
mazhorancës, edhe e opozitës për
këtë arritje të rëndësishme të re-
formës në drejtësi, falë së cilës u
bë premtimi nga Brukseli. E duket
se në 2018-ën, të gjitha gjasat janë,
që përveç politikanëve as engjëj e
as misionarë, shahistë apo ama-
torë, të shohim në rrjetë peshqit e
mëdhenj abuzues, shumëngjyrësh.
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Mbase ajo pritje ndaj
Zilinskit në çerekfi-

nalen e Kupës së Italisë e
luajtur ndaj Napolit ka
qenë pika e fundit që ka
mbushur gotën e dëshirës
së drejtuesve të krye-
suesve të kampionatit
italian. Etrit Berisha ësh-
të futur në listën e
dëshirave të klubit të Au-
relio De Laurentisit dhe
në verë mund të ndodhë
dhe kalimi i bujshëm. Te
Napoli, gardiani i portës
kuqezi do të gjente dhe
Elseid Hysajn, por për-
para se kjo të ndodhë, du-
het të presim që zërat të
kalojë nga faza e zhurmës
së merkatos, në tratativa
konkrete. Dhe Napoli ka
arsye për ta bërë. Me
Pepe Reinën që pritet të
largohet në fund të se-
zonit dhe me Sepen që

nuk jep garanci si titullar,
porta e ekipit të Sarrit ka
nevojë për një portier me
staturë të mirë. "Calciomer-
cato" shkruan se Napoli me
shumë gjasa, do ta zëvendë-
sojë portierin Pepe Reina,

pikërisht me Berishën në
fund të këtij sezoni, ndërsa
për Etritin do të bëhej fjalë
për kalimin te skuadra e
dytë më e fortë në Itali, që
ka rivalizuar gjatë me Ju-
ventusitn në vitet e fundit.

Gardiani i Kombëtares pëlqehet nga ekipi i Sarrit

Ikën Reina, Napoli mendon
për Etrit Berishën

SPORT

Te Skënderbeu nuk
kanë pasur shumë
kohë për të tretur gje-

lin e detit. Skuadra korçare
i ka nisur, në fakt, e para për-
gatitjet për këtë 2018 me fu-
tbollistët që janë vënë nën
urdhrat e trajnerit Ilir Daja
që në 3 janar. Në seancën e
kësaj të enjteje kanë qenë të
gjithë në stërvitje me për-
jashtim të Ali Soue, që ka
mbërritur mbrëmjen e vonë
nga pushimet. Pasojë edhe e
një sezoni që i shikon të
kryesojnë me diferencë nga
ndjekësit trajneri Ilir Daja
duket në humor, edhe pse
serioziteti kur bëhet fjalë
për stërvitjen nuk mungon
në asnjë moment. Me
grupin që në ditën e parë të
përgatitjeve janë bashkuar
dhe Leonit Abazi dhe
Argjent Malaj, tashmë të
rikuperuar plotësisht. Ka
nisur gjithçka vrullshëm
me ushtrimet e zakonshme,
taktikën e madje dhe një
minindeshje kontrolli.
Skuadra në 6 janar do t'i
drejtohet Antalias me Dajën
që pret ndonjë dhuratë në

Trajneri portugez, i pakënaqur me merkaton e bërë

Murinjo mendon largimin nga Mançester Junajtid
Tekniku portugez i

Mançester Junajtidit,
Zhoze Murinjo, është pa dis-
kutim një nga trajnerët më
të mirë në botë, por duket se
kjo etiketë nuk do ta mbajë
gjatë në punë. Portugezi
mori drejtimin e "Djajve të
kuq" sezonin e kaluar dhe që
në vitin e tij të parë në krye
të pankinës arriti të fitojë tri
trofe, dy kupat e Anglisë dhe

kompeticionin prestigjoz,
"Europa League". Gjithsesi,
këtë sezon skuadra e
Mançester Junajtidit po
vuan të rivalizojë Sitin dhe
çështja e titullit duket e
mbyllur që në mes të kam-
pionatit. Murinjo nuk është
i lumtur nga kjo situatë dhe
po mendon realisht të japë
dorëheqjen nga drejtimi i
"Djajve të kuq". Lajmi bëhet

i ditur nga vetë mediat an-
gleze, që shpjegojnë se por-
tugezi mund të largohet
edhe para se të mbarojë ky
sezon. Deklaratat e fundit
plot sarkazëm dhe polemikat
me klubin, veçanërisht në
lidhje me merkaton, kanë
bërë që Murinjo të mos
kalojë një periudhë të qetë
në Mançester. Gjithashtu,
udhëtimet e shpeshta drejt

Londrës, ku qëndron edhe
familja e tij, janë indicie se
divorci mund të jetë pranë.
Me shumë mundësi e ardh-
mja e luzitanit mund të shi-
het pranë francezëve të PSG.
Gjithsesi, pavarësisht
dëshirës së trajnerit për të
dhënë dorëheqjen, drejtues-
it e klubit kërkojnë t'i rino-
vojnë kontratën teknikut
portugez, në mënyrë që ai të
vazhdojë të qëndrojë në An-
gli. Kontrata e re pritet ta
bëjë Murinjon trajnerin më
të paguar në botë, por kjo gjë
ngelet për t'u parë, pasi nuk
ka ende asgjë zyrtare.

Zërat rreth largimeve të yjeve të ekipit e kanë shqetësuar teknikun e udhëheqësve të kampionatit

Daja: Shitje vetëm nëse do të ketë afrime
Trajneri bardhekuq i vë kushte presidencës

SITUATA E KOMPLIKUAR

Bregun e çojnë
në Korçë,

Takaj e mohon
Vlonjati Dejvi Bregu

është nga lojtarët
më të kërkuar të merka-
tos së dimrit, ndoshta më
i kërkuari. Dhe duket se
fatin për ta pasur në gji-
rin e tij e ka Skënderbeu.
Vipsport.al ka zbuluar se
tashmë dy klubet, Luftë-
tari dhe Skënderbeu, po
ashtu edhe lojtari, kanë
arritur marrëveshjen që
Bregu të huazohet nga
gjirokastritët te korçarët
për 6 muajt e ardhshëm.
Kontrata e futbollisti
vlonjat me Luftëtarin
përfundon në fund të
këtij sezoni dhe ai vetë
kishte shprehur
dëshirën për të qëndru-
ar deri në fund, por
gjërat ndryshojnë. Një
ekip si Skënderbeu vësh-
tirë të refuzohet në këtë
moment. Detajet e tjera
pritet të sqarohen në
vazhdim. Skënderbeu
duket ekipi më i përsh-
tatshëm për Bregun, i
cili është kërkuar edhe
nga Partizani, Flamur-
tari e ndonjë ekip tjetër.
Ëndrra është për ta vazh-
duar karrierën jashtë
vendit dhe me Skënder-
beun kjo gjë mund të ar-
rihet. Por zëra të tjerë
vijnë nga burime pranë
presidentit Takaj.
Newsport.al kontaktoi
presidentin e korçarëve,
Ardjan Takajn. Kreu i
bardhekuqve mohoi
gjithçka teksa deklaroi:
"Jo, nuk është e vërtetë.
Asgjë nuk ka, asgjë", për-
fundoi shkurtimisht ai.
Tashmë pritet me inter-
es të mësohet nëse Bregu
do të qëndrojë në
Gjirokastër apo do të
transferohet jashtë ven-
dit, ashtu siç ka shpre-
hur edhe dëshirën e tij.

merkato. Tejet e rëndë-
sishme veto e trajnerit, në
rast shitjeje më parë duhet
të jenë siguruar alternati-
vat. "Shpresojmë, meqë ësh-
të ende atmosfera e vitit të
ri, që të na bëhet dhuratë një
mesfshor apo një sulmues i
mirë. Nuk është vetëm Fla-
murtari rival, janë edhe
skuadra të tjera, edhe pse

distanca në pikë është e kon-
siderueshme. Kam biseduar
me ekipin, ku kam thënë se
rifillimi është më i vështirë
se fillimi nga e para. Duhet
të shohim përpara, sepse
kualitetin ekipi e ka. Entu-
ziazmi është prezent dhe
duhet më shumë përkush-
tim. Duhet të jemi më lart se
ku e lamë". Këndvështrimi i

një trajneri largpamës sh-
kon përtej aspektit eksk-
luzivisht teknik, dhe Daja e
pranon se politika e klubit

në rast të ndonjë shitjeje të
bujshme është e domos-
doshme për vazhdimësinë.
"Merkato? Duhet të ndjekim
dinamikën e merkatos, duke
qenë se kemi bërë një para-
qitje të mirë në kampionat
dhe në Europa League. Ka
pasur interes për lojtarët
tanë dhe është presidenca
dhe bordi drejtues që
menaxhojnë financat. Do të
thosha se për vazhdimësinë
më parë duhet të kemi prur-
je para se të bëjmë lëvizje.
Dihet që merkatoja e janarit
afron më pak mundësi. Si tra-
jner, do të thosha se nuk do
të doja të largohej askush.
Këtë e them teknikisht, por
klubi ka politikat e veta dhe
sheh edhe për perspektivën.
Suksesi i një klubi është
vazhdimësia, jo vetëm e tan-
ishmja", - ka thënë trajneri
Daja për "Supersport".

Kievo, Bari, Frozinone, Specia dhe Foxhia janë
klubet që duan shërbimet e mesfushorit Ledi-

an Memushaj. Vlonjati me shumë mundësi do të
largohet nga Benevento dhe kjo ka bërë që këto klu-
bet të interesohen për shërbimet e 31-vjeçarit. Veç
tyre ka dalë në skenë edhe një klub tjetër. Është
Kremoneze që kërkon mesfushorin dhe për këtë du-
het të gjejë marrëveshjen me klubin italian që
zotëron kartonin e Memushajt. Skuadra po bën një
paraqitje të mirë në Seria B dhe është në zonën e
promocionit, duke luftuar për ngjitjen në kate-
gorinë elitare të futbollit italian. Dy emrat e
kërkuar nga klubi, si dhuratat e fillim 2018 për
teknikun Teser, janë Memushaj dhe Manjaneli, të
dy nga Seria A, ku Kremoneze dëshiron të shkojë.

Investim për t'u ringritur mes më të mirëve

Memushaj, në "shënjestër"
të ekipeve të Serisë B
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Atkinson, alias Mister Bean.
5. Ishte dyqanxhi i dikurshëm.
10. Ferrara regjisor.
12. Kalohet në gjumë.
14. Të parat në sondazh.
15. Eshtë nofka.
16. Një treshe në skenë.
19. Nuk i tregohen babait.
21. Gjysmë tatimi.
23. Berenger aktor.
24. Në mes të një forme.
25. Bëjnë stil të lirë
28. Fillojnë nazet
29. Kalimi në kufij.
30. Një tragjedi... e Dreiser.
33. Grier aktore.
34. Dashi kur mungon ai
36. Eshtë zanore në filma
38. Kufizohet në kufij

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Asnjëherë mos i mbaj sytë
përdhe kur hedh hapin. Vetëm
ai që mban sytë të fiksuar në
horizontin e largët do të gjejë
rrugën e duhur.

(Dag Hamaskjold)

- Asgjë nuk është konstante, përveç ndryshimit.
- Nuk ka zjarr të barabartë me pasionin, ose peshkaqen me

urrejtjen, as kurth me çmendurinë, ose përrua me lakminë.
- Çdo gjë vjen nga asgjëja dhe nga ky burim i përbashkët

rrjedh detyra e vllazërisë dhe i mëshirës ndaj të gjitha
krijesave.

DA VINÇI
- Tre janë metodat nga marrim

dije: e para, nga reflektimi që
është më fisnikja; e dyta, nga
imitimi që eshtë më e thjeshta
dhe e treta nga eksperienca, që
është më e hidhura. (Konfuci)

- Njeriu kur ndjen dhimbje, është i
gjallë.. Por kur ndjen dhimbjen e
tjetrit, atëherë është NJERI.

- Forca shpirtërore s'është gjë
tjetër, veçse arti për të mbajtur
mbyllur në zemër shqetësimin.

HORIZONTAL
1. Miller e Verdi-t.
5. Më e mira është rekord.
9. Inicialet e Derain.
11. Kishte 100 Teba.
12. Eshtë vija e portës
13. Në fund te rritjes.
14. Drejtori Lokale Përmet.
15. Inicialet e Seagal.
16. King Cole i muzikes.
17. Ishte shpendi simbol i Jezu Krishtit.
21. Artikull spanjol.
23. Janë fjalëpakë.
25. Fillojnë titrat.
26. Eshtë i mërzitshmi.
27. Ashtu si jeton heremiti.
29. U kompozua nga Ravel.
30. Janë spanjolët dhe portugezët.

32. Një kitarë indiane.
33. Janë edhe ato të sigurimit.
35. Eshtë e harlisur në xhungël.
37. Mbyllin fushatat.
38. Kështu thirrej Eisenhower.
40. Ai dhe ajo.
41. Fillojnë vallen.
42. Inicialet e Delon.
44. Kalohet në  gjumë.
45. Martini që qe këngëtare
46. Një thirrje me emra.

VERTIKAL
1. U quajt qyteti atomik.
2. Qyteti i Abrahamit.
3. Italia në tabela.
4. Sapo fillojnë.
5. Nemo ai i Nautilus.
6. Janë në botë
7. Një tabu islamike
8. I famshmi Pacino.

10. Janë si falimentime
11. Ngjyhet një në tavolocë.
12. Timo i Mato Grudës.
14. Janë borxhlinj.
17. E përditshmja që ke në dorë.
18. Carson i fumetti-t.
19. U shkrua nga Sartre.
20. Në fund të vitit.
22. Eshtë lloj poezie.
24. Janë shtëpi... qeni.
25. Janë kapriçiot.
27. Verifikuar pjesërisht.
28. Kërcimi i Fred Astaire.
31. Eshtë sekrete në derë.
34. Kodi i celularit.
36. Daja i Amerikës.
39. Kaluar në krye.
43. Fillojnë detyrën.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

39. Ente Civile Europiane.
40. Janë galeri në hekurudhë.
41. Ramazzotti këngëtar
42. Mbyllin një tender.
43. Agjenci Formacioni Tiranë.
44. Eshtë pjesë e borxhit që paguhet.
46. Gjysmë tatimi
48. Jessica Parker aktore.
49. Inicialet e Presley.
50. Nuk shuhej dot ngas Tantali.
51. Janë brinjët në skuadër.
52. Qendër fitimi

VERTIKAL
1. Eshtë edhe ajo emërore.
2. Eshtë edhe ai mbretëror.
3. Të parat në Wellington
4. Një vegël
6. Eshtë vendi aderues
7. Eshtë emirat.

8. Mbyllin portat.
9. Pak latinisht.
11. Janë zjarrvënës.
13. Qyteti i perjestshëm.
17. Kufizojnë rastet.
18. Shkroi Këngetarja tullce.
20. Inicialet e Moravia-s.
22. Janë trille.
25. Qytet italian.
26. Jepen për hartim.
27. Fillojë takimet.
29. Kufizojnë kënde.
31. Janë vendet e para.
32. Një greminë.
35. Eshtë llogarin që qërohet.
36. Ndiqen me ilaçe.
37. Massari aktore italiane.
38. Janë kapot.
40. Numri i oktetit.
41. Kush ka... fërgëllon.
44. Një i fundit mbi të gjithë.
45. Një pjesë e satelitëve.
47. Fillojnë tjetrën.
48. Derisa janë në fund.
49. Inicialet e Taylor aktore.
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