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Lu dhe Vlahutin
kthejnë opozitën në
tryezën e ekspertëve
Negociatat e gjata të ambasadorëve, mazhoranca
tërheq draftin e reformës në drejtësi
Leonard Quku

P
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REFORMA NE DREJTESI

TIRANE

artia Demokratike
i ka dhënë fund bojkotit të tryezës së
ekspertëve për reformën në drejtësi.
Pas braktisjes dy ditore të
komisionit të nivelit të ekspertëve, opozita ka ndryshuar
qëndrim pas negociatave të
gjata që zhvilloi dje ambasadori
i SHBA në Tiranë, Donald Lu
dhe ambasadorja e Bashkimit
Europian, Romana Vlahutin, me
ekspertët dhe përfaqësuesit politik të mazhorancës dhe opozitës,
Fatmir Xhafaj, Sokol Sadushi,
Genc Ibrahimi si dhe Oerd Bylykbashi, Enkelejd Alibeaj dhe
Gazmend Bardhi, në ambientet
e kryesisë së Kuvendit. Takimi
solli edhe tërheqjen e mazhorancës nga drafti i miratuar pa
praninë e opozitës në mbledhjen e tryezës së ekspertëve
të enjten në mbrëmje. Partia
Demokratike, përfaqësuesit e
të cilës do të marrin pjesë sot në
tryezën e nivelit të ekspertëve,
ka kërkuar rikthimin e diskutimeve në fazën ¿llestare si
dhe përgatitjen e draftit përfundimtar të reformës në sistemin e drejtësisë, mbi bazën e
rekomandimeve të Komisionit
të Venecias.

OPOZITA
Pas takimit dy orësh me
ambasadorin e SHBA, Donald
Lu dhe kreun e delegacionit
të BE, Romana Vlahutin, eksperti i Partisë Demokratike,
Enkelejd Alibeaj, u shpreh

www.shqiptarja.com

Qëndrimi, Basha:

“Ekspertët
e nivelit të
lartë, të kapur
politikisht”

K

ryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, u shpreh
dje në mesditë se opozita do të
mbështetë reformën në drejtësi të
bazuar në opinionet e Komisionit
të Venecias. Pak orë përpara
se ambasadorët Donald Lu dhe
Romana Vlahutin të takonin
në kryesinë e
Kuvendit përfaqësuesit politik të mazhorancës dhe
opozitës, si
dhe ekspertët
e reformës në
drejtësi, apeli
i Bashës ishte
që mazhoranca
të tërhiqej nga
drafti i reformës,
pasi sipas tij, shkel rekomandimet e
Venecias. “Hapi i parë që duhet hedhur është publikisht të mohojë ekzistencën e një drafti paralel. Ai mund
të jetë drafti i PS, draft i Fatmir
Xhafës apo draft i Departamentit
të Drejtësisë në Partinë Socialiste
por nuk është dhe nuk mund të
jetë kurrë një produkt konsensual. Hapi i dytë është të lexojmë
sëbashku konkluzionet e Venecias”,
u shpreh Basha. Ai i quajti të kapur
politikisht ekspertët Sokol Sadushit,
Genti Ibrahimit, Aurela Nastasit,
përfaqësojnë interesat e mazhorancës dhe kryeministrit Rama.

BOJKOTI
Ekspertët e PD bojkotuan
prej dy ditësh mbledhjet e
tryezës së ekspertëve të
reformës në drejtësi, për
shkak të kërkesave të tyre,
për zgjedhjen e gjyqtarëve
me shumicë absolute prej
2/3 e votave të Kuvendit

Romana Vlahutin dhe Donald Lu

“Duke konﬁrmuar rikthimin e opozitës në
tryezën e nivelit të ekspertëve, Alibeaj
theksoi do të kërkohet të punohet në
kushte barazie si dhe do të insistohet
përqasja e varianteve të përbashkëta në
përputhje me rekomandimet e Venecias”
se është rënë dakord që të
tërhiqet drafti i pakonsultuar
i mazhorancës. Përfaqësuesi i
opozitës deklaroi se baza e punës mbi të cilën do të hartohet
drafti përfundimtar i reformës

në drejtësi, do të jenë opinioni
i Komisionit të Venecias. “U
vendos që të tërhiqej çdo lloj
drafti që nuk është konsultuar
më parë dhe që nuk vjen nga
rekomandimet e Komisionit

të Venecias. U ra dakord që
dokumenti i vetëm mbi të cilin
do të diskutohet për draftin
e reformës në drejtësi do të
jetë opinioni i Komisionit të
Venecias”, u shpreh Alibeaj.
Duke kon¿rmuar rikthimin e
opozitës në tryezën e nivelit
të ekspertëve, Alibeaj theksoi
do të kërkohet të punohet në
kushte barazie si dhe do të insistohet përqasja e varianteve
të përbashkëta në përputhje
me rekomandimet e Venecias.
“Në kushte barazie, ekspertët
e të dyja palëve të vazhdojnë

punën e tyre të përbashkët për
të draftuar rekomandimet e
komisionit, që mund të ofrojnë
disa variante të përbashkëta
mes nesh, variante këto që
duhet të respektojnë 100%
rekomandimet e Venecias”,
deklaroi eksperti demokrat,
Enkelejd Alibeaj. Në kushtet
kur mazhoranca është tërhequr nga drafti i njëanshëm,
bëhet i mundshëm rikthimi i
konsensusit për reformën në
drejtësi, pavarësisht se diskutimet do të vazhdojnë për pikat
ku palët s’bien dakord.

KONSENSUSI
Negociatat e gjata të
ambasadorëve Lu dhe
Vlahutin rikthyen opozitën në
tryezën e reformës, ndërsa
mazhoranca u tërhoq nga
drafti i njëanshëm, i miratuar
gjatë kohës kur opozita
bojkotoi tryezën e ekspertëve

META: OPOZITA TË BASHKOHET NË TRYEZËN E EKSPERTËVE

Rama takon Metën e Nishanin: Reforma në dorën e ekspertëve
Rama dhe Meta:
Politika do të ﬂasë pas
përfundimit të draftit
prej ekspertëve

D

ita e djeshme ka qenë intensive për kryeministrin
Edi Rama, i cili e ka nisur
ditën me negociata dhe takime për
reformën në drejtësi. Fillimisht ai
ka takuar kreun e kuvendit, Ilir
Meta ku në një takim të gjatë së
bashku në prani edhe të ministrit
të Drejtësisë Ylli Manjani, kreut
të komisionit të posaçëm për reformën në drejtësi Fatmir Xhafaj
dhe krerët e grupeve parlamentare
Petrit Vasili i Lëvizjes Socialiste për
Integrim dhe Gramoz Ruçi i PS-së.
Pas këtij takimi, Rama ka zhvilluar
një tjetër takim kokë më kokë, kësaj
here me presidentin Bujar Nishani.
Në takimin e thirrur nga kryeminis-

Edi Rama te Presidenca

tri Edi Rama, she¿ i qeverisë është
shprehur kundër tryezës politike
për reformën në drejtësi. Ky fakt
mësohet për Shqiptarja.com nga
burime kon¿denciale, të cilat thanë
se në takimin pa praninë e medieve
të mbajtur përreth dy orë në Presidencë, kryeministri ka shprehur
qëndrimin se për reformën duhet të
punojnë ekspertët dhe më tej drafti
përfundimtar t’i dërgohet Komisionit të Venecias. Pas takimit me
kryeministrin Rama, kreu i Kuvendit Ilir Meta i ka bërë apel opozitës
t’i bashkohet tryezës së ekspertëve
për reformën në drejtësi e cila ishte
në fazat e përmbylljes së draftit
¿nal. Kryeparlamentari, njëherësh

kryetar i Lëvizjes Socialiste për
Integrim në koalicionin qeverisës,
tha se pas draftit përfundimtar të
ekspertëve është radha e politikës
për të folur përmes komisionit
të posaçëm të ngritur për këtë
reformë, por nuk përjashtoi edhe
mundësinë e një tryeze me lidershipët politikë. “Dua të vlerësoj
edhe përfshirjen e ekspertëve të
opozitës. Do t’u bëja thirrje që të
mos bojkotojnë këtë punë kaq të
rëndësishme, sepse koha nuk pret
dhe të përfshihen deri në fund dhe
më pas çdo mendim tjetër alternativ ta diskutojmë në komisionin
e përbashkët parlamentar për
reformën në drejtësi”, -tha Meta.
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Rekomandimet

Esiona Konomi
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Komisioni për Reformën në Drejtësi

KRAHASIMI I REKOMANDIMEVE
MË REFLEKTIMET
PROKURORI I PËRGJITHSHËM
VENECIA
Sipas projekt Nenit të ri të propozuar 179 p. 6, shanset
janë që Prokurori i Përgjithshëm nuk do ta përfundojë dot
mandatin ¿llestar, meqenëse i duhet të largohet nga posti
sapo të jetë zgjedhur Prokurori i Përgjithshëm i ri sipas
rregullave të reja. Prokurori i Përgjitshëm nuk mbrohet
nga kohëzgjatja njësoj si gjyqtarët ekzistues, dhe zëvendësimi i tij ndoshta mund të justi¿kohet nga riorganizimi
i sistemit të emërimeve dhe modi¿kimi i rolit të Prokurorit
të Përgjithshëm (dmth “decentralizimi” i të gjithë sistemit).
Megjithatë, zëvendësimi i Prokurorit të Përgjithshëm nuk
është domosdoshmërisht një çështje nevoje dhe mbajtja e
Prokurorit të Përgjithshëm deri në skadimin e mandatit të tij
do të ishte e pranueshme. Gjithashtu, duket e çuditshme të
miratosh amendamente kushtetuese që synojnë të emërojnë ish Prokurorin e Përgjithshëm si një prej gjyqtarëve të
gjykatave të apelit.
EKSPERTËT
Prokurori i Përgjithshëm emërohet brenda 2 muajve
pas konstituimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, por jo
më vonë se data e përfundimit të mandatit të Prokurorit të
Përgjithshëm në detyrë. Prokurori i Përgjithshëm qëndron
në detyrë deri në emërimin e Prokurorit të ri të Përgjithshëm sipas këtij ligji, me përjashtim të rastit kur mandati i
Prokurorit të Përgjithshëm ndërpritet sipas parashikimive
të nenit 179/a .
MINISTRI I DREJTËSISË
VENECIA
Roli i Ministrit të Drejtësisë në Inspektoratin e Lartë
të Drejtësisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor duhet rishikuar me qëllim shmangien e konÀikteve të mundshme të
interesit; përgjithësisht, rregullimet institucionale duhen
rishikuar me qëllim që të largohen konÀiktet e mundshme
të interesit; Ministri i Drejtësisë nuk duhet të ketë vend
në Tribunalin Disiplinor.
EKSPERTËT
Këshilli i Lartë Gjyqësor garanton pavarësinë,
përgjegjshmërinë, si dhe mbarëvajtjen e pushtetit
gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Këshilli i Lartë
Gjyqësor përbëhet nga 11 anëtarë, gjashtë prej të cilëve
zgjidhen nga gjyqtarët e të gjitha niveleve të pushtetit
gjyqësor dhe pesë anëtarë zgjidhen nga Kuvendi nga
radhët e juristëve jo gjyqtarë.
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TIRANE

una disa ditore herë
e përbashkët e herë
e njëkahshme e ekspertëve të drejtësisë, është hedhur
poshtë pas tërheqjes së mazhorancës dhe tashmë në pikën
zero dhe puna do të fillojë
nga e para. Në këto kushte,
rekomandimet e Komisionit
të Venecias do të jenë hullia
në të cilën do të kalojë përsëri
ekspertët e të dy palëve, për
të hartuar dokumentin përfundimtar. Ky dokument do
të shqyrtohet nga komisioni
i posaçëm për reformën në
drejtësi, ku pritet të merren
dhe vendimet politike. Gjatë
muajit janar pritet të mbërrijnë në Tiranë përsëri ekspertë
të Venecias, të cilët do të mbajnë takime intensive me të
gjithë grupet e interesit, dhe
më pas do të jetë ky komision që do të japë votëbesimin përfundimtar. Pika që
prishi konsensusin, pritet të
përbëjë përsëri nj test për
dakordësinë mes palëve.
Bëhet fjalë për shumicën e
cilësuar me të cilën parashikohet të zgjidhen prokurorët
dhe gjyqtarët e rinj. Opozita
kundërshton një shumicë të
cilësuar prej 3/5 për zgjedhjen e anëtarëve të Gjykatës
Kushtetuese, teksa mazhoranca i qëndron këtij cilësimi. Këto qëndrime pritet
të ravijëzohen në tryezat e
tjera mes palëve. Por këto
çështje janë të nënvizuara
fort edhe ën rekomandimet
e fundit të Venecias. Deri
më tani palët kanë rënë
dakord të heqin ministrin
e drejtësisë nga disa organe, sikundërse Venecia
sugjeronte, por ndërprerja
e mandatit të prokurorit aktual të përgjithshëm,
duket i pashmangshëm,
pavarësisht se Venecia ka
sugjeruar vijimin e mandatit
të tij. Në rekomandimet
e saj, Venecia shprehet se
roli i Ministrit të Drejtësisë
në Inspektoratin e Lartë të
Drejtësisë dhe Këshillin e
Lartë Gjyqësor duhet rishikuar me qëllim shmangien
e konflikteve të mundshme
të interesit; përgjithësisht,
rregullimet institucionale
duhen rishikuar me qëllim
që të largohen konfliktet
e mundshme të interesit;
Ministri i Drejtësisë nuk
duhet të ketë vend në Tribunalin Disiplinor. Sipas

Reforma kthehet
në pikën zero, ja
hullitë që vendos
drafti i Venecias
Projekti i ri do të kalojë sërish për
një “votëbesim” të dytë në komision
REKOMANDIMET E FUNDIT TË KOMISIONIT TË VENECIAS
ɷ Të gjitha rregullimet kushtetuese duhen rishikuar dhe thjeshtuar; amendamentet
kushtetuese (sidomos për procesin e vlerësimit) duhet të përcaktojnë vetëm parimet
më të rendësishme, dhe hollësitë t’i lihen legjislacionit zbatues;
ɷ Rekomandohet që të sqarohet se kush vendos për masat disiplinore kundër
gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese; vendimet e Gjykatës Kushtetuese duhet të kenë
fuqi të përgjithshme detyruese dhe Gjykata Kushtetuese duhet të ruajë pushtetin për
të shqyrtuar të paktën procedurën e amendamenteve kushtetuese;
ɷ Paragrafi 5 i këtij Neni përcakton se “gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese qëndron në
detyrë deri në emërimin e pasuesit të tij.” Do rekomandonim që gjyqtarët të lejoheshin
të qëndronin në detyrë deri në përmbushjen e çështjeve ku kanë filluar të marrin pjesë
përpara se t’u mbaronte mandati.
ɷ Në lidhje me largimin e gjyqtarëve të GJK për një shkelje disiplinore, ka nevojë të
sqarohet se çfarë do të konsiderohet shkelje disiplinore mjaftueshëm e rëndë sa për
të shërbyer si bazë për largimin nga detyra. Jo çdo shkelje disiplinore duhet shkaktojë
largim nga detyra. Së fundi, ky Nen duhet të përfshijë mundësinë për pezullimin e një
gjyqtari të GJK nga detyra në rast se ai/ajo akuzohet për një krim të rëndë.
ɷ Roli i Ministrit të Drejtësisë në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë dhe Këshillin e
Lartë Gjyqësor duhet rishikuar me qëllim shmangien e konflikteve të mundshme të
interesit; përgjithësisht, rregullimet institucionale duhen rishikuar me qëllim që të
largohen konfliktet e mundshme të interesit; Ministri i Drejtësisë nuk duhet të ketë
vend në Tribunalin Disiplinor;
ɷ Kushtetuta duhet të përcaktojë parime të përgjithshme që qeverisin procesin e
emërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve (përzgjedhja mbi bazën e meritës, thirrja e
hapur për kandidatë, etj.); referenca e propozuar në Kushtetutë për përgjegjësinë
disiplinore të gjyqtarëve ka nevojë për sqarim të mëtejshëm;
ɷ Kushtetuta duhet të sqarojë marrëdhëniet midis prokurorëve të Strukturës së
Posaçme Anti-korrupsion dhe Prokurorit të Përgjithshëm;
ɷ Duhet vendosur një mekanizëm kundër ngërçit në zgjedhjen e Prokurorit të
Përgjithshëm; Prokurori i Përgjithshëm nuk duhet të jetë anëtar i Tribunalit Disiplinor;
ɷ Përbërja e Komisioneve të Pavarura të Vlerësimit dhe statusi i anëtarëve të tyre duhet
të garantojë pavarësinë dhe paanshmërinë e tyre të mirëfilltë; gjyqtarët/prokurorët
që i nënshtrohen vlerësimit duhet të gëzojnë garanci bazë për gjyq të drejtë dhe të
drejtën për të apeluar tek një organ i pavarur;
ɷ Statusi dhe kushtet e emërimit/largimit të vëzhguesve ndërkombëtarë duhen
përkufizuar; pushtetet e tyre duhen përshkruar në mënyrë më preçise (dhe të
zhvillohen më tej në legjislacionin zbatues).
ɷ Komisioni i Venecias kupton se puna për tekstin e Projekt Amendamenteve vazhdon dhe
se një paketë e legjislacionit zbatues do të përgatitet në të ardhmen e afërt. Komisioni
shpreh gatishmërinë e tij për të ndihmuar organet legjislative Shqiptare në këtë proces.
këtij raporti, “të gjitha rregullimet kushtetuese duhen
rishikuar dhe thjeshtuar;

Mandati
“Do rekomandonim që gjyqtarët të
lejoheshin të qëndronin në detyrë
deri në përmbushjen e çështjeve
ku kanë ﬁlluar të marrin pjesë
përpara se t’u mbaronte mandati.”

Komisioni i Venecias

amendamentet kushtetuese
(sidomos për procesin e
vlerësimit) duhet të përcak-

tojnë vetëm parimet më të
rëndësishme, dhe hollësitë t’i
lihen legjislacionit zbatues”.
Po ashtu, rekomandohet
që të sqarohet se kush vendos për masat disiplinore
kundër gjyqtarëve të Gjykatës
Kushtetuese; vendimet e
Gjykatës Kushtetuese duhet
të kenë fuqi të përgjithshme detyruese dhe Gjykata
Kushtetuese duhet të ruajë
pushtetin për të shqyrtuar të
paktën procedurën e amendamenteve kushtetuese-thuhet
ndër të tjera në rekomandimet e fundit të dhëna nga
komisioni ndërkombëtar i
Venecias.
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VLERËSIMI I GJYQTARËVE E PROKURORËVE
EKZISTUES SIPAS VENECIAS
ɷ Pezullimi ose shkarkimi i një numri të madh gjyqtarësh
mundet që potencialisht të hyjë në konflikt me
mandatin e tyre të përhershëm dhe me dispozitat
ekzistuese kushtetuese lidhur me largimin nga posti,
dhe në rastin e postmbajtësve jo gjyqtarë mund të mos
jetë në përputhje me kushtet me të cilat janë emëruar
në postet e tyre.
ɷ “Vlerësimi i aseteve”, Komisionet e Pavarura
Kualifikimi (KPK), do të ketë pushtetin të shkarkojë
gjyqtarin (a) nëse asetet e deklaruara të tij/saj
kapërcejnë shumën e justifikuar nga të ardhurat
legjitime me më shumë se dy herë, ose (b) nëse
deklarimi është i pasaktë.
ɷ Prezumimi do të jetë në favor të shkarkimit; do të jetë në
dorën e gjyqtarit/prokurorit në fjalë që të provojë burimin
legjitim të aseteve të tij/saj dhe të japë një shpjegim të
pafajshëm të pasaktësive në deklarimet e tij/saj.
ɷ Procesi i vlerësimit (vetting) bazohet në tri baza
vlerësimi të gjyqtarëve/prokurorëve në detyrë:
aseteve të tyre, “historikun” e tyre, d.m.th lidhjet
me botën kriminale dhe “aftësia e tyre,” dmth
profesionalizmi.
ɷ Projekt Amendamentet duhet të bëjnë të qartë
se pasi një gjyqtar kalon procesin e vlerësimit,
llogaridhënia e tij/saj do të rregullohet më tej nga
rregullat e zakonshme që gjenden në Kushtetutë dhe
në legjislacionin zbatues.
ɷ Aktualisht, e gjithë procedura e vlerësimit (vetting)
paraqitet në Projekt Amendamente si jo gjyqësore
nga natyra – kështu, largimi i një gjyqtari nga detyra
prej KPK përjashtohet nga juridiksioni i gjykatave të
zakonshme.
ɷ Në Projekt Amendamentet, pushteti për të shqyrtuar
apelime kundër vendimeve të KPK mbetet në
Komisionin e Apelit. Ligjvënësi duhet të sigurojë që
anëtarët e Komisionit të Apelit gëzojnë status të
ngjashëm me atë të “gjyqtarëve.

NGRITJA E KOMISIONIT TË PAVARUR
TË KUALIFIKIMIT (KPK)
ɷ Komisioni do të përbëhet nga dy Komisionerë Publikë
(të cilët luajnë rolin “prokurorial” në procedurat e
vlerësimit (vetting)) dhe nga një deri në tre Komisione
të Shkallës së Parë, secili nga të cilët përbëhet nga tre
komisionerë. Do të ketë edhe një Komision i Shkallës
së Apelit.
ɷ Sistemi i alternativave të një, dy ose tre Komisioneve
është ç’orientues. Nuk është e qartë se pse numri i
Komisioneve dhe komisionerëve nuk mund të fiksohet
në Kushtetutë. Struktura e brendshme e KPK mund të
thjeshtohet.
ɷ Metoda e përzgjedhjes së kandidatëve me tre të
pestat e Kuvendit, me propozim të Avokatit të Popullit
dhe pas një thirrjeje publike për kandidatë duket i
arsyeshëm në teori.
ɷ Neni 61 p. 8 përmend mundësinë e shkarkimit të
anëtarëve të KPK nga Tribunali Disiplinor i krijuar
rishtas. Në të njëjtën kohë, KPK supozohet të vlerësojë
gjyqtarët që janë anëtarë të Tribunalit Disiplinor ex
officio. Projekt Amendamentet duhet të sigurojnë një
formë tjetër të llogaridhënies për anëtarët e KPK.

SHPALLJE ANKANDI
Shoqeria Përmbarimore “616/A” shpk, shpall shitjen
në ankand për pasurinë”Tokë - Arrë”, me sip.1068 m2,
me numër pasurie 757 / 55, vol. 5, fq. 219, zk. 3167, me
adresë fshati Rremenj, Pogradec.
Pasuria nxiret në ankand me vlerën ﬁllestare
427.200 (katërqind e njëzet e shtatë mijë e dyqind ) Lekë.

Ankandi Zhvillohet në datën 28.01.2016.
Personat e interesuar mund te paraqiten ne adresen
Lagjia nr.3, Rruga “Naim Frasheri”, Pogradec ose
te kontaktojne ne numrin 0697251504
ose ne e-mail: shoqeria616a@gmail.com
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Hetim pasurive dhe
lidhjeve kriminale
të gjyqtarëve
Zbardhen rekomandimet, gjyqtarët dhe
prokurorët në detyrë në “proces vlerësimi”
Leonard Quku
TIRANE

N

jë nga shqetësimet kryesore
të ngritura nga
ekspertët në
draftin e reformës në drejtësi i cili u
konsultua me Komisionin e
Venecias, është gjendja aktuale e sistemit i cilësuar si i
korruptuar, ndërsa gjyqtarët
përkufizohen si inkompetentë dhe të kapur politikisht.
Në kushtet e rënies së besimit
të opinionit publik te sistemi i
drejtësisë në vend, ekspertët
kanë adresuar si zgjidhje dy
alternativa, shkarkimin e të
gjithë gjyqtarëve dhe ftesa
që të riaplikonin për postet
e tyre, çka sipas Komisionit
të Venecias nuk do të ishte
e preferueshme dhe Komisioni nuk e rekomandon një
masë të tillë drastike, ose
vlerësimi i tyre në mënyrën
e propozuar nga ekspertët,
përmes ngritjes së Komisionit
të Pavarur të Kualifikimit
(KPK), i cili do të kalojë në
sitë të gjithë gjyqtarët dhe
prokurorët për të justi¿kuar
burimin e pasurive të tyre.
Komisioni i Venecias, në
opinionin e tij vlerëson se
shkarkimi i të gjithë trupës
së gjyqtarëve dhe prokurorëve është një zgjidhje
radikale sepse krijon tensione
të jashtëzakonshme brenda
gjyqësorit. Ndërsa shpreh dakordësi për vlerësimin individual të gjyqtarëve, përmes
hetimit të tyre nga Komisionet e Pavarura të Kuali¿kimit.

HETIMI

Pasuritë e gjyqtarëve, lidhjet e tyre politike, por edhe
ato me segmente të krimit të
organizuar, gjë që ka sjellë
deformimin e drejtësisë,
janë thuajse refreni i çdo
deklarate të ambasadorit
amerikan, Donald Lu. Ndërsa
përfaqësuesi i EURALIUS në
vendin tonë, Rainer Deville,
u shpreh se pas miratimit
të reformës në drejtësi, 400
gjyqtarë dhe prokurorë duhet
të shkarkohen nga sistemi
i drejtësisë. Nga ana tjetër,
opinioni i Venecias thekson se
procesi i vlerësimit (vetting)
bazohet në tri baza vlerësimi
të gjyqtarëve/prokurorëve
në detyrë: aseteve të tyre),
“historikun” e tyre, d.m.th
lidhjet me botën kriminale
dhe “aftësia e tyre,” d.m.th
profesionalizmi. Përsa i përket “vlerësimit të aseteve”,

KPK do të ketë pushtetin të
shkarkojë gjyqtarin (a) nëse
asetet e deklaruara të tij/saj
kapërcejnë shumën e justi¿-

kuar nga të ardhurat legjitime
me më shumë se dy herë, ose
(b) nëse deklarimi është i
pasaktë. Në të dy skenarët,
prezumimi do të jetë në favor
të shkarkimit; do të jetë në
dorën e gjyqtarit/prokurorit
në fjalë që të provojë burimin
legjitim të aseteve të tij/saj
dhe të japë një shpjegim të
pafajshëm të pasaktësive në
deklarimet e tij/saj.
Sipas Venecias, vlerësimi
i historikut synon të përcaktojë nëse ka pasur kontakt të
rregullt dhe të papërshtatshëm me anëtarë të krimit të
organizuar; nëse po, përcaktohet prezumimi në favor të
shkarkimit.

Masat
SPAK, për parandalimin
dhe frenimin e
korrupsionit në gjyqësor

LAJME

shkurt

PR, Arjan Madhi:
Mazhoranca po
tenton të kapë
drejtësinë
Në debatin për reformën
në drejtësi është përfshirë
edhe Partia Republikane.
Eksperti i PR, Arjan Madhi
ka akzuar mazhorancën se
po tenton të kapë drejtësinë
duke mos reﬂektuar opinion
e Komsionit të Venecias në
draftin e reformës. Sipas
tij, masa e parë për mos
kapjen e drejtësisë është
shumica prej 94 votash në
Parlament për emërimet
dhe shkarkimet, ndaj
edhe opozita duhet që ta
kundërshtoj atë me force.

Buxheti, më
shumë se 50%
shkon për
prokuroritë
Më shumë se 50% e
buxhetit për drejtësinë
shkon për prokuroritë. Ky
është rezultati i Referuar
studimit të kryer në kuadër
të procesit të Reformës
në Drejtësi që i referohet
studimit të Komisionit
Europian për Eﬁçencën e
Drejtësisë. Ndërkohë që prej
disa vitesh, buxheti i miratuar
për gjykatat në Shqipëri zë
mesatarisht 0,5% të totalit të
buxhetit të shtetit dhe 0,13%
të GDP-së. Mesatarja e raportit
të buxhetit të gjykatave me
PBB të vendeve europiane të
marra është 0.21%.

Z

bulimi i korrupsionit është thelbësor jo vetëm për
ndëshkueshmërinë e gjyqtarëve, prokurorëve dhe
zyrtarëve të korruptuar, por edhe për parandalimin
dhe frenimin e sjelljes së korruptuar. Për këtë qëllim,
ekspertët e reformës në drejtësi kanë propozuar në paketën e ndryshimeve kushtetuese dhe rregullimeve me
ligj edhe ngritjen e një Strukture të Specializuar e cila
do të përfshijë hetimin e rasteve të korrupsionit brenda
sistemit gjyqësor. Sipas propozimeve “parashikohet ngrita
e një dispozite të re kushtetuese dhe rregullimin me ligj
të veçantë të krijimit të një strukture të specializuar dhe
të posaçme antikorrupsion (SPAK) si dhe parashikimin e
një dispozite të re kushtetuese dhe rregullimin me ligj të
veçantë të krijimit të Byrosë Kombëtare të Hetimit apo
një strukturë të ngjashme në përputhje me vendimin e
Gjykatës Kushtetuese, strukturë e cila do të asistojë SPAK
në kryerjen e veprimeve hetimore”, thuhet në propozimet e paketës kushtetuese për reformën në drejtësi.
SPAK do të asistohet nga Byroja Kombëtare e hetimit
dhe do të ketë në përbërje gjyqtarë, prokurorë dhe
efektivë të policisë gjyqësore. Struktura duhet të jetë e
qëndrueshme, në mënyrë që gjyqtarët dhe prokurorët
të mos lëvizen, penalizohen apo të ndihen në rrezik për
shkak të hetimeve apo çështjeve. Këta funksionarë do t’i
nënshtrohen kontrollit të së shkuarës së tyre dhe duke
qenë objekt i monitorimit të vazhdueshëm.

Ndreu përkrah
Tahirit: Zoti
e mëshiroftë
Berishën
Deputeti socialist, Pjerin
Nderu i është përgjigjur
ish-kryeministrit Sali Berisha
lidhur me numrin e vrasjeve
për vitin 2015. Ndreu është
renditur në krah të Ministrit
të Brendshëm Saimir Tahiri,
dhe pretendimet e Berishës
se numri i vrasjeve ishte
136, i quan lajthitje. “Zoti
Berisha, numri i vrasjeve
është i vetmi krim që nuk
mund të manipulohet. 54
vrasje në një vit është rekord
historik i një ulje drastike që
duhet përshëndetur. Zoti i
mëshirofte ata që nuk dinë se
çfarë thonë”, tha Ndreu.
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Pyetje
&
Përgjigje
Prokurorët e Përgjithshëm në Shqipëri,
që në fillesat e rënies së diktaturës komuniste, me gjithë “mëkatet” e tyre asnjëherë
nuk e kanë pasur të lehtë. Historia e tyre
ka qenë vetëm përplasja me ata që i
kanë votuar, sa herë që nuk kanë shkuar
sipas fijes së tyre. Pjesa më e madhe janë
shkarkuar, nuk kanë përfunduar mandatin,
me përjashtim Alush Dragoshit që nuk
e njeh njeri e të Ina Ramës, që gjithsesi
është pa punë. Dhe për çudi, megjithëse
të sulmuar nga PD dhe Berisha, të gjithë
prokurorët kanë qenë produkt i të djathtës, në një formë apo tjetër, përjashtuar
Arben Rakipin, që në aleancë me Metën e
shkarkoi në atë kohë, duke e zëvendësuar
me Sollakun. Historia me sa duket do
mbyllet me largimin e Llallës për shkak të
reformës në drejtësi.
Si nisi “saga” e emërimeve dhe
shkarkimeve të Kryeprokurorëve të
cilët me sa duket shmangeshin nga
“direktivat: e drejtuesve...?
Prokuroria shqiptare, është një
nga segmentet e Drejtësisë, që është
katandisur në atë pikë për 25 vjet sa
të merr frika t’ia përmendësh dhe
emrin, aq më pak kur quhet drejtësi
pasi asnjëherë nuk ka bërë përpjekje
për të dhënë drejtësi. Prokuroria është
sulmuar nga politika sa herë nuk
i shkuar për shtat asaj dhe, më së
shumti kjo ka ndodhur me Prokurorët
e Përgjithshëm, pikërisht atëherë kur e
kanë ndjerë veten më të fortë. Historia
e emërimit dhe shkarkimit të Prokurorëve të Përgjithshëm e jep të qartë
implikimin e politikës tek Drejtësia
në këto 25 vite. Nga Petrit Serjani tek
Adriatik Llalla, rasti i shkarkimit të
Arben Rakipit e koha e aleancave Àuide,
përbën rastin unikal në botë.
Si nisi historia e zgjedhjes dhe
shkarkimit të Kryeprokurorëve..?
Shumëkush e ka harruar, por
Petrit Serjani ishte Prokurori i parë i
Përgjithshëm i zgjedhur në Shqipëri
pas rënies së diktaturës komuniste,
direkt pas zgjedhjeve të para pluraliste të 31 marsit të 1991. Zgjedhja e tij
ishte një procedurë pa shumë debate,
pasi vëmendja nuk u përqendrua edhe
aq shumë në këtë post, sepse ndër vite
s’kishte pasur rëndësi sepse vendoste
partia, e me sa duket kështu vijoi të
konceptohej. Dy muaj pas zgjedhjeve
të para pluraliste u bë dhe emërimi
i Serjanit në krye të prokurorisë, ku
emri i tij u përzgjodh në parlament,
pa shumë debate dhe ishte në konkurrencë me Spiro Peçin që më vonë u
bë ministër Drejtësie. Serjani mbajti
postin e Prokurorit të Përgjithshëm
nga data 14 maj 1991 deri në korrik
1992 pas ¿tores së PD dhe të djathtës,
vendin e të cilit më pas e zuri avokati
i njohur Maksim Haxhia.
Si u zgjodh Maks Haxhia Kryeprokuror, historia e tij vetëm katër
mujore në krye të organit të akuzës...?
Maks Haxhia u zgjodh në detyrën
e Prokurorit të Përgjithshëm në korrik
1992, pas ¿tores së PD më 22 mars e
u shkarkua në nëntor të këtij viti. U
përcaktua shpejt si i padëshiruar nga
mazhoranca që e kishte zgjedhur dhe
që drejtohej nga Berisha, atë kohë
si President i vendit, për shkak se u
akuzua se po tregohej i butë ndaj ish-
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“Kokat e prera” të
kryeprokurorëve në
25 vite post-komunizëm
Shkarkimet nga Serjani, Haxhia, Rakipi,
Sollaku, Ina Rama, gati shkarkimi i LLallës

Ina Rama

nomeklaturës dhe opozitës socialiste të
kohës. Pikërisht kjo bëri që mazhoranca
e atëhershme që drejtohej me dorë
të hekurt nga ish-Presidenti Berisha
ta shkarkonte me ceremoni nga detyra. Haxhia i shkarkuar e ankimoi
çështjen e shkarkimit në Kushtetuese.
Por ish-kreu i Gjykatës Kushtetuese,
Rustem Gjata, më 20 tetor 1992 i ktheu
përgjigje zyrtare Haxhisë me anë të një
vendimi që thoshte se akti i largimit
të prokurorit konsiderohej i ligjshëm.
Maks Haxhia, është prokurori i parë i
zgjedhur nga ish-presidenti Sali Berisha
për të drejtuar organin e akuzës në më
1992. Ai kishte mbështetjen e të gjitha
grupeve parlamentare, përfshi edhe
grupin e PS, i drejtuar nga Namik
Dokle. I vetmi deputet që kundërshtoi
ishte deputeti i PD Rudolf Marku.
Si u shkarkua Maks Haxhia,
argumentimi...?
Një grup deputetësh të PD, në shtator 1992 paraqitën një mocion kundër
Prokurorit të Përgjithshëm, Maks Haxhia. Ai kritikohej për shumë mangësi në
drejtimin e këtij institucioni ndër të cilat
dhe më kryesorja ishte dënimi i munguar për ish-anëtarët e Byrosë Politike.
Ai u shkarkua nga posti i Prokurorit të
Përgjithshëm në seancën parlamentare
të 17 shtatorit 1992.

Këtu mori udhë zgjedhja e
kryeprokurorit që me urdhër të
Berishës dërgoi në burg ish-kreun
e PS, Fatos Nano...?
Në vend të Maks Haxhisë, në nëntor 1992 u zgjodh në këtë detyrë nga
mazhoranca PD, Prokuror i Përgjithshëm Alush Dragoshi. Në kohën e tij u
dënua me burg kryetari i atëhershëm i
opozitës, Fatos Nano. Dragoshi e drejtoi
institucionin sipas urdhrave të ishPresidentit Berisha pa shkaktuar asnjë
pengesë në ¿lozo¿në e tij të ndëshkimit
të kundërshtarëve përmes institucioneve të pavarura. Pas rrëzimit të shtetit
më 1997 dhe në zgjedhjeve të qershorit
PS dhe aleatët erdhëm në pushtet.
Kryeprokuror erdhi Arben Rakipi, pas
dorëheqjes së Alush Dragoshit.
Edhe Arben Rakipi shkarkohet..?
Rasti më i spikatur për të ilustruar
vendosjen nën shënjestrën e politikës
dhe viktimizimin e organit të akuzës,
është shkarkimi i Arben Rakipit nga
posti i Prokurorit të Përgjithshëm në
pranverën e 2002. Zhvillimet politike brenda mazhorancës socialiste
të asaj kohe, beteja politike brenda
kësaj mazhorance krijoi imazhin e një
prokurorie në dorë të politikës. Imazhi i
kryeprokurorit Rakipi u prek nga akuza
se ishte bërë palë me njërin prej grupeve
kundërshtare në PS, atë të kryetarit
Fatos Nano. Ilir Meta, kundërshtari
kryesor i Nanos në PS asokohe, sapo
kishte dhënë dorëheqje nga posti i
kryeministrit, mbështeti shkarkimin
e Rakipit nga posti, propozim që vinte
nga opozita e drejtuar nga Berisha.
Pas përplasjeve dhe debateve të forta
mes grupit “Nano” dhe grupit “Meta”,
në fundjanar 2002, Meta paraqiti
dorëheqjen nga posti i kryeministrit. Në
vend të Metës u emërua kryeministër
Majko. Meta e mbështetësit ishte të
vendosur të bashkëpunojnë dhe me
Berishën për të rrëzuar mazhorancën
e Nanos. Duke pasur këtë aleancë

Adriatik Llalla

fluide opozita propozoi mocion për
shkarkimin e Prokurorit të Përgjithshëm Arben Rakipi, pasi në 4 vite sipas
Berishës nuk kishte penalizuar asnjë
zyrtar të lartë dhe se Rakipi ka ¿lluar
gjahun e shtrigave, duke nënvizuar se
shkarkimi i tij s’kërkohet për mbrojtjen
e Metës. Rakipi u shkarkua me 78 vota
pro, 10 kundër, 5 abstenime. Ky votim
kon¿rmoi se mazhoranca e Nanos në
kuvend kishte rënë, përfundoi vetëm
me 10 vota, duke triumfuar aleanca
Àuide Meta-Berisha.
Kush erdhi në vend të Rakipit, dhe
cili qe fati i tij...?
Në vend të Arben Rakipit, prokuror
i përgjithshëm u emërua Theodhori
Sollaku. U cilësua si ¿gurë konsensuale
pasi kishte qenë këshilltar i Berishës kur
ishte President e kishte qëndruar në
detyrë dhe gjatë presidencës së Rexhep
Meidanit. Pasi qëndroi pesë vite në
postin e Prokurorit të Përgjithshëm,
Sollaku u shkarkua përmes një komisioni hetimor të ngritur për veprimtarinë e
prokurorisë. Pas zgjedhjeve parlamentare te 2005, PD erdhi në pushtet e në
vitin e dytë të qeverisjes ngriti komision
hetimor. Ish-Presidenti Alfred Moisiu
refuzoi të ¿rmosë shkarkimin e Sollakut
nga detyra. Por më 2007, pas një votimi
që përçau PS dhe akuzave ndaj PD për

Rakipi
Maks Haxhia

ISH-PROKURORET

Rasti më i spikatur për të ilustruar
i viktimizimit të organit të akuzës,
është shkarkimi i Arben Rakipit nga
posti i Prokurorit të Përgjithshëm në
pranverën e 2002 pas aleancë ﬂuide
Meta-Berisha.

blerje deputetësh, President zgjidhet
me 85 vota Bamir Topi numri dy i PD.
Në vendimet e para ishte ¿rmosja e
shkarkimit të Kryeprokurorin Sollaku,
bazuar mbi raportin e komisionit hetimor për veprimtarinë e prokurorisë.
Përmes të njëjtit dekret, Topi emëroi
në këtë detyre prokuroren Ina Rama.
Si u emërua Ina Rama, pritshmëritë nga Berisha dhe shkarkimi...?
Ina Rama, juristja 35 vjeçare, ishte
anëtare e gjykatës së Apelit të Krimeve
të Rënda. Sollaku e ankimoi vendimin
e parlamentit në Kushtetuese dhe pas
shqyrtimit, ajo e vlerësoi antikushtetues
vendimin e Parlamentit për shkarkimin
e tij por si Rakipi, as Sollaku nuk u
kthye në detyrë. Me të njëjtën mënyrë
u shkarkua edhe Ina Rama nga posti i
Prokurores së Përgjithshme. Shkarkimi
erdhi pas acarimit të marrëdhënieve
mes Berishës e Topit. Raporti mes
kryeministrit të mazhorancës së djathtë
dhe presidentit të zgjedhur nga kjo
mazhorancë ishte prishur me vendimin
e Berishës dhe Ramës për të ndryshuar Kushtetutën. Ndryshimet në
Kushtetutë i hoqën shumë kompetenca duke ulur ndjeshëm peshën e
pushtetit. Ky moment u pasua me të
shumë përplasje mes Topit e Berishës
ku më kulminant është ai i ngjarjeve
pas 21 janarit. Berisha e Meta e akuzuan
Topin e Ina Ramën si pjesë e “puçit
shtetëror”. Berisha për Ina Ramën
kaloi nga “Silvia Konti” te një “lavire
bulevardi”, shkarkimi i saj s’do vononte.
Berisha e shkarkoi me motivacionin që
ka mbushur mandatin 5-vjeçar në këtë
institucion.
Zgjedhja e Adriatik Llallës
kryeprokurori dhe fati i tij...?
Adriatik Llalla u zgjodh kryeprokuror në vend të Ina Ramës. Sapo erdhi
në krye të këtij Institucioni Llalla ka
deklaruar në çdo shtator se do të këtë
arrestime të mëdha, por asgjë s’ka bërë.
Megjithatë u arrestua Guvernatori i BSH Fullani, që u mirëprit nga
qytetarët, ai doli më pas i pafajshëm.
Janë kryer edhe disa arrestime deputetësh e ish-zyrtarësh të niveleve të
ulëta në qeverisje. Dhe me sa duket atij
do ti përfundojë mandati pa realizuar
asnjë nga premtimet e bujshme. Pasi
sipas propozimeve aktuale për Reformën në Drejtësi, statusi i Prokurorit
të Përgjithshëm pëson ndryshime të
rëndësishme që mund të shkaktojnë
edhe largimin e kreut aktual të organit
të akuzës. Sipas draftit, kryeprokurori
zgjidhet nga Parlamenti dhe jo më
nga Presidenti, e ka një mandat prej
9 vitesh. M. Nikaj

Sollaku
Prokuror i përgjithshëm u emërua
Theodhori Sollaku, i cilësua si
ﬁgurë konsensuale pasi kishte
qenë këshilltar i Berishës kur ishte
President. U shkarkua nga Berisha
pas ardhjes në pushtet.
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Rama

Përjashtimi

Kreu i PS-së ka qenë i vendosur
dhe detyrat e tij kanë qenë gati
ultimative sa i takon përmbylljet
së procesit zgjedhor nëpër
bashkitë e vendit për strukturat
socialiste brenda janarit.

Esiona Konomi
TIRANE

M

bledhja e djeshme
e koordinatorëve të
PS-së me kryetarin
Rama ka konkretizuar disa afate të reja
për zhvillimin e punëve në parti.
Ndryshe nga ç’ishte parashikuar nga
Asambleja që procesi zgjedhor në
bazë të përmbyllej në dhjetor, dhe në
janar të mblidhej kongresi, vonesat
kanë shtyrë afatet. Kështu, procesi i
zgjedhjes së kryetarëve të organizatave do të përmbyllet brenda muajit
janar, teksa është lënë të punohet
për përgatitjen e kushteve që brenda
këtij muaji të mund të zgjidhen kryetarët e partisë për 61 degët e PS-së,
që përbëjnë 61 bashkitë e vendit. Në
ato bashki ku procesi i zgjedhjeve në
organizata ka mbaruar, nuk mund të
zhvillohen ende zgjedhjet për kryetar
pasi procesi do të zhvillohet në një
ditë të vetme për të gjitha bashkitë e
vendit. Këto degë të partisë që kanë
ecur me afatet, gjatë muajit janar do
të punojnë me zgjedhjen e delegatëve
për në Kongresin e PS-së, mbledhja

Deputetët dhe kryebashkiakët nuk
do të lejohen të garojnë për postin
e drejtuesit të degës së bashkisë
për Partinë Socialiste. Asambleja e
PS-së i konsideron këto pozicione të
papajtueshme.

“Brenda janarit
zgjidhen kryetarët
e degëve të PS”
Takimi me koordinatorët për zgjedhjet në PS,
Edi Rama urdhër të prerë drejtuesve
e të cilit është e pamundur në janar,
dhe afati më i mundshëm është marsi.
Përcaktimin e numrit te delegateve
do të bëhet sipas kritereve te përcaktuara ne asamble në korrik të vitit të
shkuar, sipas parimit 1 delegat për 100
anëtarë partie dhe do të respektohet
kuota gjinore 50% gra, nismë kjo e
paraqitur nga kryeministri Rama.
Deputetët dhe kryebashkiakët nuk do

të lejohen të garojnë për postin e drejtuesit të degës së bashkisë për Partinë
Socialiste. Vendimi i asamblesë së
PS-së i konsideron këto pozicione të
papajtueshme, madje ka vendosur që
kreu i PS-së të mos jetë i punësuar në
pozicione drejtuese shtetërore, por të
jetë një i punësuar i partisë, që do të
paguhet me fondet e kësaj të fundit.
Ky rregull përjashton nga e drejta e

rizgjedhjes, një grup deputetësh dhe
kryebashkiakësh që aktualisht po
drejtojnë disa degë të rëndësishme
të PS-së. Kështu, deputeti Namik
Kopliku, i cili deri më tani drejton
degën e PS-së për Shkodrën, nuk do
të jetë më pjesë e garës. Po ashtu edhe
kolegu i tij i Qarkut të Dibrës, Ulsi
Manja nuk do të mund të kërkojë një
mandat tjetër për drejtimin e degës.

Në garën për qytetin e Durrësit do të
jetë i privuar kryetari aktual, deputeti
Gentian Bejko. Dega e rrethinave të
Tiranës, do të shkrihet, dhe bashkë
me të edhe deputeti Pjerin Ndreu, nuk
do të jetë pjesë e garës. “I privuari” më
i rëndësishëm duket se do të jetë Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, i cili
nuk do të mund të drejtojë degën më
të madhe të PS-së, atë të kryeqytetit.
Megjithëkëtë, ai ka një detyrë partiake
më të rëndësishme, rolin e koordinatorit për rajonin Tiranë-Durrës. Në
Kavajë nuk do të mundë të kandidojë
deputeti Parid Cara, ndërsa në Lushnjë, deputeti Bujar Çela. Një tjetër
deputet që nuk do të jetë pjesë e garës,
është Ilir Xhakolli i cili aktualisht
drejton degën e PS-së për Pogradecin.
Në Librazhd kryetari aktual i degës së
PS-së, Kastriot Gurra është zgjedhur
kryebashkiak, dhe si i tillë nuk do të
jetë pjesë e garës. Kryebashkiakja
tjetër që aktualisht drejton një degë
të PS-së, është Luljeta Dollani. Ajo
nuk do të garojë më për bashkinë e
Gramshit si kryetare e degës së PS-së.
Ndërkohë, individë me kontribute
ndër vite në PS, apo të ardhur rishtaz
dhe me ambicie, kanë ¿lluar të lobojnë brenda anëtarësisë së njësisë.

LAJME SHKURT
Berisha: Koço Kokëdhima vodhi
Kongresin e Partisë Socialiste

Veliaj në Sri Lanka: Në 20 Janar
konferencë donatorësh për Tiranën

Ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar deputetin socialist, Koço
Kokëdhima se ka vjedhur Kongresin e Partisë Socialiste. Berisha
shkruan në Facebook se Kokëdhima, të cilin e cilëson si “kryeministër
i Jugut”, “pas një pune të nëndheshme, metikuloze e konspirative me
disa biznese dhe disa degë të PS, gjithnjë në
interes të sivllaut Rama, realizoi vjedhjen
unike më spektakolare në historinë politike
të një partie, vjedhjen e Kongresit të Partisë
Socialiste të Shqipërisë”. Berisha ironizon
duke u shprehur se Kokedhima ka vjedhur
edhe qeverinë, ndërsa shton se së shpejti do
të vjedhë edhe Partinë Socialiste.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, mori pjesë në Forumin
Ekonomik 2016 të Universitetit të Harvardit dhe Fondacionit
për Shoqërinë e Hapur, i cili mbylli punimet dje në Sri Lanka.
Veliaj ndër të tjera bëri publike nismën e fundit për të organizuar
Konferencën e Donatorëve e Investitorëve për Tiranën në 20
Janar-Tirana Smart City 2016-2026. Konferenca që do të mbledhë
rreth 500 agjenci donatorësh e investitorë mbështetet e bashkë
organizohet me UNDP. Bashkia ka përgatitur rreth 100 projekte
për investime nga agjencitë ndërkombëtare.

STUDIO PERMBARIMORE “SHKRELA” DO TE
ZHVILLOJE ANKANDIN E DYTE PER PASURITE:
1) “Arë”, me nr. pasurie 33/45, Vol 13, Fq. 18, ZK 2099, me sip. totale 1000 m2, në Karpen, Kavajë.
Çmimi me të cilin ﬁllon shitja e kësaj pasurie është në vlerën 8,428 Euro.
2) “Arë”, me nr. pasurie 72/3, vol 4, Fq 45, ZK 3101, me sip. totale 1050 m2 në Qerret, Kavajë.
Çmimi me të cilin ﬁllon shitja e kësaj pasurie është në vlerën 7,585.2 Euro.
3) “Arë”, me nr. pasurie 15/35, vol 11, Fq 152, ZK 3101 me sip. totale 1165 m2 në Qerret, Kavajë.
Çmimi me të cilin ﬁllon shitja e kësaj pasurie është në vlerën 4,677.68 Euro.
4) “Arë +Truall +Ndërtesë” me nr. pasurie 72/25, vol 4, Fq. 44, ZK 3101, me sip.
totale 1030 m2, në Qerrët, Kavajë.
Çmimi me të cilin ﬁllon shitja e kësaj pasurie është në vlerën 11,532.08 Euro.
Pasuritë janë në pronësi të Artur Kerçuku dhe
te hipotekuara në favor të kreditorit Procredit Bank sha.
Ankandi i Dytë zhvillohet me dt.15.01.2016, ora 16:00 në ambientet e Studios
Përmbarimore Shkrela, me adrese:Rr.”George W.Bush”,prane Tatim Paguesve të
Mëdhenj, Kt.1, Tiranë, Web: www.shkrelabailiﬀsoﬃce.com

Kodheli nderon me
medalje atasheun
ushtarak të SHBA
Ministrja e Mbrojtjes, Mimi
Kodheli, i akordoi dje medaljen
“Për Shërbime të Veçanta”
atasheut ushtarak të SHBA-së
në Tiranë, Kapiten i Rangut të
Dytë (CDE) Ralph B. Shield,
i cili këto ditë përfundon
mandatin e tij dhe largohet
nga vendi ynë. Ministrja e
Mbrojtjes Kodheli i dorëzoi
ushtarakut të lartë amerikan
medaljen “Për Shërbime të
Veçanta”, me motivacion: “Për
kontributin e dhënë nëpërmjet
punës së tij si atashe ushtarak
i Shteteve të Bashkuara
të Amerikës, në drejtim të
forcimit të marrëdhënieve dhe
bashkëpunimit dypalësh në
fushën e mbrojtjes.

Tiranë puseta plastike, nuk kanë
vlerë për hajdutët e skrapit
Bashkia e Tiranës ka nisur dje punën për vendosjen në
rrugët e Tiranës të pusetave plastike. Kryebashkiaku Veliaj
kërkon bashkëpunimin e komunitetit për ti ruajtur dhe për t’i
mirëmbajtur këto puseta, pasi vjedhja e pusetave për material të
riciklueshme ka bërë që jo pak herë rrugët e Tiranës të bllokohen
nga shiu. “Futemi në një koncept të ri, puseta me më shumë
kompozitë dhe plastikë, të pariciklueshme”, shkruan Veliaj në
rrjetin social Facebook. Pusetat nuk kanë vlerë për vjedhësit pasi
materialet e tyre nuk përdoren për riciklim.

Pedonalja e re në Berat, thyhen e vidhen poçat e ndriçimit tokësor
Viti i ri e ka gjetur pa asnjë ndriçim tokësor
pedonalen e qytetit të Beratit. Është vënë
re se përgjatë gjithë pedonales së re poçat
e ndriçimit janë thyer dhe u janë vjedhur
llampat. Në të gjithë sipërfaqen e pedonales
gjatë investimit u vendos që veç ndriçimit

ajror të vendoset edhe ndriçimi tokësor për ti
dhënë më tepër hijeshi pedonales.Por, ditët
e fundit të gjitha dritat shihet qartë se nuk
kryejnë më asnjë funksion, pasi janë vjedhur.
Të vetmit që reagojnë në lidhje me këtë
problem janë qytetarët e Beratit.
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Tani si qytetar shqiptar
çoj në gjyq Sali Berishën

nga Carlo Bollino
vijon nga faqja 1
Në kulmin e arrogancës së
tij (ishte viti 1995) Berisha vendosi të më dëbonte nga vendi
si “non grata”, me sugjerim
të Bashkim Gazidedes dhe
duke ia besuar ekzekutimin e
urdhrit gjeneral Agim Shehut.
Por as atëherë nuk e bazoi
vendimin e tij në ndonjë provë
apo akuzë konkrete. Thjesht se
nuk i pëlqeja, më dëboi nga Shqipëria. Sali Berisha nuk kishte
nevojë për prova për të persekutuar gazetarët: Një natë çoi
në burg gjithë redaksinë e Koha
Jonë, që në ato vite ishte një
gazetë që nuk i pëlqente. Një
herë tjetër, po e njëjta redaksi
u dogj e tëra. Kështu, pa asnjë
arsye. Kolegë të tjerë u futën në
burg, u rrahën, ndonjë humbi
dhe jetën. Me mua, që vetëm
më dëboi, në fund të fundit, u
soll të paktën me xhentilesë.
Ky ishte Berisha i viteve
‘90, në kulmin e luftës së tij
kundër komunizmit. Paradoksi i tij i parë, i madh, ishte
se për të pranuar demokracinë, persekutoi lirinë e shtypit
(identik me paradoksin që për
të fshirë diktaturën, rrafshoi
përdhe edhe sensin e Shtetit).
Gazetarët që i pëlqenin (atëherë
ashtu si dhe sot) ishin vetëm ata
të klanit të tij, ata që i bindeshin
urdhrave të tij dhe si “killera”
zbatonin nëpër gazeta, pa ¿ltruar, qëndrimet e tij staliniste.
Unë, që s’kam pranuar kurrë
urdhër nga Partia Demokratike
(si nuk kam pranuar asnjëherë
urdhër nga askush) isha dënuar
nga Sali Berisha me “shpifje
të përhershme” dhe ky dënim
duket se vlen edhe sot, 23 vite
më pas.
“Fjala e lirë është thelbi,
shpirti i lirisë!” ka titulluar
fjalimin e tij para tri ditësh
për festën e RD. Kulmi! Duke
rilexuar gjërat për të cilat njeriu
që paraqitet si ruajtësi i lirive të
shtypit më ka akuzuar në këto
vite, më vjen të qesh: në ¿llim
komunist, pastaj fashist, dhe
sikur të mos më mjaftonte, një
periudhë isha fashisto-komunist. Tra¿kant droge, tra¿kant
armësh, pastaj agjent sekret,
spiun, dhe sigurisht poliagjent.
Isha antishqiptar, pastaj ndotës
i gjuhës shqipe (një periudhë
më quante Gjeneral Gramafoni), dhe kapo i Sacra Corona
Unitës, ndrangetist dhe në fund
këshilltar i Cosa Nostrës.

Në këto 23 vite shpifje, Berisha ishte në pushtet për të
paktën 12 vite, duke pasur kontrollin total të Shik, Shiu dhe
në fund Shish, policisë, prokurorisë, tatimeve, doganave dhe
të paktën të tre qeverive. Por
kurrë, asnjë prej shërbëtorëve
të tij - të cilët kanë hetuar ndaj
meje në çdo mënyrë të ligjshme
dhe të jashtëligjshme - nuk ka
mundur t’i dorëzojë një provë
që të faktojë qoftë edhe një
të vetme prej akuzave të tij të
mjeruara.
Pra, nuk jam vetëm unë ai
që them se ato ishin shpifje,
as institucionet italiane dhe
ndërkombëtare që në 35 vite
karrierë gazetareske kanë certi¿kuar ndershmërinë time.
Prova e pafajësisë sime
është pikërisht Doktori sa gjatë
e gjerë, i cili, edhe pse u bë
gjykatës dhe prokuror, nuk
ishte asnjëherë në gjendje të më
dënojë. Vetëm të më ofendojë.
Eshtë e natyrshme që edhe
shpifjet e sotme ndaj meje,
të jenë vetëm shpifje. Më e
fundit, që po e përsërit prej
disa ditësh dhe është përsëri
një histori absolutisht e sajuar.

Sali Berisha

Sipas Berishës unë paskam
¿tuar bashkë me një shoqëri
në të cilën qënkam “ortak” një
tender prej 140 milionë lekë të
reja për furnizimin e dekoderave dixhitale për njerëzit në
nevojë. Natyrisht, u bëka fjalë
për një tender të manipuluar
në favorin tim nga miku im Edi

Rama. Sipas një teknike staliniste, mjeshtër i të cilës është,
Berisha përzien të vërtetën me
falsen në mënyrë që të mos
merret vesh më se ç’është e
vërtetë dhe ç’është false.
Në këtë rast është e vërtetë
që qënka bërë një tender dhe që
unë jam mik i Edi Ramës. To-

Albania Leasing Sh.a., a non-bank ﬁnancial institution, founded by National Commercial Bank (BKT),
Islamic Development Corporation from Saudi Arabia, Kolon Group from South Korea and ND Balkan from
Macedonia, is looking for successful candidates, for the position of Chief Financial Oﬃcer (CFO).
PRINCIPAL RESPONSIBILITIES
General Management
ɷ Assist the General Manager in the preparation of Management Information Reports and comparison with
the performance measures to monitor the value drivers.
ɷ Attend all strategic and policy meetings relating to Finance, Accounts and IT.
ɷ Generate periodic MIS reports on performance of the Company.
ɷ Preparation of periodic portfolio risk analysis reports.

Finance and Accounts
ɷ Supervise the functioning of the Finance and Accounts Department.
ɷ Develop significant accounting policies for recording the financial transactions of the Company.
ɷ Prepare monthly and quarterly accounts noting the position of expenses and income and financial
positions of the company and present them to the CEO.
ɷ Prepare financial statements of the Company and its achievement during the year and submit it to the CEO.
ɷ Ensure preparation of monthly accounts in accordance with the prevailing laws and regulations.
ɷ Monitor the liquidity position of the Company and keep the CEO posted periodically.
ɷ Deal with Bank authorities and ensure adherence to statutory requirements.
ɷ Monitor and ensure timely completion of externally required returns and filings (i.e. comply with
statutory requirements).
ɷ Timely submission of returns to the regulatory authorities.
ɷ Compliance of loan covenants from the borrowers and licensing covenant from the Bank of Albania.
ɷ Monitoring the cost of funds.
ɷ Preparation of key performance indicators and their impact on profitability vs budget.

Information Systems
ɷ Overall responsibility for maintenance of Lease Software.
ɷ Ensure that the Lease Software is properly implemented, controlled and functional.
ɷ Defining system specifications and ensuring that the Management Reports are generated from the system.

Requirements for this Position:
ɷ
ɷ
ɷ
ɷ
ɷ
ɷ

University Degree and/or advanced studies in Finance /Business Administration or related areas;
5+ years’ work experience in the same position, preferably with banks and other financial companies;
Good understanding of Fraud & Operational Security;
Excellent command of written and spoken English;
Professionalism and self-motivation;
Strong interpersonal skills - ability to work closely with people at all levels of the organization and
facilitate the implementation of corrective action.

Interested applicants may send their resumes to: oﬃce@albanialeasing.com within January 11, 2016.
Please consider that only the candidates who best meet our requirements will be contacted.

talisht false është se e paskam
¿tuar unë apo një shoqëri ku
unë qënkam ortak. Zbulova
ekzistencën e këtij tenderi duke
lexuar para dy ditësh postimin
në facebook të Berishës: deri
në atë moment as nuk e dija se
ekzistonte, përveç faktit që në
dokumentet e parlamentit faktohet se ishte pikërisht Berisha
që e kishte vendosur blerjen e
dekoderave dixhitale për njerëzit
në nevojë që me strategjinë dixhitale të miratuar në 2012. Por kjo
është e vërteta dhe Berishës nuk
i intereson. Dhe në këtë mënyrë
edhe dje, për herë të dytë në 48
orë, Berisha vendosi të shpifë,
këtë herë duke thënë se “1,7 milion euro që paskam vjedhur” me
tenderët e dekoderave (pra nuk
ishin më 140 milionë leke???
Mister), mund të shmangnin
përmbytjet!
Sot më ra mua për pjesë, por
viktimat e shpifjeve të doktorit
plak janë të pafundme dhe
shtohen të tjera ditë pas dite.
Ndoshta varet nga humori me
të cilin sulltani i fundit i Ballkanit ngrihet në mëngjes.
Pas 23 vitesh Berisha nuk ka
ndryshuar. Pasioni i tij politik
për shpifjen është identik me
23 vite më parë. Ka ndryshuar
pak vetëm metodën: ka shpikur
si burim për shpifjet e tij misteriozin “qytetar dixhital” (që
në të vërtetë të gjithë e dinë se
është ai vetë, ose më mirë alteregoja e tij që ndahet në një delir
bipolar), dhe në vend të Àetushkave të Shikut që përdorte në
1993, tani përdor facebook-un.
Gazetarët-shërbëtorë të tij janë
të gatshëm më pas të shpërndajnë pa asnjë ¿ltrim shpifjet e tij,
sot, siç bënin dhe atëherë, më
pas, të tjerat vijnë vetë.
Sali Berisha nuk e ka për
zemër të vërtetën. Ka përzemër
vetëm egon e tij të pamatë, që
duhet të ushqejë përditë me
gënjeshtra, helme dhe ligësi
dhe që pret me ankth të enjten
e Parlamentit për të vjellë urrejtje kundër vlerave kardinale të civilizimit. Shpifjet e
Sali Berishës nuk vrasin vetëm
të vërtetën. Vrasin edhe politikën, vrasin edhe imazhin e
Shqipërisë. Vrasin edhe Partinë
Demokratike dhe shpresat e
të gjithë atyre zgjedhësve që
nuk do ta donin këtë qeveri,
por që deliri grotesk dhe antik
i doktorit e transformon - pavarësisht fajeve të saj - në një
fortesë të pazëvendësueshme
moderniteti.
carlobollino@hotmail.com
Post scriptum: Ndërsa unë kam
ndryshuar pak në këto 23 vite dhe kam
vendosur që nga sot e tutje të denoncoj
në gjykatë autorët e shpifjeve dhe
zëdhënësat e tyre. Eshtë një detyrim
ndaj ndershmërisë sime dhe të familjes
sime. Do t’i kërkoj dëmet Sali Berishës
dhe shkruesve të tij. Pak ditë më parë
mora nënshtetësinë shqiptare dhe ky
do të jetë akti i parë që do të bëj me
pasaportën e re në dorë. Gjithmonë kam
pasur besim te drejtësia, dhe sot dua të
nis të besoj edhe si qytetar shqiptar.

LAJME

shkurt

Hapet Konsullata
e Nderit
e Armenisë
në Tiranë
Gjatë një ceremonie të
veçantë u prezantua në
Tiranë Konsulli i Nderit i
Republikës së Armenisë
në Shqipëri, Varuzhan
Piranjani. Në këtë
ceremoni morën pjesë
përfaqësues të ministrisë
së Jashtme shqiptare dhe
dikastereve të tjerë të
rëndësishme, konsuj të
nderit të disa vendeve,
përfaqësues të medias
e biznesit, komunitetit
armen në Shqipëri.
Në fjalën e tij gjatë
ceremonisë, Konsulli
i Nderit, Varuzhan
Piranjani, theksoi
nevojën e thellimit
të bashkëpunimit
ndërshtetëror midis
dy vendeve, ndërsa
vlerësoi marrëdhëniet
jashtëzakonisht të
mira mes Armenisë e
Shqipërisë.

Shkodër,
prezantohet
projekti
‘Lëviz Albania’
Shkodër, prezantohet
projekti “Lëviz Albania”,
një projekt i mbështetur
nga qeveria zvicerane
që synon të ketë një
efekt katalizator
për demokracinë
vendore në Shqipëri.
ZëvendësKryeministri
Niko Peleshi dhe
Ambasadori zviceran
Christoph Graf
nënshkruan marrëveshjen
dhe folën për të
pranishmit dhe mediat.
Kryetarja e bashkisë
Shkodër, Voltana Ademi,
në fjalën e saj e konsideroi
prioritet mbështetjen
dhe partneritetin me
organizatat në nivel
lokal për promovimin e
demokracisë vendore, me
qëllim një vendimarrje më
të mirë.
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PASURITË

Esiona Konomi
TIRANE

M

inistria e
Drejtësisë ka
nisur punën
për zgjedhjen
e konÀikteve
pronësore, ku ka mbivendosje të titujve të pronësisë.
Kjo zgjidhje pritet të vijë
përmes një hartë dixhitale
të pronave, e shoqëruar me
dixhitalizimin e më shumë
se 4 milion dosjeve materiale shkresore që aktualisht
janë nëpër hipoteka, si dhe
me fotogra¿min ajror të territorit. Në një prononcim për
gazetën “Shqiptarja.com”,
ministri Ylli Manjani sqaron
se po punohet për një hartë
unike kombëtare dixhitale,
dhe për rastet ku ka mbivendosje, do të shkojnë në terren
grupet matëse që do të zgjidhin çështjen. “Formula jonë
për sektorin e regjistrimit të
pasurive të paluajtshme është
dixhitalizimi. E para, gjithë
kartelat dhe dokumentet e
pafundme, rreth 4.5 milionë
dosje, duhet të vendosen në
rrugë elektronike që të jetë e
aksesueshme. E dyta, të gjitha
këto dokumente do të duhet të
bazohen mbi një hartë të vetme
unike të pronave në Republikën
e Shqipërisë. Kjo hartë unike
dixhitale sot mungon ose është
copa-copa. Sikur fotokopje t’u
bësh këtyre copave krijohen
mbivendosje”,-shprehet ministri i drejtësisë. Manjani shprehet
se po punohet që ky proces
të përfundojë deri në fund të
këtij viti. “E kemi filluar këtë
punë në të dyja planet. Edhe
në dixhitalizim, edhe në hartën
unike. Për këtë të dytën ka
disa iniciativa, ku njëra është
fotogra¿mi ajror, pastaj përputhja e ortofotos me të dhënat
në terren nga ALUIZNI. Një
iniciativë tjetër është matja
në terren rast pas rasti e situatave ku ka mbivendosje dhe
kërkojnë sqarime. Kjo punë
kërkon kohë, dhe gjithë viti
2016, është viti që ne e kemi
shpallur për të përfunduar
idealist reformën e dixhitalizimit. Këtë punë kemi ¿lluar
ta bëjmë që tani”-tha Manjani.
Sapo ligji i ri i kompensimit
të pronave të hyjë në fuqi, gjë
që pritet të marrë disa kohë
pas rikthimit nga presidenti
sërish në parlament, AKKP
do të fillojë të kompensojë
apo të kthejë prona pas më
shumë se dy vitesh ndërprerje. Ministri garanton se
do të lexohen qëndrimet e
presidentit të republikës dhe
argumentet e tij se pse e ka
kthyer këtë ligj, duke shtuar
se ky proces ka nevojë për
të gjitha palët. “Komisioni i
Kthimit dhe Kompensimit
të Pronave është në proces
reformimi pas ligjit të ri të
miratuar në parlament. Ky
ligj nuk ka hyrë ende në
fuqi sepse Presidenti e ka
rikthyer. Jam kurioz të analizoj argumentet e tij, sepse
gjithmonë janë vlen të dëg-

www.shqiptarja.com

Manjani: Si do
të zgjidhen
mbivendosjen e
titujve të pronësisë

MINISTRI

“Tokën deri më
sot e ka marrë më
i zoti, jo i zoti”
G

jatë prononcimit për “Shqiptarja.com”, ministri i
drejtësisë tregohet i ashpër me trajtimin politik që i
është bërë pronës dhe të drejtës pronësore në Shqipëri.
“Çështja e kthimit dhe kompensimit të pronës, në 25
vitet e fundit në Shqipëri është çështja më kaotike e
mundshme në rruzullin tokësor. Nuk ka një rast të
dytë si Shqipëria, që ka ardhur si mungesë e politikës
vizionare për pronën. Deri më tani kemi pasur një bazë
ligjore që është më shumë
një listë dëshirash politike,
sesa një realitet i cili i përshtatet situatës ku jemi”shprehet ministri. Sipas tij,
deri më tani pronën nuk
e ka gëzuar i zoti, por më
i zoti, madje politika sipas
Manjanit, ka inÀuencuar jo
pak në përkrahjen e për¿tuesve të padrejtë në kurriz
të qytetarëve të ndershëm/
“Asnjëherë nuk ka qenë e
garantuar që prona u kthehet
pronarëve. Kjo nuk është e
garantuar me ligjet e deri më sotme. Prona për fat të keq,
nuk i ka shkuar të zotit, por i ka shkuar më të zotit. Kjo punë
ka një ngarkesë të madhe emocionale kolektive, sepse nuk
është e lehtë të shikosh që je pronar toke, por pronën ta kanë
zënë: kaosi urban, fqinji sepse është më i fortë, kushëriri apo
shoku i politikanit të radhës. Patjetër që kjo provokon një
reagim emocional shumë të fortë”, - tha Manjani.

Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, AKKP
do të kthejë tokat e lira

Ylli Manjani

johen të gjithë kontributorët,
aktorët dhe institucionet”-tha
Manjani. Ai shtoi se ligjet e
deritanishme kanë qenë të
gabuara dhe të padrejta për
qytetarët. “Baza ligjore e deritanishme e prodhuar nga
politika shqiptare për pronat,

është baza më e poshtër që
mund t’i bëhet një kombi. Si
në respektim të pronarëve,
ashtu edhe të qytetarëve të
thjeshtë të këtij vendi, taksat
e të cilëve mbulojnë kosto të
padrejta”,-tha ministri. Manjani shtoi se ligji i ri shpengon

këtë situatë, duke mundësuar
që personat të cilëve u është
marrë prona dhe aktualisht është e lirë, të ¿llojë të
kthehet. Kjo do të ndodhë
sapo ligji i ri të hyjë në fuqi.
“Kemi propozuar një ligj të
ri me logjikën që të vëmë në

hullinë e ligjeve këtë punë një
herë e mirë. Nuk mundet që
më pak se 1 % e popullsisë,
të mbajë peng ¿nanciarisht
pjesën tjetër të popullsisë.
Nuk mundet që dikujt që i
është marrë prona dhe sot
është e lirë, të mos ja kthejmë.

Ligji është një harmoni interesash publike në funksion
të zgjidhjes së çështjes. Kemi
marrë gjithë mbështetjen e
KE-së, dhe AKKP-ja do ¿llojë
të bëhet aktiv në çastin kur
ky ligj të hyjë në fuqi”, - tha
ministri Manjani.

VENDIMI/ NDARJA E RE TERRITORIALE, NDRYSHON HARTA E PASURIVE

Kuﬁjtë kadastralë, ja si do ndryshojnë nga reforma

R

eforma administrativo-territoriale do të sjellë rishikimin
e të gjitha ku¿jve administrativë e kadastralë të territorit shqiptar. Këshilli i Ministrave ka publikuar në Fletoren Zyrtare 9 hapat
që do ndjekin institucionet për të

krijuar hartën e re adminsitrative:
Palnifikimi, Vlrësimi, Procesimi, Shpqrndarja, zbulimi, Analiza,
Përditësimi, Arkivimi, Shkatërrimi.
“Këshilli i Ministrave vendosi miratimin e dokumentit “Standardet
shtetërore për speci¿kimet teknike

të informacionit gjeohapësinor në
Shqipëri, tema - Kufijtë e njësive
administrative”, sipas tekstit që
i bashkëlidhet këtij vendimi dhe
është pjesë përbërëse e tij”, thekson
vendimi i Qeverisë. “Të gjitha autoritet publike, subjektet private apo

KUFIJTË ADMINISTRATIVË, RREGULLORJA E RE
ɷ Reforma administrativo-territoriale do të sjellë
rishikimin e të gjitha kufijve administrativë të
territorit shqiptar
ɷ Të gjitha autoritet publike, subjektet private apo
individët, të cilët mbajnë apo përpunojnë të dhëna
gjeohapsinore për llogari të Institucioneve publike do
t’i nënshtrohen rregullores së re për përpunimin e të
dhënave për hartën e re administrativo territoriale
ɷ 9 hapat që do ndjekin subjektet shtetërore për
të krijuar hartën e re adminsitrative: Palnifikimi,
Vlrësimi, Procesimi, Shpqrndarja, zbulimi, Analiza,
Përditësimi, Arkivimi, Shkatërrimi
ɷ Kufijte kadastralë të njësive vendore do ndryshojnë
në bazë të hartës së re administrative.
ɷ Për bazë do të merren fotot ajrore të vitit 2015

INSTITUCIONET

ɷ Njësitë administrative duhet të plotësojnë dhe të
përditësojnë saktësinë e të dhënave ekzistuese
kadastrale, deri në krijimin e Hartës për Kadastrën
Multifunksionale

Të gjitha autoritet publike, subjektet
private apo individët, të cilët përpunojnë
të dhëna gjeohapsinore do t’i nënshtrohen
rregullores së re për përpunimin e të
dhënave për hartën e re administrativo

individët, të cilët mbajnë apo përpunojnë të dhëna gjeohapsinore
për llogari të Institucioneve publike
do t’i nënshtrohen rregullores së
re për përpunimin e të dhënave
për hartën e re administrativo territoriale”, thekson rregullorja për
përcaktimin e
ku¿jve të rinj. Në
rregullore përcaktohet se ku¿jte kadastralë të
njësive vendore
do ndryshojnë
në bazë të hartës
së re administrative dhe se
do të bazohen
në fotot ajrore
të territorit vitit
2015. Nnga ana
tjetër, vendimi
urdhëron të gjitha njësitë administrative të
plotësojnë dhe
të përditësojnë
saktësinë e të
dhënave ekzistuese kadastrale,
deri në krijimin e Hartës për Kadastrën Multifunksionale, tek e cila
do të mbështeten veprimet e institucioneve që trajtojnë çështjet e
pasurive të paluajtëshme në vend.
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PËRMBYTJET

www.shqiptarja.com

KORÇA
Çdo dimër shumë qytete në vend
përmbyten nga reshjet intensive.
Megjithatë ka dhe disa që bëjnë
përjashtim. Korça është ndoshta një
shembull i mirë për tu ndjekur.

DËMTIMI NGA HEC
Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor,
Dashamir Xhika tha se hapja e HEC-eve ka
shkaktuar gërryerje të një pjese të rrugës së
Kombit. Situata e përmbytjeve në të gjithë
vendin është përmirësuar ndjeshëm

MINISTRIA
Ministria e Punëve të Brendshme bën
të ditur se situata e zonave të prekura
nga moti i keq i dy ditëve të fundit është
duke u stabilizuar. Ujërat sipërfaqësorë
janë tërhequr dhe kanë mbetur inerte.

MAZNIKU
Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës,
Arbjan Mazniku inspektoi gjatë ditës
së djeshme në zonën e Shkozës, ku si
pasojë e rrëshqitjes së dherave, një
lagje ishte bllokuar.

Nis hetimi për
ﬁrmat që ndërtuan
jashtë parametrave
Haxhinasto: Rrugët nuk u dëmtuan vetëm nga
reshjet por dhe nga ndërtimi jashtë parametrave
Merita Çela

P

TIRANE

ërmirësimi i motit
dhe ulja e nivelit
të ujit nga zonat
e përmbutura ka
nisur të nxjerrë dhe
abuzimet e bëra në vite në
ndërtimin e rrugëve. Ndërkohë ka nisur dhe llogaritja
e dëmeve të shkaktuara në
banesa dhe biznese.

HETIMET

Ministri Transportit, Edmond Haxhinasto, paralajmëroi dje nisjen e hetimit
për kompanitë q ë k a n ë
ndërtuar rrugën ElbasanLibrazhd në segmentin
pranë zonës së Xibrakës.
Deklarata ka ardhur për
inspektimit të bërë në
rrugën e dëmtuar, ku Haxhinasto dhe se dëmi nuk
është shkaktuar vetëm nga
kushtet e motit të keq, por
edhe nga ndërtimi jashtë
kritereve të duhura. “Kjo
ka ardhur për arsye të prurjeve të pazakonta të lumit
Shkumbin, por kjo shembje
e rrugës ka nxjerrë në pah
një sërë defektesh. Kërkohet
një hetim i mirëfilltë, si nga
ana teknike dhe nga ana e
përgjegjësive të tjera ligjore”, ka thënë Haxhinasto.
Sipas ministrit, rruga ka
disa vite që është realizuar,
afërsisht mbi 10 vite. Por
një shkarje e tillë nxjerr në
pah defektet edhe në cilësinë
e punimeve. Qëllimi i Autoritetit Rrugor Shqiptar
është që ta riparojë sa më
shpejt këtë defekt dhe të kërkohet një ndërhyrje serioze,
sepse përmasa e dëmtimit
është e madhe. “Objektiv i
ARRSH nuk është vetëm riparimi i kësaj pjese të rrugës
por edhe ruajtja e pjesës
tjetër”, përfundon Haxhinasto.

VLERËSIMI I DËMEVE

Pas qetësimit të motit
ekspertët e Ministrisë së
Bujqësisë ditën e djeshme
kanë nisur vlerësimin për
dëmet e shkaktuara në zonat
e përmbytura. Vlerësimi i
deritanishëm tregon 2300 ha
tokë bujqësore të përmbytur.
Reshjet e shiut të dy ditëve
më parë, bënë që prurjet e
lumit Shkumbin, të arrijnë

REAGIMI NË SUKTH

Qytetari- Ramës:
Nuk bëhet shtet
me "sustë"

Takimet me disa banorë të
prekur nga përmbytjet në
Sukth të Shijakut, i kanë
lënë mbresa kryeministrit
Edi Rama i cili vizitoi së
bashku me ministrin e
Punëve të Brendshme
Saimir Tahirin. Rama ka
zgjedhur ta shpërndajë
në proﬁlin e tij në rrjetin
social Facebook, bisedën
me një të moshuar i cili
ka vuajtur disa herë
përmbytjen e shtëpisë.
"Një dëshmi e thjeshtë
e urtësisë popullore për
hakmarrjen e natyrës ndaj
barbarive njëzetvjeçare
me pyjet,lumenjtë,
sistemet e mbrojtjes nga
uji dhe kanaleve kulluese,
në mungesë të ligjit e të
shtetit” shkruan ai.

nivele maksimale, dhe u dëmtua një argjinaturë mbrojtëse
në zonën e Cermës Lushnjë.
Kjo bëri që uji të përhapet
me shpejtësi në një sipërfaqe
prej rreth 500 ha tokë. Po
ashtu dalja nga shtrati i lumit
Erzen, shkaktoi përmbytje
në rreth 3000 ha tokë në
Shijak. Në zonën e Lezhës,
sipërfaqja e përmbytur arriti
në rreth 1500 ha, ndërsa në

Edmond Haxhinasto në aksin Elbasan Librazhd

zonën e Ishmit rreth 300 ha.
Në zonën e Elbasanit, në ishkomunën Shushicë niveli i
ujit në rezervuar kapërceu kurorën e digës, por me masat
e menjëhershme që u morën
situata u normalizua plotësisht pa pasur asnjë pasojë.
Gjatë ditës së djeshme, ku
situata u normalizua vazhdoi
tërheqja e ujërave nëpërmjet
rrjeteve të kanaleve kullues

në të gjithë zonat e përmbytura. Nga Bordet e Kullimit
po monitorohen argjinaturat
mbrojtëse dhe digat e rezervuareve në të gjithë territorin.

DËMET

Dalja nga shtrati e lumit
Erzen shkaktoi jo pak dëme
në Shijak dhe Sukth. Por pas
largimit të ujit dhe normalizimit të situatës, dëmet në

shtëpitë e banorëve të kësaj
zone janë të mëdha, në mobilje dhe orendi elektroshtëpiake. Moti i keq çau argjinaturën e lumit Shkumbin në
Çermë. Dëmet e shkaktuara
në këtë zonë, janë në banesa
në tokat bujqësore si edhe
në ushqimin e bagëtive. Po
ashtu, në një fermë private
në Ndroq të Tiranës kanë
ngordhur 65 lopë dhe 30 viça.

TËRHIQET UJI/ TOKAT BUJQËSORE ME MBETJET URBANE

Përmirësimi i motit ul nivelin e
Alarmit në Fier, Lushnje e Shkodër
M
oti i keq i dy ditëve
të fundit është duke
u stabilizuar nga
ora në orë. Ujërat sipërfaqësorë janë tërhequr dhe
në pjesën më të madhe të
tokave kanë mbetur vetëm
aluvione dhe inerte. Në
qarkun e Fierit, në zonën
administrative Çermë,
përveç grykëderdhjes të lumit Shkumbin, argjinatura
fundore vazhdon të jetë e
pambyllur. Në rrethin e
Lushnjes, uji ka filluar të
tërhiqet në shtratin e lumit
dhe në tokat bujqësore ka
prezencë vetëm të aluvioneve në njësinë administrative Çermë. Në qarkun
e Durrësit situata është
përmirësuar dhe niveli i
ujërave në lumenjtë Erzen
dhe Ishëm ka shkuar në
shtratin e tyre. Në bashkinë
e Shijakut dhe të Sukthit,
përmbytja solli që inertet
dhe aluvionet të dalin në
sipërfaqe dhe fadromat kanë
nisur punimin për pastrimin

Partia Demokratike në një
deklaratë për mediat akuzoi
kryeministrin Edi Rama
për situatën e përmbytjeve
në vend, duke thënë se ka
shpenzuar për lukset e tij
miliona dollarë fonde të
parashikuara për kanalizimet.

REAGON PD

e tyre. Në qarkun e Tiranës,
prurjet në lumin e lanës janë
ulur dhe ujërat sipërfaqësore
janë larguar nga disa rrugë
dhe lagje të Bashkisë. Në
prefekturën e Kavajës problem mbeten akoma tokat
bujqësore përgjatë lumit
Shkumbin, ku si pasojë
janë përmbytur sipërfaqe
të konsiderueshme tokë
bujqësore në fshatin Kalush.
Në qarkun e Elbasanit nuk
ka më prezencë të ujërave
në banesa. Në qarkun e
Shkodrës, në aksin rrugor Fierz - Fushë Arrëz në
fshatin Mishka janë larguar
inertet nga segmenti rrugor dhe është rivendosur
qarkullimi i mjeteve. Edhe
aksi rrugor Pukë-Iballë
është i kalueshëm me dy
sense për shkak të largimit
të inerteve. Aksi rrugor Qafë
Thore – Bogë - Theth ende
vazhdon i pakalueshëm,
kurse në aksin Qafë Mali
- Fierzë po punohet për të
normalizuar situatën.
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STREHIMI
PRIORITARE PER
BONUS STREHIMI

Driçim Çaka
TIRANE

N

ë vitin 2016-t
Bashkia e Tiranës
ka plani¿kuar që
të japë 569 milionë lekë për programin e strehimit. Nga ky
fond do të për¿tojnë të gjitha
to familje të cilat aplikojnë për
të banesa me kosto të ulët, për
kredi të butë, apo për bonus
qiraje. “Zbatim i programit të
banesave me kosto të ulët, për
familjet e klasi¿kuara si prioritare dhe të tjerave në nevojë për
strehim, përmes kreditimit me
interes të ulët. Aplikim i bonusit
të strehimit për familjet me të
ardhura të pamjaftueshme për
ta përballuar qiranë e tregut,
kur familja e ka apartamentin
pranë vendit të punës, shkollës,
qendrave shëndetësore, etj.
Përmirësimin e cilësisë së jetës
së qytetarëve përmes ofrimit të
një strehimi të përshtatshëm
për familjet si kategori prioritare
dhe të tjerave në nevojë për
strehim”, - thuhet në relacionin
e projektbuxhetit të Tiranës për
vitin 2016-t. Sipas vendimit më
të fundit të qeverisë ndër kategoritë prioritare futen personat
me statusin e jetimit, personat
me aftësi të ku¿zuar, familjet e
policëve të rënë në detyrë, punëtori emigrant etj. Gjithashtu, nga
programi i strehimit do të vazhdojnë të për¿tojnë familjet me
shumë fëmijë, çiftet e reja me
moshë totale deri në 55 vjeç,
familjet që kanë ndryshuar
vend banim për efekt punësimi
etj. Gjithashtu për¿tojnë menjëherë edhe ato familje që kanë
mbetur të pastreha si rezultat i

ɷ Personat me
statusin e jetimit.
ɷ Personat me aftësi
të kufizuar, të
cilët trajtohen në
mbështetje të vendimit
nr.526, datë 6.8.2014,
“Për kategoritë e
personave me aftësi të
kufizuara që trajtohen
me përparësi nga
programet sociale të
strehimit”.
ɷ Familjet e policëve të
rënë në detyrë.

www.shqiptarja.com

Banesa me kosto
të ulët dhe kredi
me interesa të ulët
Buxheti për vitin 2016, bashkia: 569
milionë lekë për programin e strehimit

ɷ Familjet e
komunitetit rom.

PARASHIKIMI
“Aplikim i bonusit të
strehimit për familjet
me të ardhura të
pamjaftueshme për
ta përballuar qiranë e
tregut, kur familja e ka
apartamentin pranë
vendit të punës, shkollës,
qendrave shëndetësore,
etj. Përmirësimin e cilësisë
së jetës së qytetarëve”

ɷ Emigrantët e rikthyer.
ɷ Punëtori emigrant.
ɷ Punonjësit e Policisë
së Shtetit.
fatkeqësive natyrore.

BUXHETI

Gjithashtu Bashkia e Tiranës ka parashikuar që për objektet e dala jashtë funskjonit ti
kthejë ato në përdorim për programet e strehimit, një premtim i hershëm i kryebashkiakut
Erion Veliaj. “Evidentimi i
objekteve të dala jashtë funksionit me mundësinë e përdorimit të tyre për strehim
social. Zbutja e problemi të
strehimit përmes shpërndarjes
së banesave sociale me qira”, thuhet në buxhetin e bashkisë
për vitin 2016-t.

PROGRAMET

Për të për¿tuar banesë me

kosto të ulët, kredi të butë
apo bonus strehimit duhet
që të mos keni në pronësi
një banesë. Nuk duhet të
zotëroni një sipërfaqe banimi nën normat e strehimit të
përcaktuara për atë kategori
sociale dhe ekonomike, ku
bëjnë pjesë këto familje. Sipas
Bashkisë së Tiranës do të
hartohen “plane të detajuara
vendore për zbërthimin e
planit përgjithshëm vendor
dhe kontrollit te zhvillimit
te vazhdueshëm të hapësirave
urbane të qytetit, përfshirë
strehimin”

APLIKIMI

Për të aplikuar për programet e strehimit duhet të
tërhiqni një formular Njësisë Administrim ku jeni të
regjistruar. Ky formular pasi
plotësohet, noterizohet dhe
dorëzohet tek njësia. Më pas,
Njësia Bashkiake përkatëse
përcjell këta formularë pranë
Drejtorisë së Menaxhimi të
Strehimit dhe Shërbimit Social në Bashkinë e Tiranës, ku
bëhet regjistrimi përfundimtar
dhe më pas do të shikohet
nëse për¿toni ose jo për programin e strehimit.

KATEGORITE E TJERA
ɷ Familjet të cilat
vërtetojnë se nuk kanë
përfituar nga Ligji nr.
7652 datë 23.12.1992,
“ Për privatizimin e
banesave shtetërore”
ɷ Familjet, ku
kryefamiljari është grua
e ve ose e divorcuar
ɷ Familjet njëprindërore
që kanë në
ngarkim fëmijë
ɷ Të moshuar që kanë
mbushur moshën
e pensionit dhe që
nuk përzgjidhen
për t’u strehuar në
institucionet publike
të përkujdesit
shoqëror
ɷ Individët me aftësi
të kufizuar, të cilët
gëzojnë statusin e të
verbrit të grupit të parë,
të invalidit paraplegjik
dhe tetraplegjik, të
invalidit të punës dhe
të invalidit të Luftës
Nacionalçlirimtare
ɷ Familjet me
shumë fëmijë

BUXHETI
Sipas vendimit më të
fundit të qeverisë ndër
kategoritë prioritare futen
personat me statusin
e jetimit, personat me
aftësi të kuﬁzuar, familjet
e policëve të rënë në
detyrë, punëtori emigrant.
Gjithashtu do të vazhdojnë
të përﬁtojnë familjet me
shumë fëmijë

ɷ Çiftet e reja me moshë
totale deri në 55 vjeç
ɷ Familjet që kanë
ndryshuar vend banim
për efekt punësimi
ɷ Individët me statusin
e jetimit që nga çasti
i daljes nga jetimoret,
ose nga qendrat e
përkujdesit e deri në
moshën 30 vjeç.

LAJME SHKURT

‘Guida’ e buxhetit
të qytetarit,
“shoqëria civile të
jenë më aktive”
Për të rritur transparencën
ndaj qytetarëve, Ministria e
Financave ka hartuar për herë
të parë ‘guidën’ e buxhetit të
qytetarit 2016. Më këtë dokument
synohet të reduktohen abuzimet
dhe korrupsioni. President i
Institutit për Politikat Publike
dhe Mirëqeverisjen, Arben
Malaj, u shpreh se shoqëria civile
dhe grupet e interesit duhet të
jenë më aktive në këtë proces.
Ky dokument është dizenjuar
në mënyrë të tillë që të mund
t’ju ofrojë qytetarëve një lloj
‘udhëtimi’ përms buxhetit të
shtetit. Në faqet e dokumentit,
sqarohet sesi Qeveria i krijon
të ardhurat dhe sesi ajo i
shpenzon paratë e saj.

Rimbursimi i TVSH-së, shënon rënie
vjetore me 9.3 % në 11-mujor

Situatë monopoli për charterat,
kosto më të larta se vendet e rajonit

TVSH e rimbursuar ndaj biznesit nga administrata ﬁskale shënoi
rënie në janar-nëntor 2015 ndaj të njëjtës periudhë të një viti
më parë. Sipas statistikave ﬁskale të Ministrisë së Financave,
TVSH e rimburësuar në vlera e neto arriti në 6.5 miliardë lekë
nga 7.2 miliardë që ishte më 2014. Në fund të 11 mujorit, TVSH e
rimbursuar ndaj biznesit ishte 9.3 % më pak. Duke ju referuar
ecurisë vjetore, rimburësimi ka shfaqur ecuri më të mirë në pjesën
e parë të vitit e nxitur zgjedhjet lokale ku qeveria rriti intensitetin
e shlyerjes së faturave.

Qytetarët që duan të përdorin helikopterët apo avionët charter
brenda vendit, për probleme personale, për turizëm apo edhe në
rast emergjencash, duhet të paguajnë një kosto shumë më të lartë
se fqinjët e tyre në rajon. Kjo për shkak se vlera për litër e avgas-it
apo jet-it, lënda djegëse që përdoret për këtë transport, është disa
herë më e lartë se në rajon, ç’ka sjell kosto direkte për qytetarët.
Presidenti i “Viva Group Enterprise”, Viktor Vlashi, shprehet për
mediat se aktualisht ky shërbim ofrohet vetëm nga një kompani
në të gjithë vendin.

12 mijë fermerë përﬁtojnë nga subvencionet në 2016
Ministria e Bujqësisë ka planiﬁkuar për vitin 2016 të japë mbështetje ﬁnanciare për
projektet e 12 mijë fermerëve në të gjithë vendin, me synim stimulimin e përdorimit të
teknologjive të zhvilluara që nxisin rritjen e prodhimit. Burime nga dikasteri i Bujqësisë
bëjnë të ditur se, politikat mbështetëse për bujqësisë gjatë këtij viti do të adresojnë
investime në përmirësimin e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, promovimin dhe
implementimin e standardeve të sigurisë ushqimore si dhe masa për formalizimin e
sektorit të peshkimit dhe të bujqësisë në tërësi.

Një person gjendet i varur në një banesë
Një person në Tiranë dyshohet se i ka dhënë fund jetës në rrethana
të dyshimta. Gjatë ditës së enjte, në rrugën “Ibrahim Has Mema”, në
një banesë të braktisur, është gjetur i varur 33- vjeçari E.N., banues
në kryeqytet. Trupi i pajetë është gjetur nga banorë të zonës, të cilët
kanë sinjalizuar policinë. Nga të dhënat e para, dyshohet se bëhet fjalë
për vetëvrasje, pasi viktima kishte shfaqur shenja depresioni kohëve
të fundit. Gjithsesi, lidhur me këtë rast kanë nisur hetimet dhe po
punohet për zbardhjen e njgjarjes.

Shtator-Dhjetor, 47.8
mld lekë nga ankandet e
mallrave të konﬁsikuar
Policia e shtetit ka arritur të sigurojë
rreth 47.8 miliardë lekë nga nxjerrja
në ankand e mallrave të konﬁsikuar
për kundravajtje administrative, nga
muaji Shtator e deri në Dhjetor të vitit
2015. Mallra të ndryshëm të kaluar
në pronësi të Policisë së Shtetit pas
konﬁsikimt të bërë nga policia për
kundravajtje administrative, nxirren
në ankand për të siguruar të ardhura
për rezervën materiale të shtetit. Kjo
rezervë përdoret në raste urgjente për
mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë dhe
vendit në raste të jashtëzakonshme,
siç janë edhe përmbytjet.
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Dhjetor , rriten
5,1% çmimet e
ushqimeve dhe
pijeve joalkoolike

RRITJA E ÇMIMEVE
NE DHJETOR 2015
ɷ Çmimet e ushqimeve dhe
pijeve joalkoolike janë
rritur me 5,1%
ɷ Çmimet e grupi “Shërbimi
arsimor” janë rritur me
4,8 %
ɷ Çmimet e grupit “Pije
alkoolike dhe duhan” janë
rritur 3,3 %
ɷ Çmimet e nëngrupit
“zarzavate përfshirë
patatet” u rritën me 23,9 %
ɷ Çmimet e nëngrupit
“fruta” u rritën me 22,7 %,
ɷ Çmimet e nëngrupit
“qumësht, djathë e vezë” u
ulën me 5,8 %

INSTAT: Inﬂacioni shumë i ulët.
Nga janari 2016 shportë e re mallrash
Lorenc Rabeta
TIRANE

K

rahasuar me një vit
më parë, çmimet
e ushqimeve dhe
pijeve joalkoolike
në dhjetorin që
sapo lamë pas janë rritur me
5,1%. Rritje të dukshme ka
shënuar dhe grupi “Shërbimi
arsimor” çmimet e të cilit janë
rritur muajin e shkuar me 4,8
% krahasuar me dhjetorin e
vitit 2014. Instituti i Statistikave ka publikuar Indeksin
e Çmimeve të Konsumit për
dhjetorin që sapo lamë pas,
ku rezulton se ato janë rritur
me 2% në bazë vjetore. Rritje
të dukshme çmimesh në dhjetor ka pësuar dhe grupi “Pije
alkoolike dhe duhan”, me një
shtesë prej 3,3 % krahasuar
me një vit më parë.

USHQIMET

INFLACIONI

SHPORTA

Çmimet e ushqimeve
dhe pijeve joalkoolike në
dhjetorin që sapo lamë
pas janë rritur me 5,1%
krahasuar më një vit më
parë. Rritje të dukshme ka
shënuar dhe grupi “Shërbimi
arsimor” çmimet e të cilit
janë rritur muajin e shkuar
me 4,8 % krahasuar me
dhjetorin e vitit 2014

Inflacioni për Dhjetorin
ishte 2%, në rënie të
lehtë nga niveli 2.1% i
muajve Tetor dhe Nëntor.
Inflacioni bazë, që është
barometri kryesor i
ecurisë së kërkesës së
brendshme për mallra
dhe shërbime, ngelet
në nivele mjaft të ulët,
pranë stanjacionit

INSTAT, duke ﬁlluar nga
muaji Janar 2016, do
të publikojë Indeksin e
Çmimeve të Konsumit, duke
përdorur një shportë të re
mallrash dhe shërbimesh
bazuar në Anketën e
Buxhetit të Familjeve 2014.
Indeksi i ri do të llogaritet
duke konsideruar si periudhë
bazë dhjetorin 2015

USHQIMET

Brenda grupit të ushqimeve
çmimet e nëngrupit “zarzavate
përfshirë patatet” u rritën me
23,9 %, pasuar nga nëngrupi
“fruta” me 22,7 %, nëngrupi
“vajra dhe yndyrna” me 1,8 %,
nëngrupi “sheqer, reçelna e ëmbëlsira” me 1,0 %, etj. Çmimet
e nëngrupit “qumësht, djath e
vezë” u ulën me 5,8 %, pasuar

nga nëngrupet “mish” dhe “kafe,
çaj e kakao” me nga 0,8 %, etj.
Ndërsa, ulja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin “Veshje
dhe këpucë” me 3,2 %, pasuar
nga grupet “Qira, ujë, lëndë
djegëse dhe energji” me 2,0 %,
“Komunikimi” me 1.1 %. Ndryshimi mujor i indeksit është 0,6
%. Krahasuar me muajin Nëntor
2015, rritja më e madhe mujore

e çmimeve vërehet në grupin
“Ushqime dhe pije alkoolike” me
1,3 %. Krahasuar me muajin e
mëparshëm çmimet e eurodiezelit u ulën me 1,6 % dhe çmimet
e benzinës me 1,2 %.

INFLACIONI

Sipas të dhënave nga Instituti
i Statistikave, inÀacioni për Dhjetorin ishte 2%, në rënie të lehtë

nga niveli 2.1% i muajve Tetor
dhe Nëntor. Në këtë mënyrë,
norma e inflacionit, e mbylli
vitin 2015 në ku¿rin e poshtëm
të objektivit të Bankës Qendrore,
në një vit tjetër të karakterizuar
nga kërkesa e dobët konsumatore. Inflacioni bazë, që është
barometri kryesor i ecurisë së
kërkesës së brendshme për mallra dhe shërbime, ngelet në nivele
mjaft të ulët, pranë stanjacionit.

METODOLOGJIA E RE

Instituti i Statistikave ka bërë
me dije se për këtë vit do të
llogarisë çmimet e konsumit
përmes shportës së re të mallrave.
INSTAT, aktualisht publikon
Indeksin e Çmimeve të Konsumit
mbështetur në peshat e gjeneruar
nga rezultatet e Anketës së Buxhetit të Familjeve (ABF) 20062007. Si periudhë bazë për llogaritjen e indeksit është konsideruar
muaji Dhjetor 2007, (Dhjetor
2007=100). INSTAT, duke fil-

ɷ Ulja më e madhe e
çmimeve vërehet në
grupin “Veshje dhe
këpucë” me 3,2 %, pasuar
nga grupet “Qira, ujë,
lëndë djegëse dhe energji”
me 2,0 %
luar nga muaji Janar 2016, do të
publikojë Indeksin e Çmimeve
të Konsumit, duke përdorur
një shportë të re mallrash dhe
shërbimesh bazuar në Anketën
e Buxhetit të Familjeve 2014.
Indeksi i ri do të llogaritet duke
konsideruar si periudhë bazë
muajin Dhjetor 2015, (Dhjetor
2015=100). Indeksi i ri, në konceptin e peshave, do të vazhdojë të
mbulojë të gjithë territorin e vendit ashtu si indeksi i mëparshëm.
Indeksi i Rinovuar i Çmimeve
të Konsumit do të vazhdojë të
publikohet në nivel vendi më
datë 8 të muajit pasardhës. “Të
gjitha indekset e mëparshme do
të rillogariten dhe publikohen me
bazën e re (Dhjetor 2015=100)”,
thekson INSTAT.

LAJME SHKURT

Tatimet: Punonjësit
e pezulluar
përkohësisht të
deklarohen të
papunë
Numri i të punësuarve mund të
ndryshojë nga muaji në muaj,
ç’ka mund të bëjë më të vështirë
nxjerrjen e statistikave të sakta.
Punonjësit, të cilët për shkaqe
të ndryshme, për më shumë se
një muaj janë të pezulluar apo të
larguar nga puna pa të drejtë page,
për muajt e plotë të pezullimit
apo largimit, do të deklarohen nga
tatimpaguesi në listëpagesë si
të larguar nga puna dhe kur të
rikthehen në punë të deklarohen
të punësuar rishtazi. Kështu
thuhet në një vendim teknik
që Drejtoresha e Përgjithshme
e Tatimeve, Brisida Shehaj ka
lëshuar për drejtoritë në varësi
të saj.

Maqedonia shpall tender për linjën e
interkonjeksionit me Shqipërinë

Përmbytjet, OSHEE: Nën kontroll,
situata e furnizimit me energji

Kompania maqedonase e transmetimit të energjisë elektrike,
MEPSO ka bërë të ditur se është hapur një tender për deri në 49
milionë euro për ndërtimin e seksionit të Maqedonisë të linjës së
interkonjeksionit 400 kV ndërkuﬁtar, të planiﬁkuar të lidhet me
vendin tonë. Lajmi është bërë i ditur nga BERZH, që do të realizojë
ﬁnancimin përmes një kredie të këtij projekti, si dhe përmes një
grant të dhënë nga Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor
dhe Luksemburgut. Tenderimi për kontrata konsulence pritet të
ﬁllojë në tremujorin e parë të vitit 2016.

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike njoftoi dje
se po ndjek me vëmendje situatën energjetike në vend, pas
anomalive të krijuara në rrjet nga reshjet e shiut. Informacioni i
mesditës, i marrë nga 11 drejtoritë rajonale të OSHEE-së, të cilat
përcjellin situatën energjetike çdo orë pranë shtabit të Divizionit
të Shpërndarjes në OSHEE, tregon për një situatë normale të
furnizimit me energji elektrike, me përjashtim të disa zonave të
përmbytura një ditë më parë, në Lushnjë e Durrës. OSHEE bën të
ditur se rreth 1800 punonjës janë në terren.

HEC-et deri në 15 MW, formulë e re për çmimet
ERE ka hapur procedurat për përcaktimin e një metodologjie të re për përcaktimin e çmimit për
energjinë elektrike të prodhuar nga HEC–et me fuqi deri në 15 Mw. Metodologjia e re merr në
konsideratë ndarjen e tarifave në përputhje me kapacitetin gjenerues. Grupi i parë: 0-2.000 kw,
grupi i dytë: 2.001-5.000 kw dhe grupi i tretë: 5001-15.000 kw. Sipas ERE, kjo metodologji ka për
qëllim të përcaktojë parimet dhe mënyrën e llogaritjes se të tarifave ﬁkse të energjisë, që do
t’i paguhet prodhuesit me përparësi, për të gjitha llojet e centraleve, që shfrytëzojnë burime të
rinovueshme energjie me fuqi te instaluar deri në 15 Mw.

OSHEE hap tenderin për matësit elektronikë
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka hapur së fundmi tenderin
për blerjen e 35 mijë matësve elektronikë. Fondi limit me të cilin është hapur
kjo procedurë është 198 milionë lekë apo rreth 1.6 milion dollarë. Burime pranë
OSHEE-së thanë që kjo sasi matësish do të përdoret për dy arsye, e para për
zvëndsimin e matësve të dëmtuar dhe të hasur në rrjet dhe e dyta për lidhjet e
reja që bëhen në sistem dhe që aktualisht faturohen aforfe. Deri në Nëntor të vitit
2015, sipas të dhënave zyrtare të kompanisë së shpërndarjes, dëmtuar rezultonin
rreth 34 mijë klientë të lidhur pa matës dhe me matës të dëmtuar.

Fierza, KESH: Rrotat
në turbinat 1 dhe 3
janë problem
KESH ka njoftuar dje se në HEC-in
e Fierzës mbeten problem rrotat e
punës së turbinave 1 dhe 3, të cilat nuk
janë zëvendësuar me rehabilitimin
e Hidrocentralit. HEC-Fierzë është
parashikuar si vepër e klasit të parë
përsa i përket rrezikshmërisë, shpjegon
KESH. Gjithashtu, gjeneratorët e
agregateve veçanërisht Ag-2 shfaqin rritje
të temperaturave me rreth 12 gradë mbi
normalen dhe kanë nevojë rehabilitimi
me zëvendësim të nuklit të pështjellave.
Në 2012-ën, KESH përfundoi investimin
30 milionë euro për rehabilitimin e dy
turbinave të hidrocentralit të Fierzës, por
rrotat e turbinave 1 dhe 3 nuk u ndërruan.
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Prindërit do ﬂasin
online me mësuesit
për fëmijët e tyre
Prezantohet aplikacioni te “Sami
Frashëri”. Së shpejti regjistër elektronik
Driçim Çaka
TIRANE

N

jë aplikacion
i hartuar nga
disa prindër do
t’ju mundësojnë atyre që
të komunikojnë “online”
me mësuesit në lidhje me
performancën e fëmijëve
të tyre. Ministria e Arsimit
ka prezantuar nismën në
shkollën “Sami Frashëri” ku
prindërit do komunikojnë në
kohë reale mes mësuesve dhe
prindërve për performancën
dhe sjelljen e nxënësve. Sipas
Nikollës nëse ky aplikacion
do të ketë sukses në shkollën
“Sami Frashëri’ atëherë do të
praktikohet edhe në shkolla

e tjera. “Shpreh mirënjohjen
për prindërit të cilët kanë
marrë përsipër gjithë koston
¿nanciare për këtë aplikacion
i cili do aplikohet si projekt
pilot në shkollën “Sami
Frashëri” duke e kthyer
më pas, në model edhe për
shkollat e tjera. Falë këtij
partneriteti të rëndësishëm
me komunitetin, tashmë
mësuesi do të ketë mundësi të informojnë prindërit
në kohë reale për gjithçka
që ndodh me nxënësit në
shkollë”, - tha u shpreh Ministrja e Arsimit e cila ishte e
pranishme në një orë mësimi
dixhitale, në gjimnazin “Sami
Frashëri”, ku përmes një testimi, ndoqi nga afër sistemin
e menaxhimit të klasës inteligjente me tableta.

APLIKACIONI
“Falë këtij partneriteti
të rëndësishëm me
komunitetin, tashmë
mësuesi do të ketë
mundësi të informojnë
prindërit në kohë reale
për gjithçka që ndodh me
nxënësit në shkollë”

TABLETAT

Ministrja vlerësoi metodologjinë interaktive të
komunikimit mësues-nxënës
e cila mundësohet falë tabletave dhe në të njëjtën kohë
shprehu vendosmërinë për
ta shtrirë këtë metodologji
të re edhe në lëndët e tjera,

DIPLOMAT

Ministria e
Arsimit publikon
listën me 943
dilpmat e njohura

Ministrja e Arsimit Lindita Nikolla

në gjithë gjimnazet e vendit.
“Falë investimit prej 3.5 milionë dollar të qeverisë shqiptare, tashmë në 60 gjimnaze në gjithë vendin është
realitet kjo metodologji e
re në klasat inteligjente
dhe besoj që rezultatet e
nxënësve do të jenë model
suksesi. Ne jemi të vendosur
që jo vetëm ta bëjmë efikase
këtë metodologji edhe në
lëndët e tjera, por ta shtrijmë në të gjitha gjimnazet”,
- tha Nikolla. Nga shërbimi i dixjitalizimit të 120
klasave inteligjente në 60
shkolla të vendit, sot përfitojnë 45.747 gjimnazistë dhe
2.245 mësues, ndërkohë që
do të vijohet më zhvillimin
profesional të mësuesve për
përdorimin e sistemeve. Për

herë të pare, këto klasa inteligjente shfrytëzojnë përdorimin edhe te sistemeve
me përmbajtje digjitale në
5 lëndë mësimore, Kimi,
Biologji, Gjuhë e huaj,
Matematikë dhe Letërsi.
Gjithashtu Nikolla bëri të ditur se po përfundon procesi
i trajnimit të sekretarive të
shkollave për të mundësuar,
në gjithë sistemin arsimor,
amzën dixhitale dhe regjistrin e elektronik. E veçanta e
regjistrit elektronik qëndron
në faktin e sinkronizimit të
të dhënave me amzën digjitale që do të mundësojë jo
vetëm informimin e notave
dhe mungesave, por edhe
përpunimin objektiv të të
gjithë të dhënave qe i referohen nxënësve për çdo klase.

Ministria e Arsimit
ka publikuar listën e
diplomave të njehësuara
deri në dhjetor të 2015-s.
Sipas MAS janë 914 të
rinjëve që u janë njohur
studimet, të cilët duhet të
tërheqin diplomën e tyre.
Gjithashtu për vitin 2015-t
janë njehësuar 29 diploma
të tjera. Të gjithë kandidatët
duhet të paraqiten me një
mjet identiﬁkimi për të
tërhequr diplomën. Procesi
i njohjes së diplomës zgjat
nga 35-45 ditë. Të gjithë
studentët të cilët kanë
përfunduar studimet
jashtë, duhet të ti njohin ato
më parë pranë Ministrisë
së Arsimit. Pa e njohur
diplomën pranë MAS ato
janë të pavlefshme.
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FIBANK Albania nderohet me çmim për
Standart të lartë në shërbimin e klientëve
N
ë mbrëmjen festive të
organizuar nga Dhoma e
Tregëtisë dhe Industrisë
së Tiranës, në të cilën morën
pjesë përfaqësues të biznesit, të
medias, politikanë, diplomatë si
edhe Kryetari i Kuvendit Z. Ilir
Meta, FIBANK Albania u nderua
me çmimin “Banka e vitit” per
vitin 2015.
Çmimi iu dorezua Drejtorit
te Pergjithshem te FIBANK,
Zotit Bozhidar Todorov nga
Zv.Kryeministri Niko Peleshi me
motivacionin: ‘Banka me e mire
ne permbushjen e standarteve
te larta ne sherbim te klienteve,
duke ofruar produkte sipas
nevojave qe ata kane”.
Vlerësimi për standarte të larta në shërbimin e klientëve është

pasqyrim i ecurise së FIBANK
përgjatë viteve, rritjes se saj ne
drejtim te marrëdhënieve me
klientët dhe theksimit te gjetjes
se mundesive per tu ofruar
klienteve produkte te reja te cilat
u pershtaten sa me mire atyre.
FIBANK eshte spikatur ne zhvillimin e produkteve te kartave te
kreditit si edhe me produkte dhe
sherbime moderne bankare duke
qene nje nga bankat me aktive ne
Shqiperi per ofrimin e alternativave te tjera per investime.
FIBANK Albania ka permiresuar nga viti ne vit rezultatet
e ecurise se saj. Ritmet e rritjes
se perfitushmerise kane qene
me te lartat ne sistemin bankar
ne vitet e fundit. Stabiliteti dhe
besimi ne rritje i klienteve tek

FIBANK jane dy nga pikat e forta
te saj. Treguesit e tjere te ecurise
se bankes si mirekapitalizimi
dhe kthyeshmeria nga aktivet
dhe kapitali e rendisin ate nder
bankat me treguesit me te mire
ne vend.
Banka ka plane ambicioze per
rritje te metejshme te shumllojshmerise se produkteve te
dizenjuara sipas specifikave
perkatese te cdo lloj klienti duke
vazhduar te ruaje standartet
e larta te sherbimit ndaj tyre.
FIBANK synon te ruaje pozicionin e saj te qendrueshem ne
treg si edhe shpreh gatishmerine
e perhershme ne mbeshtetjen
me ¿nancim te projekteve potenciale qe kane ndikim pozitiv
ne ekonomine e vendit.

Për t'u abonuar ju lutemi kontaktoni me:
POSTA SHQIPTARE

Tel: 042 375 598 ; 04 237 55 98 ; Cel: 066 20 17 771
abonime@postashqiptare.al

AGJENCIA E ABONIMIT TË SHTYPIT
Tel: 04 422 11 08; Cel: 066 20 47 825
arben.trenova@yahoo.com

origjina e lajmit...

ADRION LTD

Tel: 04 22 40 018; Cel: 069 40 36 824
sales@adrionltd.com
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Thirrja
Fatbardhi i ka bërë
thirrje vëllait të tij
Klodjan Lesi që të
dorëzojë djalin e tij
të cilin e ka marrë
me vete momentin
kur u arratis nga
policia. 34-vjeçari nga
Rubiku, vrau me thikë
bashkëshorten e tij

Policia
Kërkimet për
34-vjeçarin shqiptar
Klodjan Lesi vazhdojnë
edhe në kuﬁ me
Shqipërinë. Tërbimi
i shqiptarit Lesi,
ishte aq i madh saqë
kishte thyer edhe
thikën teksa ka vrarë
bashkëshorten

Klodjan Lesi me fëmijët

Vrau gruan greke, vëllai: Kishin
konﬂikte të vazhdueshme

LAJME

shkurt
Dhunohet nga
ish kunata,
ﬁton mbrojtjen
e policisë
Një 30 vjeçare në Korçë
ka ﬁtuar mbrojtjen e
policisë, pas dhunës së
pësuar nga ish-kunata e
saj, 13 vjet më e madhe.
Sipas burimeve zyrtare
të policisë, ditën e enjte
u plotësua kërkesëpadia për lëshimin e
urdhrit të mbrojtjes së
menjëhershme për 30
vjeçaren me iniciale
R.SH., banuese në Korçë.
Sipas të njëjtave burime,
bëhet me dije se ishkunata e 30 vjeçares, 43
vjeçarja me iniciale A.G.,
ka ushtruar dhunë ﬁzike
e psikologjike ndaj saj.

Lesi: Shfaqi shenja depresioni, mund t’i merrnin fëmijët
Xhentila Gjoshi
TIRANE

D

y ditë pas ngjarjes së
rëndë të ndodhur në
Greqi ku 34-vjeçari shqiptar masakroi gruan e
tij me thikë, ka folur për
media vëllai i tij, Fatbardh Lesi. Ky i
fundit është shprehur se vëllai i tij me
bashkëshorten greke kishin konÀikte
të vazhdueshme me njëri-tjetrin dhe
se ishin në prag divorci. “Dija që kishin
konÀikte të vazhdueshme me njëritjetrin por jo që vëllai im të arrinte
deri në këtë pikë. Gjithashtu ata ishin
edhe në prang divorci bashkë, kishin
kohë që kishin nisur procedurat”,
është shprehur vëllai i 34-vjeçarit që
vrau bashkëshorten e tij 41-vjeçare. Po
ashtu, Lesi është shprehur se kohët

e fundit vëllai i tij ka shfaqur edhe
shenja depresioni, për shkak se nëse
divorcohej nga bashkëshortja e tij
greke mund t’i merrnin fëmijët. “Ka
shfaqur edhe shenja depresioni për
shkak të frikës se mund t’i merrnin
fëmijët pasi të divorcohej”, ka vijuar
Fatbardh Lesi më tej. “Nuk e besoj që
vëllai im mund të ketë kryer një krim
të tillë”, ka përfunduar ai. Ndërkohë,
Fatbardhi i ka bërë thirrje vëllait të
tij Klodjan Lesi që të dorëzojë djalin e tij të cilin e ka marrë me vete
momentin kur u arratis nga policia.
34-vjeçari nga Rubiku, vrau me
thikë bashkëshorten e tij mbrëmjen
e së enjtes në prani të dy fëmijëve,
përkatësisht të moshës 4 dhe 6 vjeç.

VRASJA

Vrasja e 41-vjeçares greke nga
bashkëshorti i saj shqiptar ka trondi-

tur opinionin publik në Greqi. Ndërsa
kërkimet për 34-vjeçarin shqiptar
Klodjan Lesi vazhdojnë edhe në ku¿
me Shqipërinë. Tërbimi i shqiptarit
Lesi, ishte aq i madh saqë kishte thyer
edhe thikën teksa ka vrarë gruan. Ai
qëlloi 7 herë me thikë viktimën dhe
goditja fatale ishte kur e goditi në
kokë me forcë, aq sa thika u thye në
kafkën e 41-vjeçares. Vrasja ka ndodhur në rajonin Halkidiki të Selanikut.
Shqiptari 34-vjeçar mësohet se punonte në biznesin e familjes së gruas
së tij. Pas njohjes ai ra në dashuri dhe
u bashkuan në martesë, nga e cila
patën dy fëmijë të moshës katër dhe
gjashtë vjeç. Çarjet në marrëdhënie
nisën disa muaj më parë, kur gruaja
41-vjeçare vendosi të tërhiqej nga
martesa dhe e dëboi shqiptarin nga
biznesi familjar. Ky vendim dyshohet se e ka tërbuar 34-vjeçarin.Pasi

e qëlloi 7 herë me thikë, ai u largua
duke marrë me vete të birin katër
vjeç. Fqinjët dëgjuan klithmat gjatë
agonisë së gruas dhe lajmëruan policinë, por kur o¿cerët e parë arritën,
e gjetën të vdekur. Mediat greke kanë
shkruar se 34-vjeçari Klodjan Lesi
është një ¿gurë e njohur për policinë,
pasi ai ka një të kaluar kriminale në
rastet e tra¿kut apo shpërndarjes së
drogës dhe për posedim të armëve.
Nga hetimet e kryera mësohet se
kur kreu vrasjen kishte ikur me
taksi, duke marrë me vete fëmijën
katër vjeç dhe, siç ka informuar
policia greke Klodjani është parë
për herë të fundit në autostradën
Moudania të Selanikut. Ndërkohë,
autoritetet greke kanë publikuar
dy foto me të dhënat e shqiptarit
të kërkuar për vrasjen e gruas dhe
rrëmbimin e fëmijës.

PARANDALOHET/ 29-VJEÇARI ISHTE I DEHUR

Djali tenton të vrasë me
automatik babanë e moshuar
DEBATI
Ngjarja ka nisur për shkak
të një debati mes djalit dhe
babait, pasi djali kishte
konsumuar alkool. Më pas,
burime nga policia thanë
29-vjeçari ka ushtruar
dhunë ﬁzike mbi babanë e
tij të moshuar

N

jë ngjarje e rëndë është
shënuar gjatë ditës
së djeshme në Mallakastër, ku djali ka tentuar të
vrasë babanë e tij të moshuar.
Burime zyrtare nga Policia
e Fierit kanë bërë me dije se
kjo ngjarje është arritur të
parandalohet. Djali 29-vjeçar
i familjes Manaj ka ushtruar
dhunë fizike ndaj babait të
tij 67 vjeç. E gjithë ngjarja
është shënuar orët e vona të
së enjtes në fshatin Usojë,
Mallakastër. 29-vjeçari është
arrestuar momentin kur po
kërcënonte babanë e tij me
armë zjarri. Nga kontrolli i
ushtruar në banesën e tij u
gjetën dhe u sekuestruan në
cilësinë e provës materiale një
pushkë model 56, 1 automatik,
tre krëhra automatiku dhe 60

DHUNA

Një 57 vjeçarë është
arrestuar dje nga
efektivë të policisë së
Korçës nën akuzën e
veprës penale “Dhuna
në familje”. Mësohet se
në pranga është vënë
57 vjeçari me iniciale
V.C., banues në fshatin
Vashtëmi të Korçës.
Burime zyrtare nga
policia bëjnë me dije se
i ndaluari dyshohet se
ka ushtruar dhunë ﬁzike
ndaj bashkëshortes së
tij 54 vjeçare me iniciale
M.C.. Ngjarja, sipas
policisë, ka ndoshur në
banesën e çiftit.

Shkodër, tenton
të vjedhë
banesën, pranga
37 vjeçarit

¿shekë model 56. Materialet
i kaluan Prokurorisë së Fierit
për veprat penale “Dhunë në
familje” dhe “Prodhimi dhe
mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.
Burime nga Policia e Fierit bëjnë me dije se ka qenë
67-vjeçari i cili ka bërë kallëzimin në polici ndaj djalit
të tij. Mbrëmjen e së enjtes,
29-vjeçari Kristi Manaj mësohet se kishte konsumuar sasi
të konsiderueshme alkoli.
Fillimisht ngjarja mësohet
të ketë nisur për shkak të një
debati mes djalit dhe babait,
pasi djali kishte konsumuar
alkool. Më pas, 29-vjeçari ka
ushtruar dhunë fizike mbi
babain e tij të moshuar, nën

Një në pranga
me akuzën e
“Dhunës në
familje”

Armët e sekuestruara nga policia

ndikimin e alkoolit. I dhunuari
ka telefonuar policinë duke
denoncuar djalin e tij për dhunën e ushtruar. Gjatë kohës
kur policia ka mbërritur në
vendngjarje, i riu mësohet se
kishte marrë një armë të tipit
automatik, i cili vazhdimisht
kërcënonte babanë e tij për
ta vrarë. Teksa është parë kjo
skemë e krijuar nga 29-vjeçari,
efektivët e policisë së Komisariatit Mallakastër bënë ndërhyr-

jen e shpejtë për neutralizimin
e autorit i cili po kërcënonte me
armë zjarri automatik babanë
e tij. Fatmirësisht policia arriti ta ndalojë Kristi Manajn,
duke parandaluar një krim të
mundshëm në familje. Materialet i kaluan Prokurorisë
pranë Gjykatës Shkallës Parë
Fier për veprat penale “Dhunë
në familje” dhe “Prodhimi dhe
mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.

Një 37 vjeçar u arrestua
të enjten nga efektivë
të policisë së Shkodrës,
pasi tentoi të vjedhë
një banesë. Referuar
burimeve zyrtare të
policisë, në pranga është
vënë 37 vjeçari Gazmir
Baboçi, banues në Laç të
Kurbinit, i dënuar edhe
më parë për vjedhje të
mbetur në tentativë.
Sipas të njëjtave burime,
mësohet se pas hetimeve
të kryera, rezulton se i
ndaluari ka tentuar të
vjedhë banesën e 70
vjeçares me iniciale L.B.

E SHTUNE, 9 JANAR 2016

15

FIER-LUSHNJE

www.shqiptarja.com

Ekzekutohet
44-vjeçari teksa
kthehej nga Tirana,
dy të plagosur
I vdekur mbeti Denis Kasa, të plagosur
Elton Margariti dhe Klement Kastrati
pesë personave si të dyshuar
që kanë dijeni për ngjarjen.
Burimet zyrtare thanë se ende
nuk nuk ka ndonjë motiv mbi
këtë ngjarje, ndërsa vijojnë
hetimet për dokumentimin e
plotë të ngjarjes.

Xhentila Gjoshi

V

TIRANE

ijon maratona e
ekzekutimeve në
vend. Një tjetër
person ka mbetur
i vrarë dhe dy të
tjerë janë plagosur mbrëmjen
e djeshme nga një ekzekutim
mafioz në autostradën FierLushnje, pranë vendit të njohur
si “Kthesa e Mullirit të Artë”.
Burime zyrtare nga Policia
e Fierit kanë bërë me dije se
ngjarja ka ndodhur rreth orës
18:30. Viktimë e atentatit ka
mbetur 44-vjeçari Denis Kasa
me origjinë nga Patosi e banues
në lagjen “15 tetori” të qytetit
të Fierit, ndërsa u plagosën
Elton Margariti, 42 vjeç nga
Patosi dhe Klement Kastrati,
31 vjeç nga Fieri. Menjëherë
në vendngjarje kanë shkuar
efektivët e policisë, të cilët
kanë bërë edhe shoqërimin e

NGJARJA

Kallashnikov
Blutë e Fierit kanë
gjetur armën me të
cilën dyshohet të jetë
qëlluar 44-vjeçari dhe
2 shokët e tij, të hedhur
në anë të rrugës ku
ndodhi ngjarja

Sipas policisë, makina tip
“Benz” në të cilën udhëtonte
44-vjeçari Kasa (shoferi) dhe
dy të plagosurit, të cilët po
ktheheshin nga Tirana është
qëlluar me breshëri kallashnikovi nga një tjetër automjet, i cili dyshohet se u kishte
zënë atyre pritë. Mësohet
se Denis Kasa ka dalë nga
makina dhe në ato momente
ka marrë disa plumba, të cilët
i kanë shkaktuar vdekjen e
menjëhershme. Sipas policisë, viktima me të plagosurit
ishin shokë me njëri-tjetrin
ndërkohë që, nuk dihet se
cili prej tyre ka qënë objektiv

TIRANE

Njerka nuk e
futi në shtëpi,
33-vjeçari
e dhunon

Me djegur e viktimës Denis Kasa

i këtij atentati. Në momentin e atentatit dyshohet se
ka pasur shkëmbim zjarri,
ndërsa burimet zyrtare thonë
dhe se në vendngjarje është
gjetur vetëm një armë tip
kallashnikov. Pas atentatit,
autorët dyshohet se i kanë

torët dyshohet se janë larguar
në këmbë. Sakaq policia dhe
FNSh e Fierit ka nisur krehjen
e zonës për të bërë të mundur
kapjen e autorëve. Ndërkohë,
dy të plagosurit Elton Margariti dhe Klement Kastrati,
janë dërguar në Spitalin Rajonal të Fierit,
ku mësohet se
Sipas policisë, viktima me
ndodhen jashtë
të plagosurit ishin shokë me
rrezikut për
jetën. Ndërkaq,
njëri-tjetrin ndërkohë që, nuk
31-vjeçari Keldihet se cili prej tyre ka qënë
ment Kastrati
objektiv i këtij atentati
dyshohet se
në vitin 2008
vënë Àakën automjetit që u
është përfshirë në plagosjen
gjet i shkrumbuar rreth 9 mee një personi pranë Spitalit
tra larg nga trupi i viktimës,
Rajonal të Fierit, për një vend
ndërsa vetë janë larguar me
parkimi. Në 8 ditët e para të
një automjet tip “Toyota” me
muajit janar, kjo është vrasja
targa të huaja, i cili po ashtu u
e 9 që ndodh në vend, pas dy
gjet i djegur rreth 1 kilometër
krimeve të dy¿shta në Sarandë
larg nga vendi i krimit, në mes
e Shkodër, 2 ekzekutimeve në
të një are në fshatin Vajkan.
Vlorë dhe Durrës si dhe vrasjes
Pasi kanë djegur makinën, aupër një plep në Kavajë.

Njerka 59-vjeçare dhe
djali i bashkëshortit
të saj 33-vjeçar kanë
përfunduar në dyert e
policisë, për shkak të
konﬂikteve të shumta
me njëri-tjetrin. Burime
nga policia e kryeqytetit
kanë bërë me dije se ngjarja
është shënuar ditën e
mërkurë në banesën e
tyre që ndodhet në rrugën
“Haxi Kika”. Burimet
theksuan se 59-vjeçarja
H. Ç., nuk e lejonte djalin
e bashkëshortit të saj K.
Ç., që të futej në banesë.
Këto veprime kanë bërë
që 33-vjeçari të ushtrojë
dhunë ﬁzike mbi njerkën
e tij. Pas kësaj ngjarjeje,
59-vjeçarja është paraqitur
në Komisariatin nr. 2 në
kryeqytet duke denoncuar
djalin e bashkëshortit të saj,
po ashtu ka vepruar edhe
i riu. Tashmë materialet
për këtë rast i kanë kaluar
Prokurorisë së Tiranës, e
cila do të vendosë mbi dy
protagonistët e ngjarjes.

JAVA E PARE E VITIT 2016

“Java e krimit”, ja 9 viktimat
në atentatet me armë zjarri
Vetëm në javën e parë të këtij viti të ri, u shënuan 9 viktima
Skënder Shkambi

Abdulla Shkambi

Vëllezërit
Aleksandër Esat
Dushaj vrau me
kallashnikov dy vëllezërit
Abdullah dhe Skënder
Shkëmbi pasi, ky i fundit
e refuzoi për dhëndër

Andrea Billa

J

ava e parë e vitit 2016 do të mbahet mend si
java e krimit. Në vetëm 8 ditë, në vend janë
regjistruar 9 vrasje me armë zjarri. Mëngjesin e
një janarit Afrim Uzo vrau gruan Lina Uzo me urdhër
mbrojtje dhe më pas veten në qytetin e Sarandës.
Ende pa u sqaruar rrethanat e vrasjes në Sarandë,
paraditen e datës 2 janar, në fshatin Drishtë të
Shkodrës, 30-vjeçari Aleksandër (Esat) Dushaj vrau
me kallashnikov dy vëllezërit Abdullah dhe Skënder
Shkëmbi pasi, ky i fundit e refuzoi për dhëndër. Kur
nuk kishin kaluar ende 24 orë nga vrasja e bujshme e
Shkodrës, ish efektivi i policisë rrugore Dritan Lorenci
u ekzekutua në automjetin e tij nga persona ende të
paidenti¿kuar në rrugën nacionale Shkodër-Lezhë.
Por, pas 2 vrasjeve të dy¿shta, dhe asaj të efektivit
Dritan Lorenci, më 4 janar një 28-vjeçar, Ismet Xhani
u vra nga bashkëfshatari i tij Xhevdet Saraçi për disa
dega plepi që ranë në jonxhën e tij. Fatmirësisht
plumbave u shpëtoi kushëriri i Xhanit. Dy ditë më
pas, një tjetër vrasje tronditi vendin. Këtë herë në
qytetin bregdetar të Vlorës, ku u vra me armë zjarri,
Andrea Billa, 36-vjeç, i cili ishte kthyer nga Spanja
për festat e fundvitit. Më 7 janar, sërish vrasja ishte
kryelajmi i ditës. Gazmend Çollaku, 40 vjeç, u gjet i
vdekur në një fshat të Fushë-Krujës, një ditë pasi u
mor peng në një lokal në Durrës.

9 VIKTIMAT

ɷ Lina Uzo
ɷ Afrim Uzo
ɷ Abdullah
Dritan Lorenci

ɷ Skënder Shkambi
ɷ Dritan Lorenci
ɷ Ismet Xhani
ɷ Andrea Billa
ɷ Gazmend Çollaku
ɷ Denis Kasa

Ismet Xhani

Gazment Çollaku

Ekzekutimi
Gazmend Çollaku, u gjet
i vdekur në një fshat të
Fushë-Krujës, një ditë pasi
u mor peng në një lokal.
Seria e vrasjeve vazhdoi
edhe mbrëmjen e djeshme
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ATENTATI NË DURRËS
ERVIN KODRA
33 vjeçari nga
Durrësi është
ekzekutuar në 20
dhjetor të 2015
teksa udhëtonte
me automjetin e tij
BMW X5 në qendër të
Durrësit. Kodra kishte
njohje me Gazmend
Çollakun dhe njihen
si të implikuar në
traﬁkun e drogës.

ENDRIT ÇAUSHAJ
I riu nga Vlora,
ka qenë nën
shoqërinë e
shokut të tij
Ervin Kodra, ku
automjeti me të
cilin ata udhëtonin
është sulmuar me
automatik. Çaushaj
u ekzekutua
vetëm pak ditë
para fejesës së tij.

www.shqiptarja.com

BESNIK MUÇI
Prokurori i Krimeve
të Rënda Besnik
Muçi ka marrë
në dorë hetimet
e vrasjes së
Gazmend Çollakut.
Aktualisht
prokuroria ka
drejtuar hetimet në
tre pista kryesore
ndërkohë nuk ka
asnjë të arrestuar.

MAKINA
Autorët e
rrëmbimit të
Gazmend Çollakut
janë paraqitur
në ambjentet e
jashtme të lokalit ku
qëndronte Çollaku
me një “Audi A6” të
zi. Kjo makinë duket
se është përdoruer
dhe në vrasjen e dy
të rinjve.

Vrasja me mllef
Çollakut i shtypën
kokën e torturuan
Autorët e rrahën me shkop bejsbolli
i thyen njërin krah, më pas e qëlluan
Elton Qyno

L

TIRANE

ufta mes anëtarëve të
bandave në Durrës
me qëllim kapjen e
monopolit të tra¿kut
të drogës, ka sjellë
vrasjen makabre të Gazmend
Çollakut. 40-vjeçari i vrarë tre
ditë më parë ka pasur njohje
me dy viktimën Ervin Kodra,
të ekzekutuar në qëndër të
Durrësit me 27 plumba kallashnikovi. Sektori i Krimeve
të Rënda dhe Prokuroria e
Krimeve të Rënda është duke
hetuar të kaluar e dy viktimave,
pasi nga informacionet operative të mbëritura nga policia e
Durrësit, rezulton se dy viktimat kishin njohje me njëritjetrin dhe ishin të skeduar si
kontigjent në tra¿kun e drogës.
Për anëtarët e grupit hetimor
tani për tani vrasja e Kodrës
dhe shokut të tij nga Vlora,
Endrit Çaushaj ngre dyshime
të forta se mund të ketë shërbyer si indicie për t’u hakmarë
ndaj Gazmend Çollakut. Sipas
burimeve vrasje e këtij të fundit ka qënë përtej hakmarrjes
pasi është kryer me mllef.

KOKA E SHTYPUR

Një konkluzjon i tillë ka
ardhur nga ekspertët kriminalistë, të cilët gjatë ekspertizës
mjeko-ligjore të viktimës kanë
konstatuar se koka e Gazmend
Çollakut ishte e shtypur. Sipas
burimeve, viktima pasi është
marrë forcërisht nga ambjentet e lokalit ku qëndronte
në Durrës është keqtrajtuar me
sende të forta si shkopinj bejsbolli. Këto goditje ai i ka marrë
në pjesë të ndryshme të trupit,
ku kishte pësuar shtypjen e
kokës, thyerjen e një krahu
dhe plagë të shumta në trup.
Burimet i thanë gazetës “Shqiptarja.com” se nga mënyra
e ekzekutimit autorët jo vetëm
që kanë dashur të hakmerren,

por edhe kanë shfryrë të gjithë
mllefin e tyre mbi trupin e
viktimës, ku ¿llimisht e kanë
rrahur barbarisht dhe më pas e
kanë qëlluar me 4 plumba pistolete duke i shkaktuar vdekjen
e menjëhershme. Trupi i pajetë
i Gazmend Çollakut u gjet në
orët e para të mëngjesit nga një

PËRPLASJET

Durrësi, qyteti
që zien nga
grupet e drogës

Qyteti i Durrësit gjatë
viteve të tranzicionit
është përmendur shpesh
për vrasjet në seri mes
bandave rivale. Për
shkak të pozicionit të
tij por edhe të pasurit
të Portit më të Madh të
vendit, shumë të rinj
kanë zgjedhur të krijohen
në grupe duke kryer
traﬁk droge drejt Italisë
dhe jo vetëm. Ajo që
bërë më tepër bujë ishte
përplasja grupit të Lulzim Berishës dhe grupit
të Marsel Sotirit, ku
përfundoi me ﬁtoren e
Berishës. Mirëpo atëherë
kur nuk kishin më rivalë,
grupi i Berishës që
cilësohet nga prokurorët
si banda e Durrësit, u
nda në dy fraksione duke
ﬁlluar përplasjen mes
njëri-tjetrin, duke pasur
shumë viktima.

banor i zonës së Fushë-Krujës,
i cili ka telefonuar menjëherë
policinë lokale.

POLICIA: PËRGJONI
NUMRAT

Lidhur me këtë ngjarje
policia e Durrësit ka referuar
në prokurorinë e Krimeve

Gazmend Çollaku

Vendi ku u gjet trupi i pajetë i Gazmend Çollaku

të Rënda një material, duke
kërkuar rregjistrimin e hetimeve për akuzën e rrëmbimit,
torturimit dhe më pas vrasjen
e shtetasit Gazmend Çollakut. Nga ana e policisë janë
kërkuar vënia në përgjim e
dhjetëra numrave telefonikë,
ku mendohet se përdoruesit e

tyre mund të kenë dijeni për
vrasjen ose të kenë kisht në
vrasjen e shtetasit Gazmend
Çollaku. Nga ana e policisë po
hetohet se krimi ka lidhje me
çështjen e tra¿kut të lëndëve
narkotike brenda dhe jashtë
vendit. Kjo pistë ka bërë lidhjen kryesore mes vrasjes së

Gazmend Çollakut dhe ekzekutimit të dy¿shtë të Kodrës
dhe Çaushajt. Hetimet kanë
zbuluar se Çollaku dhe Kodra,
të dy banorë të qytetit të
Durrësit dhe afërsisht të një
moshë, kanë qenë shokë mes
tyre dhe ishin të implikuar në
rrjetin e narkotikëve.

SHOQËRIMET/ RRETH 70 PERSONA, DURRËS E TIRANË

Vrasja e Gaz Çollakut, pyetet
Shullazi e kunati i Lul Berishës
V

rasja mafioze e Gazmend Çollakut ka mobilizuar Policinë e Shtetit,
duke kryer një sërë kontrollesh
në banesat e disa prej emrave
më të njohur të krimit në vend.
Në total janë shoqëruar rreth
70 persona, në Tiranë, Durrës
dhe Fushë-Krujë, por asnjëri
prej tyre nuk është ndaluar,
pasi për momentin policia nuk
disponon prova për të ngritur
akuza ndaj tyre. Gjatë natës së
të enjtes, Forcat e FNSH kanë
kryer kontrolle në banesën e
Emiljano Shullazit dhe kanë
shoqëruar këtë të fundit në
ambjentet e policisë, ku kanë
marrë në pyetje atë, lidhur
me ngjarjen e rëndë. Nga sa
mësohet Shullazi ka deklaruar
se nuk kishte lidhje me këtë
ngjarje dhe as e njihte fare
këtë person. Mësohet se mes të
shoqëruarve nga ana e policisë
së Durrësit është dhe Plarent
Dervishaj, kunati i Lulzim
Berishës, emri i të cilit është
fshirë nga lista e personave në
kërkim, pasi gjykata i mbylli
çështjen penale ku ai ishte
dënuar me burgim të përjetshëm. Burimet thanë se pas
marrjes në pyetje Dervishaj

Emiljano Shullazi

është lënë sërisht i lirë. Nga ana
e policisë po hetohet se krimi
ka lidhje me çështjen e tra¿kut

të lëndëve narkotike brenda
dhe jashtë vendit. Kjo pistë
ka bërë lidhjen kryesore mes

Sipas burimeve të policisë
mes personave të shoqëruar
ka qënë dhe Plarent Dervishaj,
kunati i Lulzim Berishës. Ai
është shoqëruar dhe marrë në
pyetje dhe më pas është lënë
sërisht i lirë nga ana e forcave
të policisë.

Plarent Dervishi

DERVISHAJ

vrasjes së Gazmend Çollakut
dhe ekzekutimit të dy¿shtë të
Kodrës dhe Çaushajt. Hetimet
kanë zbuluar se Çollaku dhe
Kodra, të dy banorë të qytetit
të Durrësit dhe afërsisht të një
moshe, kanë qenë shokë mes
tyre dhe ishin të implikuar në
rrjetin e narkotikëve. Këtyre
fakteve u është mëshuar më
tepër nisur nga koha e afërt e
ekzekutimit të miqve të vjetër,
por dhe rrethanat e krimit. Që
nga koha e vrasjes së Kodrës
dhe Çaushajt, më 20 dhjetor,
kishin kaluar pak ditë. Ekzekutimi i tyre u bë pak metra
larg vendit ku u rrëmbye, para
se të qëllohej për vdekje, Gazmend Çollaku. Dyshohet se
edhe makinat e përfshira në
dy ngjarjet të jenë të njëjtat. Në
të dyja ngjarjet,autorët kanë
përdorur makinë tip “Audi”
të errët. Njëra prej kamerave
të portit ka ¿ksuar pamje ku,
pas vrasjes së 20 dhjetorit, një
“Audi” u largua me shpejtësi
nga vendi i ngjarjes dhe tentoi
të futej në hyrjen numër dy, e
cila përdoret vetëm për të dalë
nga porti, por pastaj iu drejtua
Urës së Dajlanit,i ndjekur nga
një “Benz” me ngjyrë të errët.
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Elton Qyno
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etë shkurti i këtij
viti është afati në
të cilin Prokuroria
duhet të mbyll hetimet për dosjen e
kokainës së "Xibrakës". Këtë
vendim e ka marrë Gjykata
e Krimeve të Rënda këtë të
enjte pasi pranoi pjesërisht
kërkesën e prokurorisë për të
zgjatur hetimet me një muaj
nga tre të kërkuara nga organi
i akuzës. Mungesa e letër porosive nga pala gjermane për
prokurorinë shqiptare, mban
pezull prej një viti hetimet
për laboratorin e kokainës në
Xibrakë të Elbasanit. Prokuroria e Krimeve të Rënda ka
kërkuar nga gjykata zgjatje
me tre muaj të afateve hetimore me argumentin se është
duke pritur letër porositë e
palës gjermane. Kjo kërkesë
është pranuar pjesërisht nga
gjykata pasi nga tre muaj,
hetimet u vendosën të zgjatën
vetëm me një muaj, duke i
lënë kohë akuzës të mbyllë
hetimet deri më 8 shkurt të
këtij viti.

AVOKATI I HYSENIT

Në një reagim për mediat
Ferdinand Ndoja, avokati i
Ilir Hysenit dhe dy shtetasve
kolumbianë sqaron se ai ka
mundur t'i sigurojë në rrugë
private përgjigjet e palës
gjermane. Po ashtu Ndoja
sqaron për herë të parë se për
klienten e tij Ebelign, e cila
bashkëjetonte në Gjermani
me të arrestuarin Ilir Hyseni,
nuk ekziston më asnjë masë
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HETIMET E KOKAINËS

www.shqiptarja.com

S’vjen përgjigjia
gjermane një muaj
afat për ‘Xibrakën’
Prokuroria kërkoi shtyrjen e hetimeve me
3 muaj, caktohet 8 shkurti afati i fundit
heqjen e masës së arrestit me
burg ndaj tij.

KOMPANIA E REZARTËS

KOMPANIA

8 SHKURT

“Hera Company” rezulton
të jetë Denis Profka, i cili
ka 50% të aksioneve të
agjensisë. Denis Profka
rezulton si një person me
problem me drejtësinë
në Kanada, ku ai ka
jetuar prej vitesh.

Kjo kërkesë është pranuar
pjesërisht nga gjykata
pasi nga tre muaj, hetimet
u vendosën të zgjatën
vetëm me një muaj, duke
i lënë kohë akuzës të
mbyllë hetimet deri më 8
shkurt të këtij viti.

sigurie apo akuza nga drejtësia shqiptare. Më 15 Janar të
2015 Policia e shtetit mundi
të ¿nalizojë në bashkëpunim
me Prokurorinë e Krimeve të
Rënda operacionin xibraka,
duke prangosur 9 persona

dhe duke sekuestruar mbi 20
kg kokainë të pastër. Ndër të
arrestuarit e këtij operacioni
ishte dhe nipi i diktatorit
Enver Hoxha, Ermal Hoxha
për të cilin në dhjetor të 2015
gjykata rrëzoi kërkesën për

Bashkëshortja e Ermal
Hoxhës, një nga të akuzuarit
kryesorë të “Grupit Kokaina”,
Rezarta Shkurta ka një agjensi
fotogra¿ke së bashku me person të dënuar në Kanada si
tra¿kant droge. Këngëtarja e ka
hapur më 15 maj 2014 agjensinë
fotografike “Hera Company”.
Kjo agjensi njihej prej kohësh
si pronë e Rezarta Shkurtës,
por sipas ekstratit të Qendrës
Kombëtare të Regjistrimit,
gruaja e Ermal Hoxhës zotëron
vetëm gjysmën e aksioneve
të kësaj agjensie. Po sipas
QKR-së bashkaksioner i “Hera
Company” rezulton të jetë
Denis Profka, i cili ka 50% të
aksioneve të agjensisë. Denis
Profka rezulton si një person
me problem me drejtësinë në
Kanada, ku ai ka jetuar prej
vitesh. Sipas të dhënave që disponon “Shqiptarja.com”, Denis
Profka, që është me origjinë nga
qyteti i Fierit, është arrestuar më
5 korrik 2007 me akuzën për

Ermal Hoxha

LETËRPOROSIA
Mungesa e letër
porosive nga
pala gjermane
për prokurorinë
shqiptare, mban
pezull prej një
viti hetimet për
laboratorin e
kokainës

trafik droge. Denis Profka ka
jetuar në Toronto të Kanadasë,
ku sipas autoriteve të policisë
vendase është përfshirë në një
grup kriminal që trafikonte
marijuanë e kokainë. Grupi
kishte anëtarë nga Shqipëria,
Hungari, Rumania e Algjeria.
Pas rreth 8 muaj hetime policia
kanadeze ka zbuluat e faktuar
të gjithë aktivitetin e grupit të
trafikantëve dhe më 5 korrik
2007 ka arrestuar 24 persona.

LAJME SHKURT

Rinas, përplasen
7 makina,
3 të plagosur
Një aksident automobilistik ka
ndoshur pasditen e djeshme
në rrugën e Rinasit, ku janë
përplasur njëra pas tjetrës 7
automjete. Lajmin e bëjnë të
ditur burime pranë policisë
rrugore, sipas të cilave,
si pasojë e aksidentit, tre
persona kanë marrë plagë të
lehta. Burimet saktësojnë se
inspektorët e mbërritur në
vendngjarje kanë bindjen se
shkak i aksidentit janë bërë
shpejtësia e automjeteve dhe
mosrespektimi i distancës së
sigurisë. Kujtojme se dy ditë
më parë një 32 vjeçar mbeti i
vdekur nga një kasident, po në
rrugën e Rinasit.

Gjermani, shqiptari arrestohet
per vjedhje 2 herë brenda 3 javësh

Tiranë, kapet një person
i dënuar për vjedhje me dhunë

Një shqiptar është arrestuar për herë të dytë brenda tre javëve në
Gjermani, pasi dyshohej se kishte bërë disa vjedhje. Ai u arrestua
të enjten së bashku me dy shqiptarë të tjerë, në zonën e Kilit.
Sipas mediave lokale, shqiptari, identiteti i të cilit nuk është bërë i
ditur, ishte arrestuar përkohësisht edhe përpara Krishtlindjeve në
një operacion ku u përdorën edhe helikopterë. Të arrestuarit janë
20, 21 dhe 26 vjeç. Në makinën e tyre u gjetën bizhuteri, ora dhe
gurë të çmuar. Për të tre ishte lëshuar urdhër-arresti.

Një person i dënuar për vjedhje është vënë në prangat e
policisë së kryeqytetit. Sipas njoftimit zyrtar të policisë,
mësohet se gjatë ditës së enjte, u bë ndalimi i 21-vjeçarit
Edison Haklaj me banim në Tropojë, i depërtuar nga Gjermania
në aeroportin e Rinasit. Bëhet me dije se 21-vjeçari është
dënuar me dy vjet burg, për vjedhje me dhunë e kryer në
bashkëpunim. Ai është gjykuar nga Gjykata e Tiranës dhe më
pas nga Gjykata e Apelit Tiranë në shtator të vitit 2014, që ka
dhënë dënimim përfundimtar për të riun, me dy vjet burg.

Në kërkim për dhunë ndaj
bashkëshortes, arrestohet 34-vjeçari
Një person i shpallur në kërkim për dhunë ﬁzike ndaj
bashkëshortes së tij, është arrestuar nga efektivë të policisë
së Vlorës. Burime nga policia bëjnë me dije se në pranga është
vënë 34-vjeçari Romeo Thomai, banues në qytetin bregdetar.
Arrestimi i tij u bë
në lagjen Pavarësia
të Vlorës, pasi ka
goditur me grushta
bashkëshorten e
tij, për motive të
dobëta. Për këtë
rast, 34-vjeçari
është dënuar me 8
muaj burg. Lidhur
me rastin, materialet
në ngarkim të
34-vjeçarit i kaluan
Prokurorisë për
veprën penale “Dhunë
në familje”.

Shkodër, dhunon nënën e moshuar, arrestohet 51 vjeçari
Një 51 vjeçar është arrestuar dje në ﬂagrancë nga efektivë të
policisë ës Shkodrës, pasi ka ushtruar dhunë ndaj nënës së tij
71 vjeçare. Mësohet se në pranga është vënë 51 vjeçari Ridvan
Bushati, banues në Shkodër. Sipas burimeve zyrtare të policisë,
Ridvan Bushati ka ushtruar dhunë psikologjike dhe ka dëmtuar
orendi shtëpiake në banesën e nënës së tij, në lagjen “Manush
Alimani” të Shkodrës. Materialet për këtë rast i kaluan për
ndjekje Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprat
penale të “Dhunë në familje” dhe “Shkatërrimi i pronës”.

Korçë, kapet i dënuari me burg për vjedhje
Një 43 vjeçar i shpallur në kërkim pasi ishte
dënuar me rreth 2 muaj burg për vjedhje, është
arrestuar ditën e enjte. Mësohet se efektivë
të policisë së Korçës kanë vënë në pranga 43
vjeçarin Nokos (Astrit) Medolli, banues në
fshatin Bilisht të Korçës. Burime zyrtare nga

policia e Korçës, bëjnë me dije se ndalimi i 43
vjeçarit u bë pasi ndaj tij, Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Korçë ka dhënë një vendim në 16
dhjetor të vitit 2015. Kjo gjykatë e ka dënuar
43 vjeçarin Medollin me 1 muaj e 29 ditë burg,
për veprën penale “Vjedhja”.

ekskluzive
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ALBIN KURTI FLET PËR SHQIPTARJA.COM NGA APARTAMENTI I TIJ NË PRISHTINË KU NDODHET NË ARREST SHTËPIE

Ja si e sheh Prishtinën e Tiranën
politikani rebel që jeton në 60 m2
“Hodhëm gaz lotsjellës
për t’iu hapur sytë
pushtetarëve që s’na
shohin e dëgjojnë”

nga Alba Malltezi

NË FOTO:
Apartamenti 24
i Albin Kurtit
ne katin e kater
te nje pallati
ne Prishtine i
shperthyer pas
nje kontrolli të
policisë është
vetëm 60 metra
katrorë

E SHTUNË,
UNË, 9 JANAR 2016

N

e, shqiptarët e 2016 në Tiranë e Kosovë, jetojmë në kohën kur fjala ka humbur peshën
e kur të gjithë duken njësoj, të bjerrur për
nga vlerat, idealet... Jemi dy vendet më
të varfra në rajon dhe në Evropë, por me
politikanë, gjyqtarë, disa gazetarë nga më ta pasurit. Nëse
një kamera do të futej në shtëpinë e cilitdo politikan të
Tiranës apo Prishtinës, edhe me një karrierë të shkurtër
politike, do të shihte të shpalosura të mira materiale të
denja për një të pasur perëndimor që do të ishte në fund
të jetës dhe të grumbullimit këtyre të mirave. Madje, nuk
ka nevojë fare të shkojë një kamera nëpër shtëpi, mjafton
një vëzhgim i jashtëm i deputetëve, gjyqtarëve dhe me një
llogari të thjeshtë mes makinës, këpucëve, çantave, orëve
apo bizhuterive, hesapet nuk dalin, gjërat nuk shkojnë.
Nuk është një reflektim racist mbi pamjen e
jashtme, është thjeshtë
matematikë që nxjerr në
pah se çdo gjë e tepërt në
trupin apo në shtëpinë
e administratorëve të
pushteteve në Prishtinë
a Tiranë, është një pasuri e vënë duke marrë
me të padrejtë pasuri të
përbashkëta, që duhet
të ishin në shërbim të të
gjithëve.
Por në kërkimin e
gjithëdëshirshëm për të
gjetur shqiptarë të ndryshëm, në të përditshmen e lajmeve që bien si
shi e breshër në redaksi,
e kemi gjetur një. ReÀektimi im personal erdhi
atë ditë të nëntorit të
vitit të kaluar, kur policia e Kosovës shpërtheu
derën me numër 24 të
apartamentit të Albin
Kurtit, në katin e katërt
të një pallati pranë Teatrit Dodona në Prishtinë.
Një apartament vetëm 60 metra katrorë, që këtu nis një
histori e rrallë dhe e papaparë.
Albin Kurti, deputeti aktual i Vetëvendosjes, sot në
arrest shtëpie pas akteve të hedhjes së gazit lotsjellës
dhe vezëve në Kuvendin e Prishtinës, edhe pse në
politikë që kur ishte student, më pas në krah të Adem
Demaçit jeton në një apartament 60 metra katrorë.
Edhe pse bashkëshorten Rita Augestad Knudesen, e ka

Police nënë shtëpinë e Kurtit në Prishtinë

Norvegjeze, eksperte të OKB-së e mundësi të deklaronte
edhe ajo ¿time me miliona euro “nga kursimet” e punës
në Kosovë. Por kjo nuk ka ndodhur, edhe pse në Tiranë
është një refren i përsëritur nga disa politikanë apo
familjarë të tyre.
Ndërsa ndodhet aktualisht në arrest shtëpie, kërkojmë
të mësojmë më shumë nga Albin Kurti për zgjedhjen e
përdorimit të gazit lotsjellës dhe vezëve, por edhe për
vlerat që kemi dhe nuk kemi ne shqiptarët.
Në ç’kushte një forcë politike shqiptare në 2015 është
e detyruar të përdorë vezët apo gazin lotsjellës si mjete
komunikimi?
Ekziston një ndarje konceptuale dhe parimore mes
asaj politike që kërkon t’i japë forcë së drejtës, dhe asaj
që vepron duke i dhënë të drejtë forcës. Një politikë e
cila e forcon të drejtën është ajo që vepron në terrenin
e përballjes së argumentëve dhe ideve.Por fatkeqësisht
në Kosovë përballemi me një botëkuptim cinik nga ana
e pushtetit. Mesazhi që vjen nga pushteti është vazhdimisht i njëjti, ata na thonë se të drejtë ka i forti.
Në kushtet kur imponohet prej pushtetarëve një
diktaturë e forcës, atëherë fjalët, frazat, argumentët e
opozitës apo edhe të qytetarëve e humbasin vlerën. Valenca e fjalës politike është pozitive vetëm për sa kohë
ajo është e barabartë me aktin, pra për sa kohë ka një
impakt të matshëm. Përndryshe, të thuash të vërtetën
kur pushteti nuk dëgjon, e shumëzon vlerën e fjalës me
zero. Pra, fjala e argumenti në kushtet e një pushteti që
vepron me diktat e me forcë, shndërrohen në llafe.
Mendoj se në momentet delikate që po kalon Kosova,
momente të cilat mund ta dërgojnë atë drejt një të ardhmeje të paqartë me krijimin brenda saj të një strukture
parashtetërore ngjashëm me Bosnjën, nuk mund të
mjaftohemi me llafe. Jetojmë në vendin më të varfër në
Evropë, me qeveritarët më të korruptuar, ndërkohë që
edhe në aspektin e politikës së jashtme, sovraniteti po
rrënohet dhe po kthehemi në një shtet disfunksional.Në
të tilla raste, ka nevojë për veprime.
Si veprim të parë, e bëmë një peticion, me mbi
205.000 nënshkrime.Kemi organizuar protesta qytetare
nëpër sheshe të qyteteve.Por nga qeveria nuk ka patur
asnjë reagim pozitiv, ata janë treguar të mbyllur për
çdo argumentim të opozitës. Ndërkombëtarët po ashtu
nuk treguan ndonjë vëmendje për kauzën tonë, sepse
Kosova në perspektivën ndërkombëtare është një vend
fare i vogël e i parëndësishëm. Por për ne është atdheu
i vetëm, e nuk mund të lejojmë që ky atdhe të përdoret
si monedhë për kusuritje. Vezët dhe gazi lotsjellës ishin
veprim i detyruar për ne, me të cilin arritëm vëmendjen
e ndërkombëtarëve, mediave, faktorëve të ndryshëm
qytetarë e institucionalë vendorë. Pra gazi lotsjellës,
në mënyrë paradoksale, shërbeu për t’ua hapur sytë të

tjerëve, për t’i bërë ta shohin mëë qartë situatën tonë e për
t’i bërë të dëgjojnë argumentet tanë.
Efektet kanë qenë të matshmee dhe pozitive.Pas protestave tona në Kuvend e jashtë tij, presidentja e dërgoi
uese. Dhe para dy javësh
një pyetje në Gjykatën Kushtetuese.
rëveshja kundër sëcilës
kjo Gjykatë konstatoi se marrëveshja
3 nene të Kushtetutës së
ne protestojmë, shkelte plot 23
Kosovës. Pra, ne kemi patur tëë drejtë të protestojmë.E
ngul në vazhdimin e të
meqenëse qeveria po këmbëngul
shkrimit të marrëveshjes
njëjtit projekt, pavarësisht nënshkrimit
tyruar
y
j
antikushtetuese, ne jemi të detyruar
të vazhdojmë
me
protesta.Është rast i ngjashëm me atë që ndodhi në She, pas protestave qytetare
qipëri, kur Gjykata Kushtetuese,
etuese marrëveshjen për
e opozitare, e shpalli antikushtetuese
ku¿rin detar me Greqinë. Nëse qeveria e atëhershme do
të këmbëngulte në zbatimin e marrëveshjes pavarësisht
urisht që qytetarët do të
vendimit të Kushtetueses, sigurisht
vazhdonin me protesta.
t ët në
ëK
ë nuk
k puJu jeni të bindur se pushtetarët
Kosovë
nojnë për interesat e popullit të Kosovës. Mendoni se
është vërtetë kështu, apo pushteti në Kosovë është i
detyruar të bëjë kompromise të diktuara nga komuniteti
ndërkombëtar?
Pushtetarët e Kosovës i kanë dy karakteristika të
përbashkëta me njëri-tjetrin. Janë të varfër për nga dija
dhe nderi. Si pasojë nuk mund të thuhet se udhëhiqen
nga ndonjë ide, apo që kanë ndonjë vizion politik. Duke
qenë të padijshëm e të pandershëm, ata janë korruptuar
me kohë. Korrupsioni i tyre ¿llimisht ka qenë banal, në
formë të uzurpimit dhe të vjedhjes direkte. Me kalimin
e kohës ky korrupsion është so¿stikuar dhe ka futur në
valle edhe përfaqësues ndërkombëtarë. Në Kosovë janë
publikuar edhe në media aferat korruptive që lidhin ishambasadorin amerikan C. Dell me kontratën e shumëpërfolur të autostradës Prishtinë - Morinë, ashtu siç janë
botuar edhe aferat korruptive të EULEX-it. Pra, rrënjët
e korrupsionit janë futur thellë tashmë, dhe shpesh korrupsioni shfaqet në publik si kompromis.
Pushtetarët në Kosovë, duke qenë të gjithë me dosje,
janë nën kërcënimin direkt të ndërkombëtarëve. Për
pasojë, qasja e tyre ndaj kërkesave që vijnë kryesisht
prej Brukselit, është në masë të madhe servile.Brukseli shërben si ndërmjetës mes Beogradit e Prishtinës.
Por ndërkohë që Beogradi i paraqet kërkesat e veta të
artikuluara qartë, Prishtina nuk dërgon asnjë kërkesë.
Vazhdimisht kemi pyetur qeverinë tëna i tregojë kërkesat që delegacioni i Kosovës i paraqet në Bruksel dhe
strategjinë e tyre, por kurrë nuk i kemi parë ato. Shkurt,
pushtetarët e Kosovës shkojnë në Bruksel vetëm për të
pranuar.Ndërsa serbët shkojnë si një shtet i vërtetë, me
synime, me strategji e kërkesa, dhe duket qartë se 16
vite pas luftës, ata po i arrijnë synimet e tyre në Kosovë.
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Pse në politikën mbarëshqiptare
mbarës
dialo mes
është i vështirë dialogu
p sidopalëve politike, por
mos konsultimi i populvëndimm
lit për vëndimmarrje
të
rëndësishme? Pë
Për shembull Tsipras në G
Greqi, pyli
eti grekët në lidhje
me
vendime të rënd
rëndësishme
që kishin të bënin me marrëdhëniet me Ba
Bashkimin
pa
Europian dhe pastaj
venShq
dosi.Pse në Shqipëri
dhe
në Kosovë pushte
pushtetet tona
të të gjitha ko
kohërave,
injorojnë hapur lypjen e
një mendimi pop
popullor për
rëndësis
çështje të rëndësishme?
skajsh
Duke qenë skajshmërisht
nd
servilë ndaj ndërkombëtarëve, e duke qenë të
m dosje
shantazhuar e me
prej së shkuarës së tyre
kriminale e të tashmes
korrup
së tyre korruptive,
qeveritarëve tan
tanë nuk iu
rrug tjetër,
mbetet rrugë
veçse të sh
shtypin sa
ashpërs
më ashpërsisht
çdo
lëvizj të palloj lëvizje
kënaqësisë popullore e qytetar
qytetare.
Në Kosovë psh.referp
n
endumet janë të ndaluara.
pushtet
Janë vetë pushtetarët
ata
që kanë frikë nga
ng referendumet, ashtu siç
s kanë
frikë nga protestat
protest e nga
çdo shprehje e një vullneti
qytetar të drejtpërd
drejtpërdrejtë.
E vetmja “demokraci”
“demok
që
ata pranojnë, është ajo elekshn
torale - e cila është shndërruar
në një treg të imazheve.Në zgjedhje
paraqiten disa parti, si në një supermarket.Të vetmet dallime janë të
ambalazhit, e jo të përmbajtjes.
përmbajtjes Kësisoj
kemi kaluar në një krizë të përfa
përfaqësimit.
Deputetë milionerë, familjarët e të cilëve
mëdha fëmijët
menaxhojnë biznese të mëdha,
e të cilëve studiojnë në univer
universitete të
huaja, e të cilët vetë i marrin nga 5-6
5 rroga
nëpër borde, universitete, ministr
ministri etj.këta
pretendojnë se përfaqësojnë një popull
p
të
stërvarfëruar, të papunë, të paa
paarsimuar,
të cilit po i largohen të rinjtë me
m qindra
mijëra, drejt emigracionit të paligjshëm.
palig
I vetmi subjekt që e prish këtë ekuacion
e
të “demokracisë së supermarketit”
supermarketi
p
është
su
Lëvizja VETËVENDOSJE!.Ne jemi subjekti
që
b
hk shtresën
ht ë e mesme me atë
të të varfër,
fë nëë kërkim
k
bashkon
të
një kohezioni social që lejon shprehjen e demokracisë në
forma të ndryshme e kreative, e jo thjesht si një hipostazë
e formalizuar juridike e proceduriale.
Për këtë arsye pushteti i partive e sheh Lëvizjen
VETËVENDOSJE! si armiken më të madhe. Ata duan
stabilitetin dhe statusquo-në, sepse kjo është rehatia e
levërdia e tyre. Lëvizja do të sillte paqartësi në të ardhmen e tyre dhe dritë qartësuese për të ardhmen e popullit. Që të kthjellohet, uji duhet të lëvizë, thotë populli. E
ne do ta lëvizim ujin e ndenjur të pushtetit në Kosovë,
do ta trazojmë, deri sa të kullohet.
Cilat konsideroni sot çështje jetësore për shqiptarët
dhe si na shikoni të pozicionuar në Rajon mes fqinjëve
dhe në Evropë?
Çështje jetësore për shqiptarët mbetet bashkimi, së
pari i Kosovës me Shqipërinë. Të qenit të ndarë nuk na
ka ndihmuar, përkundrazi na ka penguar. Jemi shtete të
vogla të një kombi të mesëm për nga madhësia në botë,
dhe ndarja prodhon reduktim në kapacitetet tona për
të pasur ekonomi e ekologji, kulturë e shkencë, siguri e
mbrojtje, energji e prodhim, demokraci e drejtësi. Jam i
vetëdijshëm që ka shumë njerëz të gatshëm të numërojnë
problemet që paraqet rruga deri te Bashkimi. Por, po
të isha ironik, do të mund të thosha se secili projekt që
vërtet ia vlen, ka kostot edhe problemet e veta deri sa
të zbatohet. Asgjë e mirë nuk do të vijë ndonjëherë në
formë dhurate.
Në rajon, si të ndarë jetojmë nëpër minishtete. Qoftë
si territor, si demogra¿, si volum ekonomik, si kapacitet
për siguri, si prodhim material a shpirtëror, jemi shumë
më të vegjël krahasuar me Serbinë, Greqinë, Bullgarinë,
apo edhe Kroacinë. Të qenit shumë më të vegjël se fqinjët
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ologjike.Sa më shumë propagandohet për dashurinë, aq më
shumë ka vetmi, pamundësi komunikimi, individualizëm
e egocentrizëm.Sa më shumë Àitet për rrëzimin e ku¿jve,
aq më shumë mure ngrihen nëpër botë.Sot po Àitet për
mure që ndajnë SHBA-të nga Meksika, ndërkohë që telat
me gjemba tashmë ndajnë Hungarinë prej Serbisë, për të
mbajtur jashtë refugjatët e luftës dhe emigrantët.Brenda në
Bashkimin Evropian ende ka diskutime të pazgjidhura për
ku¿jtë, si ato mes Kroacisë e Sllovenisë, e dhjetra të tjera.
Në fakt, i vetmi mur që ka rënë ka qenë ai që ndante
dy Gjermanitë kundër vullnetit popullor. Ai është muri që
duam të rrëzojmë dhe ne, muri që ndan Shqipërinë e Kosovën në një mënyrë arbitrare e kundër çdo vullneti popullor.
Sa i përket këndvështrimit ndaj serbëve dhe Serbisë,
nuk është e udhës t’i njësojmë këto të dyja.Këndvështrimi ndaj Serbisë duhet të jetë një këndvështrim ndaj
një shteti që ka përgjegjësi historike e aktuale, që ka
politika e institucione me impakt të qartë, të matshëm
e të vlerësueshëm.Ndërsa këndvështrimi ndaj serbëve
nuk mund të jetë përgjithësues.Mes tyre ka individë që
kanë bërë krime lufte, apo që kanë mbështetur luftën,
ashtu siç ka edhe individë që i janë kundërvënë luftës
dhe që i kanë kritikuar qeveritë shovene. Pra nuk mund
të kemi një këndvështrim përgjithësues duke i shtënë të
gjithë në një thes.
Sa i përket Serbisë, mirë është që të jemi realistë.Ç’do
të thotë normalizim i marrëdhënieve me një shtet që
pretendon se Kosova është pjesë e tij, dhe që nuk njeh
e as nuk kërkon falje për krimet e luftës? Kjo është normalizim i një marrëdhënieje të padrejtë dhe joreciproke.
Pra është normalizim i pabarazisë dhe i padrejtësisë.Ne
jemi për normalizim vetëm kur Serbia të sillet normalisht
ndaj Kosovës. Si ¿llim, Serbia duhet të njohë Kosovën,
duhet të njohë krimet e luftës, të kërkojë falje për to, të
dënojë kriminelët, të dëmshpërblejë viktimat, e t’i kthejë
Kosovës një sërë sendesh e dokumentesh të vjedhura.
Përndryshe, si mund të Àasim për normalizim? A mundet
dikush t’ju vjedhë shtëpinë me dhunë, e një ditë më vonë
t’ju thotë se plaçkën nuk do t’jua kthejë e as falje nuk do
t’ju kërkojë, por mirë është të pajtoheni?

NË FOTO:
Martesa e
Albin Kurtit me
norvegjezen
Rita Augestad
Knudsen ne 2014

është problem në vetvete, meqenëse shumë shpesh këta
fqinjë nuk po i ku¿zojnë apetitet e tyre të cilat ndonjëherë
janë për territor, por më shpesh janë për hegjemoni
tregtare e infrastrukturore, dhe i shprehin aspiratat e
tyre hegjemonike edhe në terrenin ndërkombëtar, ku
vazhdimisht kanë kapacitete më të forta edhe diplomatike, siç e dëshmoi edhe rasti i fundit ku Serbia mbërriti
të pengonte anëtarësimin e Kosovës në UNESCO.
Sa i përket politikave të sigurisë, Kosova nuk ka
ushtri të sajën, për shkak të paaftësisë së qeveritarëve
të vet.Shqipëria është në NATO, dhe kjo sigurisht është
një faktor pozitiv për ne.Por edhe ushtria e Shqipërisë
është e vogël edhe e pakrahasueshme me ato të fqinjëve
të lartpërmendur. Dikush mund të thotë se të qenit pjesë
e NATO-s e bën të panevojshëm investimin në ushtri,
mirëpo po të shohim raste nga rajoni, ndër të cilët më
tipiku është ai mes Turqisë dhe Greqisë që janë të dy
anëtarë të NATO-s, kuptojmë se politikat e sigurisë e të
mbrojtjes nuk janë kaq të thjeshta.Pastaj, Nato nuk ka
armatim të vetin.I gjithë armatimi i NATO-s është ai i
shteteve anëtare që e vënë atë në dispozicion.
Në vitet e globalizimit dhe të rrëzimit të kuﬁjve mos
duhet dhe një këndvështrim i ri ndaj serbëve dhe Serbisë?
Ndoshta një bashkëpunim më tepër pragmatist, kulturor,
ekonomik, pa humbur identitetin dhe dinjitetin tonë,
sigurisht.
Nëse jetojmë në kohën e rrëzimit të ku¿jve, a mos duhet
të na shpjegojë dikush se pse në Kosovë po pretendohet të
ngrihen ku¿j të rinj, etnikë, të cilët e ndajnë komunitetin
serb në Kosovë përfundimisht prej shumicës? Apo, pse
Mali i Zi dëshiron të marrë prej Kosovës mbi 8200 hektarë
në Dukagjin? Apo pse Greqia pretendon të arrijë një marrëveshje sa më të leverdisshme për demarkacionin e ku¿rit
ujor me Shqipërinë? Apo pse, fundi i fundit, Serbia ende
këmbëngul që Kosova është pjesë e saj?Unë mendoj, siç
thashë më lart, se kemi të bëjmë me një prej momenteve ide-

Si i konsideroni zhvillimet politike dhe në Tiranë? A
ka Kosova vëmendjen dhe sinqeritetin në marrëdhëniet
me Tiranën?
Politikat në Tiranë e Prishtinë kanë inflacion të
menaxhimeve ditore e javore duke spikatur kështu më
shumë qëndrueshmërinë e qeverive sesa ndryshimin e
vendit. Tirana e Prishtina duhet ta mendojnë e zhvillojnë
kombin shqiptar në shekullin XXI që mund të jetë ca
më i lehtë sesa shekulli XX por s’ka garanci për këtë gjë.
Lidhur me vëmendjen dhe sinqeritetin e Kosovës ndaj Tiranës, mund të them se i gjeni të dyja këto te populli dhe
asnjërën te koniuktura udhëheqëse. Fundja, shqiptarët
të cilët si individë për¿tojnë më së shumti nga të qenit të
ndarë të shqiptarëve si kolektivitet janë ata shqiptarë që
janë në pushtet ose afër tij, kurse më së shumti humbin
qytetarët e thjeshtë shqiptarë.Zaten, kur të bashkohemi
na rritet ekonomia dhe siguria porse na zvogëlohen o¿qet
për ministra e kryeministra. Kosova si popull pret shumë
më tepër nga Tirana.
Aktualisht ndodheni në arrest shtëpie pas burgut
të sigurisë së lartë, si e shihni ju të ardhmen e politikës
mbarëshqiptare dhe tuajën personalisht?
Në Ballkanin perëndimor, ende të paintegruar në
Bashkimin Evropian, janë gjashtë shtete: Bosnja, Mali i Zi,
Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Serbia. Dhe, katër fuqi
të mëdha: ShBA-të, Gjermania, Rusia dhe Turqia. Në BE
nuk duket se do të anëtarësohet ndonjë shtet i ri edhe për
afër një dekadë. Jetojmë në kohëra interesante, për të mos
thënë vendimtare. Nganjëherë më duket se kush e parashikon vitin 2025 e ka kollaj mandej edhe me parashikimin e
vitit 2050. Politika mbarëshqiptare duhet t’i përqendrojë të
gjitha pasuritë dhe energjitë e kombit tonë në ekonominë,
sigurinë dhe arsimin e shqiptarëve. Në këto tri shtylla i
jep idetë, angazhimin dhe kontributin e saj edhe Lëvizja
VETËVENDOSJE!.Lëvizja jonë betejat më të rëndësishme
i ka para vetes e jo pas. Aty jam e do jem edhe unë.
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jo listë, ku renditen mbi
154 libra dhe periodikë
në gjuhën shqipe, rezulton të jetë e para listë
zyrtare e dokumentuar
deri më sot, ku regjimi komunist i
porsainstaluar në Shqipëri, shpallte
në mars 1948 autorët dhe veprat që i
ndalonte rreptësisht dhe urdhëronte
heqjen e tyre nga çdo librari e bibliotekë në çdo kënd të Shqipërisë.
Vendimi ishte marrë në Gjykatoren Popullore të Tiranës, duke i
cilësuar këto vepra të përkohshme
si të dëmshme për shoqërinë. Vendimi i Gjykatës u botua në gazetën
“Bashkimi” në numrin e 27 të marsit
1948, dhe është dokumenti i parë më
të cilin nis ekspozita “Arti i ndaluar
në Shqipëri 1945-1990” e hapur në
ambjentet e “BunkArt” në fund të
muajit dhjetor në kuadër të festivalit
të artit të ndaluar (FAN). Ekspozita
nga është shkëputur dokumenti
fakton përmes dokumenteve dhe
fotogra¿ve ndalimet dhe censurën
në letërsi, publicistikë, teatër, kinematogra¿, etj nga 1945-a deri në
1990-n.
Festivali i Artit të ndaluar është
një iniciativë e Qendrës ura, e
mbështetur nga AMSHC, dhe
është konceptuar si një gërshetim
i ekspozimit me dëshmi, rrë¿me,
dhe histori konkrete rreth autorëve
dhe veprave të ndaluara në vitet e
diktaturës.
Aktiviteti i Festivalit është përmbledhur në gjashtë edicione dhe
transmetuar në fund të nëntorit nga
“ReportTV” që do ta ritransmetojë
në javët e ardhshme. Të moderuara
nga gazetari Denis Minga, edicioni
i parë i Festivalit të Artit të Ndaluar,
për herë të parë tregon përmes dokumenteve dhe dëshmive direkte
persekutimin që regjimi komunist
bëri ndaj veprave të artit.
Në linjën e ekspozimit veç
ekspozitës dokumentare fotogra¿ke,
u ekspozuan për herë të parë 16
partiturat e festivalit të 11-të,, të
cilat në ¿llim të viteve 2000 ishin
dorëzuar në Arkivin e shtetit nga
kompozitori Tish Daija, i cili i ruante
që nga viti 1972-1973, kohë kur festivali u dënua. Po ashtu u ekspozuan
edhe rreth 30 ekzemplarë të librave
të ndaluar gjatë viteve të regjimit
komunist, marrë nga fondet e bibliotekës kombëtare.
Sa u takon dëshmive dhe rrë¿meve, festivali i artit të ndaluar
solli për gjashtë mbrëmje rresht
gjahstë tema kushtuar këtij arti:
Një mbrëmje kushtuar festivalit
të 11-të, një mbrëmje kushtuar At
Gjergj Fishtës, një mbrëmje kushtuar Mitrush Kutelit, një mbrëmje
kushtuar Martin Camajt e Arshi
Pipës, një mbrëmje kushtuar censurës në shtypin e shkruar dhe një
mbrëmje kushtuar autorëve të huaj
të ndaluar.
Duke nisur nga sot, gazeta do të
sjellë për lexuesit dëshmitë, dokumentet dhe faktet më interesante
që u shpalosën në këtë festival, duke
e nisur pikërisht me dokumentin
që fakton të parën listë zyrtare të
shpallur nga regjimi për veprat dhe
autorët e ndaluar. Interesant është
fakti se kjo listë, e cila vlen të studiohet në imtësi, nis me një vepër të
Fishtës “Amerika” dhe përfundon po
me Fishtën, “Vallja e Parizit” duke

Gjergj Fishta

FESTIVALI I ARTIT
TË NDALUAR

154 VEPRAT E PARA QE
NDALOI REGJIMI KOMUNIST
Në ReportTV për herë të parë
një Festival i kushtuar tërësisht
persekutimit nga regjimi
komunist i veprave të artit
shtuar në mbyllje të saj, se janë të
ndaluara edhe “të gjitha veprat e
At Gj. Fishtës si Anzat e Parnasit,
Gomari i Baba Tasit, etj”.
Sjellim me poshtë këtë listë të
zbardhur sipas botimit në gazetën
“Bashkimi” me datë 27 mars 1948,
si dhe faksimilen e saj.

DOKUMENTI I ZBARDHUR
E SHTUNË, 27 MARS 1948
Gjykatorja Popullore e Tiranës
vendos heqjen nga qarkullimi të
librave e të përkohshmeve të dëmshme për shoqërinë Gjykatorja
Popullore e Tiranës vendosi të hiqen
nga qarkullimi një sasi librash e të
përkohëshmesh të dëmshme për
shoqërinë. Ky vendim aplikohet në

gjithë Shqipërinë.

LIBRAT E TË PËRKOHËSHMET NË
FJALË JANË:
- At Gjergj Fishta, Amerika (Botim i
veçantë për Ballkanin).
- Kristo Floqi, Administrata ose e
drejta sundimore.
- D. Zadeja, At Fulvio Cordignano
në gjyq.
- Piro Floqi, Bajram Curri (Vjershë).
- Mehdi Frashëri, Arben lajmëron.
- Mehdi Frashëri, Hylli i Dritës.
- Mehdi Frashëri, Aventurat e Tom
Miksit.
- Mehdi Frashëri, Aveniri i
Shqipërisë.
- Skënder Guri, Antologji dashurije.

- Hamit Gjylbegaj, Agimet e
ﬁllozoﬁsë.
- S. Paparisto, Bojskautizma.
- Pjetër Gjini, Besniku.
- Bendo Shapërdani, Çudi me
Zotin.
- Bendo Shapërdani, Çupat e
Vançit.
- Hamit Gjylbegaj, Cikrime
Fillozoﬁje.
- Shefqet Dauti, Çeta e të treve.
- Buﬀallo-Bill, Cila ka qenë Sadije
Zogu.
- Buﬀallo-Bill, Çeta e Tigërve.
- Vasil Xhaçka, Ç’duhet të dijë çdo
i ri.
- Prof. Lorenzini, Çështja agrare
Shqiptare.
- Mark Çuni, Çudija e ligjëratës.
- Luigj Thaçi, Doktrina fashiste e
shpjeguar popullit.
- Luigj Thaçi, Don Gjon Vata, prift
me kobure.
- Kristo Floqi, Djelmërija shpresë e
s’ardhmes.
- Kristo Floqi, Drejt një politike
shoqërore ekonomike.
- Hamid Gjylbegaj, Drita e së
vërtetës.
- Alen Bernard, Djali i Myftisë.
- De la Grande, Ditët e prapme të

Jeruzalemit.
- A. Mille, Dashuri në Hong-Kong.
- Kristo Floqi, Dëshmorëty e
rilindjes.
- A. Diery, Dy të vdekur në një
qivur.
- F. M. Angoni, Dora e Fatit.
- Mikel Zevako, Doktrina e madhe.
- Mikel Zevako, Dashnorët e
Venedikut.
- Hasan Kaloshi, Dedektivi.
- Hasan Kaloshi, Detyrat e
komandantit.
- Jani Gjëmbi, Dashurija e Anmes
moderne.
- Terenc Toçi, E drejta ndëshkimore.
- I. B., E vërteta mbi ndodhjen në
Spanjë.
- Hamit Gjylbegaj, Flutura ndër lule.
- Pjetër Gjini, Fletorja e Klerit
Katolik.
- Pjetër Gjini, Fashizmi.
- Pjetër Gjini, Fjalimi i Patër Anton
Harapit.
- Pjetër Gjini, Fjalimi i Kontit Çiano.
- Pjetër Gjini, Flamuri i shënjtë.
- Pjetër Gjini, Frushullime.
- Terenc Toçi, Gramatika Italisht.
- Lumo Skëndo, Gijom Telli.
- Ernest Koliqi, Gjurmat e Stinëve.
- Bendo Shapërdani – V. Alarupi,
Gesa prej Rugove.
- Conan Doyle, Gjarpëri me pika.
- Conan Doyle, Gracka e vdekjes.
- E. Vallace, Gruaja e katër katrorët.
- D. Dumas, Gjakmarrja e kusarit.
- P. Gjon Shllaku, Hylli i Dritës.
- P. Gjon Shllaku, Historija ﬂet
kështu.
- Vill Durant, Herojtë e mendimit.
- Fiqiri Llagami, Hitleri.
- Historija dhe psikollogjia e
fashizmit.
- Historija politike ushtarake.
- Dh. Fallo, Harun-el Rashit.
- Mitrush Kuteli, Havadan më
havadan.
- Dr. Kristo Dako, Hyrja në historinë
e Shqipërisë.
- Kr. Dako, Jeta dhe veprat e Zogut.
- Java (revistë).
- Piro Floqi, Kosova e lirë.
- Hamit Kokalari, Kosova djepi i
shqiptarizmës.
- Fulvio Corgignano, Këshilla nga
Nëna Mbretneshë.
- Fulvio Corgignano, Kush
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MARS 1948
Lista e librave dhe
periodikëve të hequr nga
qarkullimi me vendim
të Gjykatës Popullore
të Tiranës, Mars 1948.
Faksimilje e vendimit
të botuar në gazetën
“Bashkimi” me datë 27
mars 1948

janë Jezuitët.
- Mehdi Frashëri, Koka e
Ali Pashës.
- Ramo S. Frashëri, Kriza dhe bota.
- Pjetër Gjini, Këngë të reja.
- Pjetër Gjini, Kurtha e Dashurisë.
- Teki Selenica, Kalendari
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Shqipënija
e ilustrueme.
- “Hylli i Dritës”, Kulturë kundër
kulturës.
- Aqif Domini, Konferenca
patriotike për djelmoshat.
- Hamid Gjylbegaj, Kunora e

Lavdisë.
- “Hylli i Dritës”, Letër e
hapur e Hilë Mosit.
- “Meshtari Shqiptar”,
Kombësija e Klerit Katolik.
- Vasil Xhaçka, Kalendari
enciklopedik.
- Nexhat Hakiu, Kënga e
gjakut.
- Ernest Koliqi, Kushtrimi i
Skënderbeut.
- Prej Irineut, Lordi Listër.
- Prej Irineut, Libra Feta e kl. I,
kl. II, kl. III, kl. IV, kl. V.
- M. Frashëri – Përkthim,
Maksime.
- M. Frashëri, Liga e Prizrenit.
- P. A. Harapi, Ligjëratë.
- P. Gj. Fishta, Libër i pëvjetshëm.
- P. Gj. Fishta, Lahuta e Malsis.
- De Monfe, Maska e zezë.
- Pjetër Gjini, Malsori në Paris.
- Villy Forst – T. Zavalani,
Mazhurka.
- Dh. Fallo, Mata-Hari.

- K. Doyle, Mbretëresha e Pareve.
- “Minerva” – revistë.
- G. Petroﬀ, Mësuesi idealist.
- M. Kruja, Mussolini.
- L. Skëndo, Mbi një udhëtim në
Zvicër.
- A. Bernard, Misteri i Luvrit.
- Sh. Vendresha, Novella.
- T. Zavalani, Nogi.
- E. Ëallace, Ndëshkimi i spiunit.
- Shaban Vranishti, Ndjenja e
Malcorit.
- Nebil Çika, Njëmëndësija
Shqiptare.
- V. Koça – N. Çika etj.,
Neoshqiptarizma.
- Cliﬀord Ralch, Nat Pinkerton,
Njeriu i padukshëm.
- Fulvio Cordignano, Një tjetër
ﬁlozof.
- Dh. Fallo, Një mijë e një net.
- Kr. Floqi, Një predikim mbi
patriotizmin.
- Mis Durham – S. Toto, Njëzet vjet
Ngatëresa Ballkanike.
- E. Koliqi, Ugo Foscolo, Vjersha të
zgjedhura.
- Mentor Sojli, Nisem.
- A. Marlaska, Një monument
historik.
- M. Frashëri, Një polemikë mbi
kulturën greke në Shqipëri.
- Hubdard, Një mandat për gjeneral
Gareia.
- J. N. At Ilia, Një përgjigje të
shkurtër shkencës.
- F. Vokopola (Revistë), Njeriu.
- Dh. Beduli, Orthodhoksia.
- K. Maloki, Oriental apo oksidental.
- P. Gjini, Ora e dishërueme.
- Sh. Vendresha, Organizata e

djelmërisë.
- Sh. Vendresha, Poezitë e Ali
Asllanit.
- Hamid Gjylbegaj, Pasqyra e së
vërtetës.
- M. Frashëri, Problemet shqiptare.
- L. Skëndo, Pritmi i Shqipërisë.
- Ismet Toto, Platoni.
- E. Koliqi - Manzoni, Pesë Maj.
- “Drini” (revistë), Perëndija ka folur.
- A. Tennysen, Eno ch Arden.
- Kr. Floqi, Elementa të ekonomipolitikës.
- F. Cordignano, Epopeja kombëtare e
popullit shqiptar.
- Kr. Floqi, Qerthulli Politik.
...............................................
- Kr. Floqi, Shkëndija.
- G. Progri, Shqipëria dhe bijt e saj.
- L. Skëndo, Shkurtabiqi i verdhë.
- Dh. Pasku, Tri probleme në lidhje me
Bankën Kombëtare.
- M. Arësimi, Triumﬁ i legalitetit.
- M. Arësimi, Te praku i jetës.
- Tradhtia e (Mehdi Frashërit).
- Pjetër Gjini, Tridhjet e dyshi.
- G. Petroﬀ, Ungjilli si bazë e jetës.
- P. A. Harapi, Vlerë shpirtërore.
- E. Koliqi – U. Foscolo, Vjersha të
zgjedhura.
- P. Frashëri, Viktimat e fatit.
- E. Koliqi – Ugo Foscolo, Vorret.
- V. Monti – E. Koliqi, Vjersha.
- Selaudin Blloshmi, Zëri i fronit.
- Fulvio Cordignano, Zëri i misionit.
- M. Kruja, Shqiptarët dhe fuqitë e
mëdha.
- At Gjergj Fishta, Vallja e Parizit.
- Dhe të gjitha veprat e At Gj.
Fishtës si Anzat e Parnasit, Gomari
i Baba Tasit etj.
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INTERVISTA

Trofeu i “Dancing With the Stars” sjell debate pos ﬁnales

Dorina Mema Àet hapur
Ambra më dëgjo këshillat
Reagon ﬁtuesja e edicionit të 6-të. Është e drejta jote të
shpallësh veten ﬁtuese, mos ceno jetën private të tjerëve

www.shqiptarja.com

Në fokusin e lexuesit online

LAJMET

MË TË LEXUARA

DJE

ɷ Videolajm/ Qytetari tërheq vëmendjen e Ramës: Nuk bëhet shtet me “sustë”
ɷ Po pse nuk përmbytet kurrë Korça?
ɷ Greqi, krim makabër, shqiptari i çau kafkën gruas 7 herë me thikë
ɷ Fier, ekzekutohet një 44-vjeçar e i digjet makina, 2 të plagosur
ɷ Videolajm/ Ndroq, dëmet në fermë ngordhin lopët e viçat, i merr Erzeni
ɷ Reforma në Drejtësi, komisioni firmos për shkarkimin e Llallës
ɷ Nga 1 janari karton i ri për shoferët Por vlen afati i patentave të vjetra
ɷ Nga Carlo Bollino/ Tani si qytetar shqiptar çoj në gjyq Sali Berishën

Izaura Ndoj

K

TIRANE

ompeticionet gjithmonë
prodhojnë ‘zhurmë’, por
jo gjithmonë përkthehen
në favore. Kështu ka
ndodhur me fituesen
e këtij edicioni, e cila ¿ks pas trofeut është përfshirë në një debat
virtual me konkurrenten Ambra
Meda, pa vullnetin e saj. Në një intervistë për Shqiptarja.Com, Dorina
Mema rrëfen pa ‘doreza’ të gjithë
rrugëtimin në këtë edicion, s¿dën
e saj dhe pengun për kërcimin, të
cilin e plotësoi me këtë kupë, por
edhe s¿dën me konkurrentin Florian Agalliun, të cilën e komenton
një garë e cila ka vijuar dhëmbë
për dhëmbë me lëvizje të reja javë
pas jave deri në ¿nale. Pavarësisht
që Dori po shijon fitoren e merituar, na vjen në këtë rrë¿m me plot
këshilla për Ambrën. Ndryshe nga
çfarë thonë mediat ‘e revoltuar’,
Dorina Àet drejtpërdrejtë, ku
pavarësisht kauzës që kishte
Ambra ajo e ka respektuar dhe
vlerësuar për vullnetin që gjeti
deri në ¿nale.
Kupa e “Dancing With the
Stars” të solli fat në natën e
ndërrimit të viteve. Ishte
kjo një sﬁdë tjetër që kaloi
me sukses?
Kupa e “Dancing With
the Stars” ishte një peng fëmijërie që lashë baletin! Më
ka plotësuar një boshllëk
dhe jam e lumtur që më
komentuan si e merituar.
Fat them se po, sepse kam
shumë projekte për këtë vit
i cili sapo ka nisur. Të tjera
s¿da më presin në vazhdim. Kjo ishte s¿dë reale,
të them të drejtën kur
pranova “Dancing...”
me paralajmëruan
shumë persona
që kot shkon se
në ‘Dancing’ paracaktohet ¿tuesi,
kështu mos i lerë punët e tua
në mes për diçka që se ¿ton.
E dashuroj kërcimin dhe
vendosa ta marr përsipër,
si fillim dyshoja që fituese
do ishte Beatrixi sepse me
Krisin ishin çift që goditën në
skenë, por rrugës ishte Flori
që më ka lënë një mbresë
shumë pozitive në mënyrën
si kërcente normalisht dhe
si konkurroi, konkurs marketing luftë votash, një
s¿dë e vërtetë. Ishin plot
energji pozitive Zerka me
Nikon e Albatrosin që e
kemi kaluar tërë kohën
duke qeshur.
12 javë rrugëtim u nda mes një
mashkulli dhe një femre. E meritonit

NË FOTO:
(lart) Dorina Mema dhe
Ambra Meda gjatë një
fushate bamirësie
(poshtë) Dorina Mema

këtë kupë?
12 javë unë dhe Flori, herë me
të qeshur herë me seriozitet jemi
grirë si qepa në makineri, kush e
kush sjellë lëvizje të reja (qesh), e
respektoj shume si personazh të
kompletuar dhe dyshoja shumë
që Ami në momentin e ndarjes së
çmimit do thërriste emrin e Florit.
Ka shkëlqyer, por mendoj se dy puntatat e fundit nuk pati fat me rënien
e zhanrit të kërcimit, në ¿llim kishte
zhanre si pasodoble tango, rumba
që i shkonin shumë, më shume se
jive apo quikstep. Dyshoja dhe tek
Beatrixi për fitore, Beatrix-Kris
kanë qenë çifti që do doja të ¿tonin
nëse nuk do isha unë ¿tuese përsa
i përket afrimitetit që krijuam.
Trixa ishte vajzë plot dashuri dhe
pozitivitet.
“Dorina ishte një ndër konkurrentët më të mira, por jo për ta
fituar”, kjo ka qenë deklaratë e
Ambra Medës e cila duket se ju ka
irrituar dhe keni reaguar ashpër. Si
qëndron e vërteta?
Kur i thërrisnim Ambra vogël
nuk i pëlqente: tani që unë i
ktheva një përgjigje pa asnjë
ofezë u bë e vogël, kur thonim
sëmundja thoshte më trajtoni si njeri normal se dua
të s¿doj njësoj si ju paçka
nuk jam gati me fizikun
për këtë sprovë, këto ishin
fjalët e Ambrës. Tanimë
që unë e respektova duke i
kthyer përgjigje për ta trajtuar
si konkurrent normal siç na e
kërkoi, duke përsëritur fjalët
e saj për gjendjen e fizikut
e cila me të drejtë thoshte,
‘s¿dat që bën një trup ¿tnes,
unë si bëj dot’, tani u bë nami
gazetave sikur ra cunami. Nuk
bëhem palë e botës false të
medias që mashtrojnë njerëzit
si duan ata. I lashë Ambrës
një këshillë, jo një sulm siç e
kishin fryrë gazetat për shitje;
të njëjtën që çdo prind mund
t’ja thotë fëmijës. Egzistojnë
dhe puntata drejtësie në
‘dancing’ dhe një ndër këto
ishte kjo, Ambra shijo jetën
me humbje-¿tore, stuhi-diell se të

gjithë njerëzit i kalojnë këto. Mos
përdor këtë situatë për të qenë në
media Ambra, por përdor një situatë
të ngjashme me tënden që ashtu siç
të ndihmoi shoqëria, të ndihmosh
dhe t’i shoqërinë duke postuar lajme
për ndihma të fëmijëve që janë spitaleve e vuajnë. Gjëja më e mirë në
këtë botë është t’i kthesh shoqërisë
atë çka të kanë dhënë dhe mos
harro që dhe unë pjesë e shoqërisë
jam! Minimumi është respekti për
konkurrencën duke mos cenuar
jetën private të konkurrentëve. Ne
të kemi dashur të gjithë dhe lajmin
mos e përgënjeshtroje, është e drejta
jote të shpallesh veten ¿tuese, unë u
zhgënjeva kur ti kalove nga ‘publike’
në ‘private’.
Është e vërtetë se keni thënë se
kauza të tilla janë të dhimbsura, por
kjo s’na lejon të jemi fatkeq përballë
kompeticioneve të tilla?
E vërteta qëndron në intervistën
bruto të Ambrës, e cila ishte gjymtuar nga gazetarja, pjesë ku Ambra
Àiste për privatësinë time dhe jo për
konkursin. Tri konkurrentet e tjerë
ç’po bënin 12 javë aty? Për konkurrencë kishin ardhur. Ishim të gjithë
njësoj dhe na pëlqeu Ambra kur tha,
unë konkurroj si njeri normal sepse
jam shëruar dhe po jetoj normalisht
dhe normalisht na u duk përderisa
në skenë shkëlqente. Kushdo që do
¿tonte këtë kupë do ishte përballur
me Ambrën, më vjen shumë keq që
më ra mua kompeticioni me një të
‘Kauzës’ së Ambrës. Në kompeticionet e tjera kanë qenë më rehat në
këtë pjesë, unë fajësoj produksionin
që ngatërroi kauza me konkurs ose
mos të trajtohej në fund si kauzë,
por si konkurrente, kjo do ishte
drejtësia.
Si ka qenë raporti juaj me Ambrën, pse pikërisht në këtë momente
duhej të ‘xhelozonte’?
Marrëdhënia ime me Ambrën
ka qenë shumë e mirë deri në
momentin që u afrua finalja ku
detyrimisht kuptueshëm të gjithë
u ftohëm me njëri-tjetrin, Ambra
nuk më cënonte aspak aq sa kisha
Florin apo Beatrixin, Ambrën e
shikoja si më të voglën e ‘Dancing’
me një jetë përpara ku po e shijonte
pafund pas asaj që i kishte ndodhur. Nuk e kisha as afër me pikët.
Na bëhej qej¿ të gjithëve që juria e
stimulonte për më lart dhe i jepte
komplimenta të vërteta. Kam pasur
impresion pozitive për Ambrën edhe
nëse nuk ¿tonte sepse po shijonte
eksperiencën. Nuk mendova që do
reagonte, më kishte lënë impresion
pozitiv edhe nëse humbiste, të paktën siç na thoshte. I pranoj kritikat,
por jo kalimin e caqeve sepse këtë
jetë e kam ndërtuar me 100 sakri¿ca. Më vjen keq që më ra pikërisht
mua që kam qenë gjithmonë pro
dhe pas bamirësive të përballesha
në konkurrencë me kauzë.

ɷ Tregu i punës në Europë, ja profesionet më të kërkuara në 2016
ɷ FOTO/ Turpet e Afganistanit, vendi bordello ku ‘luhet’ me djemtë e vegjël
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ɷ Po pse nuk përmbytet kurrë Korça?
ɷ Videolajm/ Qytetari tërheq vëmendjen e Ramës: Nuk bëhet shtet me “sustë”
ɷ Nga Carlo Bollino/ Tani si qytetar shqiptar çoj në gjyq Sali Berishën
ɷ Reforma në Drejtësi, komisioni firmos për shkarkimin e Llallës
ɷ Nuk i dhanë 700 euro pagë mban dy ditë peng në Tiranë maqedonasin
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MË TË KLIKUARA DJE

U rrëmbye në Durrës,
gjendet i pajetë në Krujë
Gazmend Çollaku

Aksident në Rrugën e
Rinasit një i vdekur e
dy të plagosur

Çahet argjinatura, lumi
Shkumbin del nga shtrati
në fshatin Çermë

Për të parë videon në smartphonin tuaj skanoni
QR CODE me APP të A1REPORT që shkarkohet falas
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FJALËKRYQESH

FJALËKRYQI PA SKEMË

nga Kadri VOKOPOLA
POLA

DUHET TË NXINI 33 KUTI
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VERTIKAL
1. Në krye të idealistëve.
2. Janë tifoëzë të djallit kuqezi.
3. Një stinë e acartë.
4. Ëinslet aktore.
5. Ullmann aktore.
6. Santa në New Mexico.
7. Eshtë baba.
8. Me break në tenis.
10. Janë vrimëzat në lëkurë.
11. Janë shifrat XXL.
12. Një goditje Àuturimthi... tenistike.
13. Pak aliteraturë.
14. Eshtë detyrim që paguhet.
16. Është edhe ai përdhes.
18. Fillojnë kalimin.
20. Një pjesë e studumimve.
21. Kështu thirrej traineri në Itali.
22. Daja në stolin bardheblu.
24. Hapin pa ku¿j.
25. Mbyllin një simbol.
26. Në krye të notarëve.
28. Në fund të vitit.
29. Ente Autonome.
32. Fillojnë matanë.
37. Parashtesë zmadhuese.
39. Ente Grumbullimi Rajonale.
40. Një agjenci e njohur lajmesh.
41. Adresa për shkurt.
42. Tommy... Jones aktor.
43. Roberto Baggio.
44. Diftong poetik.
45. Fillojnë romanin.
46. Ente Ekonomike.
47. Ekstreme në Rotary.
48. Fillojnë raportin.

20

24

29

34. Është shoshë.
35. Inicialet e Seagal.
36. Është yll i skuadrës.
38. Fillojnë transportin.
39. Mbyllin portet.
41. Oerter që hidhte diskun.
43. Personazhi në foto.
49. Personazhi në foto.
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-Unë dhe eti.
4. Chaney që qe aktor.
-Një burg lopësh.
5. Tregojnë edhe krahina.
Xhami i anglezëve.
6. Është legjenda.
-Ismail.... Vlora.
7. Qendër në kaos.
-Janë bas me katër tela.
8. Është prift.
9. Qytet në Kaliforni.
-Fillojnë detyrën.
10. Një si mantel.
-Gjysma e kishës.
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VERTIKAL
1. Është klinike ajo e
pacientit
-David që qe ¿lozof.
2. Tregon të kundërtën
-Roth aktor.
3. Ku¿zojnë lëvizjet.
-Është tele¿lmi.
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11. Një shenjë për zbritje.
-Keaton aktore.
-Një verë franceze.
12. Keith i ELP
-Janë zeshkanë.
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11. Janë pajtimet në shtyp
-Kaçaturian kompozitor.
12. Një lidhëz.
-Një biletë mujore.
13. Hapur në Angli.
-Boja e printerit.
14. Është thesari
-Fund divani.
15. Janë të vjetër demode.
16. Vendi i ferrit ku vuajnë
vrasësit e të afërmve.
-Inicialet e Mascagni-t.
17. Ngrihet nga të ftohtit
-Një është Mirel Josa.

I

HORIZONTAL
1. Mbyllin një studim.
6. Kush nuk ka.... nuk i ecën.
9. Pak diplomatike.
11. Eshtë i madh ndërmjet
skuadrave në një derby.
15. Teuta dikur.
17. Diftong në dietë.
18. Mund të jenë mente.
19. Klub Sportiv.
21. Fund ¿lmi.
23. Janë vendet aderuese.
24. Villa në kampionatin anglez.
27. Nastase ish-tenist
30. Immanuel Kant.
31. Janë në temë
33. Sousa trainer portugez.

SUDOKU
PLOTËSONI VENDET BOSH NË
MËNYRË QË ÇDO RRESHT E
KOLONË TË KETË NUMRAT NGA 1-9

PËRGJIGJE

HORIZONTAL
1. Rriten në kënetë
-Qytet në Itali
2. Banderas aktor
-Është shkak që nxirret
-Kaluar në krye
3. Rastet në skaje
-Rrjetë në tenis.
-Një roman me ciklin e
mbretit Artur.
4. Një vel mjegulle.
-Anna e Tolstojt
-Inicialet e Asimov.
5. Një anestetik
-Një pemë në manastir.
-Ruajnë pa ujë.
6. Me të nxjerrin letër.
-Ndiqen nga bubullima.
-Rastet pa set
7. Një strehim që kërkohet
politik
-Karl, që thirrej Postieri në
NBA.
-Fillojë aktivitetin.
8. Dy asa
-Një box për monsieur.
-Bëjnë arte me re
-Kapak pa ekstreme
9. Adam te Liverpool.
-Bëhet me pajtim.
10. Në fund të krahut.
-Ka kryeqytet Port-au-Prince.
-Një i sëmurë i përhershëm
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PËRGJIGJE
B

DASHI

DEMI

BINJAKËT

GAFORRJA

Nuk do jeni aspak tolerante me partnerin tuaj
sot dhe kjo mund te ndeze debate e probleme te
njëpasnjëshme. Mundohuni te riktheheni sa me
pare me këmbë ne toke. Nëse jeni beqare dhe
doni te realizoni takimin e ëndrrave, tregohuni
me te hapur dhe mos i ndrydhni ndjenjat.
Financat do jene te mira kështu qe mund te
kryeni pa frike çdo shpenzim te domosdoshëm.

Do jeni shume te arsyeshëm sot ju te dashuruarit
dhe nuk do lejoni qe mes jush dhe partnerit te
ketë mosmarrëveshje. Partneri nga ana tjetër
do ju surprizoje gjithë kohës. Beqaret do ende
nuk do e gjejnë personin e duhur dhe kane për
te mbetur vetëm. Buxheti nuk ka për te qene
i keq, megjithatë mire është qe te vazhdoni te
shpenzoni me maturi për te siguruar kështu
edhe te ardhmen.

Fale mbështetjes se madhe qe do iu japë Jupiteri,
ju te dashuruarit do i përballoni me sukses te
gjitha sﬁdat qe do ju dalin. Mbrëmja ka për te qene
e mahnitshme. Beqaret do kenë jashtëzakonisht
fat për te gjetur princin e tyre te kaltër. Ne planin
ﬁnanciar nuk do ju ndodhe asnjë e papritur sepse
gjithmonë i bëni me kujdes llogarite dhe mendoni
edhe për te ardhmen.

Dite e qete dhe pa probleme do jete kjo e sotmja
për te dashuruarit. Beni atë qe do ndjeni pa
menduar aspak për fare do vije me pas. Beqaret
do dashurohen pas një personi te afërt me miqtë
dhe do ja shprehin menjëherë pëlqimin. Financat
do dini si t’i menaxhoni ne çdo moment dhe nuk
do ju dale asnjë e papritur. Nuk do keni nevoje as
te merrni hua.

LUANI

VIRGJËRESHA

PESHORJA

AKREPI

Sot do afroheni edhe me shume me partnerin
tuaj dhe do ﬂisni me te për çdo gjë. Priten edhe
çaste romantike plot pasion. Beqaret do bëjnë
mire te mos luajnë shume me zjarrin sepse
mund te digjen keq dhe pasojat do i vuajnë
gjate. Ne planin ﬁnanciar duhet patjetër te bëni
kuﬁzime sa me pare sepse ne te kundërt mund
te ngeleni pa para.

Dite e ngrohte do jete kjo e sotmja për ata qe
janë ne një lidhje. Do merreni vesh për çdo gjë
me atë qe keni ne krah dhe nuk do keni kurrfarë
debati. Beqaret do bëjnë mire te reﬂektojnë
disa here para se te vendosin te dalin me dike,
pasi jo te gjithë personat janë ashtu si duken.
Buxhetin po nuk e menaxhuar me kujdes e
maturi do keni vështirësi te mëdha.

Partneri do ju trajtoje si kurrë me pare gjate kësaj
dite dhe ne disa momente nuk do ju besohet
as vete qe jeni ne realitet. Beqaret do bëjnë
mire t’i pranojnë te gjitha ftesat qe do ju bëhen
dhe me pas te vendosin çfarë do bëjnë. Pa u
provuar gjithçka nuk mund te jepet një përgjigje
përfundimtare. Ne planin financiar fati do ju
ktheje kurrizin dhe duhet te bëni kujdes.

Priten turbullira sot ne jetën tuaj ne çift. Do
ﬂisni hapur me partnerin dhe do e kuptoni se
perspektivat tuaja kane ﬁlluar te ndryshojnë
nga ato te atij. Beqaret do vazhdojnë te mbeten
vetëm sepse nuk do ju pëlqejnë aspak personat
qe do takojnë. Me shpenzimet tregohuni te
arsyeshëm gjithë kohës, ne mënyrë qe te mos
keni te papritura.

SHIGJETARI

BRICJAPI

UJORI

PESHQIT

Do diskutoni gjere e gjate sot me atë qe
keni ne krah dhe do merrni edhe vendim te
rëndësishme. Kishte ardhur koha. Beqaret
nuk do arrijnë dot te ﬁksohen pas ndonjë
personi dhe me shume gjase do mbeten me
te njëjtin status. Ne planin ﬁnanciar do keni
me shume fat se kurrë e pare. Buxheti do
vije duke u përmirësuar me ritme te shpejta.

Dite shume e veçante do jete kjo e sotmja për
ata qe janë ne një lidhje. Do i bëni gjerat ashtu
si do i ndjeni dhe kënaqësitë do jene te mëdha.
Beqaret do afrohen me ne fund me personin
qe pëlqejnë dhe do ja shprehin atij ndjenjat. Ne
planin ﬁnanciar, ndikimi i Hënës do jete i madh.
Ajo do ju nxite te mendoheni disa here para`se
te kryeni shpenzime.

Ka rrezik te zhgënjeheni nga partneri juaj sot
dhe do mendoni seriozisht për një ndarje. Yjet
sugjerojnë te bëni edhe përpjekjen e fundit sepse
asnjëherë nuk i dihet. Beqaret me mire te durojnë
edhe pak dite sepse sot mundësitë nuk do jene
te kënaqshme. Situata ﬁnanciare ka për te qene
shume here e mire se me pare. Do kryeni edhe
investime afatgjata.

Dite e mbushur me ulje dhe ngritje do jete kjo e
sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Shpeshherë
mund te ndiheni keq dhe do mbylleni ne vetvete.
Beqaret do ﬁllojnë te ndiejnë shume për një mik te
ngushte, vetëm se nuk do kenë guxim t’ia shprehin
ndjenjat. Gjendja financiare nuk do jete ne
periudhën me te mire te mundshme, megjithatë
do ju dalin për nevojat kryesore.
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KAMPIONATI

Braziliani

Vucaj

Partizani

Lucas Matos Martins ose i njohur
ndryshe edhe si Lucas Caniggia
është zyrtarisht lojtar i Flamurtarit.
Mesfushori brazilian është formuar
në ekipin e njohur brazilian të
Corinthians. I lindur në Sao Paulo në
vitin 1997, braziliani është një nga
blerjet më të bujshme.

"Rekuperimi po ecen mjaft mirë. Kam
besim se shumë shpejt dëmtimin do
ta lë pas. Pas katër ditësh rikthehem
në Tiranë dhe shpresoj shumë që
të jem gati për t’u bashkuar me
skuadrën"tha ai. Rikthimi tij në
gjendje optimale është një lajm mjaft
i mirë për bardheblute.

Ish-mesfushori i Romes, Filipe
Gomes ka arritur akordin
me Partizanin dhe te henen
mberrin ne Tirane. Braziliani
pjesë e skuadrës së Perugias
në Seria B vjen në formë
huazimi në ekipin e Partizanit
për 6 muaj.

Dylber Balla

D

TIRANE

ritëhije për të ardhmen e Vllaznisë.
Edhe pse tekniku
Armando Cungu
ka ¿rmosur kontratën për drejtimin e kuqebluve, ekipi ndodhet në kaos,
pasi gjatë ditës së djeshme
bojkotoi stërvitjen për shkak
se nuk morën përgjigje nga
Bordi Drejtues për pagat e
dy muajve të fundit. Kaq ka
mjaftuar që kapiteni Shtubina
së bashkë me pjesën tjetër të
ekipit të vendosin bojkotin
e stërvitjes deri në reagimin
zyrtar të bashkisë dhe bordit,
pasi në të kundërt nuk do të
kthehen në stërvitje. Burime
nga klubi shkodran theksojnë
që problemet do të marrin
fund shumë shpejt dhe se në
seancën e sotme gjatë prezantimit të trajnerit Cungu, kryebashkiakja Ademi së bashku
me bordin dhe trajenrin e ri
do t’i japin garanci ekipit për
2 pagat e prapambetura dhe të
ardhmen, pasi fondi pritet që
të kalojë në Këshillin Bashkiak.

MERKATO

Vllaznia në kaos, Skënderbeu
dhe Flamurtari nuk ndalen
Shkodra bojkot, sot prezantohet Cungu dhe zgjidhen problemet
respektojnë shumë.
Kuptohet se objektivate
Kukësit janë të ¿tojnë kupën
e Shqipërisë dhe të dalin në
KUKËSI
Europë. Ju premtoj se do të jap
Izair Emini, përforcimi i ri i
maksimumin që të ¿toj dhe do
Kukësit, ka folur rreth kalimit
të shënoj sa më shumë gola”,
përfundoi ai
për Lajm.
Skënderbeu ka ﬁrmosur me
e suksesshme, por fjalët do ia
lënë vendin fushës në fazën e
dytë për t’i kon¿rmuar.

FLAMURTARI

Pas prezantimit të trajnerit,
Flamurtari ka realizuar edhe
blerjen e parë këtë merkato
dimri nga Brazili. Lucas Matos
Martins ose i njohur ndryshe
edhe si Lucas Caniggia është
zyrtarisht lojtar i Flamurtarit.
Mesfushori brazilian është
formuar në ekipin e njohur
brazilian të Corinthians. I lindur në Sao Paulo në vitin 1997,
braziliani është një nga blerjet
më të bujshme të Flamurtarit
në merkaton e dimrit dhe do të
përforcojë kuqezinjtë në repartin e mesfushës pasi Caniggia
mbulon pozicionin e mesfushorit me tipare mbrojtëse. Braziliani konsiderohet si blerje

www.shqiptarja.com

21-vjeçarin Valmir Naﬁu nga
Tetova, i cili vjen nga Apoel Nicosia. Korçarët pritet që të sigurojnë
edhe të paktën dy blerje të tjera

Skënderbeu prezanton blerjet e reja Renato Carlos Martins dhe Valmir Naﬁu

të tij në kampionatin shqiptar,
ku do të luaj për herë të parë.
“Kam ¿rmosur me Kukësin
për gjashtë muaj, me mundësi
vazhdimi edhe një vit tjetër.
Jam pritur shumë mirë dhe më

TIRANA

24 herë
kampionët
e Shqipërisë
njoftojnë se
mesfushori
Erjon Vucaj ka nisur një javë
më parë terapinë intensive
në Athinë. "Rekuperimi po
ecen mjaft mirë. Kam besim
se shumë shpejt dëmtimin do
ta lë pas. Pas katër ditësh rik-

thehem në Tiranë dhe shpresoj
shumë që të jem gati për t’u
bashkuar me skuadrën"tha ai.
Rikthimi tij në gjendje optimale është një lajm mjaft i
mirë për bardheblute. Shumë
shpejt mesfushori pritet të
jetë i gatshëm për trajnerin
Ilir Daja.

SKËNDERBEU

Skëndërbeu vazhdon me
blerjet e rëndësishme këtë
merkato pas dy largimeve
të Olainkës dhe Berishës.
Skënderbeu ka firmosur me
21-vjeçarin Valmir Na¿u nga
Tetova nga Apoel Nicosia. Sulmuesi cilësohet një lojtar me
shumë të ardhme, por korçarët
nuk pritet që të ndalen këtu,
pasi do të ketë goditje të tjera.

KOMBËTARJA/ FLASIN TEKNIKU ITALIAN DHE MBROJTËSI I FROSINONES

De Biasi elozhe, Ajeti sﬁdon Hysjan: Do ta mund
S
ponsorizimi i trajnerit të
kombëtares De Biasi për
Hysajn dhe Ajetin ia ka
vlejtur 100%, pasi paraqitja
mjaft e mirë që kanë zhvilluar
në Serie A këtë edicion ka bërë
që mediat italiane t’u bëjnë
jehonë zbulimeve të teknikut të
kombëtares shqiptare. Në një
intervistë për La Gazzetta dello
Sport, tekniku ka zbuluar si e
ka zbuluar Arlind Ajetin dhe ka

pranuar se e ka llogaritur për
në Francë 2016. “Arlind Ajeti
është një mbrojtës agresiv,
por i pastër dhe pa faulle, ta
kalosh është shumë e vështrë. Unë kam qenë dhe jam
shumë i bindur në cilësitë e tij,
prandaj ia sugjerova trajnerit
të Frosinones. Për herë të parë
Ajetin e pashë në ‘Stamford
Bridge’ në shtator 2013, kur
Baseli fitoi 2-1 kundër Çel-

sit. Arlindi hyri në lojë në 10
minutat e fundit të ndeshjes
dhe e kreu punën mirë. Nga
atëherë ¿llova ta ndjek, e ftuam
në kombëtare dhe tregoi se
justifikoi besimin. Nëse do
të vazhdojë me këtë ritëm,
besoj që do të jetë gati për në
Europian”shprehet ai. Nuk
ka mbetur jashtë vëmendjes
edhe vetë mbrojtësi shqiptar
me origjinë nga Kosova pas

debutimit me gol, teksa ka
treguar për La Gazzetta dello
Sport, objektivat për 2016, idhullin, por edhe përjashtatjen

SULMUESI

Berisha dopietë në Australi, por
De Biasi ‘kokëfortë’ për Euro 2016
Besart Berisha vazhdon që t’i dërgojë sinjale De Biasit me
gola nga njëra javë në tjetrën në Kampionatin Australian
të Futbollit. Shqiptari shënoi dy gola për Melburn Victory
në barazimin 3-3 në fushën e Central Coast.Besart Berisha
është ngjitur në kuotën e 10 golave në 13 ndeshje. Në listën
e golashënuesve më të mirë të “A-League” në Australi, ishlojtari i kombëtares kuqezi është i dyti.Besart Berisha ngjitet
në kuotën e 73 golave në kampionatin Australian, teksa
synon të bëhet më i miri i të gjitha kohërave, pasi ka 15 gola
më pak se Thompson. Tashmë objektivi i vetëm i shqiptarit
është Euro 2016, por De Biasi vështirë se do e pranojë.

DE BIASI
“Arlind Ajeti është një
mbrojtës agresiv, por i
pastër dhe pa faulle, ta
kalosh është e vështrë.
Jam shumë i bindur në
cilësitë e tij, prandaj
ia sugjerova trajnerit
të Frosinones”tha
tekniku.

dhe mbresat nga Serie A. “Dy
objektivat për vitin 2016 janë
dy të siguroj mbijetesën me
Frosinonen dhe të luaj në ‘Euro
2016’ me Shqipërinë. Aventurën në
Itali e kam nisur
në mënyrën më të
mirë. Jam këtu falë
trajnerit De Biasi, i
cili më rekomandoi Frosinonen.
Shqipëria i është
mirënjohës, pasi
siguroi pjesëmarrjen në Kampionatin Europian, ku
shpresoj që të jem
pjesë e finaleve.
Përsa i përket Serie A, është një
kampionat shumë
i fortë, me sulmues
të talentuar, ndër të cilët do të
vlerësoja Higuainin. Idhulli im
është Ramos i Realit të Madridit, të cilin e ndjek gjithmonë. Për Hysjan kam reskpet, pasi është një shok i mirë
dhe një lojtar i madh, teksa
një gjë të tillë e ka treguar me
Napolin. Por nuk do ta toleroj
të dielën, pasi na duhet ¿torja

KALENDARI

SERIE A

ɷ 15:00 Carpi - Udinese
ɷ 18:00 Fiorentina - Lazio
ɷ 20:45 Roma – Milan
LA LIGA
ɷ 16:00 Barcelona - Granada
ɷ 18:15 Getafe - Real Betis
ɷ 18:15 Sevilla - Athletic Bilbao
ɷ 20:30 Real - Deportivo
ɷ 22:05 Levante – Vallecano
LIGUE 1
ɷ 17:00 Lyon - Troyes
ɷ 20:00 Angers - Caen
ɷ 20:00 Monaco - Ajaccio
ɷ 20:00 Montpellier - Bordeaux
ɷ 20:00 Reims -Toulouse
ɷ 20:00 Rennes – Lorient
përballë Napolit”deklaroi ai.
Derbi i shqiptarëve në Serie A
pritet që të ndihqet me interes
maksimal.

