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Buldozeri vjen sërish. Kur diplomati 
i ri në moshë, por i sprovuar në 

radhët e Departamentit të Shtetit, ku 
është një nga zyrtarët e mirëfi lltë të 
karrierës, ...

Kambanat që bien 
nga Uashingtoni

Nga ILIR KALEMAJ
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Policia e Tropojës: Viktima nuk kishte probleme hasmërie. Autori mohon akuzën

(Në foto) Ish-të përndjekurit gjatë një proteste
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EMRAT E NDRYSHIMET

ATP, statusi i 
secilës pronë në 
Durrës, Shijak, 
Krujë dhe Vorë
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INTERVISTA/ “Fëmijët ranë në tokë nga shpërthimi”

Historia e vrasjeve në familjen e tij. 42-vjeçari: Historia e vrasjeve në familjen e tij. 42-vjeçari: 
Asnjë ngjarje nuk u zbulua nga policiaAsnjë ngjarje nuk u zbulua nga policia

Tritol makinës
së biznesmenit,
Elton Ismaili:

Ja si shpëtuam

Një ditë pas shpërthimit me eksploziv në lagjen “15 
Tetori” të Vlorës, policia ka zbardhur detaje të reja në 
lidhje me këtë ngjarje. Mësohet se automjeti tip “Ford 
Focus” me targa AA987 KF, që u hodh ...

 

Debatet e Agollit 
në Byronë Politike 

me Ramizin për 
Arapin e Gjakovën

DOSSIER
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MITINGU

Bamir Topi: Më
25 qershor, FRD 
në parlament
dhe në qeveri

Nga ENRIK MEHMETI

Vrasja në Vlorë, gruaja: I pashë autorët në fytyrë

Në faqen 11

Bashkëshortja e Fatjon Sinanit: Na trokitën në derë, ishin me armë

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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INTERVISTA

Dhurata Çupi:  
Tri projektet

e PD-së për të
ndryshuar Dibrën

 

Armatosja e popullit, 
Kryemadhi: Krerët 
e bandave lëvizin 
me makina policie

Në faqen 2

“STUDIO E HAPUR”

LISTA E PLOTE ME EMRAT E TRASHEGIMTAREVE QE DO TE MARRIN KESTIN E DYTE

ISH-TE PERNDJEKURIT, 1000
PERFITUESIT QE MARRIN LEKET 

Nga ENRIK MEHMETI

I pashë në fytyrë personat që 
vranë burrin tim. Trokitën 

në derë dhe kur Fatjoni ra 
në tokë u shokova”. Kështu 
ka deklaruar para hetuesve 
të çështjes bashkëshortja e 
40-vjeçarit Fatjon Sinani, i 
cili mbrëmjen e së martës 

Në faqet 14-15

“GAZETA SHQIPTARE” 
kërkon të punësojë 

AGJENTË MARKETINGU.

OFERTE PUNE 

Të interesuarit të kontaktojnë 
në numrat e telefonit: 

068 20 74 397 dhe 068 80 87 323. 
e-mail: almasmokthina@hotmail.com
donaldaxhunga@gazetashqiptare.com 

Revolucioni kulturor ishte ajo 
lëvizje shoqërore dhe politike në 

Kinë, e cila u lançua nga Mao Ce Dun 
për të rinovuar shpirtin e lëvizjes se 
maocedunidesë, ...

Revolucioni kulturor
 me Drejtësinë

Vijon në faqen 21

Opinioni 
 Ditës Nga ELVIS ZAIMI i

Ministria e Financave: Paratë do i kalojmë vetëm në llogari bankare. 
Po rishihen dosjet e fëmijëve dhe nipërve të ish-të dënuarve politikë

u ekzekutua në banesën e tij 
në Vlorë. Në gjendje të rëndë 
psikologjike, gruaja i ka tre-
guar policisë se autorët ishin 
dy persona, të cilët u trokitën 
në derë, më pas ndodhi edhe 
krimi i rëndë. Ndërkaq, pas 
ngjarjes policia bëri me dije 
se kishin mundur ...
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FUSHATA ZGJEDHORE
INTERVISTA
Zv.kryetarja e LSI-së: PS është partia që po blen më shumë votat

Armatosja e popullit, Kryemadhi: Krerët
e bandave lëvizin me makina policie

"Rilindja e Republika e re, shumë larg koalicionit me LSI"
Zv.kryetarja e LSI-së, Monika Kryema

dhi akuzoi dje segmente të Policisë së
Shtetit se po bashkëpunojnë me ban-

dat. Gjatë bisedës në "Studio e Hapur", të
gazetares Eni Vasili në "News24", Kryema-
dhi tha se parashikon që Policia e Shtetit do
t'u vërë njollë këtyre zgjedhjeve.

A ndiheni të rrezikuar nga ky pakt PD-A ndiheni të rrezikuar nga ky pakt PD-A ndiheni të rrezikuar nga ky pakt PD-A ndiheni të rrezikuar nga ky pakt PD-A ndiheni të rrezikuar nga ky pakt PD-
PS?PS?PS?PS?PS?

Unë nuk mendoj. Ndoshta ky pakt ka bërë
që të zgjohen njerëz që nuk kanë votuar asn-
jëherë. Këta njerëz, kur kanë parë këtë Big Mac
kanë ndjerë neveri, sepse luftën kundër
kanabisit nuk e bëjnë elektricistët. Po të shi-
kosh ministrat teknikë, janë fare qesharakë.
Unë e kam thënë që sa herë Basha shan Ramën
mbyllen 100 mijë apo e kundërta, sa herë Rama
shan Bashën. Për një muaj, 2.800 biznese në
Tiranë kanë bërë kërkesë për mbyllje. Ne bëjmë
sikur i dëgjojmë ndërkombëtarët, por sa më
shumë destabilitet të ketë Shqipëria, aq më
shumë honorare marrin ata. Marrëveshja e
këtyre të dyve nuk ka asnjë problem. Jam e
bindur që të dy bashkë nuk i bëjnë 71 mandate.
Unë ia uroj që t'i marrë, që ta marrë timonin
vetë, se ai vetë e ka pasur. Nuk ka pasur asnjë
të LSI-së, as në Ministrinë e Financave. As në
"Albpetrol", blloqet e naftës po u jepen bi-
zneseve ruse. Asnjë në Ministrinë e Mbrojtjes,
as në Ministrinë e Brendshme... hipotekat kanë
Drejtorin e Përgjithshëm të LSI-së, po drejtori
i hipotekës së Tiranës, Durrësit, kush është?
Dhe kur ti merr një vërtetim, nuk e firmos
drejtori i përgjithshëm, por i rajonit ku jeton.

Pse nuk keni folur?Pse nuk keni folur?Pse nuk keni folur?Pse nuk keni folur?Pse nuk keni folur?
Arroganca e bëri që të dalë nga shtrati

Rilindjen. Sigurisht, në dy vitet e para nuk i
vë më shumë se 5 ose 6. Gjithçka ishte e
kalkuluar, sepse duhej të shkonim në zgjedh-
jet lokale dhe i duhej mbështetja e LSI-së.
Nëse LSI-ja do të dilte me kandidatët e saj të
pavarur, imagjino se si do të dilte PS-ja.

A duhej të kishit folur më përpara?A duhej të kishit folur më përpara?A duhej të kishit folur më përpara?A duhej të kishit folur më përpara?A duhej të kishit folur më përpara?
Kam folur.
Tani dukeni si parti opozitare...Tani dukeni si parti opozitare...Tani dukeni si parti opozitare...Tani dukeni si parti opozitare...Tani dukeni si parti opozitare...
Ka pasur qëndrime zyrtare LSI-ja. E

mbani mend Luan Ramën; 4 herë e ka
kërkuar Edi Ramën në parlament për sa i
përket luftës kundër drogës.

Nëse ju thoni që kjo qeNëse ju thoni që kjo qeNëse ju thoni që kjo qeNëse ju thoni që kjo qeNëse ju thoni që kjo qevvvvveri ka dështuareri ka dështuareri ka dështuareri ka dështuareri ka dështuar,,,,,
si mund ta mbani në këmbë këtë qeveri?si mund ta mbani në këmbë këtë qeveri?si mund ta mbani në këmbë këtë qeveri?si mund ta mbani në këmbë këtë qeveri?si mund ta mbani në këmbë këtë qeveri?

Po si do ta rrëzosh?! E di çfarë do të
ndodhte nëse LSI-ja do largohej nga koali-
cioni? Ti largohesh nga koalicioni dhe prapë
ministrat e tu të rrinin aty. Kushtetuta e
2008-ës nuk ta lejon këtë. Ti mund të largo-
hesh, Edi Rama nuk bënte mocion mosbesi-
mi dhe kjo vazhdonte.

Nëse ju do t'i hiqnit mbështetjen, kjoNëse ju do t'i hiqnit mbështetjen, kjoNëse ju do t'i hiqnit mbështetjen, kjoNëse ju do t'i hiqnit mbështetjen, kjoNëse ju do t'i hiqnit mbështetjen, kjo
qeveri nuk do kalonte asnjë ligj...qeveri nuk do kalonte asnjë ligj...qeveri nuk do kalonte asnjë ligj...qeveri nuk do kalonte asnjë ligj...qeveri nuk do kalonte asnjë ligj...

Po të mos i kalosh buxhetin, ai e kalon
me 1 të 12 e çdo muaji. Kushtetuta e 2008-ës
nuk të lejon.

Mund të bëheshe me PD-në?Mund të bëheshe me PD-në?Mund të bëheshe me PD-në?Mund të bëheshe me PD-në?Mund të bëheshe me PD-në?
Pse të bëhem me PD-në?! Gjithmonë dhu-

ratë i kanë marrë ata gjërat.

A ka një numër LSI-ja se sa janë sh-A ka një numër LSI-ja se sa janë sh-A ka një numër LSI-ja se sa janë sh-A ka një numër LSI-ja se sa janë sh-A ka një numër LSI-ja se sa janë sh-
karkuar nga administrata?karkuar nga administrata?karkuar nga administrata?karkuar nga administrata?karkuar nga administrata?

Unë nuk kam ndonjë statistikë të dhënë.
Nuk më ka interesuar, sepse e di që më datë
26 të gjithë do kthehen. U kemi thënë që të
gjithë të bëjmë kallëzim për shkelje të sta-
tusit dhe shantazhit publik.

A ka pasur denoncime?A ka pasur denoncime?A ka pasur denoncime?A ka pasur denoncime?A ka pasur denoncime?
Po. I kemi bërë denoncimet, madje edhe

zv.kryeministres. Më vjen për të qeshur.
Pse ju vjen për të qeshur?Pse ju vjen për të qeshur?Pse ju vjen për të qeshur?Pse ju vjen për të qeshur?Pse ju vjen për të qeshur?
Po se është shumë qesharake, por do

bëjmë denoncim, sepse nuk e dëgjon njeri.
Ose Task-Forca është e paligjshme, ose ajo
nuk e kryen mirë detyrën e saj.

Si e parashikoni ditën e zgjedhjeve?Si e parashikoni ditën e zgjedhjeve?Si e parashikoni ditën e zgjedhjeve?Si e parashikoni ditën e zgjedhjeve?Si e parashikoni ditën e zgjedhjeve?
Po u vijnë vërdallë njerëzve të LSI-së, u

kemi thënë 'mundohuni të mos provokohe-
ni. Të mos bini pre'. Rasti më flagrant është
i Gramshit, ku njerëz me bluza të PS-së kanë
provokuar kamerierin, pronarin e lokalit.
Pastaj shkuan në polici dhe thanë 'na
dhunoi administratori i lokalit'. Një masht-
rim i tërë! U kemi thënë të shmangin çdo
provokim. Kemi dëgjuar për blerje vote. Por
ajo që po e bën më shumë këtë është Partia
Socialiste. I kanë me punonjës të bashkive
të tyre. Dhe i lënë në vende të caktuara, dhe
pas orës 4 shkojnë dhe i shpërndajmë. Ne
kemi njoftuar edhe ambasadat e huaja, do
t'i çojmë edhe në prokurori. U kam thënë
'merruani lekët, miellin, çdo gjë, por ama të
dielën votoni'.

Ju keni bërë një padi ndaj kryeminis-Ju keni bërë një padi ndaj kryeminis-Ju keni bërë një padi ndaj kryeminis-Ju keni bërë një padi ndaj kryeminis-Ju keni bërë një padi ndaj kryeminis-
trit...trit...trit...trit...trit...

Nuk është shumë i qetë ai, ngaqë e bëjnë
këtë gjë, sepse pas orës 4 ata raportojnë,
bëjnë fushatë.

Çfarë prisni ju ndaj këtij kallëzimi, qëÇfarë prisni ju ndaj këtij kallëzimi, qëÇfarë prisni ju ndaj këtij kallëzimi, qëÇfarë prisni ju ndaj këtij kallëzimi, qëÇfarë prisni ju ndaj këtij kallëzimi, që
ai të dënohet?ai të dënohet?ai të dënohet?ai të dënohet?ai të dënohet?

Unë gjithmonë kam qenë skeptike sa u
përket institucioneve shqiptare, dhe është
normale.

Edhe ndaj parlamentit?Edhe ndaj parlamentit?Edhe ndaj parlamentit?Edhe ndaj parlamentit?Edhe ndaj parlamentit?
Po, edhe ndaj parlamentit, sepse me mua,

si deputet nuk është treguar shumë kor-
rekte.

Prisni një veprim nga prokuroria?Prisni një veprim nga prokuroria?Prisni një veprim nga prokuroria?Prisni një veprim nga prokuroria?Prisni një veprim nga prokuroria?
Sigurisht që presim! Ne e kemi konsultu-

ar me juristët tanë. Mendoj që do të re-

agojnë.
Kemi pasur edhe deklarata të Ilir Metës,Kemi pasur edhe deklarata të Ilir Metës,Kemi pasur edhe deklarata të Ilir Metës,Kemi pasur edhe deklarata të Ilir Metës,Kemi pasur edhe deklarata të Ilir Metës,

'do ar'do ar'do ar'do ar'do armamamamamatosim popullin'...tosim popullin'...tosim popullin'...tosim popullin'...tosim popullin'...
Me çfarë lëvizin kriminelët, a lëvizin me

makina policie!
E kE kE kE kE keni serioeni serioeni serioeni serioeni seriozisht kur thoni se do arzisht kur thoni se do arzisht kur thoni se do arzisht kur thoni se do arzisht kur thoni se do arma-ma-ma-ma-ma-

tosni popullin?tosni popullin?tosni popullin?tosni popullin?tosni popullin?
Po si... Ne jetojmë këtu në mes të Tiranës.

Po dilni e shikoni çfarë ndodh nëpër rrethe!
Të gjithë krerët e bandave që janë në kërkim,
lëvizin me makinat e policisë. Shkojnë me
ta në dreka e darka. Janë nga 20 vite të dënu-
ar për prostitucion në Itali, dhe bëjnë fush-
atë për PS-në. Nëse të vjen dikush të vendos
kallashnikovin, çfarë do bësh ti?! Në
Amerikë e ke me ligj! Po të hyri brenda, po
të dhunoi, çfarë do bësh ti?!

Ju jeni koshiente që kjo është një thirrje
e kundërligjshme, sepse këtë e bëri Berisha

Janë dy gjëra të ndryshme. Ilir Meta ësh-
të në një shtrëngim duarsh me një person
dhe nuk është as në tubim, as në deklaratë
publike, as në një mbledhje partie. Ilir Meta
është duke dhënë dorën dhe thotë 'po nuk i

kapi policia, do t'i kapë populli vetë'. Për ven-
dosjen e Fatmir Xhafës ministër i
Brendshëm pati një dritë shprese, një dritë
jeshile. Por nuk u la. Filloi lëvizje të drej-
torëve të policisë, por nuk vazhdoi. Po për
aq kohë sa ndenji ministër i Brendshëm, fil-
loi të lëvizë. Ai nuk u la.

Me cilën nga partitë do bëni koalicion?Me cilën nga partitë do bëni koalicion?Me cilën nga partitë do bëni koalicion?Me cilën nga partitë do bëni koalicion?Me cilën nga partitë do bëni koalicion?
Kjo është pyetje që nuk më përket fare

mua. Unë jam nga ato që them "do marrim 71
mandate". Jam si Edi Rama. Jo, unë nuk dua
timon, unë e kam frikë pushtetin. Në Shqipëri
është provuar që njerëzit që marrin poste sh-
këputen nga njerëzit. Është shumë shpejt për
koalicionet. PS-ja ka vajtur shumë larg me
LSI-në. Po kështu edhe PD-ja, drejtuesit e Re-
publikës së re. Dua ta korrigjoj edhe për PS-
në, në fakt Rilindja. Më gjeni një lësëist! Ndër-
sa të dyja rastet kanë vajtur shumë larg, qoftë
Rilindja, qoftë republika. Për mua duhen parë.

Si ndryshoi ai?Si ndryshoi ai?Si ndryshoi ai?Si ndryshoi ai?Si ndryshoi ai?
Kur ndryshoi jetën e vet personale, mos

u habisni për të gjitha gjërat.
Sa mandaSa mandaSa mandaSa mandaSa mandate do merte do merte do merte do merte do merrrrrrni?ni?ni?ni?ni?
Mendoj se më shumë se 43.
Si e parashikoni ditën e zgjedhjeve?Si e parashikoni ditën e zgjedhjeve?Si e parashikoni ditën e zgjedhjeve?Si e parashikoni ditën e zgjedhjeve?Si e parashikoni ditën e zgjedhjeve?
Do ketë pjesëmarrje shumë të madhe,

veçanërisht të të rinjve. Do të ketë implikim
shumë të madh të policisë. Segmente të pol-
icisë që janë emëruar në kohën e Saimir
Tahirit janë përfshirë jo vetëm në presionin
ndaj votuesve, por edhe në shpërndarjen e
parave. Mendoj që policia do t'i njollosë këto
zgjedhje.

PARASHIKIMI
"Segmente të
policisë që janë
emëruar në kohën e
Saimir Tahirit janë
përfshirë jo vetëm
në presionin ndaj
votuesve, por edhe
në shpërndarjen e
parave. Mendoj që
policia do t'i
njollosë këto
zgjedhje", - tha dje,
Kryemadhi.

KRYETARI I LSI-SË

Vasili: Deklaratat e Ramës, kambanë
alarmi, njoftova Uashingtonin

Kryetari i LSI-së, Petrit Vasili e quajti
kambanë alarmi deklaratën e Ramës

për përfshirje të Policisë së Shtetit në
mbledhjen e votave.  "Kjo është një kam-
banë alarmi që shteti mund të transfor-
mohet po të jetë në duar të këqija si ky,
mund të bëhet gjithçka vetëm e vetëm që
ky të realizojë egoizmat politike", - tha
ai, në "Top Story" të gazetarit Sokol Bal-
la. Ai tha se për këtë ngjarje të rëndë, siç
e cilësoi, ka njoftuar "partnerët ndërko-
mbëtarë, evropianë dhe amerikanë. Edhe
në Uashington". Pikërisht me këtë dek-
laratë të kryeministrit, Petrit Vasili jus-

tifikoi edhe thirrjen e Ilir Metës për "arma-
tosjen e qytetarëve". "Zoti Meta përdori në
mënyrë të qartë, një mënyrë të foluri popu-
llore për t'i vënë në dukje opinionit publik
gjendjen e pasigurisë së jashtëzakonshme
që krijoi Edi Rama me deklaratën e tij. Ish-
te shumë e qartë, mënyra, konteksti që Meta
i tha ato fjalë, që ky kryeministër është i
gatshëm që t'i kthejë organizatat e rendit
në skuadra partiake", - tha ai. I pyetur për
vërtetësinë e faktit nëse kryeministri Rama
e ka marrë 6 herë në telefon ditën e negoci-
atave, më 17 maj, dhe ai nuk ia ka hapur,
Vasili nuk e mohoi një fakt të tillë.

Zv.kryetarja e LSI-së, Monika
Kryemadhi, dje në "Studio e Hapur",
të gazetares Eni Vasili në News 24

Zv.kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
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BLERJA
E VOTAVE
Sa u përket akuzave se
LSI-ja blen votat, Meta
deklaroi se LSI-ja ka
votat e të rinjve dhe jo të
administratës. "Sikur t'i
marrin të gjithë njerëzit
që janë në administratë,
me presione, poshtërime
dhe torturime, le t'i
marrin të gjitha këto, të
mos kenë merak; LSI-ja
ka 600 mijë vota të reja.
LSI-ja nuk do t'ia dijë as
për administratën dhe as
për asnjë lloj presioni", -
u shpreh ai.

Kryeministri paralajmëron: Në çfarëdolloj forme që do të ndërtohet qeveria, LSI nuk do ketë vend

Rama: E sigurt që LSI nuk do jetë në pushtet
"Partitë e vogla, sisteme të mbyllura klanore dhe farefisnore"

"S'kam asnjë lloj
kurioziteti për t'i

provuar vetes.
Kryeministër u bëra.

Nuk kam nevojë për më
shumë pushtet. Nëse do
të isha autoritar, do ta

lija Bashën atje në
çadër të puthte asfaltin.

Mund të kisha marrë
100 deputetë duke

vazhduar vetë",
- tha dje, Rama.

DEKLARATA

Kryetari i Kuvendit: Dyert të hapura për PS, jo për Ramën

Ilir Meta: Edi Rama ka një
platformë dhune për zgjedhjet

dhune dhe represioni", -
tha Meta. Ai tha më tej se
LSI-ja është e hapur për të

bërë koalicion me socialistët
dhe jo me Edi Ramën. "Me
Ramën e kemi mbyllur, por

dyert e socialistëve janë të
hapura për koalicion". Meta
deklaroi se nuk ka asgjë per-

sonale me Ramën. "Nuk
kam asgjë personale me
Ramën. Nuk kam pasur
asnjëherë, që nga videoja
me Dritan Priftin që ësh-
të e ditur që ai e ka
orkestruar. Nuk përfshi-
hen në politikë gjërat per-
sonale", - është shprehur
Meta. Duke folur për
prishjen e marrëveshjes
me PS-në, Meta tha se "as-
njëherë ne nuk kemi pa-
sur një ftesë serioze për
koalicion dhe, nga ana
tjetër, PS-ja nuk iu
përgjigj kurrë kërkesës së
LSI-së për të bërë një
vlerësim". "Ai e donte LSI-
në nëse ai do të linte
opozitën në çadër. Pasi
mori Lulin në çadrën e
vogël për 3 orë, ai mendoi
se i mjaftonte Luli për të
deformuar procesin elek-
toral dhe për të ndarë për-
fitimet e tyre", - tha Meta
për Ramën.

Kryeministri Edi
Rama është shpre
hur i bindur në emi-

sionin "Dritare me Rudinën"
në "Vizion Plus", se LSI-ja
nuk do të jetë më pjesë e
qeverisë që do të dalë nga
zgjedhjet e 25 qershorit, në
çfarëdolloj forme që të ndër-
tohet ajo. "Kush e voton atë
parti për vendin e punës,
apo për premtimin për punë,
duhet të ndërrojë qasje,
sepse LSI-ja nuk do të jetë
më në pushtet pas datës 25
qershor. Kjo është gjëja e
vetme e sigurt pas 25 qer-
shorit. LSI-ja nuk do të ketë
më vend, në çfarëdolloj
forme që do të ndërtohet
qeveria e Shqipërisë", - tha
mbrëmë Rama. Duke iu
referuar mitingut që bëri
LSI-ja në Berat, Rama tha se
i kishin dërguar një video
dhe "gjatë kohës që fliste
njëri në mitingun madhësh-
tor, nuk kishte asnjë njeri",
duke shtuar se nuk është një
çështje lufte politike, por
është luftë për të ardhmen.
Sipas tij, nuk diskutohet se
kush do të qeverisë, pasi
drejtimin do ta marrë PS-ja.
Kryeministri Rama tha se
shqiptarët duhet të zgjedhin
PS-në për të çuar para refor-
mat. Sipas tij, Basha nuk
është i aftë. "Nuk duam të
fitojmë, duam timonin.
Imagjinoni sikur e ardhmja
e vendit dhe e këtyre refor-

mave të luhet për këto 10
vota dhe një nga ata të jeni
ju. Është moment historik,
dhe çdo njeri duhet të ush-
trojë të drejtën e tij. Luli
nuk është për këtë punë,
nuk ka asnjë aftësi të drej-

tojë dhe jo më të çojë përpara
këtë vend. Ata që zgjedhin
numrin 2, do të çojnë për-
para reformat e nisura.
Kush e voton atë parti për
kërdinë për punë, të ndër-
rojë parti, sepse LSI-ja nuk

do të ketë më vend në qeveri
pas 25 qershorit", - tha
Rama. Për deklaratën e
kreut të Kuvendit Ilir Meta,
i cili tha dje se Rama do që
ta bëjë "Shqipërinë burg me
ngjyra", kryeministri u
shpreh: "Nuk hyj në këto
polemika, se janë shumë të
ulëta për mua. Dua të
shikojmë të gjithë larg dhe
lart dhe të jemi të
vetëdijshëm që vërtet s'kemi
bërë sa duhet për t'u ndjerë
njerëzit aq mirë sa dua unë,
por të ndajmë mendjen do
bëjmë apo s'do bëjmë shtet".
Teksa më pas ka thumbuar
Metën me deklaratat e tij
para dhe pas marrëveshjes
me Bashën. "8 vjet ka qenë
kryetar partie, sillej si pres-

ident; sa e zgjodhëm presi-
dent, sillet si kryetar par-
tie", - tha Rama. Ndër të
tjera, Rama tha: "S'kam as-
një lloj kurioziteti për t'i pro-
vuar vetes. Kryeministër u
bëra. Nuk kam nevojë për
më shumë pushtet. Nëse do
të isha autoritar, do ta lija
Bashën atje në çadër të
puthte asfaltin. Mund të
kisha marrë 100 deputetë
duke vazhduar vetë. Iu luta
Bashës, sa s'ka më, dhe kjo
tregon se nuk kam nevojë
për më shumë pushtet. Na
jepni timonin, minimumin
jetik, që është i pashan-
tazhueshëm nga partitë e
tjera", - tha Rama. Kreu so-
cialist u shpreh për partitë
e vogla duke i konsideruar

sisteme të mbyllura klanore
që lindin për pushtet:
"Dëshironi të merrni shtetin
në dorë dhe ta bëni tuajin?
Nëse po, atëherë mos votoni
partitë e vogla, sepse janë
sisteme të mbyllura klanore
dhe farefisnore, ku një
grusht njerëzish menaxhon
pjesën e tepsisë së pushtetit.
Ato nuk bëjnë asgjë dhe nuk
kanë çfarë bëjnë, sepse nuk
lindin për të bërë gjëra, por
lindin për pushtet". I pyetur
se pse u lutet shqiptarëve,
Rama tha se ka nevojë për
një fuqi që të jetë e pan-
dalshme. "Qytetet janë një
aspekt, Rilindja Urbane ka
hapur disa vende pune nga
Tropoja deri në Konispol,
pjesë e programit për të bërë
shtet. Kemi shumë për të
bërë. Kemi shumë për të bërë
për administratën. Kemi fil-
luar t'i kurojmë plagët, por
ka shumë për të bërë. Kemi
nevojë për një fuqi që të jetë
e pandalueshme nga partitë
e tjera, dhe këtë mund ta
bëjnë shqiptarët me votën e
tyre", - tha Rama. Kreu i PS-
së u pyet edhe për mënyrën
e tij të komunikimit, për të
cilën tha: "Nuk po u kërkoj
dorën për t'u martuar dhe
as nuk po kërkoj krushqi.
Ju keni zgjedhur njerëzit e
dashur dhe t'ju rrojnë sa
malet! Unë jam këtu për
punë. Çdo kalë i kuq e ka
një huq. Nëse ky është huqi
im, ju doni kalin, apo meqë
kali ka një huq, ju do të
merrni gomarin, mushkën
apo kërriçin".

Darina Tanushi

LSI

"Kush e voton atë parti për vendin e
punës, apo për premtimin për punë

duhet të ndërrojë qasje sepse LSI nuk do
të jetë më në pushtet pas datës 25

qershor. Kjo është gjëja e vetme e sigurt
pas 25 qershorit. LSI nuk do të ketë më

vend, në çfarëdolloj forme që do të
ndërtohet qeveria e Shqipërisë"

“

Ish-kreu i LSI-së, Ilir
Meta, njëherësh edhe

president i zgjedhur, dek-
laroi mbrëmë se kryemi-
nistri Edi Rama ka ndër-
tuar një platformë dhune
për zgjedhjet e 25 qer-
shorit. Gjatë një debati me
gazetarë, në "Opinion" në
"TV Klan", Meta tha se
kjo është një platformë
dhune e ndërtuar nga Ril-
indja dhe jo nga PS-ja.
"Ka një platformë dhune
që është e Rilindjes, nuk
them e Partisë Socialiste,
gjithë këto gjëra që ndo-
dhin janë presione që
ndodhin nga aleatët që
duhet patjetër të marrim
sa më shumë vota. E
gjitha është një plat-
formë dhune dhe repre-
sioni, që nga heqjet nga
puna, dhuna fizike që
bëhet, dhe që nga mosve-
primi i policisë, që tregon
qartë një platformë

President i zgjedhur Ilir Meta

Kryeministri Edi Rama
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ZGJEDHJET
FUSHATA

Fushata, Oketa: Votoni FRD, dy partitë e vjetra po mbajnë peng vendin

Bamir Topi: Më 25 qershor, FRD
në parlament dhe në qeveri

"Basha drejton një të djathtë të përçarë"
MESILA DODA
Mesila Doda tha dje në studion e "News24", se rezultate
të mira PDIU-ja parashikon në Elbasan, Fier, Vlorë,
Durrës, Dibër, Korçë, Shkodër dhe Lezhë. Sipas saj,
PDIU-ja do të marrë deri në 10 mandate. "Kauza e PDIU-
së është çështja kombëtare. Kudo kemi shkruar kemi
folur me njerëzit, dhe kauza jonë është pritur shumë
mirë. Kemi mundur të nxisim një dozë patriotizmi
modern, jo nacionalizmi", - u shpreh Doda.



Shkarkohet kreu i Postës në
Skrapar, kallëzohen dy drejtorë

DORËHEQJA
"Në një akt kurbani për Ramën, Beqiri papritmas
dha dorëheqjen si kandidat për deputet i PSD-së.
Kjo dorëheqje, që ra si rrufe në qiell të hapur, ka
vetëm një qëllim: rritjen sadopak të shanseve për
Ramën, i gjashti në listën e PS-së, për të marrë
mandatin e deputetit", - shprehet z. Berisha.



Fryma e Re Demokra
tike synon jo vetëm të
jetë pjesë e parlamentit

të ri me përfaqësuesit e saj,
por edhe të bëhet pjesë e
qeverisjes. Në mbyllje të fus-
hatës për Tiranën, kreu i
FRD-së, Bamir Topi e cilësoi
marrëveshjen Rama-Basha si
një vazhdimësi të së keqes që
i bënë vendin që në 2008-ën
këto dy parti. Bamir Topi i
kërkoi liderit të opozitës të
kërkojë falje për ngjarjet që
kanë ndodhur kur ai ka qenë
drejtues ministrish dhe të
marrë besimin e qytetarëve.
Topi beson se çështja e pronës
do ta mbajë peng Shqipërinë
pa u integruar në BE edhe për
shumë vite. Ndërkohë që, me
votën e qytetarëve, këtë çësh-
tje ai premtoi që ta dërgojë për
zgjidhje në parlament. Bam-
ir Topi akuzon Ramën dhe
Bashën për marrëveshje per-
sonale duke i lënë të çorodi-
tur qytetarët dhe pa shpresë
për të ardhmen. Në mbyllje të
fushatës për kryeqytetin,
Topi shprehu bindjen se FRD-
ja do të jetë pjesë e parla-
mentit dhe qeverisë së re.
Ndërsa, nuk i kurseu akuzat
ndaj Lulzim Bashës, i cili si-
pas tij drejton një të djathtë
të përçarë dhe nuk ka
kërkuar falje për akuzat që
rëndojnë mbi të, për të fituar
besimin e qytetarëve. "FRD-ja
jo vetëm do të sigurojë man-
date në parlament, por do të
jemi pjesë e qeverisë.
Gjykojmë se marrëveshja
Rama-Basha u bë në dëm të
vendit. Kreu i PD-së Basha
duhet të kërkojë falje për
akuzat që rëndojnë mbi të
kur ishte ministër i
Brendshëm. Basha drejton të
djathtën e përçarë", - theksoi
z. Topi. Kreu i Frymës së Re
Demokratike, komentoi edhe
pak ditë më parë situatën poli-
tike në vend dhe fushatën ele-
ktorale të këtij muaji. Sipas
ish-presidentit, kjo fushatë
ka qenë pa përmbajtje dhe pa
formë, madje "fushata ka fil-
luar edhe me mjete të tjera". I
ftuar në "Koha për t'u zgjuar",
Topi është pyetur edhe për
marrëveshjen Rama-Basha,
për të cilën tha se dy liderët
mbuluan me grim një plagë
të madhe në Shqipëri që janë
zgjedhjet, për të cilat nuk
gjetën zgjidhje. "Gjëja më e
keqe e marrëveshjes Rama-
Basha ishte ajo që pritej të
bëhej dhe vetëm ajo nuk u bë;
u diskutua për gjithçka,
vetëm për listën e zgjedhjeve
nuk u diskutua. Përderisa s'u
vendos për një ligj korrekt, a
do kemi një parlament të be-
sueshëm? Gabimi i tyre është
që mbyllën me grim një plagë
të madhe në Shqipëri, që janë
zgjedhjet. Rama që është
kryeministër, del e thotë 'mos
votoni të tjerët'. Politikani
duhet të dalë e të thotë 'më
votoni mua', por mos u merr

me tjetrin", - theksoi z. Bamir
Topi. Ai shprehu shqetësimin
se një pjesë e kualifikuar e
shoqërisë shqiptare është lar-
guar jashtë. "Një pjesë janë
këtu, po janë strukur. Këtu
janë njerëz që rendin pas kar-
riges, nuk kanë vizion. Poli-

tikan është ai që sheh në per-
spektivë për 10-15 vjet. FRD-
ja është me një listë cilësore.
Në të gjitha qytetet kemi
njerëz të nderuar. Unë jam
misionar në politikë, s'kam
nevojë për karrige. Meqë janë
zgjedhjet, kemi propozuar që

parlamenti, nga 140 vetë të
shkojë me 100 vetë", - deklaroi
z. Bamir Topi. Kurse dje,
kryemësuesi i listës së FRD-
së në Tiranë, Gazmend Oketa
ftoi qytetarët e kryeqytetit që
të votojnë siglën e FRD-së, pasi
sipas tij, dy partitë e mëdha

PS dhe PD po mbajnë peng ven-
din për shkak të interesave të
ngushta klienteliste. "Vota
për Frymën e Re Demokratike
është një ndëshkim për dy par-
titë e vjetra që po mbajnë peng
vendin", - u shpreh gjatë një
takimi me banorët e njësisë 7

në kryeqytet, Gazmend Oke-
ta, kryesuesi i listës së Tiranës
për këtë forcë politike. Të di-
elën në Shqipëri do të zhvillo-
hen zgjedhjet e përgjithshme
parlamentare, ndërsa FRD-ja
në Tiranë kërkon votat për
Oketën.

Valentina Madani

Ish-kryeministri Sali Ber
isha ka komentuar sot

në faqen e tij të "Facebook"-
ut dorëheqjen e kandidatit
për deputet të PSD-së në
Vlorë, Leonard Beqiri. Si-
pas Berishës, vendimi për
dorëheqjen e tij erdhi si
akt kurbani nga ana e
kryeministrit Edi Rama,
me qëllim që ky i fundit të
fitojë mandatin e tij si de-
putet, pasi ndodhet i gjas-
hti në listë. "A do ta fusë
dot Leonard Beqiri,
Ramën në parlament? Të
dashur miq, dje (pardje)
pas tratativash intensive,
në një akt kurbani për Edi
Ramën, Leonard Beqiri
papritmas dha dorëheq-
jen si kandidat për de-
putet i PSD-së. Kjo dorëhe-
qje, që ra si rrufe në qiell
të hapur, ka vetëm një
qëllim: rritjen sadopak të
shanseve për Edi Ramën,
i gjashti në listën e PS-së,
për të marrë mandatin e
deputetit. Në të vërtetë,
me gjithë vetësakrifiki-
min e Beqirit, Rama
prapëseprapë duket i pa-
shpresë, pasi në tre polle
paralele, atë të PD-së, LSI-
së dhe vetë pollin e PS-së,

Sekreti i video-mesazhit të Ramës

Berisha: Rama i gjashti
nuk e merr mandatin

Rama nuk merr mandatin e
deputetit dhe mbetet jashtë
parlamentit njëlloj si Ram-
iz Alia në vitin 1991", shkru-
an z. Berisha në "Facebook".
Po dje, duke iu referuar
'qytetarit dixhital', ish-
kryeministri shprehet se
kryeministri Edi Rama nuk

është pritur sot në Shijak
nga qytetarët, ku shkoi
për një takim elektoral.
Sipas mesazhit të 'qytetar-
it dixhital', Rama pasi ka
parë se nuk kishte njerëz,
ka ecur rreth 70 metra në
këmbë dhe e ka lexuar nga
makina video-mesazhin.

Ministri i Drejtësisë, Gazmend Bardhi shkarkoi dje
nga detyra Drejtorin e IEVP Berat, Arif Dervishi

si dhe Drejtorin e IEVP Kavajë, Durim Perja, me moti-
vacionin e "Përdorimit të veprimtarisë së institucionit
për qëllime politike, pjesëmarrjes së paligjshme në fus-
hatë zgjedhore dhe keqmenaxhimit të institucionit".
Vendimmarrja e ministrit të Drejtësisë ka ardhur pas
inspektimeve të realizuara nga Drejtoria e Përgjiths-
hme e Burgjeve. Përveç kësaj mase, ish-Drejtori i Be-
ratit dhe Kavajës do të kallëzohen edhe penalisht për
veprën penale të parashikuar në nenin 328/a të Kodit
Penal. Gjithashtu, Bardhi pranoi dje dorëheqjen nga
detyra të Drejtorit të IEVP Elbasan, z. Renato Minoli.
Po dje, Drejtori i Postës në Skrapar, nga radhët e LSI-së,
Albert Bregu deklaroi se është shkarkuar nga detyra
me urdhër të ministres së Zhvillimit Ekonomik, Tur-
izmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Milva Ikonomi. Sipas
Bregut, atij i ka ardhur sot shkresa për largimin nga
puna dhe në të nuk ka një motivacion të saktë.

Kreu i FRD-së, Bamir Topi

Ish-kryeministri
Sali Berisha

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, dje në Shkodër
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Listat, kreu I PD: Bëra riciklimin e elitave. Shumëfishim të njerëzve në mitingjet tona

Basha: Beteja ime e përditshme
për hapjen e vendeve të punës
"Privatizimi i OSHEE nuk është tabu"
Kreu i PD-së, Lulzim

Basha, i ftuar mbrë-
 më në "Arena" në

"Ora News", premtoi se
nesër në pushtet lufta e tij e
përditshme do të jetë për
krijimin e vendeve të reja të
punës, pasi sipas tij qeveria
"Rama" i mashtroi sh-
qiptarët duke i detyruar që
të ikin jashtë shtetit për sh-
kak të varfërisë. Basha foli
mbrëmë edhe për ndry-
shimin e elitave, ndërsa u
shpreh entuziast se PD-ja
është pritur shumë mirë nga
shqiptarët gjatë fushatës
elektorale.

Z. Basha, si po shkonZ. Basha, si po shkonZ. Basha, si po shkonZ. Basha, si po shkonZ. Basha, si po shkon
fushata? Një fushatë ose efushata? Një fushatë ose efushata? Një fushatë ose efushata? Një fushatë ose efushata? Një fushatë ose e
stilit amerikan ose mung-stilit amerikan ose mung-stilit amerikan ose mung-stilit amerikan ose mung-stilit amerikan ose mung-
esë pjesëmarrjeje, ju aku-esë pjesëmarrjeje, ju aku-esë pjesëmarrjeje, ju aku-esë pjesëmarrjeje, ju aku-esë pjesëmarrjeje, ju aku-
zojnë kundërshtarët tuaj...zojnë kundërshtarët tuaj...zojnë kundërshtarët tuaj...zojnë kundërshtarët tuaj...zojnë kundërshtarët tuaj...

Hera e parë që e dëgjoj.
Sapo jam kthyer nga takime
masive në Kukës, Lezhë dhe
Shkodër. Ndërkohë ecjet në
Rrëshen, Rubik dhe Mamur-
ras u shndërruan në mit-
ingje. Kur e krahasoj këtë
me administratën e detyru-
ar të ulet me pahir në karri-
get e shtrenjta të kundërsh-
tarëve të mi politikë, e kup-
toj panikun dhe zilinë. Ma-
siviteti popullor në këtë fus-
hatë është tipar vetëm i PD-
së dhe jo i vetmi tipar unik,
është dhe tipari tjetër, e vet-
mja parti me plan ekonomik
është PD-ja, numri 6.

E keni ndjerë si në veriE keni ndjerë si në veriE keni ndjerë si në veriE keni ndjerë si në veriE keni ndjerë si në veri
edhe jug këtë përkrahje?edhe jug këtë përkrahje?edhe jug këtë përkrahje?edhe jug këtë përkrahje?edhe jug këtë përkrahje?

E jashtëzakonshme! Ësh-
të materializimi i një
përkrahjeje që ka nisur dy
vjet përpara. Masivizimin e
protestave nga jugu në veri
që i ka paraprirë vendimit të
madh për 'çadrën e lirisë',
marrëveshjes së 18 majit, që
është fundi i Republikës së
vjetër dhe kësaj klime zgjed-
hore. Falë insistimit të
qytetarëve, janë marrë ga-
rancitë formale për vëzh-
gimin e procesit dhe kam be-
sim të madh se me votën e
tyre, në 25 qershor qytetarët
shqiptarë masivisht do të
përfundojnë atë që kemi ni-
sur më 18 shkurt,
marshimin drejt një shteti
vërtet të qytetarëve dhe jo
më të politikanëve.

Ka aludime se ndryshi-Ka aludime se ndryshi-Ka aludime se ndryshi-Ka aludime se ndryshi-Ka aludime se ndryshi-
mi i listami i listami i listami i listami i listavvvvve të kandidae të kandidae të kandidae të kandidae të kandidatëvtëvtëvtëvtëveeeee
për deputetë që ju kenipër deputetë që ju kenipër deputetë që ju kenipër deputetë që ju kenipër deputetë që ju keni
bërë ka pasur një lloj reagi-bërë ka pasur një lloj reagi-bërë ka pasur një lloj reagi-bërë ka pasur një lloj reagi-bërë ka pasur një lloj reagi-
mi në bazën e PD-së...mi në bazën e PD-së...mi në bazën e PD-së...mi në bazën e PD-së...mi në bazën e PD-së...

Ka pasur vërtet, ka një
shumëfishim të njerëzve në
mitingjet tona. Njerëzit pres-
in atë që është normale në
ciklin politik të çdo partie në
Europë, riciklim të elitave.
Nuk ka kuptim të shkohet
në çdo fushatë me një ekip,
duhet ripërtërirë. Këtë kam

bërë, kam ripërtërirë ekipin,
për të ripërtërirë nesër me
energji të shumëfishuara sh-
tetin shqiptar për ta vënë në
shërbim të qytetarëve dhe
axhendës së qytetarëve, që
është ekonomia. Do bëj luftë
të përditshme për krijimin e
vendeve të punës. Pa uljen e
taksave, nuk ka rritje
ekonomike. Privatizimi i
HEC nuk duhet të jetë tabu.
Ekonomia nuk do të rritet
nëse nuk ulen taksat; ta har-
rojnë shqiptarët.

Çfarë do të bëni me ko-Çfarë do të bëni me ko-Çfarë do të bëni me ko-Çfarë do të bëni me ko-Çfarë do të bëni me ko-

mpanitë publike? Damianmpanitë publike? Damianmpanitë publike? Damianmpanitë publike? Damianmpanitë publike? Damian
Gjiknuri ka thënë se 'do tëGjiknuri ka thënë se 'do tëGjiknuri ka thënë se 'do tëGjiknuri ka thënë se 'do tëGjiknuri ka thënë se 'do të
privatizojmë OSHEE-nëprivatizojmë OSHEE-nëprivatizojmë OSHEE-nëprivatizojmë OSHEE-nëprivatizojmë OSHEE-në
dhe kompanitë e prodhim-dhe kompanitë e prodhim-dhe kompanitë e prodhim-dhe kompanitë e prodhim-dhe kompanitë e prodhim-
it të energjisë'...it të energjisë'...it të energjisë'...it të energjisë'...it të energjisë'...

Strategjia e privatizimeve
është një strategji e Partisë
Demokratike. Ajo mund të
jetë vetëvrasëse nëse kryhet
në afera korrupsioni dhe
plaçkitjeje.

Pse duhet ta bëni kur ajoPse duhet ta bëni kur ajoPse duhet ta bëni kur ajoPse duhet ta bëni kur ajoPse duhet ta bëni kur ajo
është fitimprurëse?është fitimprurëse?është fitimprurëse?është fitimprurëse?është fitimprurëse?

Ka pro dhe kundër. Bie fja-
la, privatizimi i OSHEE-së
nuk është tabu. Në qoftë se

kryhet për të favorizuar një
parti apo klan oligarkësh,
kjo është e dëmshme për sh-
qiptarët. Duhet të jetë pjesë
e një vendimmarrjeje kon-
sensuale për interesat e ven-
dit. Me fjalë të tjera, kjo ësh-
të publike dhe unë e shes. Bie
fjala do të bëjë palma. Ven-
dimi nuk do të më takojë
vetëm mua. Një pjesë e tyre
duhet të shkojë për fondin e
pensioneve. Nëse themi që
fëmijët e shqiptarëve duan
shkolla, atëherë duhet të sh-
kojë për ta. Bota ka ndry-
shuar dhe të vetmit që nuk
kemi ndryshuar jemi ne.
Detyra e qeverisë është për
hapje të vendeve të punës.
Ka shtete që kanë bërë luftë
për vende pune. Ne nuk po
themi që do të hapim luftë
me armë, por do të ulim
taksat. Si ka mundësi të
"Republika Serpska", që
nuk është as shtet, thith
investime të mëdha dhe
strategjike?! Ata u kanë of-
ruar investitorëve stra-
tegjikë oferta të parefuzue-
shme. Pagesa për kontrib-
utet shoqërore për 10 vite,
trajnime... Shteti nuk vjel
më taksa, sepse si do të
vjelësh taksa nga qepenat
mbyllur?! Sikur një person
të kishin punësuar, i bie
26.400 të shpunësuar për
shkak të terrorit dhe tak-
save totale, pra mungesë
totale të planeve nga Edi
Rama. Kjo është arsyeja se
pse Edi Rama refuzon deba-
tin. Nuk ka plan, premtim i
pambajtur, dhe prapë vjen
me plane pak të ndryshua-
ra, të cilat nuk do t'i mbajë.

JJJJJanë inanë inanë inanë inanë invvvvvestuar 600 mil-estuar 600 mil-estuar 600 mil-estuar 600 mil-estuar 600 mil-
ionë euro...ionë euro...ionë euro...ionë euro...ionë euro...

Palmat janë tharë,
pllakat janë thyer, kulla e
Korçës, që është një turp...
nuk kanë sjellë asnjë in-
vestim. Kështu kanë ikur,
me preventiv të fryrë, të
gjitha në xhepin e një gru-
pi miqsh të kryeministrit.
Ne mund të kishim siguru-
ar ujë të pijshëm me
gjysmën e parave për të
gjithë Shqipërinë.

Kanabisi në Shqipëri,
Hahn: Mbështesim

strategjinë kundër drogës
Bashkimi Europian synon të mbështesë strategjinë

kombëtare anti-kanabis, një nismë kjo e miratuar
së fundmi nga qeveria "Rama", ndërkohë që lufta
kundër drogës mbetet një nga pesë prioritetet kyçe
për hapjen e negociatave të anëtarësimit. Deklarata
vjen nga eurokomisioneri Johannes Hahn, i cili në një
përgjigje ndaj interesimit nga deputetja e Parlamentit
Europian Monica Macovei, bën me dije se Komisioni
Europian do të vijojë monitorimin e këtij procesi. "Ko-
misioni monitoron progresin në krijimin e një rekordi
solid në luftën kundër krimit të organizuar, i cili është
një nga pesë prioritetet kyçe për hapjen e negociatave.
Përmes Instrumentit së Ndihmës Përpara-Hapjes së
Negociatave, Bashkimi Europian mbështet me 13 mil-
ionë euro Ministrinë e Punëve të Brendshme, Policinë
e Shtetit dhe zyrën e prokurorëve që të adresojnë sfi-
dat e krimit të organizuar, me një fokus të veçantë në
kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike, terror-
izmit dhe pastrimit të parave. BE-ja synon që të japë
mbështetje të mëtejshme për qartësimin dhe zbatimin
e Strategjisë Kombëtare të Veprimit kundër Kultivim-
it dhe Trafikimit të Kanabisit 2017-2020, i aprovuar së
fundmi nga Qeveria e Shqipërisë", - tha Johannes Hahn.

SHKARKIMI
Ministri i Brendshëm, Dritan Demiraj kërkoi dje
shkarkimin e menjëhershëm të punonjësit të
Gardës së Republikës Florian Lala. Në një
njoftim për mediat, thuhet se në vijim të masave
të marra për ngjarjen e mëngjesit të ditës së
sotme në Dibër, ministri Demiraj i ka kërkuar
komandantit të Gardës së Republikës
shkarkimin e menjëhershëm nga detyra të
Florian Lalës, punonjës i Gardës së Republikës.



Ripërtëritja
"Nuk ka kuptim të shkohet në çdo fushatë me një
ekip, duhet ripërtërirë. Këtë kam bërë, kam
ripërtërirë ekipin, për të ripërtërirë nesër me energji
të shumëfishuara shtetin shqiptar për ta vënë në
shërbim të qytetarëve dhe axhendës së qytetarëve,
që është ekonomia", - tha z. Basha.

Kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha,
tashmë edhe kandidat për kryeministër, për të arri-

tur deri këtu i është dashur të bëjë punë të ndryshme,
mes të cilave edhe të punojë në "call center". Këtë e ka
zbuluar vetë Basha, pas një interviste të dhënë në studi-
on e Rudina Magjistarit në "TV Klan". "Kam punuar në
'call center', në Holandë, gjatë kohës që isha student. Shis-
ja në tregun amerikan një buletin financiar, që bënin dy
vëllezër shumë të suksesshëm në këtë fushë në Holandë.
Punoja nga ora 7 e pasdites deri në 11 të natës. Ata që
punonin paradite, shisnin për Europë. Ndërsa unë para-
dite isha në shkollë, prandaj më duhej të punoja pasdite.
Puna më dha mundësinë të paguaja vetë studimet e mia
dhe të fitoja para", - u shpreh kryetari i Partisë Demokra-
tike. Lulzim Basha ka rrëfyer edhe anën e tij jashtë poli-
tikës. Ka folur edhe për martesën me bashkëshorten e tij
Aurela në 2004-ën, ndërsa u shpreh se në atë kohë ishin
lodhur shumë, pasi ndryshe nga sot, ku për çdo gjë mjaf-
ton që të paguash, atëhere duhej të përgatisje vetë çdo
gjë. Ndërsa për vajzat, Basha tha se e vogla është koman-
dantja e shtëpisë. Ai ka treguar edhe një moment të siklet-
shëm që kanë kaluar ai dhe Aurela kur ajo ishte shtatzënë
me vajzën e vogël. Basha tha se atë kohë ishte në mes të
fushatës elektorale kur Aurela në muajin e shtatë të sh-
tatzënisë pati një komplikacion shqetësues, por që fat-
mirësisht e kaloi. Ai u shpreh se, ndryshe nga vajza e
parë, ai nuk mundi të asistojë në lindjen e së dytës.

Basha: Kam punuar në "call center"

PREMTIMI
"Do bëj luftë të
përditshme për
krijimin e vendeve të
punës. Pa uljen e
taksave, nuk ka
rritje ekonomike.
Privatizimi i HEC
nuk duhet të jetë
tabu. Ekonomia nuk
do të rritet nëse nuk
ulen taksat; ta
harrojnë shqiptarët",
- tha z. Basha.

Kreu i PD pa kostumin e politikanit

Kreu i PD-së,
Lulzim Basha
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Kryesuesja e listës, thirrje dibranëve: Reflektoni, me PD e nesërmja e sigurt

Çupi: Tri projektet madhore
të PD për qarkun e Dibrës

"Patriotët e mi do të kenë gjithë vëmendjen time"

ZGJEDHJET
INTERVISTA

Dhurata Çupi ka një
lidhje të hershme me
PD-në që nga krijimi i

27 viteve më parë. Prej saj nuk
u shkëput pavarësisht se znj.
Çupi ka mbajtur ndër vite disa
poste në institucionet të sh-
tetit dhe më pas edhe par-
tiake. Dhurata Çupi është
anëtare e Këshillit Kombëtar
të PD-së dhe nënkryetare e De-
partamentit për Pushtetin
Lokal në PD. Ajo kryeson
listën e PD-së në qarkun e Di-
brës dhe përgjatë 30 ditëve të
fushatës elektorale ka përsh-
kuar me këmbë me dhjetëra
herë të gjithë zonën e Dibrës
dhe Matit, duke takuar nga
afër banorët e qarkut. Për
"Gazeta Shqiptare", znj. Çupi
thotë se ka parë nga afër
shqetësimet dhe problemet e
shumta, varfërinë e tejska-
jshme të bashkëpatriotëve,
harresën e shtetit, ndaj u bën
thirrje atyre që të reflektojnë
më 25 qershor, pasi me PD-në e
ardhmja e tyre do të jetë e sig-
urt. Çupi i garanton ata se do
të kenë vëmendjen e saj nesër
në Kuvend deri në konkretiz-
imin e projekteve të PD-së. De-
putetja e re e PD-së hyri në
sallën e Kuvendit të Shqipërisë
një vit më parë, por Dhurata
Çupi do të jetë sërish në tem-
pullin e demokracisë për një
mandat të ri katërvjeçar.

Znj. Çupi, ju kryesoniZnj. Çupi, ju kryesoniZnj. Çupi, ju kryesoniZnj. Çupi, ju kryesoniZnj. Çupi, ju kryesoni
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hatës?hatës?hatës?hatës?hatës?

Ju falënderoj për këtë in-
tervistë. Po, është e vërtetë që
të kem privilegjin të jem në
krye të ekipit të fitores së Re-
publikës së Re në qarkun e
Dibrës më 25 qershor. Por
përtej kësaj, për t'iu përgjig-
jur pyetjes suaj dua të them
që gjatë këtyre ditëve jam për-
ballur më shumë se me gjithç-
ka me varfëri, me mungesë
infrastrukture dhe me har-
resë të qëllimshme të qever-
isë së Ramës për banorët e
këtyre zonave. Kam folur sy
më sy me ta, e kam ndier mlle-
fin që ata kanë ndaj keqqever-
isjes dhe politikave që ua
kanë sjellë litarin në fyt.
Ndonëse ka pasur mungesë
totale të vëmendjes ndaj mat-
janëve e dibranëve, duke i lënë
në vendnumëro edhe projek-
tet infrastrukturore që prej
2013-ës, kam parë që patri-
otëve të mi askush nuk mund

t'ua cenojë krenarinë, e në
këtë drejtim kam parë një
mbështetje maksimale prej
tyre në këtë betejë ven-
dimtare.

 K K K K Ku ku ku ku ku konsiston pronsiston pronsiston pronsiston pronsiston prooooogggggrami irami irami irami irami i
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brës?brës?brës?brës?brës?

Së pari dua të them se pro-
jekti i Lulzim Bashës është
projekt konkret dhe i prek-
shëm për çdo qytetar dhe do
ta nxjerrë vendin nga kjo
krizë e thellë ku është futur
katër vitet e fundit. Jam e bin-
dur se ky projekt do të shtri-

het në të gjithë Shqipërinë, pa
asnjë dallim, e sigurisht edhe
në qarkun e Dibrës. Në këtë
drejtim dua të ndalem te disa
angazhime konkrete për di-
branët. Në krye të axhendës
mbetet Rruga e Arbrit, një
projekt ky i braktisur nga
kryeministri aktual e që do
të mbyllet me sukses nga
qeveria e Lulzim Bashës. Për
këtë unë siguroj se do të jem
zëri i çdo dibrani në qeverinë
e Bashës, për t'i shkuar deri
në fund këtij projekti për ban-
orët e këtyre zonave. Duhet
të kuptojmë që këta banorë
nuk janë shumë kilometra
larg Tiranës, por infrastruk-
tura e keqe i ka lënë ata në
harresë. Së dyti dua të
ndalem tek infrastruktura në
përgjithësi. Investimet në
këtë sektor do të jenë prior-
itet i imi, pasi rrugët lidhin
fshatra e qytete, por krijojnë
afërsi, lehtësira mes njerëzve.
Por vëmendja ime do të jetë
jo vetëm për infrastrukturën
rrugore, por edhe për inves-
time në shkolla, deri në fsha-
tin më të largët apo në qend-
rat shëndetësore. Këto janë
disa nga shqetësimet më të
mëdha të këtyre banorëve. Së
treti, krijimi i vendeve të
punës, që bëhet i mundur
përmes politikave që do të
ndiqen nga qeveria e djathtë.
Projekti i Lulzim Bashës për
ulje të taksave, me taksë 9 për
qind krijon frymëmarrje për
biznesin, i cili mund të zgjero-
het e të krijojë vende pune.
Zona e Dibrës është zonë më
shumë rurale, e për këtë poli-
tikat në mbështetje të ferm-
erëve do të jenë prioriteti im.
Do të jem avokate e interesave
të patriotëve të mi, por besoj
se interesi i Lulzim Bashës
kryeministër për zhvillimin e
bujqësisë është i dukshëm
tashmë. Mendoj se nuk janë
pak 100 milionë euro inves-
time në bujqësi apo heqja e
taksës prej 240 lekësh për kar-
burantet.

Dhe çfarë u ofroni DibrësDhe çfarë u ofroni DibrësDhe çfarë u ofroni DibrësDhe çfarë u ofroni DibrësDhe çfarë u ofroni Dibrës
dhe dibranëve?dhe dibranëve?dhe dibranëve?dhe dibranëve?dhe dibranëve?

Po e them me plot gojën:
dibranët do të kenë të gjithë
vëmendjen time dhe an-
gazhimin tim për çdo projekt,
në mënyrë që banorëve të kë-
tyre zonave, të lënë në harresë
për 4 vjet, t'u japim mundës-
inë të dalin nga varfëria e të
sigurojnë ekonomi më të mirë
për familjet e tyre, e praktik-
isht kushte më të larta jetese.
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Dua të them diçka: 25 qer-
shori duhet të jetë datë reflek-
timi për çdo qytetar të Sh-
qipërisë. Është momenti për t'i

bërë thirrje ndërgjegjes së çdo
dibrani, çdo banori të saj që t'i
japin mundësinë vetes dhe
familjeve të tyre që të kenë një
të nesërme më të sigurt e të
drejtë. Është momenti që të
çojnë nëpër mend çdo ditë që
ka kaluar në këta katër vjet,
ku kërbaçi nuk ka munguar
ndaj tyre e ku janë pasuruar
pafundësisht pushtetarët. U
kërkoj që të bashkohen, të
ndëshkojnë keqqeverisjen e të
votojnë për të djathtën, si al-
ternativë për një ekonomi më
të fortë. Pasi e kam parë re-
alitetin në sy përmes
varfërisë së shkaktuar nga
qeveria e Ramës, jam e bin-
dur se duke votuar Partinë
Demokratike, dibranët do të

votojnë së pari për veten e për
një qeverisje të drejtë. Ata du-
het ta dinë që programi i Lul-
zim Bashës është konkret dhe
i besueshëm. Nuk është pro-
gram thjesht elektoral, është
program për themelimin e një
Republike të Re, jo një fasadë
apo mashtrim elektoral siç
bëri 4 vite më parë Edi Rama.
Të gjithë bashkë ne mund t'ia
dalim të punojmë më shumë
për familjet e shqiptarëve dhe
jo për xhepat e pushtetarëve.
Për këtë duhet që secili prej
nesh, të dielën e 25 qershorit
t'u drejtohet kutive të votim-
it e të votojë për alternativën
e djathtë, për Partinë
Demokratike që themelon Re-
publikën e Re.

Valentina Madani

THIRRJA
"25 qershori duhet
të jetë datë
reflektimi për çdo
qytetar të
Shqipërisë. Është
momenti për t'i bërë
thirrje ndërgjegjes
së çdo dibrani, çdo
banori të saj, që t'i
japin mundësinë
vetes dhe familjeve
të tyre që të kenë
një të nesërme më
të sigurt e të
drejtë."

PREMTIMI
"Dibranët do të kenë të
gjithë vëmendjen time
dhe angazhimin tim
për çdo projekt, në
mënyrë që banorëve të
këtyre zonave, të lënë
në harresë për 4 vjet,
t'u japim mundësinë të
dalin nga varfëria e të
sigurojnë ekonomi më
të mirë për familjet e
tyre, e praktikisht
kushte më të larta
jetese", - tha znj.
Çupi.

Deputetja e PD-së,
Dhurata Çupi

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
me Dhurata Çupin

 The United Nations High Commissioner for
Refugees Representation in Albania invites for

sealed Expression of Interest Proposals as
stated in the document below:

Invitation to Bid with Reference
UNHCR/Albania/2017/001

“INDUSTRIAL APPLIANCES”

Necessary documents in English, may be
obtained at the UNHCR Office at the address:
UNHCR, UN House, Skënderbej Street, Gurten
(Volswagen) Building, 2nd floor, Tirana, Albania.

Please note that deadline for submission of
proposals is 30 June 2017, 12:00.

The same set of documents in English, can also
be found at UN web site: www.un.org.al. at the

section “Employment and Procurement”.
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42-vjeçari: Më kanë vrarë vëllain, motrën, dajën. Policia të zbardhë ngjarjet

Tritol makinës, pronari Elton Ismaili:
U shokuam, ja si i shpëtuam atentatit
"Fëmijët ranë në tokë, ishim me shumë fat që shpëtuam"

SHKURT

TË SHOQËRUAR
Burime nga
Policia e Vlorës
dje bënë me dije
se autorët e krimit
kanë vendosur
rreth 400 gr tritol
në makinën e 42-
vjeçarit Elton
Ismaili. Mësohet
se pas ngjarjes së
rëndë, blutë kanë
shoqëruar dhe
marrë në pyetje 10
persona, disa prej
të cilëve me
precedentë
penalë.

10 PISTAT
E HETIMIT
Burime nga grupi
hetimor pohuan se po
hetohet në disa pista
për të mundësuar
identifikimin dhe
vënien në pranga të
autorëve që kryen
shpërthimin me
eksploziv. Konkretisht,
dyshohet se ngjarja
mund të ketë ndodhur
për shkak të
konflikteve që ka
pasur vite më parë
Elton Ismaili me
persona të tjerë, por
nuk përjashtohet
mundësia që të ketë
ndodhur dhe për
motive pronësie.

Seriali i vrasjeve
në familjen Ismaili

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një serial vrasjesh ka ndodhur në familjen
Ismaili ndër vite. Në vitin 1996, persona ende të panjo-
hur i kanë vrarë vëllain Elton Ismailit. Në vitin 2006,
persona ende të panjohur i ekzekutuan dajën në një
atentat, ndërsa u plagos rëndë vajza e këtij të fundit.
Një vit më vonë, në 2007, persona të panjohur i vranë
motrën 21-vjeçare, Enkelejdën, e cila ishte 6 muajshe
shtatzënë. Trupi i pajetë i së resë u gjet në bregdetin e
Jonufrës. Disa vite më parë, persona të panjohur ven-
dosën tritol tek dera e diskos në pronësi të Elton Is-
mailit. Të gjitha këta ngjarje nuk janë zbardhur nga
policia dhe prokuroria e Vlorës. Ndërkohë, Elton Is-
maili është dënuar në vitin 2007 për veprën penale
"pengmarrje", pasi u cilësua fajtor për rrëmbimin e
Klajdi Shehut, nipit të bosit të çimentos, Sulo Shehu.
Ngjarje kjo e ndodhur në vitin 2003.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Një ditë pas shpër
thimit me eksploziv
në lagjen "15 Tetori"

të Vlorës, policia ka
zbardhur detaje të reja në
lidhje me këtë ngjarje. Më-
sohet se automjeti tip "Ford
Focus" me targa AA987 KF,
që u hodh në erë në orët e
vona të mbrëmjes së të mar-
tës ishte në pronësi të Elton
Ismailit, emër ky i njohur
për policinë e qytetit bregde-
tar, pasi rezulton të jetë per-
son me precedentë penalë.
Pas kryerjes së veprimeve
hetimore paraprake, burime
zyrtare nga Drejtoria e Poli-
cisë së Qarkut të Vlorës bënë
me dije se autorët e krimit
kanë vendosur rreth 400 gr
tritol në makinën e 42-
vjeçarit Ismaili. Sipas he-
tuesve të çështjes, shpërthi-
mi nuk ka lidhje me ekze-
kutimin e 40-vjeçarit nga
Tropoja, Fatjon Sinani, e
cila ndodhi po mbrëmjen e
së martës në lagjen "Parti-
zani" të këtij qyteti. Burimet
e mësipërme pohuan se po
hetohet në disa pista për të
mundësuar identifikimin
dhe vënien në pranga të au-
torëve që kryen shpër-
thimin me eksploziv. Kon-
kretisht, dyshohet se ngjar-
ja mund të ketë ndodhur për
shkak të konflikteve që ka
pasur vite më parë Elton Is-
maili me persona të tjerë,
por nuk përjashtohet mun-
dësia që të ketë ndodhur dhe
për motive pronësie. Në
lidhje me këtë ngjarje, poli-
cia ka shoqëruar dhe marrë
në pyetje 10 persona, disa
prej të cilëve me precedentë
penalë. Gjithashtu, është
marrë në pyetje dhe pronari
i makinës "Ford Focus", El-
ton Ismaili, i cili ka deklaru-
ar para bluve se nuk ka dije-
ni se kush dhe pse ia hodhën
automjetin në erë. Ndërko-
hë, në një intervistë për
"Gazeta Shqiptare", 42-
vjeçari tha se ndodhej në
banesën e prindërve të tij
kur ndodhi shpërthimi. Ai u
shpreh se pjesëtarët e famil-
jes së tij janë të terrorizuar
nga ajo që ndodhi dhe se ish-
in me shumë fat që shpëtu-
an gjallë. Elton Ismaili rrë-
feu me detaje minutat e
tmerrit, ndërsa pohoi se vite
më parë i janë vrarë vëllai,
motra, daja dhe se i kanë
bërë atij atentat me tritol
dhe të gjitha këto ngjarje
nuk janë zbardhur. Ai u bëri
apel organeve kompetente që
të zbardhë atentatin e fun-
dit ndaj tij, por edhe ngjar-
jet e tjera të rënda që kanë
tronditur familjen Ismaili.

Zoti Ismaili, çfarë mundZoti Ismaili, çfarë mundZoti Ismaili, çfarë mundZoti Ismaili, çfarë mundZoti Ismaili, çfarë mund
të na thoni në lidhje me atëtë na thoni në lidhje me atëtë na thoni në lidhje me atëtë na thoni në lidhje me atëtë na thoni në lidhje me atë
ndodhi mbrëmjen e së mar-ndodhi mbrëmjen e së mar-ndodhi mbrëmjen e së mar-ndodhi mbrëmjen e së mar-ndodhi mbrëmjen e së mar-
tës?tës?tës?tës?tës?

Rreth orës 21:00 isha tek
shtëpia e plakut familjar-
isht për vizitë. Kemi ndenjur
rreth dy orë aty. Kur dolëm
nga banesa, sapo hapëm
derën, dëgjuam një shpër-
thim të fuqishëm. Në atë mo-
ment u shtrimë të gjithë për-
tokë. U shokuam. Fëmijët e
mi u terrorizuan. Dola me

vrap dhe pashë makinën, e
cila ishte bërë copë-copë nga
shpërthimi barbar. Fati ynë
që shpëtuam gjallë. Ai ishte
një atentat i mirëfilltë ndaj
meje dhe familjes sime dhe
mund të kthehej në tragje-
di.

Sa larg automjetit ishit?Sa larg automjetit ishit?Sa larg automjetit ishit?Sa larg automjetit ishit?Sa larg automjetit ishit?
4 metra larg makinës

ishim.
Mendoni se shpërthimiMendoni se shpërthimiMendoni se shpërthimiMendoni se shpërthimiMendoni se shpërthimi

ishte i qëllimshëm?ishte i qëllimshëm?ishte i qëllimshëm?ishte i qëllimshëm?ishte i qëllimshëm?
Normal që ishte i qëllim-

shëm, se nuk është shaka.
Keni pasur ndonjë pre-Keni pasur ndonjë pre-Keni pasur ndonjë pre-Keni pasur ndonjë pre-Keni pasur ndonjë pre-

sion apo kërcënim në tësion apo kërcënim në tësion apo kërcënim në tësion apo kërcënim në tësion apo kërcënim në të
kaluarën?kaluarën?kaluarën?kaluarën?kaluarën?

Kërcënime në të kalu-
arën kam pasur, më kanë

ndodhur 4-5 ngjarje të
pazbardhura. Dhe ngjarje të
rënda. Kështu që nuk ndi-
hemi të sigurt. Më shumë për
fëmijët, se sa për ne.

Ju thoni ngjarje të rën-Ju thoni ngjarje të rën-Ju thoni ngjarje të rën-Ju thoni ngjarje të rën-Ju thoni ngjarje të rën-
da. Bëhet fjalë për vrasjeda. Bëhet fjalë për vrasjeda. Bëhet fjalë për vrasjeda. Bëhet fjalë për vrasjeda. Bëhet fjalë për vrasje
dhe a është zbardhur ndon-dhe a është zbardhur ndon-dhe a është zbardhur ndon-dhe a është zbardhur ndon-dhe a është zbardhur ndon-
jëra prej këtyre vrasjeve nëjëra prej këtyre vrasjeve nëjëra prej këtyre vrasjeve nëjëra prej këtyre vrasjeve nëjëra prej këtyre vrasjeve në
fisin a familjen tuaj?fisin a familjen tuaj?fisin a familjen tuaj?fisin a familjen tuaj?fisin a familjen tuaj?

Asnjëra prej këtyre 4-5
ngjarjeve nuk është
zbardhur.

Po vetë, a keni pasurPo vetë, a keni pasurPo vetë, a keni pasurPo vetë, a keni pasurPo vetë, a keni pasur
ndonjë ngjarje të tillë tëndonjë ngjarje të tillë tëndonjë ngjarje të tillë tëndonjë ngjarje të tillë tëndonjë ngjarje të tillë të
ripërsëriturripërsëriturripërsëriturripërsëriturripërsëritur, ndonjë shpër, ndonjë shpër, ndonjë shpër, ndonjë shpër, ndonjë shpër-----
thim me eksploziv?thim me eksploziv?thim me eksploziv?thim me eksploziv?thim me eksploziv?

Po, kam pasur edhe një
rast tjetër para disa vitesh,
pranë pronës sime, tek

xhamia. Edhe ajo ngjarje,
përsëri e pazbardhur.

A keni ndonjë dyshim seA keni ndonjë dyshim seA keni ndonjë dyshim seA keni ndonjë dyshim seA keni ndonjë dyshim se
për çfarë arsye mund tëpër çfarë arsye mund tëpër çfarë arsye mund tëpër çfarë arsye mund tëpër çfarë arsye mund të
ketë ndodhur shpërthimi?ketë ndodhur shpërthimi?ketë ndodhur shpërthimi?ketë ndodhur shpërthimi?ketë ndodhur shpërthimi?
Keni konflikt me ndonjëKeni konflikt me ndonjëKeni konflikt me ndonjëKeni konflikt me ndonjëKeni konflikt me ndonjë
person?person?person?person?person?

Nuk kam dijeni dhe nuk
kam konflikt me asnjë njeri
dhe nuk e di nga më vijnë
këto gjëra. Shpresoj që ng-
jarja të zbardhet sa më parë
dhe autorët të vihen para
përgjegjësisë. Kam besim tek
institucionet e shtetit. Nuk
kam asnjë lloj dyshimi tek
asnjë person.

Çfarë dëmesh iu shkak-Çfarë dëmesh iu shkak-Çfarë dëmesh iu shkak-Çfarë dëmesh iu shkak-Çfarë dëmesh iu shkak-
tuan mjetit nga shpërthi-tuan mjetit nga shpërthi-tuan mjetit nga shpërthi-tuan mjetit nga shpërthi-tuan mjetit nga shpërthi-
mi?mi?mi?mi?mi?

Shpërthimi ishte i fu-
qishëm dhe u ndje jashtë
mase shumë.

Keni komunikuar meKeni komunikuar meKeni komunikuar meKeni komunikuar meKeni komunikuar me
policinë, çfarë ju ka thënëpolicinë, çfarë ju ka thënëpolicinë, çfarë ju ka thënëpolicinë, çfarë ju ka thënëpolicinë, çfarë ju ka thënë
për ngjarjen?për ngjarjen?për ngjarjen?për ngjarjen?për ngjarjen?

Deri më tani nuk më kanë
thënë asgjë nëse shpërthimi
ishte me fitil apo me telefon.
Ende nuk e dimë se si ndodhi.

Enrik Mehmeti

Kryen 7 grabitje në
pak muaj, 1 në pranga

dhe 3 në kërkim
SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR - Policia e Shko-
drës ka zbuluar dhe goditur
një grup grabitësish, duke
vënë një në pranga dhe
shpallur në kërkim një tjetër.
Gjithashtu, janë shpallur në
kërkim dhe dy persona të
tjerë, të cilët i blinin sendet e
vjedhura. Burime nga poli-
cia lokale pohuan se pas 5
muaj hetimesh, u finalizua
operacioni i koduar "Miss-
ing gift", ndërsa u bë i mun-
dur dokumentimi me prova
ligjore i 7 vjedhjeve me
dhunë. Mësohet se gjatë
këtij operacioni u arrestua
28-vjeçari Klodian Sinaj, i
cili ishte dënuar më parë për
vjedhje e armëmbajtje pa
leje. Ndërkohë, u shpall në
kërkim dhe punohet për
kapjen e 28-vjeçarit me ini-
ciale O. M., banues në lagjen
"Vasil Shanto" në Shkodër.
Nga hetimet e kryera ka re-
zultuar se këta dy shtetas
janë autorë të grabitjeve
(sulmonin kryesisht gratë)
të ndodhura nga 7 shkurti
i këtij viti deri më 12 qershor.
Gjithashtu, shpallur në
kërkim shtetasit: T.T. 61 vjeç
dhe K.T., 34 vjeç, të dy ban-
ues në Shkodër. Këta të fun-
dit dyshohet se në dyqanin
e tyre i pranonin dhe i blin-
in sendet e vjedhura nga
autorët e ngjarjes.

Sekuestrohen 700 gr
heroinë, arrestohen

2 poseduesit
FIERFIERFIERFIERFIER - Dy persona nga Fieri
kanë përfunduar në pranga,
pasi akuzohen për trafikim
të lëndëve narkotike.
Burime nga policia lokale,
dje bënë me dije se gjatë op-
eracionit të koduar "Bjondi"
u bë i mundur sekuestrimi i
një sasie prej 700 gr heroinë,
ndërsa u arrestuan dy per-
sona të dyshuar si posedues
të saj. Bëhet fjalë për shteta-
sit: Emiljano Peçi, 32 vjeç
banues në lagjen "Liri Gero"
dhe Blendi Rushi, 38 vjeç,
banues në lagjen "1 Maji" të
këtij qyteti. Arrestimi i kë-
tyre shtetasve u bë, pasi gjatë
kontrollit fizik, Blendi Rush-
it iu gjet dhe iu sekuestrua 1
dozë heroine, ndërsa gjatë
kontrollit në banesën e Peçit
u gjet dhe u sekuestrua një
sasi lënde narkotike e ndarë
në disa doza. Materialet i
kaluan prokurorisë së Fier-
it për veprime të mëtejshme
për veprat penale: "Prodhimi
dhe shitja e narkotikëve"
dhe "Trafikimi i lëndëve
narkotike".

Automjeti që u hodh në erëElton Ismaili, duke folur për “GSH”

SHOQËRIA PËRMBARIMORE
"KODRA BAILIFF SERVICE"sh.p.k
NJOFTIM PËR SHITJE NË ANKAND

Më 17.07.2017, në ora 16:00 (të hënen), zhvillohet ankandi i
dyte për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.
Kolaterali është:

Apartament, me sipërfaqe 87 m2, me numër pasurie 27/2+1-2, e
regjistruar në ZK 2932, volumi 5, faqja 103, me adresë në lagjen
“Dobrovë”, Peshkopi” ne pronesi te Bashkim Maliq Tahiri, Maliq
Vesel Tahiri, Bukurie Mehmet Tahiri, Lulzim Maliq Tahiri, Fatos Maliq
Tahiri dhe Majlinda Mexhit Tahiri

Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 1,708,000 (një
milion e shtatëqind e tetë mijë) lekë.

1. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 16.06.2017 deri
më datë 17.07.2017 në përfundim të orarit zyrtar (ora 16:00).

2. Ankandi do të zhvillohet në ambientet e zyrës së përmbarimir
“Kodra Bailiff Service” sh.p.k., me adresë në Rr; “Frederik
Shiroka”, Kulla.3, Shk.3 Kati 2, Nr. 4, Tiranë.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
“PASURINË NR. 25/17, Z.K 1677, VOL. 2, FQ. 185, SIP. TOTALE 1.080 M2, NGA TË CILAT, 500 M2
JANË SIP.TRUALLI, NDËRSA 334 M2 JANË NDËRTESË, SI DHE ÇDO PASURI TJETËR TË
LIDHUR NË MËNYRË TË PAZGJIDHSHME ME TË (PËRMIRËSIME, NDËRTIME, SHTOJCA TË
TJERA, TË DREJTA SI DHE ÇDO REGJIM TJETËR TË VEÇANTË, TË NJOHUR ME LIGJ MBI
NJË PJESË TË KËSAJ PASURIE OSE MBI GJITHË PASURINË NË FJALË), NË ADRESËN: FSHATI
FUSH-MILOT, KURBIN, NË PRONËSI TË DEBITORIT Z. ADMIR HALILI.
ÇMIMI 10.080.000 LEKË ", Data e zhvillimit të ankandit do jetë 04.07.2017.

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'
Adresa: Blv. "Gjergj Fishta", Pallati "GORA", Kulla 1, Kati 2, Tirane.
Cel:0684026666 ; 0693262866

Njoftim

Pranë zyres përmbarimore te shoq.“etebest”
shpk,adresa:Rr.”D.Hoxha”,nr.91/5, Tiranë,
zhvillohet ankand I hapur në datën 28.06/2017,
ora 15.30, Pasuritë ne shitje jane : Pasuria me
nr.143/10, Z.Kadastrale 3441,vol 6,
fq.247,reference 526,adresa Shullaz,Kurbin. dhe
2.pasuria me nr.214/10, Z.kadastrale 2365, volum
nr.7, faqe 171, reference 1781,adresa Fshat ,Lac.
Te interesuarit te paraqiten ne adresen:
Rr.”D.Hoxha” nr.91/5,Tirane. tlf.673019849;
email:etebest@gmail.com.
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Ministria e Financave "skanon" dosjet e fëmijëve dhe nipërve të ish-të dënuarve politikë

Trashëgimtarët, 1000 përfituesit e këstit të dytë
Ish-të përndjekurit, pagesat vetëm në llogaritë bankare

• Hurma Qazim Hakarepi
• Gjulso Qazim Tozo
• Arziko Qazim Lamko
• Asllan Qazim Zejnati
• Bahrije Qazim Lamaj
• Gjele Gjon Doçi
• Marte Mark Doda
• Gjyljana Mark Mjeku
• Silva Mark Lleshaj
• Viktor Mark Doçi
• Hanke Myrteza Kaziu
• Caje Myrteza Hoxha
• Lirije Myrteza Muça
• Kolë Paloke Laca
• Gjon Paloke Laca
• Mark Gjush Lumci
• Drande Gjush Kaci
• Tom Gjush Lumci
• File Gjush Palushi
• Kalianthi Spiro Labi
• Marika Ilia Konomi
• Jorgaq Ilia Labi
• Hajdhica Ilia Zoto
• Ylmie Syrja Muhameti
• Aferdita Syrja Isaj
• Agim Syrja Muhameti
• Floresha Syrja Lico
• Syrja Syrja Muhameti
• Sabri Mexhit Methasani
• Munir Mexhit Methasani
• Xhahit Mexhit Methasani
• Destan Mexhit Methasani
• Servete Mexhit Methasani
• Bukurije Mexhit Methasani
• Shpresa Mexhit Methasani
• Emine Ali Xhika
• Nerenxe RexhepXhika (Hoxha)
• Sofije Rexhep Xhika

(Dobrenji
• Xhevrije RexhepXhika

(Kryemadhi)
• Fatushe RexhepXhika (Muça)
• Hekuran RexhepXhika
• Minerva Sabri Lumi
• Artur Haki Lumi
• Apollon Haki Lumi
• Irma Haki Myftiu (Lumi)
• Zonje Bejo Rrapi
• Marjeta MaloXhafa
• Kostandin Malo Rrapi
• Barjam MaloRrapi
• Qamile MaloKabashaj
• Lindita MaloCejne
• Kushtrim Malo Rrapi
• Abedin HajriDidi
• Engjellushe Hajri Didi
• Flora HajriDidi
• Aferdita XhemalLaçi (Mocka)
• Afrim XhemalLaçi
• Lirije Mustafe Vjerdha
• Merita Nezir Vjerdha
• Bujar Nezir Vjerdha
• Arben Nezir Vjerdha
• Ardian Nezir Vjerdha
• Hajrie Kamberaj

• Qederi Beqo Kamberaj
• Manushaqe Beqo Kamberaj
• Sofia Jani Cavo
• Jorgji MihoCavo
• Spiro MihoCavo
• Jani MihoCavo
• Vasiliqi MihoDede
• Pandeli MihoCavo
• Thoma MihoCavo
• Kristo MihoCavo
• Evjem MihoShyti
• Edmond Selfo Pashaj
• Jetnor Selfo Pashaj
• Ilir Selfo Pashaj
• Hysen Selfo Pashaj
• Pellumb Selfo Pashaj
• Sokol Selfo Pashaj
• Tone LuceCekaj
• Ejell Gjok Ceka
• Jeta Gafurr Kodra
• Mediha Gafurr Ahmetega
• Adhurim Gafurr Jegeni
• Rushke Hamdi Hymeraj
• Raziki EmrullaHymeraj
• Razime EmrullaHymeraj

(Leka)
• Kalem EmrullaHymeraj
• Shiko EmrullaHymeraj

(Hysenllari)
• Adif EmrullaHymeraj
• Meri Andrea Dhora
• Valbona Vladimir Dhora
• Arben Vladimir Dhora
• Gjin Pal Paci
• Gjon Pal Paci
• Nikoll Pal Paci
• Pjeter Pal Paci
• Mrika Pal Pergjoka
• Mara Mark Paci
• Drane Pal Ameri
• Mereme IsufTirana
• Murvet IsufStermasi
• Namik IsufÇela
• Katrine Ndue Dedgjonaj
• Anton Ndue Dedgjonaj
• Liza Ndue Dedgjonaj
• Kristina Ndue Dedgjonaj
• Luan Muharrem Ferko
• Resmije Muharrem Belulaj

(Ferko)
• Esat Muharrem Ferko
• Xhemil Muharrem Ferko
• Ylavie Muharrem Ferko

(Cela)
• Bujar JaceLutaj
• Sanije Shahin Piku
• Agron Mersin Piku
• Engjell Ahmet Agolli
• Behxhet Ahmet Agolli
• Seadet Murat Mezini
• Florentina Nasir Katiaj (Mezini)
• Diana Nasir Mezini
• Refik Nasir Mezini
• Adnan Nasir Mezini
• Qirana Llambro Dhimojani

• Hristo Mihal Dhimojani
• Harrillo Mihal Dhimojani
• Eftiqio Mihal Dhimojani
• Janulla Mihal Dhimojani (Zoto)
• Bajram Karafil Isufaj
• Abedin Karafil Isufaj
• Qamil Karafil Isufaj
• Hazbije Jahje Zuna
• Kujtime Osman Zuna (Hysa)
• Zurie Osman Zuna (Torba)
• Nexhmedin Osman Zuna
• Shefqet Osman Zuna
• Kimete Osman Zuna (Manuka)
• Elez Osman Zuna
• Taibe Aqif Kallapodhi
• Sadete ElmazKallapodhi

(Kumbaro)
• Rakip ElmazKallapodhi
• Abedin ElmazKallapodhi
• Astrit ElmazKallapodhi
• Rubije Agaj
• Kastriot Agaj
• Antigoni Ndreu (Agaj)
• Valentina Zdrava (Agaj)
• Bujar Agaj
• Merita Mihali (Agaj)
• Lucija PrenGurakuqi
• Anton PjeterGurakuqi
• Viktor PjeterGurakuqi
• Cicilja PjeterGurakuqi
• Suela Muharrem Ismaili
• Ike Rako Nikolla

(Davidoviq)
• Ruzhe Rako Pelciq

(Davidoviq)
• Sllafko Rako Davidoviq
• Jovan Rako Davidoviq
• Kone Rako Rrethoji

(Davidoviq)
• Skender JahoRustem
• Shaqir JahoRustem
• Frange Pashk Lushi
• Ndue PjeterLushi
• Mare PjeterLushi (Fusha)
• Marie PjeterLushi (Gjetani)
• Xhevahire Hamid Trendafili
• Sami Hamid Myrto
• Antonjeta FilipDedi
• Mrike Llesh Llusku
• Ndue Pashk Llusku
• Valentina Pashk Llusku (Kocli)
• Roza Pashk Llusku

(Rrotani)
• Agustin Pashk Llusku
• Lutfije Hasan Belba
• Nazmi Qamil Belba
• Ceni Qamil Belba
• Sefer Qamil Belba
• File Qamil Belba
• Ahmet Qamil Belba
• Tone Pale Gjoka (Zagorjani)
• Mare Pale Gjoka (Zagorjani)
• Gjoke Pale Gjoka (Zagorjani)
• Rrok Pale Gjoka (Zagorjani)
• Alfred Mark Dema

• Gerardo Mark Dema
• Mustafa IsufÇala
• Naxhije Fetah Çala
• Gjyljana IsufÇala
• Lena Matosh Çala
• Hyrije Daut Qytyku
• Flutura Daut Qytyku (Noni)
• Fatbardha Qytyku (Dragoti)
• Vjollsa Qytyku (Cekani)
• Daut Qytyku
• Mirela Qytyku
• Anna Natale Graggilioni
• Mine Esat Cenga
• Ferizate Esat Cenga
• Borije Esat Cenga
• Ilir Esat Cenga
• Luan Esat Cenga
• Shege Esat Cenga
• Dashamir Esat Cenga
• BashkimEsat Cenga
• Nikoll Martin Palnikaj
• Syle Martin Palnikaj
• Hysen Avdi Golja
• Semiha Avdi Bali
• Remzije Avdi Kaloshi
• Violeta Avdi Lapardhaja
• Agron Avdi Golja
• Halil Selmani
• Qemal Selmani
• Hazis Selmani
• Tije Murrja
• Xhevrije Reci
• Athina Ilia Muzha
• Mefa Vishkulli
• Aqif Vishkulli
• Bukuri Vishkulli
• Gjyli Vishkulli
• Nazmi Vishkulli
• Emine HajrullaGazidede
• Njazi EmrullaGazidede
• Xhevdet EmrullaGazidede
• Reko MehdiSelfo
• Lirim Husam Selfo
• Mustafa (Shpetim) Husam

Selfo
• Nurihan Hetem Kulla
• Leze RrokSyku Metaj
• Ndue RrokMetaj
• Ded RrokMetaj
• Noc RrokMetaj
• Qamile Hito Velaj
• Sabina Hito Kostet
• Selman Hito Lamaj
• Zinete Bajram Lamaj
• Fatime Osman Xhafa
• Memnune Mahmut Selami
• Nazmije Mahmut Gjoni
• Envere Mahmut Askushaj
• Daut Ali Rapaj
• Shaqe Ali Vrapi
• Sadete Ali Baha
• Veledin Ali Rrapaj
• Fatushe Ali Kocaqi
• Sherife Beqo Kashari
• Bajame Alush Gjyshja

• Gani Alush Kashari
• Tushe Alush Gjyshja
• Zyber Alush Kashari
• Athina Vangjel Nathanaili
• Eleni MicoPando
• Kristaq MicoNathanaili
• Stavri MicoNathanaili
• Gjyste Gjon Miri
• Lodovik Pal Miri
• Gjeline Pal Preloshi
• Luçie Pal Syku
• Albert Pal Miri
• Violeta Pal Gjeka
• Valentin Pal Miri
• Ali Demirsha Qosja
• Saxhide Demirsha Qosja
• Fadile Demirsha Qosja
• Vexhide Demirsha Qosja
• Fiderie Demirsha Qosja
• Rexhep Demirsha Qosja
• Nexhmije MuharremAgolli
• Mendor Eqerem Agolli
• Dashnor Eqerem Agolli
• Adelina Eqerem Agolli
• Dafina Eqerem Kocllari

(Agolli)
• Melida Eqerem Haraciu

(Agolli)
• Biondina Eqerem Agolli
• Valentin Eqerem Agolli
• Viktor Eqerem Agolli
• Agostin Eqerem Agolli
• Jani Eqerem Prifti (Agolli)
• Elvana Asim Kazazi
• Kujtime Sule Golemi
• Perihane Asim Golemi
• Fatime IsufSeitaj
• Novrus Kadri Seitaj
• Mahmude Kadri Seitaj

(Xhika)
• Flamur Kadri Seitaj
• Portokalle Kadri Hazizolli

(Seitaj)
• Tefta Kadri Seitaj (Abazaj)
• Estref Kadri Seitaj
• Rohan Kadri Seitaj
• Vehbi MuhametFati
• Sude HysenHysa
• Mexhit Selim Hysa
• Fatime Selim Hysa (Çera)
• Tushe Selim Hysa (Mziu)
• Hane Selim Hysa (Elezaj)
• Shkurte Selim Hysa (Shehu)
• Selime Faik Bajrami
• Arben SaliBajrami
• Haxhi Sejfulla Smaci
• Razije Sejfulla Shirra
• Mude Sejfulla Smaci
• BashkimSejfulla Smaci
• Remzije Sejfulla Sulejmani
• Qazim Sabri Gjogjegja
• Zabit Sabri Gjogjegja
• Mimoza Sabri Alia (Gjogjegja)
• Sanie Ahmet Gjogjegja
• Djalosh Gani Meta

• Rrahime Gani Xholi (Meta)
• Nazmije Gani Gjura (Meta)
• Lutfie Gani Shtrezi (Meta)
• Tush Gani Meta
• Zymbyle Shkembi
• Yllson Nexhip Shkembi
• Haxhi Nexhip Shkembi
• Eqerem Nexhip Shkembi
• Xheviko Nexhip Avxhi
• Ferdane Nexhip Hoxhalli
• Sude HysenHysa
• Mexhit Selim Hysa
• Fatime Selim Hysa (Çera)
• Tushe Selim Hysa (Mziu)
• Hane Selim Hysa (Elezaj)
• Shkurte Selim Hysa (Shehu)
• Lirjana Dhimitri Bollo
• Kostandin Dhimiter Bollo
• Vasillaq Dhimiter Bollo
• Resmie Nazif Jazxhi
• Resmie Qemal Jazxhi (Agolli)
• Lule Qemal Jazxhi (Kape)
• Kadene Qemal Jazxhi

(Xhihani)
• Lumturije QemalJazxhi

(Mamelli)
• Nezahet FemiVehbiu
• Donika Xhevat Gumbardhi
• Tomorr Xhevat Vehbiu
• Liri Xhevat Luarasi
• Dylbere Muharrem Sulaj

(Kamberi)
• Gjyle Muharrem Lleshi

(Kamberi)
• Ruzhdije Muharrem Haka

(Kamberi)
• Xhavit Muharrem Kamberi
• Shaban Muharrem Kamberi
• Minushe Nazif Vrenozi
• Agim Nazif Vrenozi
• Kujtim Nazif Vrenozi
• Aferdita Nazif Vrenozi
• Lirie Nazif Vrenozi
• Dylber Nazif Vrenozi (Meto)
• Bafti Mersin Cerriku
• Haki Mersin Cerriku
• Nazmi Mersin Cerriku
• Mare Nikoll Doçi
• Pashke Martin Daçi
• Marije Gjonaj
• Pashk Martin Doçi
• Marte Martin Alcani
• Gjyste Martin Filaj
• Mhill Martin Doçi
• Kastriot Martin Doçi
• Gjelina Martin Jaku ( Doçi)
• Pashk Pal Bushi
• Engjell Pal Bushi
• Dile Pal Bushi
• Lazder Pal Bushi
• Dua Imer Aliaj
• Gjyle Imer Vasili
• Ibrahim Imer Bardhoshi
• Sanije Imer Maci
• Syl Imer Bardhoshi

Trashëgimtarët e ish-të
dënuarve politikë
kanë gati këstin e dytë

të pagesës së dëmshpërblim-
it. Bëhet fjalë për 1000 për-
fitues, të cilët kanë dorëzuar
dokumentet dhe janë në
pritje të pagesës. Burime zyr-
tare nga Ministria e Finan-
cave bëjnë të ditur se së
shpejti do të lëvrohet fondi
dhe paratë do të jenë në llog-
aritë bankare, që kanë dorë-
zuar pranë Drejtorisë së Pag-
esave Përfituesit. Ndërsa për
trashëgimtarët që kanë ende
mangësi në dokumentacion,
pagesa do të kryhet vetëm

DOSJET
• 23 mijë është numri i ish-

të përndjekurve politikë,
që përfitojnë
dëmshpërblim.

• 1500 ish-të dënuar
politikë të kategorisë
parësore kanë marrë
këstin e shtatë dhe janë
në pritje të këstit të tetë.

• 500 trashëgimtarë ish-të
dënuar politikë kanë marrë
deri tani vetëm këstin e
parë.

• 600 trashëgimtarë të ish-
të dënuarve polikë kanë
marrë më shumë se dy
këste dhe janë në pritje të
kësteve të radhës.

pas plotësimit të dosjes sipas
kërkesave ligjore.
TRASHËGIMTARËT

Fëmijët e ish-të dënuarve
politikë dhe nipërit e tyre du-
het të plotësojnë një sërë do-
kumentesh për të marrë dëm-
shpërblimin. Dokumentacio-
ni që duhet të dërgohet në
Ministrinë e Financave për
shpërndarjen e këstit të dytë
është: 1. Numrat e llogarisë
bankare në Lekë për çdo
trashëgimtar, ose për perso-

nin e autorizuar që ka
prokurë të posaçme për
tërheqjen e dëmshpërblimit,
(dokumenti bankar i vitit
2015). 2. Dokument identiteti
(kopje letërnjoftimi, pasa-
portë) të çdo trashëgimtari
ose të personit që ka prokurë
të posaçme për tërheqjen e
dëmshpërblimit. Pagesat e
këstit të dytë do të kryhen
mbi bazë të dokumentacionit
të dërguar për pagesën e
këstit të parë, kur nuk ka: 1.

Kontestim nga rrethi i famil-
jarëve, trashëgimtarët. 2. Nuk
ka ndryshime të statusit të
ish-të dënuarit politik ose të
trashëgimtarëve, jetojnë. 3.
Nuk ka revokim të prokurës
së posaçme. Ndërsa për rastet
kur trashëgimtarët, sipas
këtij ligji, kontestojnë ose ka
ndryshime të statusit, nuk je-
tojnë, dokumentet që duhet
të dërgojnë në Ministrinë e
Financave janë ato të trajtu-

FONDI 2 MILIARDË LEKË
Fondi i vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit prej
2 miliardë lekësh do të shpërndahet në masën 70%
për kategorinë parësore dhe 30% për trashëgimtarët
e ish-të dënuarve. Ministria e Financave ka 23 mijë
dosje ish-të përndjekurish politikë, të cilët janë për t'u
trajtuar financiarisht.

VERIFIKIMI
Ministria e Financave po punon për eliminimin e të gjitha
pengesave artificiale dhe vonesave në pagesat e kësteve
të dëmshpërblimit. Ministria e Financave u kërkon
shoqatave të ish-të përndjekurve politikë dhe individëve
të interesuar, që të përcjellin pranë saj çdo shqetësim
që ata kanë lidhur me procesin e dëmshpërblimit të
ish-të përndjekurve politikë të regjimit komunist.

ara në materialin me titull:
Dokumentet që duhen dër-
guar për pagesën e dëmshpër-
blimit për trashëgimtarët.
Kur trashëgimtarët, sipas
këtij ligji e revokojnë del-
egimin me prokurë, doku-
mentacioni që duhet të dër-
gojnë në Ministrinë e Finan-
cave është: 1. Revokimi i
prokurës origjinale. 2. Numër
llogarie bankare në Lekë për
çdo trashëgimtar. 3. Doku-

ment identiteti (kopje letërn-
joftimi, pasaportë) për çdo
trashëgimtar.

Ornela Manjani

EKONOMI
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TRASHËGIMTTRASHËGIMTTRASHËGIMTTRASHËGIMTTRASHËGIMTARËTARËTARËTARËTARËT
E NIVELIT TË DYTËE NIVELIT TË DYTËE NIVELIT TË DYTËE NIVELIT TË DYTËE NIVELIT TË DYTË

• Sabije Imerr Lasku
• Sali Imerr Kuqi
• Sulejman ImerrKuqi
• Sofije Imerr Ashiku
• Sabie Hamit Boda
• Shyqyrie Hamit Korsita
• Shazie Hamit Marini
• Hatie Hamit Laçi
• Shpresa Hamit Dauti
• Gezim IkbalAvdullari
• Selman IkbalAvdullari
• Bletmir IkbalAvdullari
• Avni Myslim Sali
• Bajram Myslim Sali
• Dituri Myslim Sali
• Hajdine Myslim Sali
• Niazi Myslim Sali
• Petrit Myslim Sali
• Qemal Osman Saliko
• Sali Òsman Saliko
• Luftar (Jorgo) Osman Saliko

(Vodica)
• Dashmire ZenelSaliko
• Elmas Zenel Saliko
• Feruze Zenel Saliko
• Hatixhe Zenel Saliko
• Kastriot Zenel Saliko
• Mydin Zenel Saliko
• Sazan Zenel Saliko
• Xhemal Zenel Saliko
• Zef Sokol Megjaj
• Fran Zef Prebibaj
• Gjin Zef Dedndreaj
• Agim Zef Dedndreaj
• Sokol Zef Dedndreaj
• File Zef Kulla
• Hair AsllanZejnati
• Gjon AsllanZejnati
• Defrim AsllanZejnati
• Lubjana AsllanZejnati (Lengu)
• Vilson NurceLamaj
• Eda NurceNallbani
• Tomor NurceLamaj
• Fatmir NurceLamaj
• Deshira NurceLamaj
• Tatjana NurceDinoshi
• Suzana Kolë Hoti/Laca
• Tonin Kolë  Laca
• Terezina Kolë Martini/Laca
• Brigjida Kolë Zadeja/Laca
• Jolanda Kolë Kokobashi/Laca
• Antonieta Gjon Nikolla (Laca)
• Rozi Gjon Papajani
• Gjyzepina Mark Vlashaj
• Rita Mark Mangaj
• Kole Gasper Kaci
• Dede Gasper Kaci
• Aleksander Gasper Kaci
• Lodovik Gasper Kaci
• Lizabete HileNdoja
• Sander HilePalushi
• Lace PjeterVlashaj
• Zef Sokol Megjaj
• Fran Zef Prebibaj
• Gjin Zef Dedndreaj
• Agim Zef Dedndreaj
• Sokol Zef Dedndreaj
• File Zef Kulla
• Bledar Syrja Muhameti
• Erjon Syrja Muhameti
• Vasiliqi Sofokli Muhameti
• Zihni Sabri Methasani
• Sanie Sabri Methasani
• Mentat Sabri Methasani
• Masllam Sabri Methasani
• Mukadese MunirMethasani
• Namik Munir Methasani
• Leftere Munir Methasani
• Asim Munir Methasani
• Bilurke Munir Methasani
• Fitim Munir Methasani
• Edmond Xhahit Methasani
• Merita Xhahit Methasani
• Rrahim Destan Methasani
• BashkimDestan Methasani
• Teuta Destan Methasani
• Zabit Destan Methasani
• Ardiana Destan Methasani
• Hazis Qazim Ndreu
• Arshi Abdi Ndreu
• Kadife Abdi Hoxha
• Alltane Abdi Hoxha
• Hiqmet Rrapaj
• Mufit Rrapaj
• Sejdi Rrapaj
• Patriot Rrapaj
• Alie Rrapaj
• Adelina Rrapaj (Gjuzi)
• Fatmir Rrapaj
• Pellumb Rrapaj
• Adhurim Rrapaj
• Petro Pandeli Cavo
• Ilia Pandeli Cavo
• Mikel Ejell Ceka

• Alfons Ejell Ceka
• Vojsava Ejell Ceka
• Shezaje ZeqoBeshtika
• Dhurata Abdyl Kasa
• Gramoz Abdyl Beshtika
• Kujtim Abdyl Beshtika
• Arben Mehmet Liçi
• Lindita Mehmet Liçi
• Lejla Idriz Sadikaj
• Sazan Idriz Muzhaku

(Sadikaj)
• Shkendije Idriz Sadikaj

(Fuchs)
• Donika Idriz Sadikaj (Tupja)
• Adrian (Avdulla) Idriz Sadikaj
• Alem Sinan Brahimaj
• Aneta Sinan Rexhaj
• Fuat Sinan Brahimaj
• Shpetim Sinan Brahimaj
• Skender Sinan Brahimaj
• Bajame HysenMolla
• Tomorr Faslli Molla
• Fisnike Faslli Kryemadhi
• Ervehe Faslli Malollari
• Sali Faslli Molla
• Barjam Faslli Molla
• Besnik Faslli Molla
• Liza Lazer Jaku
• Rrok RrokJaku
• Zef RrokJaku
• Gjon RrokJaku
• Lazer RrokJaku
• Shuke RrokJaku
• Nazmije Qamil Manjani (Seitaj)
• Lutfije Qamil Brahja (Seitaj)
• Dane Qamil Kola (Manjani)
• Musa Qamil Manjani
• Faik Qamil Manjani
• Arif Qamil Manjani
• Adem Qamil Manjani
• Dashurie Qamil Kola (Manjani)
• Adivije Qamil Hamzai (Manjani)
• Qeriman ShabanQosja
• Hysen ShabanQosja
• Irfan ShabanQosja
• Edip ShabanQosja
• Fluturim ShabanQosja
• Hafsa ShabanQosja
• Rasiha ShabanQosja
• Ndrek GjinMacaj
• Kol GjinMacaj
• Pal GjinMacaj
• Dave GjinRajta (Macaj)
• Lirije Ferit Jegeni
• Mit-Hat HajriJegeni
• Alfred HajriJegeni
• Jalldiz HajriMalo (Jegeni)
• Artansa HajriBallanca
• Laura HajriJegeni
• Mimoza HajriJegeni
• Ilia Tashul Kapurani
• Vangjel Tashul Kapurani
• Llazo Tashul Kapurani
• Petro Tashul Kapurani
• Kristaq Tashul Kapurani
• Lize Prele Aliaj
• Pjeter Prele Aliaj
• Maria PrenMilloshi (Gjergo)
• Margarita Pren Milloshi

(Guralumi)
• Rafaela PrenMilloshi (Çuku)
• Mikelin PrenMilloshi
• Vitore Rakip Dragusha

(Leka)
• Luan Rakip Leka
• Laureta Rakip Ratkoceri

(Leka)
• Pranvera RakipOruçi (Leka)
• Genci Rakip Leka
• Astrit Rakip Leka
• Agim Rakip Leka
• Fatmira Rakip Minxalli (Leka)
• Hilmi Shyqyri Dizdari
• Muhaezez (Ambezeze) Shyqyri

Dizdari Kurti (Cannata)
• Viktor Shyqyri Dizdari
• Liri Shyqyri Dizdari
• Nexhat RifatTartari
• Kudrete RifatHado
• Nimet RifatTartari
• Fiqiri RifatTartari
• Hyrmete RifatGruda
• Celnike TakoHoxhaj
• Agron Riza Hoxhaj
• Bukurije Riza Hoxhaj

(Hoxhallari)
• Fatime Riza Hoxhaj
• Florije Riza Hoxhaj ( Agolli)
• Haris Riza Hoxhaj
• Shqiperije Riza Hoxhaj

(Karaxhaj)
• Vait Riza Hoxhaj
• Verziko Riza Hoxhaj
• Nevrus Servet Kaleci
• Shpresa Servet Hasani

(Kaleci)

• Bardhyl Servet Kaleci
• Hajrulla Servet Kaleci (Koleci)
• Muharrem Servet Kaleci
• Diana Haxhi Ceka
• Elgjenesha HaxhiLuari
• Enton Haxhi Doksari
• Jeta Haxhi Doksari
• Kadri Haxhi Doksari
• Milgena Haxhi Selamaj
• Astrit IbrahimProshka
• Izmir IbrahimProshka
• Flamure Kamber Milloshi

(Zere)
• Enverie Kamber Milloshi

(Ymeri)
• Myzafer Kamber Milloshi
• Ridvan Kamber Milloshi
• Resmije Kamber Milloshi

(Petriti)
• TrendafilKamber Milloshi
• Vilson Kamber Milloshi
• Elida Kamber Milloshi (Karaj)
• Nentorije  Mehmet B e q i r a j

(Doda)
• Trendafile Mehmet Mol-

laymeri (Doda)
• Bitije Mehmet Mustafa

(Doda)
• Fatmire Mehmet Kurti (Doda)
• Afrim Avni Seitllari
• Durim Avni Geitllari (Seitllari)
• Mynever Avni Gjolla
• Dianet Hekuran Cekici

(Beshirllari)
• Selami Hekuran Beshillari
• Lefteri (Jeni) Hekuran Beqari

(Beshirllari)
• Viose Hekuran Pashollari

(Beshillari)
• Tomorr Hekuran Beshillari
• Bajami Hekuran Xhemollari
• Drita Hekuran Brame
• Firdes Hekuran Jashallari
• Lavdije Hekuran Xhemollari
• Zaim Hekuran Xhemollari
• Asim Esat Nelaj
• Astrit Esat Nelaj
• Bujar Esat Nelaj
• Luan Esat Nelaj
• Nexhmije Esat Rami (Nelaj)
• Xhelal Esat Nelaj
• Adelina Bilal Salko
• Lindita Bilal Metaliaj
• Valbona Bilal Cela
• Elisaveta Hilë Qirollari

(Marku)
• Jorgjina HilëZeka (Marku)
• Apostol HilëMarku
• Rrok HilëMarku
• Arben HilëMarku
• Meni SotirBeli
• Nikoleta SotirGoxhasi
• Odhise SotirCicolli
• Viktor SotirCicolli
• Artan Zenel Zeneja
• Ismet Zenel Zeneja
• Maliq Zenel Zeneja
• Raimonda ZenelSkiti
• Tajar Lufti Zeneja
• Hurma Lufti Zeneja (Dauti)
• Diana Lufti Nika
• Luljeta Lufti Qymyri
• Alketa Lufti Garunja
• Eduart Lufti Zeneja
• Altin Lufti Hazizi
• Xhoana Lufti Zeneja
• Artan PrekeMalocaj
• Valentina Preke Malocaj
• Vide PrekeMalocaj
• Deshira Zef Malocaj (Lepuri)
• Dielle Zef Malocaj
• Marjan Zef Malocaj
• Mirela Zef Malocaj
• Zoje IbrahimNokshiqi
• Ali IbrahimMulkurti
• Haxhi IbrahimMulkurti
• Ajshe IbrahimKurzmalaj
• Halil IbrahimMulkurti
• Hate IbrahimDoçi
• Raze IbrahimKurbalaj
• Ahmet Rustem Mulkurtaj
• Gani Rustem Mulkurtaj
• Gjyle Rustem Gjocaj
• Shkurte Rustem Gjongecaj
• Sofije Rustem Seliaj
• Uke Rustem Mulkurtaj
• Drita Ramadan Paja
• Resmije Riza Rredhi
• Qanie Riza Nurka
• Tafil Riza Hatija
• Shaqe Riza Kocaqi
• Agim Riza Hatija
• Rahime Riza Mucaj
• Marjana Dede Rrucaj
• Ilir Dede Rrucaj
• Alma Dede Rrucaj

• Kosta Aristotel Spirako
• Aleksander Aristotel Spirako
• Piro Aristotel Spirako
• Alqi Aristotel Spirako
• Katerina Peta
• Vasil Kalafa
• Artan Nikolle Bershimi
• Age Nikolle Doda
• Jak Nikolle Bershimi
• Anton Nikolle Bershimi
• Martin Nikolle Bershimi
• Gjovalin Nikolle Bershimi
• Vergjeni VasilKranjoti
• Aleksander Vasil Shupuli
• Marinela VasilShupuli
• Rregjina HileLazri
• Pjeter HilePali
• Tish HilePali
• Bardhe HileZefi
• Nikolin LuigjPali
• Çesk LuigjPali
• Sali Ramadan Cenolli
• Xhevdet Ramadan Cenolli
• Enver Ramadan Cenolli
• Hysni Ramadan Cenolli
• Xhevahire Ramadan Meço
• Zamir Abdulla Matja
• Ajaz Neki Peshtani
• Hivzi Neki Peshtani
• Gjylnare Neki Toro
• Alba Bytyci
• Renato Loro Bytyci
• Silva Loro Duhani
• Klaudio Loro Bytyci
• Anita Loro Rama
• Hava Zalo Braho
• Hatixhe Zalo Zeqo
• Gjyrxhi Zalo Vila
• Shaqe Zalo Veisllari
• Hekuran Zalo Hajdarasi
• Ferdius Zalo Zeneja
• Shkendije Zalo Zaimi
• Nurie JazoGjergji
• Mete JazoGjergji
• Engjellushe Jazo Gjergji
• Mazllem JazoGjergji
• Drita JazoGjergji
• Evdhoqia Jani Jorgji
• Kristina Jani Muharremaj
• Elefteria Jani Elsmanllari
• Sotir Jani Kita

TRASHËGIMTTRASHËGIMTTRASHËGIMTTRASHËGIMTTRASHËGIMTARËTARËTARËTARËTARËT
E NIVELIT TË DYTËE NIVELIT TË DYTËE NIVELIT TË DYTËE NIVELIT TË DYTËE NIVELIT TË DYTË

• Karolina Gjon Lasdushaj
• Gjyzepina Gjon Gjeta
• Marije Gjon Gjeta
• Anton Gjon Gjeta
• Zana Gjon Gjeta
• Çesk Gjon Gjeta
• Rita Lazer Simoni
• Domenika LazerSimoni
• Lindita Lazer Simoni
• Gjergj Lazer Simoni
• Artan Lazer Simoni
• Thodhori Baruta
• Emorfulla Selo
• Vasiliqi Boboli
• Sokrat Baruta
• Enosi Mojzi Mozali
• Luljeta FadilMerolli
• Frrok Gjon Mhilli
• Prene Gjon Mrruku
• Gjiliola AlbertPuka
• Rrenata AlbertPuka
• Albert Kol Puka
• Shkelqim EnverMustafaraj
• Arta Enver Mustafaraj
• Faike Enver Tosuni
• Bilbil Enver Mustafaraj
• Adil Enver Mustafaraj
• Fatbardha Sali Alla (Hafesllari)
• Lulush Sali Maxhari (Hafesllari)
• Zef Prenge Frroku
• Dile Prenge Frroku
• Pavlina Prenge Frroku
• Pjeter Prenge Frroku
• Ndrec Prenge Frroku
• Alfred Prenge Frroku
• Mark Prenge Frroku
• Qani Mahmut Sefa
• Sadik Mahmut Sefa
• Hamide Mahmut Mehilli
• Ferdinant Mahmut Sefa
• Ramazan Mahmut Sefa
• Manushaqe MahmutNexha

(Sefa)
• Deje ArifSefa
• Dituri ArifSefa (Laboti)
• Leniza ArifSefa (Balla)
• Gazmend Arif Sefa
• Nexhmije Arif Sefa (Bali)
• Arjana SelmanMeta (Sharka)
• Habibe SelmanQerimi (Sharka)
• Hajri SelmanSharka
• Genci SelmanSharka

• Shahe Brahim Zogu
• Minushe Brahim Vlashi
• Estref Brahim Metani
• Maliq Brahim Metani
• Xhaferr Brahim Metani
• XhevahirBrahim Metani
• Agim Brahim Metani
• Islam Brahim Metani
• Abas Shefqet Kotorri
• Demir Shefqet Kotorri
• Hysmet Shefqet Kotorri
• Ruzhdije Shefqet Deliu
• Shpetim Shefqet Kotorri
• Tufe Shefqet Kumrija
• Agime Ali Roci
• Fatos ( Emanuel)Ali Kotorri
• Idris Ali Kotorri
• Misir Ali Kotorri
• Pellumb Ali Kotorri
• Shqiponja AliKotorri
• Ilia Thoma Tasho
• Alme Thoma Tasho
• Rudolf Koço Tasho
• Lolita Koço Zallemi
• Frida Josif Kosho
• Petrika Josif Kosho
• Alma Isa Sedja
• Artan Isa Sedja
• Jonuz Isa Sedja
• Lindita Isa Pagria
• Mimoza Isa Duro
• Mustafa Rasim Sedja
• Nadire Rasim Kercuku
• Seid Rasim Sedja
• Dashamir Zybo Rukaj
• Luljeta ZyboRukaj
• Miranda ZyboRukaj
• Mustafa ZyboRukaj
• Ramadan Zybo Rukaj
• Vjollca ZyboRukaj
• Gezim Ramadan Musosmanaj
• Shpresa Ramadan Neziraj
• Valbona Ramadan Gjecaj
• Dallendyshe Bajram Himaj
• Sadete Hajdar Shima
• Edvan Kole Goxhomani
• Gresa Kole Goxhomani
• Suela Kole Mitiu
• Arben Ali Hoxha
• Dallendyshe AliCepa
• Fatmire Ali Kuqi
• Ramize Ali Cullhaj
• Salihe Ali Hysenbelliu
• Vullnete Ali Huqi
• Zija Ali Hoxha
• Astrit Mehmet Kaçi
• Irma Mehmet Skenderi
• Sadik Mehmet Kaçi
• Bledar Myftar Kaçi
• Alida Myftar Rrethi (Kaçi)
• Durim Myftar Kaçi
• Zamira Myftar Kasa (Kaçi)
• Elena Myftar Kaçi
• Alban Tonin Deda
• Advije Dylejman Dika
• Alfred Dylejman Pisku
• Gezim Dylejman Pisku
• Hysni Dylejman Pisku
• Mivrete Dylejman Grifi
• Peme Dylejman Dishuka
• Sulejman Dylejman Pisku
• Bujar Mukadez Koci
• Fiqiri Mukadez Koci
• Lirije Mukadez Progja
• Agim Mukadez Koci
• Gezim Ndue Likaj
• Gjystina Ndue Likaj
• Maria Ndue Likaj
• Martinel Ndue Likaj
• Xhavit Lusha
• Vaske Torba
• Joe Lusha
• Farie Bodi
• Sami Lusha
• Shirete Hasi
• Osman VaitMersinllari
• Fitret Vait Dinellari (Mersinllari)
• Rahmi VaitMersinllari
• Anesti (Nezhdet)Seit

Mersinllari
• Hamide Seit Myftaraga

(Mersinllari)
• Gafer Seit Mersinllari
• Albana Seit Mersinllari
• Robert Teki Mersinllari
• Petrit Bashkim Noto
• Luljeta Bashkim Caco
• Donika Bashkim Mecolli
• Suzana Loro Pici
• Armela Loro Simoni
• Jozefina Loro Koliqi
• Edmonda Loro Kurti
• Aferdita Ruzhdi Shkurta
• Ilir Ruzhdi Peku
• Nadire Ruzhdi Peku
• Alban Spiro

• Brenat Spiro
• Valentin Spiro
• Kristaq Spiro
• Blerina Moisi Vezuli
• Floran Moisi Kukeli
• Frederik Hysi
• Fatbardha Polovina
• Ilirjana Agalliu
• Tatjana Karabina
• Mimoza Kollcka
• Franga Tanushi
• Eduart Tanushi
• Gjergj Tanushi
• Mark Tanushi
• Drini Kujtim Caci
• Vjosa Kujtim Caci
• Valbona Kujtim Saraci
• Edmond Rusho Caci
• Artur Rusho Caci
• Mentor Rusho Caci
• Ilia Rusho Caci
• Mynever Ismail Sanco
• Lutfi Ismail Izeti
• Spiro Ismail Merkuri
• Sanije Ismail Kreka
• Bukurije Ismail Tarelli
• Selami Ismail Izeti
• Nafaret Riza Llomi
• Sherif Goce
• Bedri Goce
• Gurazije Firanj
• Qetsore Agolli
• Festim Myftarago
• Ahmet Myftarago
• Hajdar Xake
• Ridvan Xake
• Dashamir Xake
• Andrea Xake
• Alina Hulo Karaja
• Edmond Hulo Hajderi
• Ardian Sejfi Hajderi
• Donard Ferit Stermasi
• Arben Ferit Stermasi
• Ina Dashamari Terova
• Erion Dashamari Hajderi
• Drita Babi
• Eduard Ndreke Shala
• Rozina Ndreke Vojvoda
• Karmelina Ndreke Mikeli
• Margarita Ndreke Caku
• Saemira Seid Taushani
• Aldona Seid Muco
• Admir Seid Sorra
• Fatjon Namik Shehaj
• Agetina Sinan Hamiti
• Artemida SinanXhyheri
• Eduard Sinan Shehaj
• Mrike Pjeter Bushi
• Aleks Pjeter Lala
• Pashk Pjeter Lala
• Gjetan Pjeter Lala
• Ndue Pjeter Lala
• Gjyslime Qerem Merkaj
• Aferdita Qerem Merkaj
• Dilaver Qerem Merkaj
• Lirim Qerem Merkaj
• Petrit Qerem Merkaj
• Xinxife (Irini)Qerem Meqemeja
• Agron Qerem Merkaj
• Shpetim Qerem Merkaj
• Lumturi Qerem Zyka
• Ervehe (Maria) Beqir Merkaj

(Siqeca)
• Kundret Beqir Merkaj
• MjaftimeBeqir Kurti
• Gjeraqina Beqir Haxhi
• Bujar Beqir Merkaj
• Ferid Hamid Lluja
• Ferdi Hamid Lluja
• Lavdije Hamid Lluja
• Shaban Beqir Tusha
• RrustemBeqir Tusha
• Aleme Beqir Osja
• Hasan Beqir Tusha
• Arif Beqir Tusha
• Tom GjinGjoka
• Marjan GjinGjoka
• Ded GjinGjoka
• Kristina GjinKolaj
• Luljeta GjinLleshaj
• Altina GjinEjllie
• MyhedarZija Toro
• Petrit Zija Toro
• Roland Zija Toro
• Kujtim Zija Toro
• Zija Shyqyri Toro
• Edri Dashnor Rama
• Merlina Dashnor Rama
• Mesika Serjan Hoxha
• Vita Serjan Muharemi
• Lirije Serjan Lutaj
• Velide Serjan Meta
• Fatbardha Serjan Lamaj
• Majlinda Serjan Alcani
• Sokol Serjan Muharemaj
• Arben Serjan Muharemaj

EKONOMI
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Policia: Arben Beqiri e G. Beqiri u plagosën pas përplasjes me objektet e ndërtesës

Atentat mafioz në Elbasan,
shpëtojnë 2 vëllezërit Beqiri
U qëlluan me breshëri plumbash në punishten e tyre

Reagon familja
Çapja: Mos spekuloni

me të vërtetën
ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Pas aten-

tatit ndaj dy vëllezërve
Beqiri në Elbasan dhe
nisjes së hetimit edhe në
pistën e vjetër të konflik-
teve me familjen Çapja,
këta të fundit kanë re-
aguar për herë të parë.
Familja Çapja kërkon që
të mos spekulohet me
emrin e tyre në këtë
çështje, pasi në të kalu-
arën kanë vuajtur sh-
trembërimin e së
vërtetës. "Të nderuar
zonja dhe zotërinj të me-
diave! Në emër të famil-
jes Çapja dhe të ligjit, ju
kërkoj të mos spekuloni
me të vërtetën dhe
lajmin. Në të kaluarën
familja jonë ka vuajtur
shtrembërimin e së
vërtetës. Ka ardhur koha
që mediat të marrin
përgjegjësinë e së
vërtetës", thuhet në re-
agimin e tyre për mediat
pas ngjarjes.

ELIMINIMI
Burime nga grupi hetimor
deklaruan se Arben Beqiri
dhe vëllai i tij u qëlluan nga
persona ende të
paidentifikuar dhe se
fatmirësisht nuk i ka kapur
asnjë plumb. Po të njëjtat
burime u shprehën se
atentatorët kishin si qëllim
eliminimin e vëllezërve Beqiri,
pasi kanë qëlluar menjëherë
në drejtim të tyre. Mësohet se
Arben Beqiri dhe G. Beqiri
janë vëllezërit e Gentian
Beqirit (i ekzekutuar në vitin
2012) dhe Saimir Beqirit (i
vrarë në prill të vitit 2016).

Sherri në lokal, agresori ishte në gjendje të dehur

Plagosi me armë 50-vjeçarin, në kërkim autori

Erjona Shkëmbi

Historia, si u ekzekutuan ndër
vite djemtë e familjes Beqiri

SHKURT
Goditet me plumb

qorr, plagoset
një 42-vjeçare

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Një grua 42-
vjeçare ka mbetur e pla-
gosur me armë mbrëmjen
e së martës. Burime
pranë policisë bënë me
dije se ngjarja ka qenë ak-
sidentale. Ngjarja është
shënuar rreth orës 21:00,
në rrugën "Selim Brah-
ja", Sauk, në oborrin e
banesës së shtetases me
iniciale M.G. Kjo e fundit
mori një gërvishtje në
sup nga një plumb qorr.
42-vjeçarja u dërgua men-
jëherë në spital për të
marrë ndihmën e
nevojshme dhe fatmirë-
sisht ndodhet jashtë rrez-
ikut për jetën. Në cilësinë
e provës materiale u gjet
dhe sekuestrua një
predhë municioni luftar-
ak model 56, ndërsa poli-
cia po punon për identi-
fikimin dhe kapjen e au-
torit/ëve.

Tentoi të vriste
me thikë vëllain,
kapet 33-vjeçari

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Policia e
Durrësit ka arrestuar një
33-vjeçar, pasi ka tentuar
të vrasë me thikë vëllain
e tij. Ngjarja në fjalë ndo-
dhi dje, rreth orës 03:40,
në lagjen nr.8, në
banesën e tyre në Dur-
rës. Burime zyrtare nga
policia bënë me dije se
pas një konflikti çasti,
për motive të dobëta, Ari-
an Veteriku ka tentuar
të vrasë me thikë shteta-
sin E.V., 39 vjeç. Për pa-
sojë, i dëmtuari ndodhet
në Spitalin Rajonal Dur-
rës nën kujdesin e
mjekëve. Mësohet se au-
tori i dyshuar dhe i dëm-
tuari, në momentin e
konfliktit kanë qenë në
gjendje të dehur. Me të
marrë njoftim, men-
jëherë u ngrit grupi he-
timor, i cili kreu veprimet
e para hetimore, sekues-
troi provat materiale dhe
arrestoi autorin e dys-
huar të ngjarjes. Materi-
alet në ngarkim të Arian
Veterikut i kaluan për
hetime të mëtejshme
prokurorisë, për veprën
penale "Vrasje për shkak
të rrethanave familjare".
Pritet që Gjykata të ven-
dosë masën e sigurisë
ndaj tij.

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN

Dy persona i kanë shpë
tuar një atentati ma
fioz në Elbasan. Arben

Beqiri dhe vëllai i tij, G. Beqi-
ri janë qëlluar me breshëri në
punishten ku ata punonin,
por fatmirësisht u kanë shpë-
tuar plumbave. Dy personat
në fjalë janë plagosur duke u
përplasur me objektet brenda
punishtes, në përpjekje për
t'u shpëtuar të shtënave me
armë zjarri. Burime zyrtare
nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut të Elbasanit bënë me
dije se ngjarja e rëndë ndodhi
në orët e para të mëngjesit të
djeshëm, në lagjen "Shënkoll"
të këtij qyteti. Menjëherë pas
sinjalizimit për ngjarjen, uni-
format blu kanë shkuar në
punishten në fjalë dhe kanë
nisur hetimet për identi-
fikimin dhe vënien në pran-
ga të autorëve të krimit. Sapo
kanë mbërritur në vendngjar-
je, punonjësit e policisë kanë
konstatuar se brenda
ndërtesës ndodheshin dy per-
sona të dëmtuar lehtë.
Konkretisht, shtetasi G. Beqi-
ri, 60 vjeç dhe vëllai i tij 49-
vjeçar, Arben Beqiri, të dy
banues në Elbasan. Dy të pla-
gosurit janë dërguar urgjen-
tisht në spitalin kirurgjik të
këtij qyteti, ku dhe iu është
dhënë ndihma e parë mjekë-
sore. Mjekë të këtij spitali po-
huan se dy vëllezërit Beqiri
ndodhen jashtë rrezikut për
jetën. Ndërkaq, burime nga
grupi hetimor deklaruan se
Arben Beqiri dhe vëllai i tij u
qëlluan nga persona ende të
paidentifikuar dhe se fatmirë-
sisht nuk i ka kapur asnjë
plumb. Po të njëjtat burime u
shprehën se atentatorët kish-
in si qëllim eliminimin e
vëllezërve Beqiri, pasi kanë
qëlluar menjëherë në drejtim
të tyre. Mësohet se Arben
Beqiri dhe G. Beqiri janë
vëllezërit e Gentian Beqirit
(i ekzekutuar në vitin 2012)
dhe Saimir Beqirit (i vrarë
në prill të vitit 2016). Poli-
cia dhe prokuroria e El-
basanit janë duke hetuar
në disa pista në lidhje me
atentatin e djeshëm. Ndër-
sa, dyshohet që ngjarja të
ketë lidhje me përplasjet
mes fiseve Beqiri dhe Çap-
ja. Do të jenë hetimet e
mëtejshme ato që do të he-
dhin dritë mbi ngjarjen e
mistershme, e cila ka tron-
ditur banorët e qytetit të El-
basanit.

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Dy person-
at që i shpëtuan atentatit
të djeshëm janë vëllezërit
e Gentian dhe Saimir Be-
qirit, të ekzekutuar më
herët për shkak të për-
plasjes e hasmërisë me fi-
sin Çapja.

- V- V- V- V- Vrasja e Saimir Be-rasja e Saimir Be-rasja e Saimir Be-rasja e Saimir Be-rasja e Saimir Be-
qirit më 11 prill 2016qirit më 11 prill 2016qirit më 11 prill 2016qirit më 11 prill 2016qirit më 11 prill 2016

Një 40-vjeçar, baba i tre
fëmijëve, është gjetur i
vrarë me armë zjarri në
lagjen "28 Nëntori", në
afërsi të një pike karburan-
ti. Viktima u gjet në një
lokal, teksa konfirmohet
se ai është vëllai i Gen-
tian Beqirit,  vrarë në
2012-ën në banesën e tij,
teksa ishte në "arrest sh-
tëpie" në ruajtje me
policë. 40-vjeçari i vrarë
është identifikuar si
Saimir Beqiri, vëllai i
Gentian Beqirit, i vrarë
në vitin 2012, e i dyshuar
si autor i ekzekutimit të
Sokol Çapjes në vitin
2005.

- V- V- V- V- Vrasja e Gentian Beqirrasja e Gentian Beqirrasja e Gentian Beqirrasja e Gentian Beqirrasja e Gentian Beqir-----
it në vitin 2012it në vitin 2012it në vitin 2012it në vitin 2012it në vitin 2012

Dy persona ekzekutuan
me armë zjarri Gentian Be-
qirin, i akuzuar nga Prokuro-
ria si autor i vrasjes së bi-
znesmenit Sokol Çapja në
dhjetor të vitit 2005. Vrasja
riktheu historinë e ekzeku-
timeve mafioze të ndodhura
në qytetin e Elbasanit, që
nisi vite më parë. Autorët
kanë trokitur në portën e
shtëpisë të viktimës, ndërsa

ka qenë babai i viktimës
(Nezir Beqiri) ai që ka
hapur derën. Vrasësit
hynë dhe e vranë Gentia-
nin, i cili ishte i shtrirë në
shtrat, pasi ishte i parali-
zuar si pasojë e një plumbi
që kishte marrë pas
shpine. Ka qenë tragjike
për babain e tij e gjitha kjo
skenë, ku pasi pa djalin të
vdekur, pësoi atak kardiak
dhe ndërroi jetë në Spitalin
e Elbasanit.

FIER FIER FIER FIER FIER - Të shtëna me
armë janë dëgjuar dje në një
fshat të Fierit, ku i plagosur
në këmbë mbeti një 50-
vjeçar. Ngjarja është shënu-
ar rreth orës 18:30, në fsha-
tin Ngjeqar, Roskovec. Sipas
policisë së Fierit, i plagosur
ka mbetur shtetasi Ramiz
Gega, banues në lagjen "8

Shkurti", Fier. Nga hetimet
paraprake dyshohet se për
motive të dobëta, shtetasi
me iniciale U.S., banues në
Ngjeqar, ka qëlluar me armë
zjarri shtetasin Ramiz Gega.
Nga hetimet paraprake ka
rezultuar se autori i pla-
gosjes dyshohet se ka qenë
në gjendje të dehur dhe në

debat e sipër me 50-vjeçarin
e ka qëlluar atë me armë në
këmbë. I plagosuri mësohet
se kishte shkuar për vizitë te
motra e tij në fshatin
Ngjeqar dhe kishte dalë në
lokalin e fshatit. Policia, e
njoftuar nga banorët e zonës
për ngjarjen e ndodhur, sh-
kuan menjëherë në vendin

ku ndodhi plagosja dhe
nisën punën për zbardhjen
e plotë të rrethanave. Poli-
cia mundi të identifikojë
autorin e dyshuar, duke e
shpallur atë në kërkim. Pas
ngjarjes, i plagosuri u
transportua menjëherë në
Spitalin Rajonal Fier dhe
fatmirësisht ndodhet jash-
të rrezikut për jetën dhe
nën kujdesin e mjekëve.
Ndërkaq, materialet e
mëtejshme për zbardhjen e
ngjarjes i kaluan prokuror-
isë së Fierit.

Foto ilustruese

Viktima Saimir Beqiri

Policia e Elbasanit
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Trafikimi bëhej drejt vendeve të BE-së

Kërkohen 56 vite burg për 9 të
akuzuarit për trafik klandes-

RRETHE

Autori i dyshuar mohon akuzën: Kalova rastësisht aty. Policia e Tropojës: Viktima s’kishte probleme hasmërie

Vrasja në Vlorë, gruaja: I pashë autorët në fytyrë
Bashkëshortja e Fatjon Sinanit: Trokitën në derë, ishin me armë

"Jam në kulmin e fushatës elektorale"

Tom Doshi shtyn seancën ku do të
shfaqet videopërgjimi i Durim Bamit

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Prokuroria
për Krime të Rënda i kërkoi
gjykatës që të dënojë me 56
vjet burg në total për 9 të
pandehurit e akuzuar për
"trafik klandestinësh" në
bashkëpunim, nga Greqia
në Shqipëri-Kosovë-Serbi
dhe më pas Hungari e drejt
vendeve të BE-së. Procesi
gjyqësor ndaj 9 të pande-
hurve u zhvillua në ap-
likim të gjykimit të shkur-
tuar. Sipas akuzës, të pan-
dehurit janë pjesë e një
rrjeti të trafikut rajonal të
klandestinëve, të cilët
funksiononin në bash-
këpunim me trafikantë

nga Greqia, Kosova e Serbia
raporton "ABC News".
Prokuroria tha se të pande-
hurit kontaktonin me refug-
jatë nga Siria dhe Afgani-
stani që ndodheshin në Gre-
qi, të cilët kundrejt pagesave
i kalonin ilegalisht në Sh-
qipëri. Më pas nga Shqipëria
i dërgonin me makina drejt
pikës së kalimit kufitar të
Morinit në Kukës nga ku ka-
lonin në Kosovë. Aty refug-
jatët klandestinë i hipnin
në mjete të tjera duke i
transportuar drejt Mitrov-
icës, nga ku i kalonin në
Serbi. Më pas nga Serbia në
Hungari e drejt vendeve të

ndryshme të BE-së sipas
pagesave dhe destinacion-
eve përkatëse. Të 9 të pan-
dehurit janë arrestuar duke
transportuar rreth 97 per-
sona, shumica prej tyre nga
Siria, të cilët kundrejt pag-
esave po i transportonin për
t'i kaluar në Kosovë. Të pan-
dehurit janë arrestuar disa
muaj më parë në vende të
ndryshme, por që kishin njo-
hje me njëri-tjetrin. TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Jam në kulmin e fushatës ele-

ktorale dhe kësisoj në pamundësi absolute
për t'u paraqitur në gjykatë. Duke e kon-
sideruar si provë tejet të rëndësishme
videopërgjimin mes meje dhe Durim Bam-
it, kërkoj nga ana juaj të shtyhet seanca dhe
të më jepet mundësia të jem personalisht i
pranishëm". Kjo ishte kërkesa që deputeti
i Shkodrës, Tom Doshi, i
bëri përmes avokatëve të tij
Gjykatës së Lartë, e cila po
shqyrton akuzat penale
ndaj tij dhe dy të pandehu-
rve të tjerë, ish-deputeti
kristiandemokrat, Mark Fr-
roku dhe Durim Bami.
Avokatët argumentuan më
tej se dy videopërgjimet,
njëri i realizuar nga Doshi
dhe tjetri nga prokuroria, ku në këtë të fun-
dit shfaqet edhe vetë deputeti janë prova
që mund të interpretohen më së miri nga i
mbrojturi prej tyre. Gjykatësja Arjana Ful-
lani pyeti nëse mund të vazhdohej me ad-
ministrimin e akteve të tjera shkresore,
por avokatët thanë se çdo provë lidhet
direkt me dy videopërgjimet. Ndaj në këto
kushte, Kolegji Penal me relatore Evelina
Qirjakon vendosi t'i japë Tom Doshit kohë
deri më 13 korrik, ditë kur duhet të para-

qitet në gjykatën supreme për t'u bal-
lafaquar me provat. Në këtë mënyrë,
duket se Doshi i ktheu reston prokuror-
isë, e cila një seancë më herët tha se krerët
e politikës, të cilët do të dëshmojnë në pro-
cesin Doshi-Frroku-Bami, do të pyeten në
seancat e pas 25 qershorit për shkak të
angazhimit në fushatë elektorale. Ndërko-

hë, për të pandehurin
Durim Bami janë të
numëruara ditët për të
dalë në liri të plotë. Edhe
pse Kolegji Penal e rrëzoi
kërkesën e avokatit Ilir
Murati për shuarjen e
masës së sigurisë së të pan-
dehurit Bami, vetë
prokurori pranoi se masa e
humbet fuqinë më datë 30

qershor. Gjykata e orientoi avokatin të
bënte një kërkesë të re kur të përfundonte
afati i përllogaritur për Bamin nga ana e
prokurorisë. Tom Doshi, ish-kolegu i tij
Mark Frroku dhe Durim Bami akuzohen
për kallëzim të rremë, kryer në bash-
këpunim. Sipas prokurorisë, të pandehu-
rit në bashkëpunim me njëri-tjetrin kri-
juan prova të rreme, me qëllim që ndaj
kryeparlamentarit Ilir Meta, tashmë pres-
ident i zgjedhur, të niste një hetim penal.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

I pashë në fytyrë person
at që vranë burrin tim.
Trokitën në derë dhe kur

Fatjoni ra në tokë u shokova".
Kështu ka deklaruar para
hetuesve të çështjes bash-
këshortja e 40-vjeçarit Fatjon
Sinani, i cili mbrëmjen e së
martës u ekzekutua në
banesën e tij në Vlorë. Në
gjendje të rëndë psikologjike,
gruaja i ka treguar policisë se
autorët ishin dy persona, të
cilët u trokitën në derë, më
pas ndodhi edhe krimi i rëndë.
Ndërkaq, pas ngjarjes policia
bëri me dije se kishin mun-
dur të arrestonin njërin prej
autorëve të dyshuar. Neritan

Enrik Mehmeti

Qejvani është marrë në py-
etje nga uniformat blu për të
hedhur dritë mbi krimin e
rëndë, por 42-vjeçari ka mo-
huar të jetë autor i vrasjes.
Burime të besuara pranë pol-
icisë bënë me dije për "Gaze-
ta Shqiptare" se Qejvani u ka
thënë hetuesve se nuk ka
lidhje me vrasjen e ndodhur,
por se ka qenë duke kaluar
rastësisht aty. Të njëjtat
burime pohuan se me anë të
metodave specifike të hetim-
it është identifikuar edhe i
dyshuari i dytë dhe është
duke u punuar për kapjen e
tij. Në polici ka pasur disa per-
sona të shoqëruar, mes të
cilëve edhe familjarë e miq të
viktimës, si dhe persona që
mund të kenë dijeni për ng-
jarjen. Fatjon Sinani, me
origjinë nga Tropoja, prej 4
vitesh jetonte në Vlorë me

bashkëshorten e tij. Një ndër
pistat e policisë është se ng-
jarja mund të ketë ndodhur
për shkak të ndonjë gjakmar-
rjeje të mundshme që famil-
jarë të tij mund të kenë pasur

në qytetin e origjinës. Por,
burime nga policia e Tropojës
pohuan dje për “GSH”se
familja Sinani nga fshati Gri
i Njësisë Administrative Bu-
jan, nuk ka probleme hasmë-
rie. Edhe banorë të zonës po-
huan se është një familje
shumë e mirë, e urtë e punë-
tore dhe nuk kanë konflikte
me askënd. Ndërsa për vik-
timën, banorët thanë se ish-
te tip disi i rrëmbyer. Po si-
pas tyre, ai ishte zhvendosur
4 vite më parë në Vlorë, jo
për shkak të hasmërisë, por
për faktin se bashkëshortja e
tij ishte nga Vlora.
DËSHMITË

Bashkëshortja e Fatjon Si-
nanit, në gjendje të rëndë
psikologjike i ka thënë poli-
cisë se në momentin që një

person u trokiti në derë, burri
i saj ka shkuar ta hapë. Pas saj
ka shkuar edhe ajo vetë, e në
atë moment ka parë dy per-
sonat e panjohur para derës
dhe me armë në dorë. "Ata
qëlluan me armë burrin tim.
Kur Fatjoni ra në tokë, u shok-
ova. Nuk di se ç'ndodhi më
tej", - ka rrëfyer gruaja e 40-
vjeçarit, e cila ndodhet nën
kujdesin e mjekëve. Burime
pranë policisë bënë me dije se
për shkak të gjendjes së rëndë
në të cilën ndodhet, nuk ësh-
të bërë i mundur ballafaqimi
i gruas së viktimës me perso-
nin e arrestuar, për të forcuar
edhe të tej dyshimet se Ner-
itan Qejvani është autori i
krimit. Ky i fundit ka mohuar
të jetë atentatori dhe është
shprehur se nuk kishte asnjë

njohje me viktimën. "Nuk e
njoh personin që është vrarë.
Nuk jam unë autori i krimit.
Aty pranë kam qenë duke
kaluar rastësisht", - ka pohuar
42-vjeçari. Qejvani u arrestua
nga policia e Vlorës në dalje
të lagjes "Partizani", vetëm
pak minuta pas vrasjes.
Ndërkaq, në polici janë mar-
rë në pyetje edhe të afërm të
viktimës, të cilët kanë pohuar
se nuk ishin në dijeni të
ndonjë konflikti që ai mund
të ketë pasur me ndonjë per-
son dhe se Fatjoni nuk ka
shfaqur asnjë shqetësim gjatë
ditëve të fundit. Vrasja e 40-
vjeçarit u shënua rreth orës
22:10, në lagjen "Partizani" në
Vlorë, ndërsa në vendin e ng-
jarjes u sekuestrua edhe pis-
toleta e tipit "Beretta". Policia
është duke vijuar hetimet për
të zbardhur rrethanat e ng-
jarjes. Burime pranë
hetuesve thanë se janë duke
hetuar ndonjë konflikt të
mundshëm që viktima mund
të ketë pasur në qytetin e
Vlorës, por nuk përjashtohet
edhe mundësia e ndonjë gjak-
marrjeje të mundshme. Pas
krimit të rëndë, në lagjen "28
Nëntori", pranë vendit të
quajtur "Shtëpia e Oficerëve"
u gjet i braktisur një autom-
jet tip "Benz 2500" me targë
gjermane SNBB 220, ngjyrë
gri, mjet i cili dyshohet të jetë
përdorur nga autorët e
vrasjes së Fatjon Sinanit.

Tom Doshi

Vendi ku ndodhi krimi

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Mirëmbajtja dhe riparimi i disa pajisjeve
UPS në të gjitha objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,400,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të
Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën
e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve
të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:              STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi:   Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Mirëmbajtja dhe riparimi i disa
pajisjeve UPS në të gjitha objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një
vjeçare”.

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 14 Korrik 2017, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Pas publikimit të plat
formave nga 3 partitë
më të mëdha në vend,

"Gazeta Shqiptare" pyeti
kandidatë për deputetë në
Tiranë për një shpjegim më
të detajuar rreth programit
të mjedisit dhe efiçencës së
energjisë. Blerina Gjylame-
ti, Rudina Hajdari, Grida
Duma dhe Floida Kërpaçi
shpjeguan disa nga pikat
kryesore si dhe premtimet e
partive që përfaqësojnë për
4 vitet e ardhshme.
BLERINA GJYLAMETI,BLERINA GJYLAMETI,BLERINA GJYLAMETI,BLERINA GJYLAMETI,BLERINA GJYLAMETI,
KANDIDKANDIDKANDIDKANDIDKANDIDAAAAATE E PSTE E PSTE E PSTE E PSTE E PS

E pyetur gjatë një takimi
me banorë të rrugës "Halit
Bega", Gjylameti tha: "Për
efiçencën e energjisë kemi
një projekt që është i Bash-
kisë së Tiranës, në bash-
këpunim me Ministrinë e
Energjetikës, që të gjitha in-
stitucionet shtetërore të jenë
me investime kapot, që ul
rreth 40% konsumin e en-
ergjisë. Të gjitha, si inves-
time financohen nga BERZH-
i, në bashkëpunim me qever-
inë gjermane. Ka nisur kon-
vikti i nxënësve, po vazh-
dojnë godinat e Qytetit Stu-
denti, do kalojnë ministritë
dhe spitalet. Më pas, edhe me
një fond të Bashkisë Tiranë,
për pjesën e paneleve diellore
dhe sistemit kapot për të
gjitha pallatet, do të ketë
bashkëpronësi bashkia me
qytetarët, për të ulur për-
dorimin apo shfrytëzimin e
energjisë elektrike. Ndër-
kaq, sa i takon ndriçimit pub-
lik, përmes llambave eko-
nomike kemi filluar në disa
bashki, si ajo e Fierit, Korçës
dhe Vlorës. Do të vijohet ky
bashkëpunim me njësitë ven-
dore, për ta shtrirë këtë pro-
jekt edhe në bashki të tjera.
Sigurisht që, gjithë këto pro-
jekte do të vazhdohen edhe
në vitet në vijim. Për për-
dorimin e erës si energji e
rinovueshme kemi disa le-
htësira fiskale, që janë incen-
tivues për energjinë e rino-
vueshme. Ende nuk ka fillu-
ar të përdoret, por është një
plan kryesisht në pjesën e
plantacioneve, ku ka erë e që
kryesisht është pjesa jugore.
Projektligji për efiçencën e
energjisë dhe ai i energjisë së
rinovueshme ishin më të de-

batuarit. E di që ka pasur
probleme me aktet nënligjore
që do i bënin të zbatueshëm,
por do të vijohet me hartimin
e tyre".
GRIDGRIDGRIDGRIDGRIDA DUMA,A DUMA,A DUMA,A DUMA,A DUMA,
KANDIDKANDIDKANDIDKANDIDKANDIDAAAAATE E PDTE E PDTE E PDTE E PDTE E PD

E pyetur gjatë një takimi
me banorë në zonën e Sh-

kozës, Duma tha: "Në një
vend ku banorët kanë ndër-
tuar thuajse gjithçka vetë,
shtëpitë, tubacionet e ujit,
infrastrukturën e pakët
rrugore, dhe ku thuajse as-
një familje nuk merr ndih-
më nga shteti, falja e borx-
hit të energjisë është një

nevojë imediate për drejtësi
sociale. Të ndëshkosh të pa-
mundurit për një faturë en-
ergjie të papaguar dhe të
mos marrësh asnjë për-
gjegjësi për nevojat e tyre
jetike nuk është të bësh sh-
tet por të japësh kamxhik.
Ulja e TVSH-së së energjisë,
ulja e çmimit të energjisë
është një detyrim dhe drejtë-
si sociale, jo vetëm sepse en-
ergjia në Shqipëri është më
e shtrenjta në rajon, por
sepse rrjeti i amortizuar e
çon 40% të energjisë në hum-
bje gjatë shpërndarjes. Ësh-
të premtimi ynë që në famil-
jet pa të ardhura, pension-
istët që jetojnë të vetëm,
konsumi deri në 300 kW - që
është konsumi minimal je-
tik - të përballohet nga shte-
ti. Shqipëria ka nevojë për
një ofertë më të lartë të en-
ergjisë, dhe jo ta importojë
atë duke rritur çmimin e
energjisë në mungesë të pro-
dhimit vendas. Me pro-
gramin tonë do të synojmë
shtimin me 30% të prodhim-
it të energjisë, duke mundë-
suar një pavarësi më të lartë
të vendit në energji. Është
urgjencë kombëtare ndotja
e ambientit, dhe në disa zona
të Shkozës, në pjesën e
sipërme ka bashkim ujërash
të zeza me të bardha. Ne
kemi prioritet infrastruk-
turën; për çdo familje syn-
ojmë lidhjen e rrugës dytë-
sore me atë kryesore në
vend të parkimeve në qendër
që çojnë para te klientela e
firmave të ndërtimit. Nëse
në vend të luksit të qendrës
do të ishte investuar për
rrugë dytësore, sot i gjithë
tregu i imobiliareve do ta
kishte rivlerësuar ndë-
rtimin e banesave në çdo cep
të Shqipërisë. Nga pikëpam-
ja mjedisore, shëndeti i ban-
orëve që thithin pluhur apo
i fëmijëve që luajnë në
sheshe betoni është një
katastrofë humane. Sigur-
isht, katastrofë jetësore do
të kishte qenë lejimi i im-
portimit të plehrave, dhe ne
nuk do të lejojmë që Sh-
qipëria të kthehet në një in-
cinerator mbetjesh të rrez-
ikshme. Kalimi i kompeten-
cave të decentralizuara në
pushtetin vendor dhe ad-
ministrimi territorial me fi-
nanca të pavarura do të
mundësojë që mbetjet e Sh-
qipërisë të mund të kthehen
në të përpunueshme. Ne nuk

MJEDISI
PROGRAMET

Duma: Jo importit të mbetjeve. Hajdari: Përmirësim i infrastrukturës. Kërpaçi: Reduktim të gazeve

Mjedisi, ja premtimet e
kandidatëve për Tiranën
Gjylameti: Financim për panele diellore

duam ta ndërtojmë indus-
trinë e përpunimit me mbet-
jet e botës, ku shqiptarët që
jetojnë këtu kapërcejnë çdo
ditë mbi mbetjet e tyre mbi
çdo rrugë të pashtruar".
RRRRRUDINUDINUDINUDINUDINA HAJDA HAJDA HAJDA HAJDA HAJDARI,ARI,ARI,ARI,ARI,
KANDIDKANDIDKANDIDKANDIDKANDIDAAAAATE E PDTE E PDTE E PDTE E PDTE E PD

"Në zonën time elekto-
rale, në skajet e rrugëve të
pashtruara dhe të rrezik-
shme, shumë banorë të La-
prakës jetojnë në shtëpi pa
energji elektrike, pa ujë të
pijshëm, pa kanalizime e
kushte higjienike. Përgjatë
mandatit 4-vjeçar, zgjidhja e
problemeve infrastruktur-
ore, në mënyrë të pashmang-
shme do të ketë një impakt
mjedisor. Por ne do të bëjmë
maksimumin tonë për ta
minimizuar këtë dhe do të
orientohemi nga kornizat
ligjore të BE-së për të zbatu-
ar praktikat më të mira.
Përmes një planifikimi efek-
tiv, përdorimi i energjisë di-
ellore mund të reduktojë
disa nga problemet e zonës
sime, me një kosto efiçente.
Megjithatë, nuk dua të bëj
hipoteza mbi efektet mjedis-
ore të veprimeve të mia, ose
të komentoj ato të ndonjë
partie politike. Do të
mirëprisja çdo strategji mje-
disore, nga cilido aktor, që
do të minimizonte emetimet
e CO2, por duke prioritizuar
nevojat jetike të këtyre
qytetarëve që, megjithëse
jetojnë rreth 185 km larg BE-
së, ngjan me një zonë të
botës së tretë".
FLFLFLFLFLOIDOIDOIDOIDOIDA KËRPA KËRPA KËRPA KËRPA KËRPAÇI,AÇI,AÇI,AÇI,AÇI,
KANDIDKANDIDKANDIDKANDIDKANDIDAAAAATE E LSITE E LSITE E LSITE E LSITE E LSI

"Për ne si LSI, mjedisi dhe
faktorët me impakt negativ
të tij, kanë qenë në fokus të
qeverisjes sonë në mandatin
që po mbyllim, dhe si rrje-
dhim zënë një vend të rëndë-
sishëm në programin e ri ele-
ktoral që ne i kemi paraqi-
tur qytetarit. Në këtë kon-
tekst, ne kemi një program
ambicioz për 4 vitet e ardhs-
hme për mjedisin. Ne, duke
u mbështetur në praktikën
më të mirë europiane, do të

krijojmë sisteme për për-
dorimin e qëndrueshëm të
burimeve natyrore, hid-
rike, për krijimin e buri-
meve efiçente të energjisë së
rinovueshme. Ne do të har-
tojmë politika kombëtare
në përputhje me Kuadrin
Politik të BE-së për Klimën
dhe Energjinë - EU 2030,
duke synuar reduktimin e
emetimeve të gazeve me
efekt serë me 10% deri në
fund të mandatit 4-vjeçar, si
dhe do të synojmë që të
kemi 10% energji të rino-
vueshme në sektorin e
transportit. Ne kemi si pri-
oritet tonin të përdorim
burime të energjisë së rino-
vueshme në masën 10% deri
në 2021, si dhe aplikojmë
teknologji të pastër dhe zba-
time të projekteve CDM.
Jemi të vendosur të ulim
sasinë e ndotësve të ajrit
sipas Direktivës EU 2016/
2284 dhe standardeve të
EPA. Për të qenë më trans-
parentë karshi publikut,
dhe për të matur punën e in-
stitucioneve tona, ne do të
vendosim matës që tregojnë
në çdo kohë sasinë e emetu-
ar të gazeve të dëmshme me
impaktin negativ në shën-
detin human. Ne mbësh-
tesim dhe do vazhdojmë
grumbullimin e ndarë të
mbetjeve urbane, si dhe çdo
landfill i ri që do të ndërto-
het do të pajiset me gjeo-
membranë të posaçme. Për
ne eko-turizmi është priori-
teti ynë, dhe do të rrisim me
20% sipërfaqet e zonave të
mbrojtura dhe do të
forcojmë kontrollin dhe
monitorimin e atyre ekzis-
tuese. Ne do të inkurajojmë
ngritjen e "Zoo-Parqeve" për
speciet në rrezik zhdukje, si
dhe "Bio-Parqeve" me anë të
lehtësirave fiskale. Mbrojt-
ja e tokës është prioriteti
ynë, dhe për këtë qëllim ne
do të angazhohemi për një
politikë të integruar në për-
dorimin e fondit të tokës për
parandalimin e dukurive
dhe shkaqeve të erozionit".

Ola Mitre

Floida Kërpaçi, kandidate e LSI-së

Rudina Hajdari, kandidate e PD-së

Grida Duma, kandidate e PD-së

Blerina Gjylameti, kandidate e PS-së
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Prodhuese, Tregtinë dhe Mje-
disin. Baraj nuk iu përgjigj
një SMS-je ku shpjegohej
kërkesa konkrete për pro-
gramin qeverisës në drejtim
të mjedisit dhe mënyra sesi
kjo do të realizohet përgjatë
4 viteve. Po ashtu, "GSH"
kontaktoi edhe të renditurën
e tretë në listën e kësaj par-
tie, Olta Xhaçka. Kandidatja
për deputete u shpreh se 'nuk
është e specializuar në fush-
ën e mjedisit, por te çështjet
sociale'. Xhaçka refuzoi
kërkesën për koment edhe
kur iu kërkua të flasë në ter-
ma të përgjithshëm rreth
programit të partisë që ajo
do të përfaqësojë në parla-
mentin e ardhshëm, qoftë
edhe me mënyrën sesi ky pro-
gram iu parashtrohet qyteta-
rëve të ndryshëm gjatë fush-
atës elektorale. Ndërkohë që,
kandidatja e katërt në listë,
Blerina Gjylameti u pyet nga
Gazeta në lidhje me mjedisin
dhe efiçencën e energjisë
gjatë një takimi që po zhvil-
lonte me banorë të rrugës
"Halit Bega" në datën 7 qer-
shor. Përgjigjet e Gjylametit,
"GSH" i publikon në faqen
bashkëngjitur. Sa u takon
kandidatëve të Partisë
Demokratike, "GSH" kon-
taktoi me të renditurën e
dytë në listë, që është Orjola
Pampuri, si dhe numrin 5 të
kësaj liste, Albana Vokshi.
Të dyja kandidatet nuk
pranuan kërkesën për pre-
zantimin e programit të mje-
disit. Pampuri tha se "nuk
është e specializuar në çësh-
tjet e mjedisit dhe në parla-
mentin e ardhshëm do të për-
faqësojë çështjet sociale".
Ndërsa Vokshi tha se "për
programin e PD-së për mje-
disin duhet të kontaktoni
me drejtorin e Informacion-
it në PD". Lista e PD-së për
Tiranën kryesohet nga kry-
etari i partisë, Lulzim
Basha, i cili nuk u kontak-
tua nga Gazeta. Ndërkaq,
Rudina Hajdari, e renditur
në vendin e tretë, pranoi
kërkesën "për të shpjeguar
disa nga pikat konkrete të
programit". Grida Shqima
(Duma), e katërta në listën e
kësaj partie, u pyet gjatë një
takimi që ishte duke zhvil-
luar me banorët e zonës së
Shkozës. Përgjigjet e këtyre
kandidateve, "GSH" gjith-
ashtu i publikon në faqen
bashkëngjitur. Sa i takon
partisë së tretë, që është LSI,
"GSH" kontaktoi me të listu-
arën e parë për Tiranën, Kla-
jda Gjosha. Kandidatja, e py-
etur në një nga takimet e saj
me elektoratin, në datën 15
qershor, organizuar në
zonën e Shkozës, nuk pranoi

të prononcohej. Pasi na u
premtua një kontakt i dytë,
për shkak të "nxitimit në
mitingun e madh të LSI-së",
që zhvillohej atë ditë, në ditët
në vijim komenti na u refu-
zua. Ndërkaq, e dyta në listën

e kësaj partie, Kejdi Meh-
metaj, në kontaktin e parë u
tregua e gatshme për të
parashtruar disa nga pikat
e programit për mjedisin dhe
efiçencën e energjisë. "Për
një orë mund të kontak-

tojmë sërish dhe të flasim
më gjerësisht",- tha Meh-
metaj. Por pas disa orësh
kandidatja për deputete nuk
iu përgjigj SMS-së, që i kuj-
tonte takimin e caktuar
paraprakisht. Kandidatja

"GSH" kontaktoi me tri partitë e mëdha, ja emrat që s'pranuan të komentojnë

Kandidatët për deputetë refuzojnë
përgjigjet për programin e mjedisit

Ola Mitre

Floida Kërpaçi, e cila ren-
ditet e treta në listën e LSI-
së, pranoi të parashtrojë
disa pika të programit të
partisë që ajo përfaqëson, që
gjithashtu i gjeni në faqen
bashkëngjitur.

Pak ditë më parë 30 or
ganizata mjedisore
dhanë alarmin se 70%

e partive politike të regjis-
truara pranë Komisionit
Qendror të Zgje-dhjeve nuk
kanë publikuar programin e
tyre për mjedisin. Të njëjtat
organizata thanë se "në dek-
laratat dhe premtimet pub-
like të liderëve të këtyre par-
tive, neglizhohen, thuajse
nuk përmenden fare, poli-
tikat mjedisore". Për këtë ar-
sye "Gazeta Shqiptare" ven-
dosi të pyesë drejtpërdrejt
kandidatët për Tiranën të tri
partive, që në zgjedhjet e fun-
dit parlamentare kanë mar-
rë numrin më të madh të vo-
tave, e më konkretisht PS, PD
dhe LSI. Referuar listës së
kandidatëve të regjistruar
në KQZ, u synua kontakti me
kryesuesit e këtyre listave, që
me shumë gjasa do të jenë
edhe deputetë në parlamen-
tin, që do të konstituohet pas
zgjedhjeve të 25 qershorit.
Por, pjesa më e madhe e kan-
didatëve për deputetë të kon-
taktuar refuzuan të parash-
trojnë se çfarë parashikon
programi i tyre politik në
drejtim të zhvillimit të gjel-
bër. Kryesuesja e listës për
Partinë Socialiste, Elona Gje-
brea paraprakisht u shpreh
e gatshme për të shpjeguar
se çfarë përmban programi i
mjedisit në përgjithësi dhe
politikat në drejtim të
efiçencës së energjisë në
veçanti, por përmes një SMS-
je të disa orëve më vonë e
konsideroi këtë temë si speci-
fike dhe na sugjeroi të kon-
taktojmë me "dikë tjetër që
është marrë me këtë çështje".
I dyti në listën e PS-së është
Besnik Baraj, i cili përgjatë
viteve 2013-2017 ka mbajtur
postin e kryetarit të Komi-
sionit për Veprimtaritë
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GGGGGazeta Shqiptare" publikonazeta Shqiptare" publikonazeta Shqiptare" publikonazeta Shqiptare" publikonazeta Shqiptare" publikon
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lemeve të tjera, të cilat preokupo-lemeve të tjera, të cilat preokupo-lemeve të tjera, të cilat preokupo-lemeve të tjera, të cilat preokupo-lemeve të tjera, të cilat preokupo-
nin artin, kulturën dhe letrat sh-nin artin, kulturën dhe letrat sh-nin artin, kulturën dhe letrat sh-nin artin, kulturën dhe letrat sh-nin artin, kulturën dhe letrat sh-
qipe të asaj kqipe të asaj kqipe të asaj kqipe të asaj kqipe të asaj koheoheoheoheohe.....

KOMUNIZMI
DOSJET



(vijon nga numri i kaluar)(vijon nga numri i kaluar)(vijon nga numri i kaluar)(vijon nga numri i kaluar)(vijon nga numri i kaluar)

PROTOKOLL
PER MBLEDHJEN ME

DREJTUES TE ARTIT DHE
TE SHTYPIT

PER PROBLEME TE PASTER-
TISE SE ARTIT. DATE 24.3.1980

Marrin pjesë shokët: Ramiz
Alia, Manysh Myftiu, Tefta Cami,
Dritëro Agolli, Anastas Kondo,
Xhelil Gjoni, e drejtues të tjerë të
artit në kryeqytet.

Ramiz Alia:Ramiz Alia:Ramiz Alia:Ramiz Alia:Ramiz Alia:
Në art dhe në letërsi ka lëshime.

Prandaj kemi ndaluar ndonjë ve-
për. Veç kësaj, problem është cilë-
sia në të gjitha gjinitë. Vëmë re cilë-

si të dobët. Të mos i inkurajojmë
kot. Këtyre fenomeneve t'u dalim
përpara.

Dritëro Agolli:
Shqetësimi është i drejtë se janë

përsëritur në disa raste dhe në të
botuar. Ka koncepte, por ka edhe
keqkuptime për poezinë. Dhe ja një
shkresë bëhet hermetike. Por, Fa-
tos Arapi dhe Agim Gjakova janë
të moshuar, me shumë vëllime.
Nga Lidhja kemi dërguar ekipe,
janë diskutuar vëllimet e tyre.

Të kemi kontakt më të madh për
ta. Kemi nisur të forcojmë lidhjet
me Komitetet e Partisë. Këtë du-
het ta bëjmë edhe me institucione
të tjera kur vemi në bazë.

Shtrohen problemet, por nuk
zgjidhen.

Bëhen kritika në shtypin letrar,
s'thuhen të metat, flitet në
përgjithësi. Dhe anët e mira
s'thuhen konkretisht. Bëhet një
punë globale. Kemi turp t'i
themi autorit që ti s'ke bërë
gjë me këtë vëllim të ri, jo më
prapa.

"Zëri i Popullit" pak prob-
leme të tilla ngre.

Të mos stepen krijuesit. Të
kërkojmë cilësi dhe të mos ulet
kërkesa për cilësi.

Për nivelin e  kulturës
kemi skematizëm, kemi ve-
pra të dobëta. Ka rënie Dh.
Xhuvani, (në të fundit) dhe
N.Prifti. Ka uljen në dramën
e T. Laços, F. Cakaj, R. Likaj,
Xh. Spahiu.

Pak kërkime ka për të vënë
në skenë, kritikuam modern-
izmin në vënien në skenë.

Katër rrethe, me humor të
pasur kanë Estrada të dobëta.
(Vlora, Shkodra, Gjirokastra,
Dibra). Të luftojmë të ngremë
nivelin dhe për pastërtinë e
artit.

Anastas Kondo:
Shqetësime ka sidomos për Es-

tradën (Berati, Dibra etj.). Estradat
i shohin në një vit, një mijë spek-
tatorë. Ka vetëkënaqësi se sallat
mbushen për Estradat.

Në skenarë ka shfaqje të duk-
shme në mosnjohjen e jetës.

Këta që gabojnë, kanë mbaruar
shkollat tona. Por në Tiranë s'ka
asnjë shkrimtar që të japë gjuhë
apo letërsi. Të gjithë kanë pasur
mësues shkrimtarë. Të kemi edhe
mësues shkrimtarë.

Me shkrimtarët që kemi në Ti-
ranë, të drejtojmë rrethe në sh-
kolla.

Diskutimet krijuese nuk po i
bëjmë mirë për letërsi, muzikë,

ndërsa për ar tet  f igurative
bëhen pak.

Ramiz Alia:Ramiz Alia:Ramiz Alia:Ramiz Alia:Ramiz Alia:
Bëhen diskutime, por të sqaro-

hen këto çështje që dalin nga kr-
ijimtaria.

Anastas Kondo:
Në afate diskutimet mbahen

konkrete.

Ka eufori. Pas koncertit të vitit
të ri me Estradat thonë jemi mirë.
Radio ka dhënë novelën e A. Xox-
es, që u kritikua. Duhet forcuar
kontrolli paraprak në rrethe, sido-
mos për teatër estradë.

Thanas Leci:
Shqetësimi që ngrihet është i

drejtë. Kritikat që bëhen për ne
janë të drejta. Ne të rritim kërke-
sat për nivelin ideo-artistik dhe
vigjilencën.

Pse na kanë shpëtuar ne? Nga
analiza kemin arritur në konkluz-
ion se kemi pasur edhe lëshime.
Në poezi raporti i asaj që botohet
me atë që nuk botohet ësh-
të 1 me 6. Në prozë, 1 me 4.

Dashnor Kaloçi



Së shpejti libri i studiuesit Dashnor Kaloçi, "Shkrimtarët e artistët, nën diktatin komunist dhe intrigat e njëri-tjetrit"

Debatet e Agollit në Byronë Politike me
Ramizin për Fatos Arapin e Agim Gjakovën

Dokumenti sekret arkivor me debatet rreth raportit e problemeve të
tjera, të cilat preokuponin artin, kulturën dhe letrat shqipe të asaj kohe

Agim Gjakova

Dritëro Agolli

Ramiz Alia dhe Enver Hoxha në një Mbledhje të Komitetit Qëndror të PPSH-së
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Raportet na duken plotë-
sisht normale.

Në fund të viteve '50, raporti i
botimit të prozës (romanit) ishte
1 me 1.

Ne duhet të bëjmë diskutime
më shumë. Ne bëjmë diskutime
krijuese 25 - 30 për dorëshkrime,
por problemi është se bëhet i cekët.
Për vepra të pabotueshme, në dis-
kutime dalin si të botueshme.

Recensentët shpesh nuk thello-
hen. Tri recensione për një libër,
diametralisht të kundërta. Redak-
sitë i kemi të vogla, prandaj të
rrisim kërkesat ndaj recensentëve.

Një pjesë e veprave që fitojnë në
konkurse nuk arrijnë të botohen,
ka qëndrime liberale.

Krijimtaria e anëtarëve të Degës
të diskutohet në rrethe.

Marash Hajati:
Të luftojmë shumë për cilësinë.
Në Teatër dhe Estradë ka nivel

të ulët. Kemi shumë aktorë me 8-
vjeçare.

Puna për edukimin ideo-artistik
bëhet e varfër. Dhe niveli i
regjisorëve është i dobët.

Dramat ngjajnë me njëra-
tjetrën.

(Ramiz Alia, në televizion të
zgjerohet këndshikimi. Televizioni
ka mundësi të mëdha. Të shihet
teledrama. Të dalë jashtë studios).

Kemi 10 drama që nuk i regjis-
trojmë. Disa edhe me gabime ide-
ore. Na thonë se i ka parë minis-
tria. Nuk jemi në pozita të shën-
dosha.

Komedia e F. Krajës, e dobët ar-
tistikisht, edhe të meta ideore ka.

Estradat kanë material të varfër.
Me estradat s'bëhet vetëm me ma-
terialet e tyre. Të bëjmë vetë ma-
teriale. Shtypi dhe TV të japin in-
formacione për aktivitetin kultur-
or. Dy informacione të kundërta
midis "Zëri Popullit", "Bashkimi",
"Drita".

Shoku Manush Myftiu:
Problemi është i rëndësishëm,

kemi shfaqje të huaja dhe kur

s'janë botuar. Deri sa kemi kudo,
në ekonomi etj., edhe këtu kemi.
Këto janë shfaqje, por duhet të
kemi vëmendje. Gabime ka në të
botuara dhe të pabotuara, në të rinj
dhe në të vjetër.

Shprehjet e errëta, ato që sh-
trembërojnë faktet, janë ndikime
të huaja.

Dhe tendenca për të qenë bren-
da është po shfaqje e luftës së kla-
save, se nuk militon, fsheh, por nuk
zhduk.

Ka vepra që nuk thonë gjë.
Filmi për shkollën shqipe s'të
kënaq. Nivel i ulët, këto vepra s'të
edukojnë. Në këto vepra duket
sikur nuk ka gjë të keqe, por e keq-
ja është se s'thonë gjë?

Kritika të jetë më serioze dhe
më e thellë, s'merret vesh se
ç'pikëpamje demaskon.

Roli i Fakultetit dhe i Institutit

të Arteve, s'po na ngrenë probleme
krijimtarie në fushën e artit. S'po
bëhet si duhet për t'u përgatitur
për jetën, si krijues. Ka probleme
në këtë mes.

Që puna të ketë rezultate, të dis-
kutohet në mbledhje, por edhe në
ambiente të ngrohta, të ngushta
dhe me 7-8 veta.

Të bëhet diskutimi dhe pas një
premiere, duhen edhe ambiente.
Stimujt moralë të shfrytëzohen më
shumë. T'u jepet rast të vijnë në
diskutime edhe artdashës. Jo
vetëm diskutime në Lidhje, por në
shumë qendra.

Ramiz Alia:
Të kemi parasysh që çdo fenom-

en të shkojë lidhur me situatat,
ç'armiq kemi, lufta e klasave, po
roli i Partisë sonë? Presioni i fortë,
gjithmonë vigjilentë. Pastërtia e
artit të jetë më e madhe.



Po të kemi parasysh këtë situ-
atë, mbledhje të tilla bëjmë gjith-
një.

Ka problem lidhur me pronën,
me punën (cilësi, mosrealizime,
norma etj.), që marrin karakter të
rrezikshëm. Qëndrimet liberale
duhet të jenë të papranueshme.

Të kemi parasysh kur i disku-
tojmë se s'bëjnë alarm, por as t'i
minimizojmë.

Nuk kemi rrezik të stepen
njerëzit, nëse i diskutojmë këto
çështje me frymë Partie.

Të luftojmë që të mos i hapim
rrugë mediokritetit. Të luftojmë
për një cilësi më të lartë.

Të kemin parasysh influencën
negative që vjen nga letërsia koso-
vare. Ajo s'është vetëm hermetizi-
mi. Ideologjikisht, ajo s'është vetëm
në rrugën tonë.

Vëmë re në gjuhë, kemi manin
për të marrë kalke të kosovarëve,
të krijuar nga sllavishtja.

Për cilësinë, vepra e dobët, kthe-
het në dobësi ideologjike. I kemi
edhe mundësitë për këtë. Të bot-
ojmë kur janë të talentuar. Në lib-
rin "Tajfun" që para Partisë s'është
kuptuar nga të gjithë, që në BS ësh-
të prishur gjithçka. E njëjta gjë po
ndodh si "Në kërkim të së
vërtetës".

Në shumë vepra flitet si me
parullat e sotme dhe për vitet '50.

"Tajfuni" i bën luftës sonë një
propagandë të keqe.

Aktualja dhe historikja s'janë
zgjidhur drejt. Ndryshe zgjidhet të
"Kështjella".

Të kemi kujdes për cilësinë! Të
botojmë më pak, edhe arsye letre.
Të jemi me cilësi të lartë nga ana
ideo-artistike. Të botojmë ato që
janë për t'u botuar.

Letërsia artistike në vendin e
parë si mani, për shkencën boto-
het pak?

Nga kjo mbledhje:
Lidhja e Shkrimtarëve:
Të përmirësojmë punën për dis-

kutimin krijues dhe për ndihmë
rretheve. Gjërat t'i themi siç janë.
Kur kemin gabime ideore, t'u qën-
drojmë gabimeve. Të mos rezervo-
hemi për të kritikuar kur gabojmë.

Kritika të jetë më e hapur, më e
qartë.

Kritika letrare të jetë më aktive,
me fjalë më konkrete. Të zbërthe-
jmë fenomenin të hapim horizon-
te.

Organet e botimeve, shfaqjeve
etj., të jenë më kërkuese, jo të
lëshojnë. Pse s'përdoren drama të

kaluara, si "Toka jon"' etj., të
ripërsëriten.

Ministria, Komiteti Qendror i
Rinisë Komiteti Partisë i Tiranës
të mendojnë më mirë për
edukimin e talenteve të reja. Të
organizohet ndihma. Prandaj të
merren masa. Të nisë puna që me
Fakultetin dhe Institutin e Arteve.
Të behet një punë e mirë eduka-
tive, ideologjike.

Të bëhet punë komunikuese e
afërt, jo e ngurtë dhe e skemati-
zuar.

Instituti i Arteve të bëjë disku-
time krijuese të lira etj., flasin në
mes tyre, të bëjnë edhe diskutime.

Dhe forma e puna në këtë orga-
nizëm të gjallërohet.

Xhelil Gjoni:
Dhe marrëdhëniet me institu-

cionin të rregullohen.
Dhe Fakulteti i Filologjisë të

gjallërohet nga diskutimet.
Komiteti Qendror i Rinisë të vi-

jojë traditën për t'u marrë me tal-
entet e reja.

24.3.1980 (Shënimet e mbajtura
nga Jakup Mato)Skifter Këlliçi, Agim Cerga dhe Fatos Arapi

Dritëro Agolli
dhe Ismail
Kadare me

kolegë
shkrimtarë
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LISTA E VEPRIMEVE QË JANË KRYER ME DOSJET E PRONAVE TË QARKUT TË DURRËSIT

Lista emërore edhe në Durrës, Shijak, Krujë e Vorë. Kompensimi fizik e financiar, në rend kronologjik

ATP, statusi i secilës pronë në Durrës
Emrat e pronarëve, sipërfaqja e pretenduar dhe sa kompensohet
Agjencia e re e Trajtimit të Pronës ka përditësuar

regjistrin e saj elektronik për dosjet e pronave në të
gjithë vendin. Çdo trashëgimtar pronash ka mundësi

të lexojë në "Gazetën Shqiptare" statusin e dosjes së tij dhe
problematikën e dokumenteve që mund të ketë secili pro-
nar. Regjistri elektronik mban të dhëna të detajuara për
çdo aplikim dhe çdo proces që ka ndodhur me pronat që
nga viti 1993 dhe deri tani për qarkun e Durrësit. Secila
nga dosjet përmban emrin e subjektit të shpronësuar si
dhe emrin e subjekteve që e pretendojnë atë pronë. Në
dosje pasqyrohen sipërfaqja e pretenduar si dhe lloji i
pasurisë, sipërfaqja e njohur, sipërfaqja e kthyer apo e
kompensuar. Ndërkohë që pasqyrohen edhe të gjitha ven-
dimet e Komisioneve dhe Zyrave Rajonale të Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave për secilin subjekt, bashkë me

vendimet gjyqësore dhe problematikat e secilës dosje.
"Gazeta Shqiptare" nis sot publikimin e listës së vepri-
meve që janë kryer me dosjet e pronave të qarkut të El-
basanit. Të gjithë të interesuarit njihen gjithashtu edhe
me problematikat që mund të ketë dosja e tyre, siç është
mungesa e dokumenteve të caktuara. Ndërkohë, Agjen-
cia e Trajtimit të Pronave ka marrë në shqyrtim dosjet
në qarkun e Elbasanit, të cilat janë në proces shqyrtimi.
Regjistri i dosjeve në shqyrtim pasqyron numrin e dosjes,
emrin e subjektit të shpronësuar, kërkuesin, llojin e pa-
surisë si dhe të dhënat në lidhje me sipërfaqen e njohur,
sipërfaqen e kthyer dhe sipërfaqen e kompensuar. Në
regjistër janë edhe të dhënat për çdo dosje për vendimet
e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, si
dhe problematika që ka çdo dosje, e cila pasqyron mangës-

inë në dokumentacion. Sot publikohet regjistri elektron-
ik i pronave në qarkun e Durrësit, ku përfshihen edhe
Kruja, Vora dhe Shijaku. Dosjet ndodhen në Agjencinë e
Trajtimit të Pronave në proces shqyrtimi dhe do të traj-
tohen me ligjin e ri. Vendimi do të merret sipas rendit
kronologjik të kërkesave edhe kompensimi do të përnda-
het sipas këtij rendi, me përjashtim të rasteve kur sub-
jekti kërkon të përfitojë nga pagesa e përshpejtuar, ose
kërkon të jetë pjesë e tenderit për kompensimin fizik në
bazë të pronave që ka vënë në dispozicion ATP-ja. ATP do
t'i japë përparësi kompensimit të truallit. Kompensimi për
ish-pronarët për tokën truall, sipas zërit kadastral të vitit
1945 dhe hartës së vlerës së tokës që është në fuqi do të
kryhet me para. Kufiri i caktuar nga ligji është 50 milionë
lekë për çdo vendim të njohur.

Emri (Subjekti i 
shpronësuar)

Mbiemri 
(Subjektit 
shpronesuar

Emri (Subjektit 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjektit 
Kërkues)

Sip e 
pretenduar, 
lloji I pasurisë

Zeri Kadastral 
Truall

Sip. E Njohur/ 
Mosnjohje Sip. E Kthyer 

Sip. E 
Kompensuar Problematika

Emri (Subjekti i 
shpronësuar)

Mbiemri 
(Subjektit 
shpronesuar

Emri (Subjektit 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjektit 
Kërkues)

Sip e 
pretenduar, 
lloji I pasurisë

Zeri Kadastral 
Truall

Sip. E Njohur/ 
Mosnjohje Sip. E Kthyer 

Sip. E 
Kompensuar Problematika

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)

Gjergj Kaci Mhill Kaci T.B 50000
Rrezim 
kerkese per 
njohje pronar

Gjergj Kaci Mhill Kaci T.B 90000
Rrezim 
kerkese per 
njohje pronar

Gjergj Kaci Mhill Kaci T.B 38700
Rrezim 
kerkese per 
njohje pronar

Gjergj Kaci Mhill Kaci Pyll 54000
Rrezim 
kerkese per 
njohje pronar

Gjergj Kaci Mhill Kaci Pyll 10000
Rrezim 
kerkese per 
njohje pronar

Gjergj Kaci Mhill Kaci 16000
Rrezim 
kerkese per 
njohje pronar

Ka form te prere

Kisha 
Arameras

Katolike 
Aramaras

Kisha Katolike 
Arrameras Truall 16800 4016 16800 12784 4016

Shyqyri Mullaj Ballkize, 
Hekuran Mullaj T.B 20000 20000 20000

Gani, Beqir Dashi, Dedej Fatime Copa T.B 36000 24100 24100

Vendimi nuk i 
njeh te drejten e 
pronesise per 
sip. 11900 m2, 
pasi ka 
mbivendosje me 
subjektin Dedej, 
e Xheladini. 
Urdher 1810/3, 
dt. 
22.09.2008.,Mosu
shrtrim inisiative

Gani, Beqir Dashi, Dedej Fatime Copa T.B 28000 28000 15166 10334

Siperfaqja 2500 
m2, perfituar me 
7501. Urdheri nr. 
2036/2, dt 
01.08.2008, 
mosushtrim 
iniciative.

Selman Bleta Agim Bleta

Kthim te sip. 
Te lira te 
prones se 
njohur me pare 
truall 25 000 m2

25000 12000 13000

Vendimi I njohjes 
se prones eshte 
vendim nr.148 
dt.02.09.1996 
dhe eshte 
ndryshuar me 
Vendim nr.698 
dt.29.04.2002 te 
Gjykates se 
Rrethit Durres 
ku eshte njohur 
25 000 m2, 
kthyer 12 000 
m2, kompensuar 
13 000 m2

Selman Bleta Agim Bleta "
Nxjerrje jashte 
juridiksionit 
administrativ.

Pal Koka Frano Koka Tr. 22250 12225 22250 12225
Pal Koka Frano Koka Tr. 22250 12225 22250 12225
Pal Koka Frano Koka Tr. 22250 12225 22250 12225
Pal Koka Frano Koka Tr. 22250 12225 22250 12225

Seit Kura Agim Kura Truall 75000 950 6813 5863 950
Ka marre me 
7501, siperfaqen 
68187 m2

Nimete Bobrati Mahmut Bobrati T.B 31000 31000 31000

Idriz Bera Sulejman Ismailaja Truall+Ullishte 
2026

Hajdar Dervishi Silva Bello Truall 47477 47477 47477

Hajdar Dervishi Silva Bello Truall 316155
Siperfaqja 
perbehet nga 9, 
parcela

Abdyl Rogani Abdyl Rogani T.B 125600
Rrezim 
kerkese per 
njohje pronar

Abdyl Rogani Abdyl Rogani "
Rrezim 
kerkese per 
njohje pronar

Sure Buza Muharrem Buza T.B 31000 31000 31000
Ibrahim Hyka Ibrahim Hyka T.B 27400 27400 7344 9107.8

Ibrahim Hyka Muharrem Hyka T.B 33100 33100 9218 23229.2

Mos kompensim 
per sip. 652,8, 
m2 pasi e ka 
marre me 7501.

Osman SABLI Rukije Zuriqi T.B 24500 24500 17300
Moskomensim 
per sip. 7200 m2 
marre me 7501.

Osman SABLI Rukije Zuriqi Varreze 3000 3000 3000 3000

Irene Krasniqi Anunciata Koka

Kthimin e sip. 
500 m2 njohur 
me vendimin 
nr.317 
dt.03.03.1994

470

Per siperfaqen 
30 m2 vendimi 
nuk shprehet 
pasi krijon 
mbivendosje me 
pronen e Zyra 
Sulejmanit.

Irene Krasniqi Anunciata Koka "
Nxjerrje jashte 
juridiksionit 
administrativ.

Vasil Vava Petraq Jorgoni T.B 70000 70000 70000

Brenda ne dosje 
ndodhet edhe 
dosja 16, ku 
eshte dhene V. 
119, dt. 
02.05.2003 per 
refuzim kerkese

Ismail Metani Nafie Metani T.B 50000 50000 50000
Ali Tonuzi Ramazan Tonuzi T.B 29000 29000 19227.6 9772.4

Riza Kulla Zyber Kulla T.B 31000 31000 13200

Ka perfituar me 
70501, 
siperfaqen 17800 
m2

Abdurraman Mati Adriatik Gjashta Truall 500
Mos shprehje 
per kthim apo 
kompensim.

Mos shprehje per 
kthim apo 
kompensim 
sepse prona e 
pretenduar eshte 
ne pronesi te 
subjektit Gjeli .

Abdurraman Mati Adriatik Gjashta Truall 500 500 500
Xhaferr Loci Sami Loci T.B 123500 99930 47950 48380
Hajdar Gjyshi Adem Gjyshi T.B 1870000
Dalip Kurti Muharrem Kurti T.B 53000

Dalip Biduli Kostandin Ekonomi Truall 45500

Ne dosje 
ndodhet dhe 
dosja nr.1266 
dt.01.09.1994 
KKKP ne emer te 
Besnik Biduli. 
Vendim nr.568 
dt.31.08.200 
KKKP-Rrethi 
Durres ku eshte 
rrrezuar kerkesa 
e subjektit.

Pal Koka Frano Koka Truall 40100 40100 40100

N dosje 
evidentohet dhe 
dosja nr.2004 me 
vendim nr.670 
dt.02.08.2002 
KKKP-Prefektura 
Durres ku I esht 
enjohur Mark 
Koka sip.22250 
m2 ne Lagjen 15 
dhe kompensim 
12 225 m2. Po 
ashtu me 
vendimin nr.671 
dt.02.08.2002 I 
eshte njohur 
Gjergj Koka 
sip.22 250 m2 ne 
Spitall dhe 
Kompensim 12 
225 m2. Me 
vendimin nr.672 
dt.02.08.2002 i 
eshte njohur Pal 
Kokasip.22 250 
m2 dhe 
kompensim 12 
225 m2 ne 
Spitall. Me 
vendimin nr.673 
dt.02.08.2002 i 
eshte njohur

Vasil Vava Petraq Jorgoni T.B 28000 28000 28000
Vasil Vava Petraq Jorgoni T.B 357500 357500 357500
Vasil Vava Petraq Jorgoni Tr. 2250 2250 2250
Vasil Vava Petraq Jorgoni Tr. 2250

Hamdi Kazazi Ardian Kazazi

Tr.1034, brenda 
sip. Njohur mr 
V. 679, dt. 
02.08.2002

1034

Ne kushtet e 
nenit 22, sip. E 
kthyer me v. 286, 
eshte e njohur 
me pare me v. 
679, dt. 
02.08.2002

Hamdi Kazazi Ardian Kazazi

Tr.1034, brenda 
sip. Njohur mr 
V. 679, dt. 
02.08.2002

1034

Ne kushtet e 
nenit 22, sip. E 
kthyer me v. 286, 
eshte e njohur 
me pare me v. 
679, dt. 
02.08.2002

Hamdi Kazazi Ardian Kazazi

Kthimin e sip. 
5340, brenda 
sip. Njohur me 
V. 679, dt. 
02.08.2002

Moskthim 1180

Ne kushtet e 
nenit 22, sip.Sip. 
Trajtuar me v. 
679 dt. 
02.08.2002, pjesa 
qe nuk i kthehet 
ka mbivendosje 
me Hasan Zalle, 
BakusheTopi, 
Adem Sula.

Hamdi Kazazi Ardian Kazazi

Kthimin e sip. 
14287, brenda 
sip. Njohur me 
V. 679, dt. 
02.08.2002, V. 
990, dt. 
12.09.1995

14042 245

Neni 22/9235, 
kthimin e sip. 
14287, brenda 
sip. Njohur me V. 
679, dt. 
02.08.2002, V. 
990, dt. 
12.09.1995

Hamdi Kazazi Ardian Kazazi Tr. 11009 4058. 04 6640.96 4058. 04

Ne kushtet e 
nenit 22, sip. E 
kthyer me v. 178 
eshte e njohur 
me pare me v. 
679, dt. 
02.08.2002, 310 
m2 ka 
mbivendosje , i 
jepet e drejta 
parablerjes 
objekteve ne 
4072 m2.



E enjte 22 Qershor 2017  - 17SPECIALE

Ibrahim Jakova Shkelzen Jakova 40000 10000 40000 40000

vetÃ«m 
vÃ«rtetim 
kadastral si dhe 
planimetria e 
Sek.urbanistik

Pavli Muka Vita Mazniku 44000 44000 34000

Vendimi i KKKP-
se komp-34 dy 
dhe te 
dr.parablerje 10 
dyVendim 
gjykate dhe 
planimetri 
komisioni 
fotokopje

Medet Fustani Haxhi Rama shtÃ«pi rrezim kerkese

Prona I Ã«shtÃ« 
njohur Prena 
Palit me V. 335, 
dt.04.03.1994

Adem Dizdari Hysen Dizdari truall 8000 8000 8000 8000

Dokument 
arkivor dhe 
planimetri e 
Sek.Urbanisitik

Bashkia Islamike Osman Sakurti Xhamia 67 67

Vendimi kthen 67 
m2, me 
ndertesen, 
Planimetri e 
Sek.Urbanistik

Haziz Gashi Hysen Gashi 38000 rrezim kerkese

Vendim Gjykate, 
kjo prone I 
Ã«shtÃ« njohur e 
kthyer me v.135, 
dt.24.4.1996 
familjes Korra

Vasil Rako Anesti Rako Tr. 400 400 400

VÃ«rtetim 
hipoteke, ka 
planvedosje 
kthehet parcela 
nr. 147.

Muharrem Mullai Muharrem Mullai truall 105 205 205

vÃ«rtetim 
hipoteke dhe 
vendim gjykate. 
Ka planimetri tÃ« 
Sek.Urbanisitik

Mujo Ã‡itaku Isuf Ã‡itaku truall 19750 19750 19750 19750
vendim gjykate, 
ka planimetri tÃ« 
Sek.Urbanisitik

Ton (TonÃ§) Piqoni Miranda Loli 107600 107600 107600 107600

vendim gjykate, 
planimetri e 
gjykates dhe 
Sek.Urbanisitik

Ibrahim Basha Ibrahim Basha truall 5250 1550 5250 3700 1550

Vendim gjykate , 
planimetri 
Seks.Urbanisitik 
parablerje 1550 
m2

Hasan Balla Xhelal Balla T.B + Truall 
32000 1575 1575 1575

Vendim gjykate 
dhe dok.arkivor, 
ka dhe planimetri

Zyme Milaqi Njazi Milaqi truall 1500 1500 1500 1500

vÃ«rtetim 
hipoteke dhe 
arkivor. Ka dhe 
planimetri tÃ« 
Seks.UIrbanisitik

Ramazan Sijoni (Beqiri) Vjollca Dedja truall 13000 13000 13000 13000

vÃ«rtetim 
hipotekor dhe 
planimetri tÃ« 
Seks.Urbanisitik

Halit e Sejfulla Jella Sabri Jella Tr. 15500 12340 15500 3160 12340

Vendim gjykate 
dhe dok.arkivor, 
ka dhe planimetri 
tÃ« 
Sek.Urbanisitik

Murat Traga Petrit Traga T. + T.b 68000 48125 48125

vendim gjykate si 
dhe ka planimetri 
tÃ« 
Seks.Urbanisitik

Stojan Kote Robert Kote truall, 5000 5000 5000 5000

V.hipotekor, ska 
planimetri 
vendimi. NÃ« 
dosje janÃ« dhe 
v.161 dt.13.5.94 
ku njeh 50000 
m2, kth-4145 m2 
dhe komp-45855 
m2. si dhe v.682, 
dt.17.11.94 ku nj-
400 m2 dhe 
komp-400 m2. 
Jane fotokopje 
vendim bashkie.

Xhemal Hasa Fadil Hasa Tr. 5000 5000 5000

vendim 
gjykate+vendim 
KKKP nr.1189 
dt.30.3.1994 si 
dhe ka planimetri 
tÃ« 
Seks.Urbanisitik 
dhe tÃ« KKKP. 
NÃ« dosje 
Ã«shtÃ« dhe 
vendimi nr.751 
datÃ« 21.02.1995 
I BashkisÃ« I cili 
Ã«shtÃ« 
fotkopje.

Qazim Libohova Xhevdet Libohova shtÃ«pi dhe 
truall 707 707 707

Vendimi i njeh e 
kthen -707 m2 
(shtÃ«pi dhe 
oborrKa 
planvedosje 
komisioni, si dhe 
vendim gjykate. 
NÃ« dosje 
Ã«shtÃ« dhe 
VKKKP Bashkia 
me nr.45, 
dt.12.7.1993 dhe 
v.271, dt.11.02.94

DhimitÃ«r Tezha DhimitÃ«r Tezha Tr 500 500 500

Ka vendim 
nr.954, 
dt.25.8.1995 tÃ« 
BashkisÃ« 
plotÃ«suar me 
v.174/1 
dt.23.01.97, pa 
firme. Po ashtu 
nÃ« dosje ka 
vÃ«rtetim 
hipotekor dhe 
planimetri tÃ« 
Seks.Urbanisitik.

Llazar Sotiri Ana Sotiri Truall-280 280 280 280

VÃ«rtetim 
kadastral dhe 
planimetri tÃ« 
Seks.Urbanisitik

Myrteza Tafaruci Nuri Tafaruci truall 18000 11800 18000 11800
vÃ«rtetim 
kadastral si dhe 
ska planimetri

Guliem Luka Dorotea Zoto shtÃ«pi dhe 
truall 500 500 500

Vendimi njeh e 
kthen 500 m2 
(ndÃ«rtese 367 
m2) VÃ«rtetim 
hipotekor, ka 
planvedosje. NÃ« 
dosje ndodhet 
dhe v.1286, 
dt.05.04.96 I 
KKKP Bashkia 
DurrÃ«s, 
fotokopje, pa 
firmÃ«.

Kostandin Kulja Spiraq Kulja Tr. 3400 3400 3400 3400

vendim gjykate 
dhe 
shpronÃ«sim. 
Planimetri e 
Seks.Urbanisitik.

Spiro Zheji Vera Zheji Tr. 500 400 400
V.gjykatÃ«s dhe 
arkivor, ska 
planimetri.

Koco Mihali Eleni Mihali shtÃ«pi banimi 
(pa sipÃ«rfaqe) shtÃ«pi shtÃ«pi

vÃ«rtetim 
hipoteke, nuk 
jepet sipÃ«rfaqja 
e shtÃ«pisÃ«, 
vendimi I 
komisionit ka 
planimetri.

Kol Hurdha Mikel Hurdha truall, 3476 3476 3476
Me vertetim 
hipoteke, ka 
plavendosje

KiÃ§o KoÃ§i Gjergji KoÃ§i

Nuk ka vendim 
nga nga KKKP, 
me vendim 
gjykate pÃ«r 10 
dy

Beqir e Fatime Kushumi Haki Hima truall 320 320 320 320
ver.hipoteke si 
dhe ka planiemtri 
I Seks.Urbanisitik

Kostandina Dimo Raqi Dimo truall, 372 170 372 202 170

vÃ«rtetim 
hipoteke dhe 
planimetri tÃ« 
seks.urbansiitik 
dhe si komisioni.

Evrodhiqi Tutra 
(Sallabanda)

Lucija Zaharian truall, 105 25.5 105 79.5 25.5

Planimetri e 
Sek.Urbanistik,n
Ã« dosje 
ndodhet dhe nje 
VKKKP Bashkia 
Dr. nr.866, 
dt.22.5.95 nÃ« 
emÃ«r tÃ« Haki 
Ballxhian dhe 
VKKP 702, 
dt.29.11.94 nÃ« 
emÃ«r tÃ« 
Evodhiqi Tutra.

Hiqmet Delvina Hasan Koragjozi truall 130 130 130 130

VÃ«rtetim 
hopotekor si dhe 
planimetri tÃ« 
Sek.Urbanisitik

Osman Dollia Mustafa Dollia rrezim kerkese

VÃ«rtetim 
hipoteke, 
sipÃ«rfaqja e 
pretenduar 
Ã«shtÃ« kthyer 
me v.205, 
dt.15.9.97 
Komunitetit 
Mysliman

Hysen Luga Gezim , Cen Luga, Tepelena Tr. 500 500 500
vÃ«rtetim 
hipotke si dhe ka 
planvedosje

Ahmet Lela Kasem Lela truall 10000 10000

Rezulton me 
mbivendosje 
totale me 
pronÃ«n e kthyer 
trashÃ«g. TÃ« 
Josif Papajosifit 
me VKKP 
Bashkia Dtr 
nr.1051, 
dt.24.10.95

Bakushe Katreli Bakushe (Mecja) Katreli truall 272 272 272 272

vendimi nuk ka 
planvedosje, ka 
vetÃ«m 
planvedosje 
bashkÃ«lidhur 
vendimit 
gjyqÃ«sor (VFJ)

Theodhor dhe 
Lluka Jaho Mikel Jaho truall 600 600

Prona Ã«shtÃ« 
trajtuar me 
parÃ« me vendim 
tÃ« KKKP 
Bashkia DurrÃ«s 
nr.974, 
dt.28.08.95 ku 
Ã«shtÃ« nj-600 
m2, komp ose 
parablerje 600 
m2. i cili eshte 
edhe ne dosjen 
nr. 620, date 
17.01.1994.

Hajdar Golemi Eglantina Mehmeti 
(Golemi) truall 2700 2700 2700 2700 Nuk ka 

planvedosje.

Hysen Kokoli Osman Kokoli truall 2175 2175 2175

NÃ« dosje 
gjendet 
planvedosja e 
konfirmuar nga 
KÃ«shilli I 
Rrethit, jo nga 
Komisioni.

Murat Xhimija Tomorr Xhamja truall 4000 2954 4000 1046 2954

NÃ« dosje 
gjendet 
planvedosja e 
konfirmuar nga 
KÃ«shilli I 
Rrethit, jo nga 
Komisioni.

Limon Paja Vath Paja truall 12000 12000

I jepet e drejta e 
parablerjes ne 
sip. 12000 m2. 
Nuk ka 
planvedosje.

Kol Stasi (Anastasi) Jorgaq Stasi truall 15000 7300 7300 7300

Pjesa 7700 m2 ka 
mbivendosje me 
famijen Abazi. Ky 
vendim nuk ka 
planvedosje.

Qazim Uka Hatixhe Uka truall 4000 4000 4000
Nuk ka 
planvedosje 
vendimi

Osman Keci Qazim Keci truall 1500 1500 1500 1500

vendimi ska 
planvendosje por 
ka planvendosje 
te KÃ«shilli I 
Rrethit

Osman Keci Qazim Keci 3850 , truall 3850 3850

Vendimi ka 
planvendosje. Me 
V. 5545, dt. 
20.05.2013, Gj. 
Durres ndryshim 
i vendimit duke i 
kthyer sip. 3850 
m2,. Pa F/P

Ahmet Mesi Drita Mesi
truall 384 m2 + 
760 m2 toke 
bujqÃ«sore

Rezulton qe 
prona tÃ« jetÃ« 
trajtuar me 
parÃ« me 
vendimin nr. 74, 
datÃ« 10.06.1994 
nÃ« favor tÃ« 
subjektit Islam 
Kasmi . Vendim 
Gjykates Kruje 
nr. 407, 
dt.24.10.2001, 
Rezimi i padise 
se Drita Mesit, 
per ndryshim te 
vendimit nr. 74, 
dt. 10.06.1994, 
Gj. Apeli me V. 
nr. 113, dt. 
05.02..2002, ks 
vendosur 
prishjen e 
vendimit 407, Gj. 
Kruje dhe 
pushimin e 
gjykimit pasi 
paditesi heq dore 
nga padia.dhe

Hysen Kokomani Bedri Kokomani T.B+Tr. 100000, 
livadh 50000

KÃ«rkesÃ« e 
pretenduar nuk 
Ã«shtÃ« trajtuar 
me vendim.

Sulejman Kertusha Mehdi Kertusha

tokÃ« 
bujqÃ«sore 
dhe truall 
22900

Me shkresÃ«n 
nr.112/1 prot, 
datÃ« 06.02.09 
tÃ« ZRKKP tÃ« 
DurrÃ«sit 
Ã«shtÃ« 
vendosur: Kthimi 
mbrapsht I 
aplikimit tÃ« 
bÃ«rÃ« nga 
Mehdi KÃ«rtusha 
pÃ«r pronÃ«n e 
pretenduar prej 
22900 m2.

Sinan Ganaj Firdus Ganaj T.B 501682 Nuk ka vendim
Myrteza Hyka Misir Sula 700 truall Nuk ka vendim

Haki Belegu Bashkim Belegu Truall 122.5

NÃ« kopetinÃ«n 
e dosjes Ã«shtÃ« 
shÃ«nuar sÃ« 
dokumentacioni I 
nevojshÃ«m ka 
kaluar nÃ« 
dosjen e re me 
nr.30, 
dt.21.12.2005 
dhe nr.38 prot, 
datÃ« 
21.12.2005.

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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ANALIZA

Rrugët vlonin nga njerëzit.
Ishte ditë pazari. Ndoshta
në liri të gjitha ditët janë

ditë pazari. Kolona e veturave ecte
ngadalë dhe ne hapëm dritaret që
të hynte ajri i pastër. Ndërkohë dy
njerëz u kapën fytas me njëri-
tjetrin. Babai tha se desh u vranë
për një kile gjizë. A ishte kjo lir-
ia?”

Në romanin e tij të parë, ardhur
pas tri vëllimesh me poezi, Ndriçim
Ademaj, ka një qasje edhe ndaj lir-
isë. Te “Pa heronj, pa bujë”, roman
që mban siglën e botimeve “Pegi”,
ai pyet nëse ishte kjo liria. Biseda
mes nesh, nis pikërisht me këtë
pyetje: cila është liria, a ka një të
tillë? “Ndoshta, siç thotë Nimi në
roman, liria është të mund të hash
një hamburger të shijshëm e të
nxehtë valë tek sheh shokët e
klasës që kanë mundësi ta blejnë.
Shpesh e mendoj lirinë si një femër
së cilës i rri mirë secili fustan i ve-
shur a i hedhur përtokë”, thotë
Ademaj.

Në liri, mbas njëfarë kohe kur
mbërriti në lagje, asgjë nuk kishte
ndryshuar. Përveç atij. Dhe derës
së oborrit. Me ngjyrë të kuqe dhe
shkronja të shtrembra shkruhej
“UÇK – MOS E PREK”.

Romani “Pa heronj, pa bujë”,
është një homazh për Ndriçimin që
ndoshta nuk ka qenë kurrë, duke
qenë njëherësh një manifest, heroi
lëkundet mes një dashurie të
pavetëdijshme për Sarën dhe kuj-
timeve gjysmë të trishta - gjysmë
gazmore të fëmijërisë së tij në Kos-
ovë. Romani i tij, nuk ka idhuj, ka
njerëz të mundur, të tradhtuar,
herë-herë të harruar, që s’dinë të
rrahin gjoksin, por rreken të mbi-
jetojnë; romani i tij shpërfaq botën
e dikujt që ka mbi kurriz luftën,
dhe jo vetëm atë të vërtetën, por
luftën e përditshme për të mbetur
individ i pacenuar dhe i qetë
mendërisht e shpirtërisht.

“E vetmja peshë që ndjej tani
është ajo e kohës së çuar dëm.
Peshën e rrudhave të nënës sime
dhe çdo dite të kaluar larg saj. Për
mediokracinë në shoqëri e sharla-
tanët e fryrë si tullumbacet e fund-
vitit, më pyetni mbas tridhjetë
vjetësh, nëse do të jem ende kënde-
jpari”, thotë ai.

Si luftë ndaj dhembjes e qoftë
edhe vdekjes, ka vetëm një mënyrë-
të tallesh, ndaj në këtë libër, ai e
ka zënë veten shpesh të tallet me
gjëra që e përlotin.

RREFIMI PER ROMANIN

Ndriçim Ademaj:
Një ditë do të lodhemi së
ikuri nga kujtimet e luftës

“Mënyra e vetme për ta mundur
vdekjen është të tallemi me të”

Fatmira Nikolli

-Në kohën kur u botua “Këngë-Në kohën kur u botua “Këngë-Në kohën kur u botua “Këngë-Në kohën kur u botua “Këngë-Në kohën kur u botua “Këngë
nga Rruga e Farkëtarëve”, patenga Rruga e Farkëtarëve”, patenga Rruga e Farkëtarëve”, patenga Rruga e Farkëtarëve”, patenga Rruga e Farkëtarëve”, pate
thënë se është libri i fundit.thënë se është libri i fundit.thënë se është libri i fundit.thënë se është libri i fundit.thënë se është libri i fundit.
Dikush e mori në kuptimin “mëDikush e mori në kuptimin “mëDikush e mori në kuptimin “mëDikush e mori në kuptimin “mëDikush e mori në kuptimin “më
i fundit”, dikush si heqje dorë preji fundit”, dikush si heqje dorë preji fundit”, dikush si heqje dorë preji fundit”, dikush si heqje dorë preji fundit”, dikush si heqje dorë prej
letërsisë. Çfarë të shkonte ndërletërsisë. Çfarë të shkonte ndërletërsisë. Çfarë të shkonte ndërletërsisë. Çfarë të shkonte ndërletërsisë. Çfarë të shkonte ndër
mend atë kohë?mend atë kohë?mend atë kohë?mend atë kohë?mend atë kohë?

Nuk më pëlqen fort të mbaj
sekrete për veten. Ndaj më duhet
të them se mbas çdo poezie a libri,
ndjej se nuk kam gjë për të thënë
dhe se nuk do të kem më kurrë.
Unë jap gjithë çka kam, nuk ruaj
asgjë për më vonë. Prandaj, secili
libër është libri im i fundit.

-Pse një roman pas tri vëlli--Pse një roman pas tri vëlli--Pse një roman pas tri vëlli--Pse një roman pas tri vëlli--Pse një roman pas tri vëlli-
meve me poezi?meve me poezi?meve me poezi?meve me poezi?meve me poezi?

Nuk kisha shkruar asnjë poezi
prej pothuajse një viti dhe po jeto-
ja një kohë vetmitare. Nuk më sh-
konte mendja të shkruaja një ro-
man, sall të bëja pak muhabet me
veten sa për ta shtyrë kohën. Kur
para syve m’u fanitën personazhet
e para, filluan të jetojnë, të marrin
frymë, t’i marrin gjërat në dorë. Aty
nuk kisha më forcë, e besa as
dëshirë për t’i ndalur.

-”Pa heronj, pa bujë”, a është-”Pa heronj, pa bujë”, a është-”Pa heronj, pa bujë”, a është-”Pa heronj, pa bujë”, a është-”Pa heronj, pa bujë”, a është
Ndriçimi mes Zvicrës e Kosovës,Ndriçimi mes Zvicrës e Kosovës,Ndriçimi mes Zvicrës e Kosovës,Ndriçimi mes Zvicrës e Kosovës,Ndriçimi mes Zvicrës e Kosovës,
plot shpresa e prapë shpresëthy-plot shpresa e prapë shpresëthy-plot shpresa e prapë shpresëthy-plot shpresa e prapë shpresëthy-plot shpresa e prapë shpresëthy-
er?er?er?er?er?

“Pa heronj, pa bujë” është
cinizmi që nuk e dija as vetë se
mund ta kisha karshi ngjarjeve,
më të dhimbshmet qofshin ato, e
para njerëzve, më të përçudnuarit
qofshin ata. “Pa heronj, pa bujë”
është një homazh për Ndriçimin që

ndoshta nuk kam qenë kurrë.
-”Në këtë roman, nuk ka idhuj,

ka njerëz të mundur, të tradhtuar,
herë-herë të harruar, që s’dinë të
rrahin gjoksin, por rreken të mbi-
jetojnë”- sa e vështirë edhe të mbe-
tesh vetvetja, të mos bësh pjesë në
‘Bankën e Favoreve’, ku udhëheq
trafiku i influencës më shumë se
meritokracia?

Kur përmendet banka, më bie

ndërmend llogaria e zbrazur në
fund të muajit. Një mik i imi i urtë
më pati thënë para nja dhjetë
vitesh: “Mos u shit kurrë, e nëse
duhet të shitesh, shitu shtrenjtë”.
Nuk e di nëse çmimi nuk ka qenë
ende aq i lartë, apo unë nuk i kam
ulur ende krahët. Ndoshta unë
nuk kam asnjë meritë për atë që
bëj. Ndoshta vetëm shkruaj ato
gjëra që ka rastisur të kalojnë nga
dritarja e dhomës sime e jo nga ajo
e një shkrimtari tjetër. Nëse një
njeri vetmitar shtrihet shkujdes-
ur me librin në dorë, herë duke
buzëqeshur e herë duke u përlotur,
në dreq të mallkuar mirënjohjet e
çmimet letrare!

-Në shtratin ku ne jemi shtr--Në shtratin ku ne jemi shtr--Në shtratin ku ne jemi shtr--Në shtratin ku ne jemi shtr--Në shtratin ku ne jemi shtr-
irë të sëmurë, çfarë na dhemb mëirë të sëmurë, çfarë na dhemb mëirë të sëmurë, çfarë na dhemb mëirë të sëmurë, çfarë na dhemb mëirë të sëmurë, çfarë na dhemb më
shumë, sëmundja jonë, a “era eshumë, sëmundja jonë, a “era eshumë, sëmundja jonë, a “era eshumë, sëmundja jonë, a “era eshumë, sëmundja jonë, a “era e
spitalit”? A mund ta ndajmëspitalit”? A mund ta ndajmëspitalit”? A mund ta ndajmëspitalit”? A mund ta ndajmëspitalit”? A mund ta ndajmë
sëmundjen tonë nga era esëmundjen tonë nga era esëmundjen tonë nga era esëmundjen tonë nga era esëmundjen tonë nga era e
sëmundjeve të spitalit?sëmundjeve të spitalit?sëmundjeve të spitalit?sëmundjeve të spitalit?sëmundjeve të spitalit?

Them se na dhemb më shumë
koha e çuar dëm kur ishim atje
jashtë.

-Kryesisht ngjarje të dhemb--Kryesisht ngjarje të dhemb--Kryesisht ngjarje të dhemb--Kryesisht ngjarje të dhemb--Kryesisht ngjarje të dhemb-
shme, në libër thjesht i ke nënk-shme, në libër thjesht i ke nënk-shme, në libër thjesht i ke nënk-shme, në libër thjesht i ke nënk-shme, në libër thjesht i ke nënk-
uptuaruptuaruptuaruptuaruptuar, i k, i k, i k, i k, i ke përe përe përe përe përmendur si sh-mendur si sh-mendur si sh-mendur si sh-mendur si sh-
karazi. Është çështje stili? Apokarazi. Është çështje stili? Apokarazi. Është çështje stili? Apokarazi. Është çështje stili? Apokarazi. Është çështje stili? Apo
të tilla dhembje nuk rrëfehen dottë tilla dhembje nuk rrëfehen dottë tilla dhembje nuk rrëfehen dottë tilla dhembje nuk rrëfehen dottë tilla dhembje nuk rrëfehen dot
me fjalë?me fjalë?me fjalë?me fjalë?me fjalë?

Mënyra e vetme për t’i mundur

dhimbjen, frikën, e bile edhe vde-
kjen, është të tallemi me to. Në këtë
libër e kam zënë veten të tallem me
gjëra që më përlotin jo rrallë.

-Fleshback-u i kthimit në fëm--Fleshback-u i kthimit në fëm--Fleshback-u i kthimit në fëm--Fleshback-u i kthimit në fëm--Fleshback-u i kthimit në fëm-
ijëri, një kohë që nuk është fort eijëri, një kohë që nuk është fort eijëri, një kohë që nuk është fort eijëri, një kohë që nuk është fort eijëri, një kohë që nuk është fort e
largët për Xhimin dhe që ështëlargët për Xhimin dhe që ështëlargët për Xhimin dhe që ështëlargët për Xhimin dhe që ështëlargët për Xhimin dhe që është
përshkuar me nota shumë tëpërshkuar me nota shumë tëpërshkuar me nota shumë tëpërshkuar me nota shumë tëpërshkuar me nota shumë të
buta, është trishtim apo kujtim ibuta, është trishtim apo kujtim ibuta, është trishtim apo kujtim ibuta, është trishtim apo kujtim ibuta, është trishtim apo kujtim i
ëmbël, siç u ndodh të gjithëve kurëmbël, siç u ndodh të gjithëve kurëmbël, siç u ndodh të gjithëve kurëmbël, siç u ndodh të gjithëve kurëmbël, siç u ndodh të gjithëve kur
kujtojnë fëmijërinë?kujtojnë fëmijërinë?kujtojnë fëmijërinë?kujtojnë fëmijërinë?kujtojnë fëmijërinë?

Nuk pajtoj se fëmijëria e Nimit
është përshkruar me nota të buta.
Është më shumë një gërryerje në
brendinë e personazhit për të
nxjerrë gjëra nga të cilat të rritu-
rit kanë turp e përpiqen t’i fshehin
gjithë jetën.

-Trauma që ka pësuar Nimi në-Trauma që ka pësuar Nimi në-Trauma që ka pësuar Nimi në-Trauma që ka pësuar Nimi në-Trauma që ka pësuar Nimi në
vegjëli ndihet shumë tek ai (tash-vegjëli ndihet shumë tek ai (tash-vegjëli ndihet shumë tek ai (tash-vegjëli ndihet shumë tek ai (tash-vegjëli ndihet shumë tek ai (tash-
më Xhim); sa përfaqësuese ështëmë Xhim); sa përfaqësuese ështëmë Xhim); sa përfaqësuese ështëmë Xhim); sa përfaqësuese ështëmë Xhim); sa përfaqësuese është
historia e tij për gjithë fëmijët ehistoria e tij për gjithë fëmijët ehistoria e tij për gjithë fëmijët ehistoria e tij për gjithë fëmijët ehistoria e tij për gjithë fëmijët e
Kosovës?Kosovës?Kosovës?Kosovës?Kosovës?

Ende nuk ka ardhur koha kur
këto trauma të vërehen te fëmijët
e luftës, lindur në fund të viteve
‘80 e në fillim të viteve ‘90. Ne ende
jemi në ikje nga këto kujtime. Ne
ende jemi duke bërë sikur nuk ka
ndodhur asgjë, sikur gjithçka ish-
te veç një ëndërr e keqe. Një ditë do
të lodhemi së ikuri e do të duhet të
përballemi me kafshën që na ka
ndjekur nga mbrapa tash e dy de-
kada. Ndaj, ngjarja e vërtetë bazo-
het në rrëfimin e Xhimit, mendoj
unë.

-Çfarë është lufta për ty; lufta-Çfarë është lufta për ty; lufta-Çfarë është lufta për ty; lufta-Çfarë është lufta për ty; lufta-Çfarë është lufta për ty; lufta
e madhe me are madhe me are madhe me are madhe me are madhe me armë, lufta e madhemë, lufta e madhemë, lufta e madhemë, lufta e madhemë, lufta e madhe
që të bën të ikësh, lufta e Kos-që të bën të ikësh, lufta e Kos-që të bën të ikësh, lufta e Kos-që të bën të ikësh, lufta e Kos-që të bën të ikësh, lufta e Kos-
ovës, dhe lufta me vete e të tjerë?ovës, dhe lufta me vete e të tjerë?ovës, dhe lufta me vete e të tjerë?ovës, dhe lufta me vete e të tjerë?ovës, dhe lufta me vete e të tjerë?

Lufta më e madhe, kujtoj, ësh-
të ajo e të qenit i pavarur dhe të
lësh shenjë në jetë. Kjo fillon që
nga shuplaka e parë dhënë nga
babai e vazhdon deri në fund të
jetës. Dikush zgjedh të dorëzohet
herët, e të mbijetojë i robëruar,
dikush nuk ndalet së luftuari me
mish e me shpirt, e dikush tjetër
vendos të bëjë paqe me veten e të
mos e marrë këtë luftë shumë se-
riozisht.

-Filozofi kanadez-Filozofi kanadez-Filozofi kanadez-Filozofi kanadez-Filozofi kanadez Alain Dene- Alain Dene- Alain Dene- Alain Dene- Alain Dene-
ault, ka folur për mediokracinë,ault, ka folur për mediokracinë,ault, ka folur për mediokracinë,ault, ka folur për mediokracinë,ault, ka folur për mediokracinë,
duke e cilësuar perverse, njëfarëduke e cilësuar perverse, njëfarëduke e cilësuar perverse, njëfarëduke e cilësuar perverse, njëfarëduke e cilësuar perverse, njëfarë
PR i përbotshëm për atë që nukPR i përbotshëm për atë që nukPR i përbotshëm për atë që nukPR i përbotshëm për atë që nukPR i përbotshëm për atë që nuk
është si duket, ambalazhimi i sëështë si duket, ambalazhimi i sëështë si duket, ambalazhimi i sëështë si duket, ambalazhimi i sëështë si duket, ambalazhimi i së
paqenës, duke e shitur për vlerë.paqenës, duke e shitur për vlerë.paqenës, duke e shitur për vlerë.paqenës, duke e shitur për vlerë.paqenës, duke e shitur për vlerë.
A e ndjeni peshën e mediokra-A e ndjeni peshën e mediokra-A e ndjeni peshën e mediokra-A e ndjeni peshën e mediokra-A e ndjeni peshën e mediokra-
cisë?cisë?cisë?cisë?cisë?

E vetmja peshë që ndjej tani ësh-
të ajo e kohës së çuar dëm. Peshën
e rrudhave të nënës sime dhe çdo
dite të kaluar larg saj. Për me-
diokracinë në shoqëri e sharla-
tanët e fryrë si tullumbacet e fund-
vitit, më pyetni mbas tridhjetë
vjetësh, nëse do të jem ende kënde-
jpari.Kopertina e librit

Në foto:
Ndriçim Ademaj
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Koncerti që organizoi Liri Begeja në vitin 1999
me Mulën, Preljocajn, Fllokon, Papavramin

JANE BIRKIN
Kur artistja humaniste
këndonte për Kosovën

Nga Luan Rama

Një mrekulli e
madhe ndodhte
atë ditë në zemër
të Parisit, kur
skena u drodh
për ato "dashuri
të copëtuara"

Jo rrallë fotografitë të kujtojnë
histori, ngjarje, kohëra,
njerëz që kanë mbetur në

kujtesë dhe që shumë vite më vonë,
sapo të bie në duar një fotografi,
gjithçka rigjallërohet, vjen në jetë,
përjetohet sërish, si në një film.
Zërat rivijnë, atmosfera, dialogët,
muzika, gjithçka... Kjo gjë më ndo-
dhi sërish para disa ditësh kur një
mike gazetare nga Tirana më dër-
gonte një fotografi nga ardhja e saj
në Paris kur unë isha në ambasa-
dë. Dhe duke kujtuar atë kohë, rig-
jeta një fotografi që kisha njëzet vjet
pa e parë. Në vetvete, për të tjerët,
ajo fotografi, veç portretit tim, tre-
gon thjesht një grup njerëzish
në atmosferën e natës, ku diç-
ka ndodh… dhe një pishtar të
ndezur. Sigurisht, të tjerët
s'mund ta dinë se çfarë shohin
ata në atë natë janari të vitit
1999. Vallë një grup njerëzish
që këndojnë? Madje ishte me-
snatë. E gjithë ajo ditë ishte një
ditë përkushtuar Kosovës, Ko-
sovës martire që ndërkohë spas-
trohej etnikisht dita-ditës. Ish-
te një nga veprimtaritë më të
mëdha të organizuara në atë
kohë në mjediset e Les Halles,
në zemër të Parisit, pranë Qen-
drës Ndërkombëtare të Kulturës
"Georges Pompidou". Meqë Ko-
sova ishte kthyer në një çështje
internacionale dhe intelektualët
francezë ishin shumë të
ndjeshëm, Liri Begeja bashkë me ne
u përpoq shumë që në këtë veprim-
tari të ishin personalitete me emër:
dy balerina të Angjelin Preljocaj,
Julie Bour dhe Nathaly Aveillan
luanin gjithë hire në skenë
"L'Anonciation"; Michel Piccoli, ak-
tori mitik dhe prifti i "Gjeneralit të
Ushtrisë së vdekur", në filmin e
Taviolit, lexonte poezi të autorëve
kosovarë bashkë me Dominique
Blanc, aktoren e mrekullueshme që
luante në filmin "Larg barbarëve",
krah Timo Fllokos; aktori franko-
shqiptar Rexhep Mitrovica dhe
Gesch Patti, interpretonin gjithash-
tu të shoqëruar me kitarën klasike
të Ehat Musës; Inva Mula këndon-
te himnin e flamurit e shoqëruar
nga pianisti Genc Tukiçi, çka bëri
që gjithë salla e Forum des Images
të ngrihej në këmbë; Tedi Pa-
pavrami interpretonte "chaconne"-
n e tij të famshme, ndërsa aktorja
dhe këngëtarja Jane Birkin, që kur
hipi në skenë tha: "Ne po këndojmë
sot për dashurinë që kemi për Kos-

ovën", për ato "dashuri të copëtu-
ara" atje që kanë nevojë për ne. Dhe
ajo recitoi e shoqëruar nga pianisti
i famshëm Jeff Cohen… Një
mrekulli e madhe ndodhte atë ditë
në zemër të Parisit, ku fati e solli të
isha bashkë me personalitete të
tjera në debatet e aktivitetet, bash-
kë me Jack Lang, ish-ministrin e
Kulturës, me personalitetet e "Am-
nesty International", të "Federatës
Ndërkombëtare të të Drejtave të
Njeriut", me Jusuf  Vrionin e paha-
rruar e shumë të tjerë, e padyshim
me "Comité du Kosovo"…

Kur veprimtaritë mbaruan, ish-
te grupi i të rinjve "Maidi Roth" (Les
Glotte-Trottes) që këndonin e lua-
nin muzikë, ndërkohë që ne kërcen-
im. Dhe ja, një kërcim me Jane Bir-
kin, ku të dehur nga gëzimi i atij
pishtari që ndizej për Kosovën e
mbytur në errësirë, unë e ngrija atë
lart dhe e rrotulloja… ajo qeshte si
një vajzë njëzetvjeçare. Por më e
habitshmja ishte se pastaj ishte ajo
që donte të më ngrinte lart… Qesh-

ja me vete dhe, sigurisht, nuk e
lashë ta bënte këtë, se mos lëndohej,
por ajo ishte vërtet e fuqishme. Ish-
te një natë e paharrueshme, një për-
shëndetje për Kosovën që francezët
do ta mbështesnin pastaj në luftën
e saj dhe do t'i hapnin portat e një
vendi mikpritës. Ecja në rrugicat e
Les Halles dhe m'u shfaq çuditër-
isht poeti arvanitas Jean Moréas që
kalonte netët me Apollinaire pikër-
isht aty duke folur për poezinë, lir-
inë, botën. Moréas ishte idhulli i po-
etit të madh Apollinaire.

Një javë më vonë u lidha përsëri
me Jane, e cila kur presidenca
franceze donte ta dekoronte me
Legjionin e Nderit, ajo nuk e pra-
noi, duke u thënë se "ati im ishte
një hero dhe vetëm heronjtë e mer-
itojnë një dekoratë të tillë". Ajo in-
terpretonte ato javë në Théâtre de
la Gaité të Montparnasse, në Rue
Gaité një dramë të cilën e kishte sh-
kruar vetë: "Ah! Pardon, tu dor-
mais!" (Ah! Më fal, ti flije!"...) me
regjisorin Xavier Durringer. I pro-

pozova për një ndihmë
konkrete për fëmijët e Kos-
ovës. Shoqata CEMPEA kish-
te hapur një llogari ndihme
dhe Birkin menjëherë më tha
se paratë e disa shfaqjeve të
saj do të shkonin për fëmijët
kosovarë. Dhe një nga ato net
unë shkova ta shihja në
skenë. Po ndiqja dramën,
Jane dhe partnerin e saj…
Salla ishte plot.

"Gjëja më e keqe, - tha ajo,
- është të jesh pranë dikujt që
s't'i hedh fare sytë. - Unë të
shoh! - Jo, ti s'më sheh. - Të
vështroj shumë mirë. - Ti më
the se ke nevojë për syze! -
Faleminderit që shqetëso-
hesh për mua. Vërtet, sytë më
janë dobësuar. - Sa mirë, ti s'do
ta shohësh mplakjen tonë.
Nga afër do të të dukem

vagët… - Do doja të të thosha se
"edhe me rrudha" ti je e bukur! -
Vetëm kaq?... Edhe me rrudha ti je
e bukur! - Sepse unë kam rrudha.
Se jam plakur? - Edhe unë jam
plakur. - Po ty s'të bëhet vonë! - Fale-
minderit. A mund të fle tani? - Jo,
nëse s'më thua se të pëlqej…"

Dialogët në skenë vazhdonin, dhe
unë mendoja për të, për jetën e saj.

Jane ishte vajza e një aktoreje
dhe këngëtareje të njohur angleze,
që gjatë luftës nuk u largua nga
Londra por këndonte në skenë
Nightingale sang in Berkeley
Square. I ati, Davit Birkin, koman-
danti i marinës angleze "Royal
Navy", ishte heroi i saj, pasi ishte ai
që e kishte mbrujtur me forcën e
karakterit dhe frymën e solidaritetit
njerëzor gjer në sakrificë, pasi
pikërisht ai, gjatë Luftës së Dytë
Botërore, vinte fshehurazi në brig-
jet bretone të pushtuara nga ush-
tria hitleriane, për të marrë avia-
torët e mbetur në tokat e Bretagne-
s. Që në adoleshencë, Birkin u
tërhoq nga arti. Filmi i parë që in-

terpretoi në Angli ishte krah Sir
Ralph Richardson, aktorit të madh
anglez, dhe ky ishte një shans i jas-
htëzakonshëm. Pastaj vazhdoi me
një komedi muzikore, dhe pikërisht
në këtë film ra në dashuri me ak-
torin John Barry, ndërkohë që ish-
te veçse 18 vjeç. Por ai më pas iku
nga shtëpia dhe e la me një fëmijë
në krah, Kate. E plagosur në shpirt,
Birkin atëherë u kthye në familjen
e atit të saj. Ajo do të luante gjith-
ashtu në Blow up të Antonionit që
mori "Palmën e Artë" në Cannes,
dhe ja: një regjisor francez kërkon-
te një partnere për protagonistin
kryesor që interpretohej nga Serge
Gainsbourg. Kështu anglezja e re
erdhi në Francë dhe filloi inter-
pretimin në sheshin e xhirimit, por
komunikimi me Gainsbourg ishte
tepër i vështirë, për më tepër që
duhej të tregohej tepër e dashuru-
ar, në një kohë që ai sillej keq me
të. Një natë regjisori i ftoi të dy në
një darkë dhe pastaj u largua për
t'i lënë vetëm, dhe pikërisht ajo ish-
te nata e dashurisë së çmendur. Pas
ashpërsisë së tij, fshihej një brish-
tësi e jashtëzakonshme. Atë natë të
vonë kishin shkuar në një hotel dhe
pasi bëri një dush, Birkin u kthye
në shtrat pranë Gainsbourg, por ai
ndërkohë flinte. E megjithatë të
nesërmen nisi një aventurë dh-
jetëvjeçare shumë e lumtur. Ai
sapo ishte ndarë me Brigitte Bar-
dot, madje kishte blerë dhe një sh-
tëpi në "Rue Vernuil", por Brigitte
i iku… tashmë ishte ajo që do të
hynte në të… Edhe pas ndarjes me
Gainsbourg, jeta e Birkin do të vazh-
donte midis aktrimit, këngës, dis-
qeve muzikore, teatrit…

Kur drama përfundoi, duartro-
kitjet pushtuan sallën. Pastaj unë
mora buqetën e madhe me lule,

kalova anash korridorit të
sallës dhe u ngjita në skenë.
E përshëndeta atë dhe pub-
likun dhe iu thashë njerëzve
të pranishëm se sa shumë i
detyrohemi ne shqiptarët
kësaj artisteje humaniste. U
përqafuam. E ndjeja gëzimin
e saj dhe ajo ndjente thellë
mirënjohjen time.

Kur dola nga teatri, ecja në
rrugën "Gaité", në atë rrugë që
kishte pesë teatro, mes të
cilave dhe "Comedia del'Arte",
dhe mendova menjëherë për
Isadora Duncan. Edhe ajo
pothuaj para një shekulli in-
terpretonte në të njëjtën skenë
teatri. Pastaj, pas tragjedisë së
fëmijëve të saj, bashkë me të

vëllanë Raymond Duncan, ajo shkoi
në Sarandë, në Santi Quaranta, ku
ngritën një tendë dhe ku për muaj
me radhë, gjatë tragjedisë së mad-
he të Luftës Ballkanike, ndihmuan
fëmijët refugjatë, nënat që s'kishin
me çfarë të ushqenin fëmijët, ndër-
tuan një furrë buke, vendosën një
tezgjah që gratë të endnin qilima që
ata i shisnin në Angli, në mënyrë
që ato të mund të jetonin… Një
përkushtim për shqiptarët në
nevojë. E habitshme ky pikëtakim
artistesh për fatin e një kombi.

Vështrova rastësisht këtë fo-
tografi dhe i shkruaj këto radhë për
këtë artiste, e cila pas vdekjes së
vajzës nga leucemia, tashmë është
prekur nga e njëjta sëmundje. Kjo
grua me shpirt të madh di ta
mposhtë dhimbjen, dhe unë uroj
që jeta e saj të jetë e gjatë dhe e
mbushur me dashurinë jo vetëm të
familjes së saj, por edhe të publikut
europian, që vazhdimisht e ka
çmuar jo veç për artin e saj, por
edhe për angazhimin e vazh-
dueshëm humanist!

Në foto:
Teatri

Në foto:
Dita e koncertit

Në foto:
Jane Birkin
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...kreu turin e fundit ballkanik, një
aradhë nyjash gordiane që kishin
mbajtur peng Prishtinën, Tiranën
dhe Shkupin morën një deux ex
machina, që vetëm dikush i dër-
guar nga Uashingtoni mund ta
jepte. Hoyt Lee, zëvendës asistent
Sekretari i Shtetit, që së shpejti
merr detyrën e ambasadorit në
Athinë është një diplomat mjaft
efikas, që e njeh jashtëzakonisht
mirë Ballkanin e trazuar, kupton
nuancat dhe u jep drejtim punëve
me deklarata lakonike përpara
medias, por me shumë punë dhe
energji pas skene. Dëshmia e tij në
Komitetin e Marrëdhënieve me
Jashtë në 17 maj, e fokusuar mbi
arritjet dhe sfidat në Ballkanin
Perëndimor, mori veç vëmendje
ditore nga një pjesë e medias, por
të kapur nën ethet e fushatës ele-
ktorale, disa prej mesazheve të
rëndësishme që bien si kambana
alarmi, u kaluan  përciptas dhe pa
shumë thellësi analitike. Ai ndër
të tjera vë theksin te rritja e prob-
leme ndëretnike në këtë rajon, ku
vlen të veçohet dhuna në Maqedo-
ni, pika e ngrirjes në negociatat
Prishtinë-Beograd dhe Bosnja, e
cila me shpejtësi po shkon drejt
përkufizimit të një "shteti të dësh-
tuar". Senatori McCain, një veter-
an  i politikës së jashtme dhe sig-
urisë, i cili së fundmi kreu edhe një
tur rajonal, në përgjigje të këtyre
sfidave u shpreh se, "ne e in-
jorojmë këtë rajon shpesh duke
rrezikuar lëkurën tonë".

Ekstremizmi i dhunshëm i
lidhur me përhapjen e ideologjisë
xhihadiste, thirrjet për sulme mbi
popullsinë civile dhe rekrutimet
që kanë kryer, si dhe të rikthyerit,
ishte një tjetër pikë e nxehtë
paralajmëruese dhe kambanat
bien për veshë që t'i dëgjojnë. Ti-
rana është përfolur prej kohësh si
një qendër e mundshme rajonale
për të luftuar ekstremizmin e
dhunshëm dhe fundamentalizmin
radikal dhe kjo mund t'i shërbente
vendit për të ngritur profilin e tij
publik në skakierën ndërko-

Kambanat që bien
nga Uashingtoni

Ilir Kalemaj

mbëtare, njëkohshëm duke u kthy-
er në një urë lidhëse të aleatëve
perëndimorë dhe rajonalë për të
përballuar një nga sfidat më të rrez-
ikshme të shekullit të 21, ku natyr-
isht nuk kemi se si të jemi imunë.

Sfida e tretë lidhet me penet-
rimin rus, i cili shkon nga thirrjet
e hapura për separatizëm të Repub-
lika Serbcka në Bosnje-Herce-
govinë nën udhëheqjen e të përher-
shmit Milorad Dodik deri te grush-
ti i shtetit, i dështuar në Podgoricën
fqinje në vigjilje të zgjedhjeve par-
lamentare, që detyruan liderin his-
torik të vendit, Gjukanovic të

dorëhiqej. Ratifikimi nga Senati
amerikan i çeli dhe rrugën përfun-
dimtare anëtarësimit të plotë të
Malit të Zi në NATO dhe me gjithë
kërcënimet e Rusisë, e cila së fund-
mi duket se ka mandatuar Nikolai
Patushev, një nga njerëzit më afër
presidentit Putin, deri tani kryetari
i Këshillit të Sigurimit rus, si Car-
in e ri që do mbikëqyrë dhe do ndë-
rhyjë për përhapjen e influencës
ruse, siç raportonte së fundmi "Po-
litico Europe". Nëse SHBA do të
tërhiqeshin apo nuk do të luanin
një rol agresiv në Ballkanin Perën-
dimor, vakumi do të ishte me paso-

ja shkatërruese për këto vende
ende të dobëta, të pasigurta, me
korrupsion endemik dhe simptoma
të kapjes së shtetit. Shqipëria që
ende nuk i ka hapur negociatat për
anëtarësim, ndërkohë që Serbia dhe
Mali i Zi sapo hapën nga dy për kokë
para disa ditësh dhe kanë hapur
mbi 20 kapituj secila janë ku e ku
më mirë, e ka thuajse imperative
ndihmën, këshillimin dhe mbësh-
tetjen logjistike amerikane. Pavar-
ësisht se cili kombinim forcash poli-
tike do të prodhojë qeveri pas
zgjedhjeve, sytë duhen drejtuar
nga Uashingtoni.
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BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI
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LUANI
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BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Nëse mbani inat ndaj dikujt apo diçkaje,
do të jetë më e zgjuar dhe e frytshme të
përballeni me problemet dhe t'i tejkaloni.
Bëni një zgjedhje të saktë me personat me
të cilët rrini, jo të gjithë ju ndihmojnë të vlerë-
soni cilësitë tuaja.

Dikush do t'ju afrohet me ndjenja të sin-
qerta, po ngadhënjimi nuk do të jetë i le-
htë. Do të pretendoni gjithmonë shumë. Në
horizont shquhen mundësi të mira profe-
sionale, që duhen shfrytëzuar menjëherë.
Mos lejoni t'ju shpëtojë mundësia.

Në punë do të keni sukses, duke zgjidhur
edhe çështjet më të vështira. Gjallëria juaj
do t'ju ndihmojë të nisni një plan ekonomik
shumë fitimprurës. Mos e kërkoni në vend
tjetër atë që mund të jetoni ende me part-
nerin. Bashkëbisedoni më shumë.

Gjatë ditës së sotme, forca e vullneti tuaj
do të vihet në provë. Kujtohuni për aftësitë
që keni për të zbutur fërkime të mundshme.
Thojini 'jo' arrogancës. Rrini sa më afër që
të mundeni një personi që ka nevojë për
shumë vëmendje dhe mbështetje.

Plutoni do të bëhet nxitës i ndryshimeve
pozitive, edhe për shkak pozicionimit që
krijon me Jupiterin dhe Saturnin. Do t'u
kushtoni shumë energji miqësive. Do të
fitoni pikë në sy të familjarëve me propoz-
imet tuaja origjinale dhe të papritura.

Një mik i ngushtë do t ' ju mundojë së
tepërmi. Do të donit me të vërtetë ta kishit
shmangur, por është një situatë nga e cila
nuk mund të dilni, prandaj organizohuni.
Radhitja e planetëve do t'ju mundësojë të
keni një intuitë të shkëlqyer.

Eprori juaj do që t'ju besojë një detyrë de-
likate dhe të rëndësishme. Tashmë e di që
jeni disi kryelartë, por askush nuk e ka af-
tësinë tuaj! Me Venusin që bashkëvepron
me Marsin, favorizohen në veçanti të gjitha
veprimtaritë artistike dhe krijuese.

Kujdes nga krenaria e tepërt, që rrezikon
të çojë në krizë edhe çiftet me lidhje të qën-
drueshme, që kanë kaluar vështirësi duke
qëndruar dorë për dore. Mos u dëshpëroni
më shumë sesa duhet. Dashuria e vërtetë
kur të vijë do t'ju shfaqet me qartësi.

Mos i dëgjoni mendimet e trishta që ndon-
jëherë ju vijnë në kokë. Mos i mendoni.
Heshtja do t'ju ndihmojë me siguri të riv-
endosni ekuilibrin e brendshëm. Jupiteri
do që të jeni më të shëndetshëm, kështu
që shmangni ushqimet e yndyrshme.

Mirëpriteni krahëhapur forcën pozitive të
Plutonit, që ju ndihmon të rinoheni dhe ta
bëni jetën e juaj gjithmonë e më intere-
sante dhe me më shumë avantazhe. Me
Saturnin që nuk ju mbështet, do të jetë mirë
të kufizoni lëvizjet dhe të gjeni zgjidhje
efikase për t'u qetësuar.

Qëllime të mira ju mundësojnë të shpreh-
ni më së miri ide që do të jenë fituese. Me
Jupiterin kundra Saturnit, mund të dalin
probleme të fshehura, të mbajtura deri më
tani nën kontroll. Por me pak durim dhe
qetësi do të dini t'i kaloni lehtësisht.

Në dashuri preferoni qëndrueshmërinë
sesa një aventurë të çastit, që do t'ju çonte
ndoshta larg qetësisë. Do të keni një rizgjim
të ndjenjave dhe pasioneve, që deri më tani
i keni mbajtur të fshehta. Do ta keni rrugën
e lirë për të përjetuar pasionin.

Opinioni i   Ditës
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Revolucioni kulturor
me Drejtësinë
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... në një përpjekje monumentale,
sa tragjike aq edhe groteske, për të
penguar atë që dukej si domosdosh-
mëri historike dhe që Mao i frikë-
sohej, humbjes se pushtetit të tij
personal nëse në Kinë përsëritej
përvoja sovjetike e distancimit nga
stalinizmi. Duket se edhe reforma
në drejtësi po karakterizohet nga
kalkulime strategjike politike të
klasës politike tradicionale, e cila
synon të nxjerrë përfitime në pro-
cesin historik  të pavitueshëm të
ndryshimeve që pritet të sjellë re-
forma. Ndonëse është përgjegjësja
realë për mungesën e integritetit të
gjyqësorit, klasa politike është
shndërruar në sponsorizuesen e një
fushate masive të retorikës dema-
gogjike kundër vetë sistemit që ajo
e krijoi ose e toleroi në mënyrë të
papërgjegjshme, d.m.th., të një
pushteti gjyqësor pa integritet.
Ende pa nisur reforma, ajo është
proklamuar si sukses, madje prem-
tohet hapja e një fronti tjetër të re-
formës, atij në administratën pub-
like. Lojtarët me të drejtë "vetoje"
në politikën shqiptare po mun-
dohen që reformës t'i imponojnë
kahjen e prioriteteve të tyre poli-
tike dhe jo interesin demokratik
dhe kombëtar. "Kultura populiste
"ligjore" i ka shpallur gjyqtarët
"armiqtë e revolucionit" dhe nën
emrin e marketingut politik "vet-
ting" janë premtuar purga të papara
ndonjëherë në sistemin gjyqësor,
d.m.th shpagimi i shumëdëshiruar
për gjyqtarët e pandershëm.
"Pastrimi i kësaj drejtësie nga
gjyqtarët e korruptuar" është lajt-
motivi i reformës, mirëpo pa pasur
nevojë të shtyhemi në analiza të
thelluara, dihet fare mirë se
gjyqtarët e korruptuar janë ata të
emëruar dhe të nënshtruar nga
politika dhe pikërisht sepse i kanë
shërbyer dhe janë përdorur nga kjo
e fundit, kanë pasur edhe dorë të
lirë duke u përfshirë sistematikisht
në korrupsion. Gjithashtu, lidhjet
e pushtetit gjyqësor me nëntokën
kriminale nuk mund të jenë vetëm
se sporadike, nëse nuk do të ushqe-
heshin nga lidhjet e interesit të për-
bashkët me klasën politike, siç e
dëshmon edhe miratimi i një ligji
të posaçëm për dekriminalizimin e
saj. Pra, pasojat e korrupsionit në
pushtetin gjyqësor janë të gërshet-
uara dhe kanë një lidhje të
pazgjidhshme thelbësore me sh-
kakun e tyre, d.m.th analizimi dhe
mënjanimi i shkaqeve është ndosh-
ta më i dobishëm se lufta ndaj pa-
sojave, asaj që në "kulturën popu-
liste" quhet "hajdutëria e gjyqë-
sorit".

Është jashtë çdo dyshimi se re-
forma në drejtësi është një domos-
doshmëri historike, madje tejet e
vonuar, dhe e aktualizuar jo në sajë
të meritës së vullnetit të klasës
politike shqiptare, por e kushtëz-
imit politik nga aleatët strategjikë
si SHBA dhe BE, të cilët nuk mund
të tolerojnë anëtarësinë në BE dhe
as të pranojnë në familjen euroat-
lantike një vend partner si Sh-
qipëria, të cilit i mungon një gjyqë-
sor i pavarur dhe profesional, që
është shtylla vertebrale e një
sistemi demokratik. Në thelb, kjo
reformë është pjesë e aspiratës "të
kthimit të Shqipërisë tek Evropa",
d.m.th se nuk mjafton vetëm plu-

ralizmi partiak, kapitalizmi dhe
prona private, por nevojitet dhe
rendi i lirë demokratik, ku të
gjithë qytetarët janë të barabartë
në të drejtat dhe përgjegjësitë e
tyre para ligjit.

Në këtë kuptim, reforma nuk
mund të jetë një revolucion, por
një teknologji shoqërore e pjesë-
pjesshme, sipas procedurave objek-
tive që ndjekin si objektiv politik
shërimin e sistemit gjyqësor, edhe
kur nxjerrin jashtë tij magjistratët
e paaftë dhe të korruptuar dhe jo
stigmën dhe ndëshkimin individ-
ual të tyre.

Pavarësia funksionale e gjyqë-
sorit në dhënien e drejtësisë së
paanshme, me të cilën lidhet në
mënyrë të qenësishme integriteti
i tij, në thelb është jo vetëm pavar-
ësi individuale, por edhe institucio-
nale. Pavarësia individuale është e
shprehur në nenin 145 pika 1 të
Kushtetutës. Ajo nënkupton se çdo
gjyqtar gjatë procesit vendimmar-
rës, e formon bindjen e tij të
brendshme vetëm në bazë të
ligjeve dhe Kushtetutës, pra i pan-
dikuar nga çdo faktor apo presion i
jashtëm i p përshtatshëm politik,
korruptiv etj. Pavarësia individu-
ale dhe institucionale plotësojnë
njëra-tjetrën, sepse e dyta mundë-
son dhe garanton që e para të jetë
tipar i përgjithshëm i pushtetit
gjyqësor. Për më tepër, nëse pavar-
ësia individuale e mbron integrite-
tin e pushtetit gjyqësor vetëm nga

përfaqësuesit e tij, pavarësia insti-
tucionale e mbron këtë integritet
edhe nga kërcënimet jashtë push-
tetit gjyqësor. Nëse i gjithë theksi i
reformës do të vihej tek pavarësia
individuale, kjo do të kishte një
nënkuptim të rrezikshëm, sepse do
të duhet të besonim se përgjegjësit
e vetëm për një gjyqësor pa integ-
ritet janë gjyqtarët e pandershëm.

Pavarësia institucionale nënkup-
ton çlirimin e gjyqësorit nga kana-
let e paduhura të ndikimit mbi të,
të cilat e kanë deformuar në mënyrë
sistematike pavarësinë e pushtetit
gjyqësor. Pavarësia institucionale e

pushtetit gjyqësor është parakusht
i integritetit të tij, por ajo mund të
jetë edhe kundërproduktive, madje
e rrezikshme për integritetin e
gjyqësorit, sepse mund ta shndër-
rojë atë në një pushtet të pa-
përgjegjshëm dhe të korruptuar, siç
është rasti i Shqipërisë.

Duket se reforma, nëpërmjet
një qasjeje racionaliste të kuadrit
ligjor që e mbështet atë, i ka dhënë
përparësi, të paktën në fazën fille-
stare të saj, pavarësisë dhe integ-
ritetit individual të magjistratëve.
Kjo është e dukshme, në mënyrën
e detajuar dhe të hollësishme sesi

janë shkruar tekstet e paketës lig-
jore, që synojnë të "mbyllin të
gjitha shtigjet" nga mund të depër-
tojnë abuzimet dhe ndikimet e pa-
përshtatshme, qasje e cila duket se
është vlerësuar nga hartuesit si
instrumenti i përshtatshëm për të
kundërbalancuar "brerjen e
ndërgjegjes" dhe përhapjen e gjerë
të korrupsionit brenda gjyqësorit.
Ndërkohë që në kuptimin substan-
cial nuk mund të flitet për reformë,
nëse sistemi nuk pëson trans-
formime normative, që duhet të
shfaqen në performancën e gjyqë-
sorit dhe cilësinë e shtetit të së

drejtës. Kjo do të duhet të ishte faza
konstruktive e reformës, pas asaj
racionaliste, njëkohësisht edhe
detyra e saj më e vështirë, ndërti-
mi i një integriteti afatgjatë të
pushtetit gjyqësor. Për të pasur
sukses në arritjen e kësaj detyre
reformuese, do të duhet të
kapërcehet me sukses edhe "testi
politik", d.m.th., marrëdhëniet
ndërmjet forcave politike dhe
gjyqësorit duhet të jenë në
parametrat e shtetit të së drejtës,
ndërkohë që shpeshherë kanë
qenë të karakterizuara nga frika,
servilizmi, besnikëria nënshtruese
dhe zelli për të shërbyer, përveç
problemeve të trashëguara his-
torikisht, ku gjyqtarët dhe politi-
kanët e regjimit komunist vazh-
dojnë të shërbejnë në detyra kyçe.

Mirëpo për këtë fazë, ndoshta
është herët për të folur.

KORRUPSIONI

Gjyqtarët e korruptuar janë ata të emëruar dhe
të nënshtruar nga politika dhe pikërisht sepse

i kanë shërbyer dhe janë përdorur nga kjo e
fundit, kanë pasur edhe dorë të lirë duke u

përfshirë sistematikisht në korrupsion.
Pasojat e korrupsionit në pushtetin gjyqësor

janë të gërshetuara dhe kanë një lidhje të
pazgjidhshme thelbësore me shkakun e tyre,
d.m.th analizimi dhe mënjanimi i shkaqeve

është ndoshta më i dobishëm se lufta ndaj
pasojave, asaj që në "kulturën populiste"

quhet "hajdutëria e gjyqësorit".

“
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Jeton SelimiJeton Selimi

Portieri i talentuar 18-
vjeçar, Mario Dajsi
nani, sipas "Super-

sport", ka firmosur një kon-
tratë 4-vjeçare me klubin e
Skënderbeut. Deri më tani
ai ka qenë pjesë e Partizan-
it, por të kuqtë nuk i kanë
ofruar një kontratë të re,
duke bërë që portieri të cil-
in e konsideronin si
pasardhës të Alban Hox-
hës, të largohet drejt një
ekipi rival. Kjo mund të
konsiderohet si një "hak-
marrje" e korçarëve ndaj
"demave", duke qenë se në
merkaton e janarit këta të
fundit "rrëmbyen" në mer-
kato sulmuesin Methju
Bonifejs, i  cili kishte
ardhur në Shqipëri për të
luajtur me kampionët në
fuqi të asaj kohe. Skënder-
beu është në kërkim të një
portieri që do të pasojë Org-
es Shehin, i cili me shumë
mundësi është në vitin e
fundit të karrierës së tij si
futbollist. Korçarët kanë në
organikën e tyre edhe Aldo
Teqjan dhe ky i fundit bash-
kë me Dajsinanin duket se
do të mundohen gjatë këtij
viti të bindin drejtuesit që
meritojnë të jenë zëvendë-
suesit e kapitenit. Nga ana
tjetër, nuk kuptohet ende
pse Partizani e la të largohej
një talent si Dajsinani, ndër-
sa mendohet se drejtuesit e
kuq janë "përgjumur" dhe
kanë "harruar" të rinovojnë
kontratën e portierit të ri.
Por largimin e tij, ata e kanë
pritur duke qenë se gjatë
kësaj merkatoje afruan në
skuadër një tjetër portier,
Fabio Gjonikajn.
USEINI

Flamurtari nuk ndalet në
merkato. Klubi vlonjat ësh-
të pranë akordit me Muha-
medin Useinin, mesfushor
që sezonin e kaluar ka luaj-
tur 29 ndeshje me Renovën
në kampionatin maqedonas,
duke shënuar edhe dy gola.

28- vjeçari pritet të jetë në
Vlorë këtë të enjte për të
përkufizuar edhe detajet e
fundit dhe firmosur kon-

tratën. Flamurtari prej nga
janë larguar një numër i
madh futbollistësh, ndërko-
hë është në bisedime edhe

KUPAT E EUROPËS

UEFA përcakton oraret për
ndeshjet e klubeve shqiptare
UEFA ka përcaktuar sot

orarin e zhvillimit të
ndeshjeve të vajtjes në turin
e parë kualifikues të Ligës së
Europës për të gjitha ekipet
shqiptare, Tiranën, Skënder-
beun, Partizanin, Shkëndijën
e Tetovës dhe Prishtinën.
Shqiptarja e parë që do të
zbresë në fushën e lojës do të
jetë kampionia e Kosovës,
Trepça '89, e cila më datë 27
do të luajë në Torshaun të

Ishujve Faore kundër Vikin-
gurit, sfidë që do të luhet në
orën 20:00. Dy ditë më pas ësh-
të radha e skuadrave që lua-
jnë në Ligën e Europës. I pari
që do luajë është Partizani, që
në "Selman Stërmasi" do të
presë Botev Plovdivin në orën
17:00, për të vijuar më pas me
ndeshjen Shkëndija-Daçia, e
cila do të luhet në stadiumin
"Mlladost" në Strumicë më
datë 29 qershor, do të fillojë në

me Edon Hasanin, i cili mby-
lli aventurën me Kukësin
pak javë para përfundimit të
sezonit të kaluar.

HEBAJ
Rubin Hebaj mund të kon-

siderohet i larguar nga Vl-
laznia, teksa pritet që të nisë
një aventurë të re në Sllove-
ni, aty ku i bashkohet
skuadrës së Domzhales. Sipas
"Supersport", sulmuesi që
muajin e ardhshëm mbush
19-vjeç, më 24 qershor do të
firmosë me skuadrën e tij të
re për të vijuar karrierën e tij
jashtë vendit. Hebaj sezonin
e fundit arriti të shënojë
katër gola, teksa u aktivizua
në 23 ndeshje, por në vetëm
8 përballje luajti si titullar.
Vllaznia nuk bëhet dot
pengesë për kalimin e tij jas-
htë vendit, pasi ai ka një
klauzolë në kontratë, që
mund të largohet nëse ka një
ofertë nga jashtë vendit.

SITUATA

Bajerni kërcënon Levandovskin
dhe klubet që e duanAi që nga të gjithë

dukej si spekulim
mediatik, tashmë është
kthyer në një krizë të
vërtetë te Bajerni i Myni-
hut. Goleadori i bavarez,
Robert Levandovski
dëshiron të largohet nga
ekipi dhe strategjia e tij
është mjaft e qartë, duke
përdorur menaxherin e tij
të turbullojë ambientin, si
edhe duke i dërguar me-
sazhe klubeve që e duan.
Por, duket se Levandovs-
ki i ka bërë hesapet pa
hanxhinë. Pas ditësh të
tëra qetësie, është Bajer-
ni që nuk duron më dhe
që kërcënon me padi në
FIFA klubet që duan sul-
muesin, por i dërgon një

mesazh të qartë edhe po-
lakut, duke i përmendur kon-
tratën. Në një deklaratë zyr-

tare për "Sky Deut-
schland", Bajerni lëshon
paralajmërimin: "Robert
është nën kontratë me Ba-
jernin dhe vetëm pak kohë
më parë firmosi deri më
2021. Bajerni nuk e men-
don fare shitjen e sulmues-
it polak. Nuk kemi bisedu-
ar dhe nuk do të bisedojmë
me asnjë klub. Nëse klube
të tjerë negociojnë me
lojtarë që kanë kontrata
afatgjata, atëherë rrez-
ikojnë dënim nga FIFA.
Edhe agjenti na ka thënë
që nuk ka biseduar me as-
një klub dhe ne i besojmë".

Korçarët i marrin Partizanit portierin e talentuar. Klubi i kuq kishte "harruar" rinovimin

Skënderbeu merr Dajsinanin,
Flamurtari sjell Useinin

Rubin Hebaj lë Vllazninë për Domzhalen

KAPITENI

Muça: Ramë prej
tifozëve, mbetem

bardheblu
Nuk mban shiritin e

kapitenit, por Gen-
tian Muça është pady-
shim një nga liderët në
radhët e skuadrës së Ti-
ranës. Mbrojtësi i bardhe-
bluve ka filluar stërvitjen
me skuadrën në fillimin e
këtij edicioni të ri, i cili si
asnjëherë më parë e sheh
klubin të përgatitet si për
Europën, ashtu edhe për
Kategorinë e Parë. "E
them me bindje se paso-
jat do të vijnë më mbra-
pa, atëherë do e kuptojmë
se çfarë ka ndodhur real-
isht. Pasojat nuk janë
vetëm sa i përket largimit
të futbollistëve, por edhe
të rënda për historinë e
këtij klubi", tha Muça
duke folur sot para
gazetarëve sa i përket
rënies së bardhebluve.
Nga fjalët e tij kuptohet se
një pjesë të madhe të
përgjegjësisë duhet ta
mbajnë edhe tifozët, të
cilët kanë munguar në
momentet më të vështira
të historisë së skuadrës.
"Besoj se ka ndikuar
100% në rënien e
skuadrës", deklaroi Muça,
i pyetur nëse tribunat
bosh kishin ndikuar te
kjo rënie. Megjithatë,
Muça është gati të qën-
drojë në radhët e bardhe-
bluve duke i ndjekur në
Kategorinë e Parë.
"S'besoj se ka më lart se
Tirana. Po, besoj se do të
mbetem bardheblu", ish-
te komenti i liderit të pra-
pavijës së Tiranës.

PRAPASKENA

Duka-Tramexani,
Konstantin zbulon gjithçka

Kristian Konstantin, presidenti i Sionit, ka dhënë një
intervistë për prestigjiozen "Blick", ku ndër të tjera

ka zbuluar edhe një prapaskenë me trajnerin Paolo
Tramexani, zyrtarizmi i të cilit u vonua për shkak të një
telefonate të Armand Dukës, pres-
identit të Federatës Shqiptare të
Futbollit. "Ramë dakord për gjërat
thelbësore, mungonin vetëm de-
taje të vogla, por më pas Federata
Shqiptare e Futbollit i bëri
Tramexanit një ofertë, pas
dorëheqjes së De Biazit. Presiden-
ti Duka më telefonoi për të parë
nëse isha i gatshëm ta lija të lirë
Paolon. Kjo ishte arsyeja pse zyr-
tarizimi i Tramexanit u vonua pak", ka deklaruar numri
një i Sionit, ndërkohë që ka zbuluar se kanë tentuar të
afrojnë Fernando Torres, por me dënimin e Atletikos së
Madridit për të mos bërë merkato, ky opsion ra poshtë.

orën 18:00. Ndeshja mes Mak-
abit të Tel-Avivit dhe Ti-
ranës, e cila do të luhet në
"Netanja Municipal Stadi-
um" në Netanja, do të fillojë
në orën 20:00, sikundër edhe
ndeshja mes IKF Norkopin-
gut dhe Prishtinës, e cila do
të luhet në stadiumin
"Norkopings Idrotsparken"
në Norkopingu, do të fillojë
në orën 20:00. Ndeshja mes
Skënderbeut dhe Sant
Hulias, e cila do të luhet në
stadiumin "Skënderbeu" në
Korçë më datë 29 qershor do
të fillojë në orën 20:00.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. E bardhë ajo Moby Dick.
5. Fillojnë amplifikimin.
7. Eshtë vit që parashikohet.
10. Mbyllin pamjen.
11. U printe jeniçerëve.
13. Thurman aktore.
14. Një reaksion në provëz.
16. Një sport me brez të zi.
19. Në fund të fundit.
20. Janë në gjyq.
23. I është hequr të dënuarit.
24. Eshtë shahu i fundit
25. Janë fletë trëndafili.
27. Kufizojë një metër.
28. Tregojnë pallate në miniaturë.
29. Një fjalë pa shkak.
30. Janë përllogaritje.
32. Mbyllin një dritare.
33. Të parat në muzg.

HORIZONTAL

1. Niven që qe aktor.
5. Little... kryeqyteti i Arkansas.
7. Janë tek në lakër.
10. Nuk ka akoma një bebe.
11. Kufizojnë katete.
12. Penn aktor.
13. Hector që shkroi Pa familje.
15. Thahen me bonifikime.
18. Mbyllin takimin.
19. Ndërmarrje Industriale Mat.
21. Mbyllen me epilog.
23. Tregohen indiferentë dhe aspak të gjallë.
25. Ishin sandalet e lëkurëkuqve.
27. Njëlloj për latinët.
30. Eshtë vend si Katari.
31. Pupi regjisor.
32. Janë strehat e çobanëve.
33. Eshtë centrali si Chernobyl.

35. Fillojnë një argument.
36. Të parat në stadium
37. Mund të sjellin shi.
38. Kështu fillon Odisea.
39. Një mund të jetë emërore.
42. Thirrej edhe kështu Persefoni.
44. Ai dhe ajo.
45. E ka lënë atë që s'ka fuqi
48. Para es Salaam.
49. Ylli i Londrës.
50. Eshtë syzë... në komo.

VERTIKALI
1. Hyskja aktor.
2. Kush e thotë lutet.
3. Një tis mjegulle.
4. Maiden që këndojnë.
5. Gjysmë rekord.
6. Antonio skulptor i famshëm.
7. David regjisor.
8. Janë brinjë në skuadër.
9. Ruan në kufij.
12. Mban mikrofonin.

14. Janë edhe ato të fytyrës.
16. Quheshin edhe Eumenide.
17. Demek pa kufij.
20. Mund të jetë atomike.
22. Qyteti i përjetshëm.
24. Kitara e Ravi Shankar.
25. Janë katrore në sipërfaqe.
26. Një fjalë si gjoja.
28. Pak daktilografi
29. Eshtë si divan.
31. Një pjesv e amerikanëve.
32. Bernhardt që qe aktore.
34. Eshtë infeksion në veshë.
38. Një mund të jetë unik
40. Gjysma e sasisë.
41. Pak marramendëse.
43. Eshtë dhomë.
45. Fillojnë takimin.
46. Në fund majtas.
47. Të fundit në manastir.

Nga Mid’hat Frashëri
- Lumturia nuk varet nga gjërat e jashtme, por nga

mënyra se si ne i shohim ato.
- E vërteta, ashtu si floriri, duhet ruajtur jo nga

madhësia e saj, por duke hequr prej saj të gjithë
ato që nuk janë flori.

- Për të arritur gjëra më të mëdha,
duhet të jetojmë sikur nuk do të
vdesim kurrë.            (Vovenarzh)

- Zoti nuk do t’ju shohë medaljet,
gradat apo diplomat, por cilësitë
që keni.               (Elbert hubard)

- “Ndonjëherë njerëzit janë shumë
të bukur. Jo në pamje, jo në ato
që thonë, thjesht në atë që janë”.

Markus Zusak
- “Zoti nuk lodhet kurrë duke falur,

jemi ne që lodhemi duke kërkuar
falje.”

Papa Françesku
- "Vetëm një gjë e bën ëndrrën të

parealizueshme: frika nga
dështimi".

Paulo Coelho
- “Nëse do të dish se çfarë

mendon Zoti për paratë, shiko
njerëzit të cilëve ua ka dhënë”.

Dorothy Parker

34. Me të nxjerrin një letër.
35. Janë me ngjyra të tilla si tunxhi.
37. Toromani balerinë.
39. Inicialet e Reitman regjisor.
40. Fillojnë politikën.
42. Një piktor si Antonio Ligabue.
44. Diftong në dietë.
46. Një lind në kokë.
48. Kush ka... do të pijë.
49. Punojnë në galeri.
52. Fillojnë titrat.
53. Mund të jetë ekspres.
54. Mund të skadojë.

VERTIKAL
1. Ishte titulli i Hiro Hitos.
2. Ekberg aktore.
3. Eshtë skuadra.
4. Dy asa.
5. Binjaket në klasa.

6. Qe duhet sajdisur.
7. Nuk i bihet me kokë.
8. Sharif aktor.
9. Janë organet e taksave.
12. Me Haensel në përrallat e vëllezërve
Grimm.
15. Vihen për të mbyllur.
17. Janë vegla.
18. Eshtë medalja e të parit.
21. I dhimbset frikacakut.
22. Mund të jetë mbi xhiro.
26. Eshtë llahtar.
28. Janë inate të akumuluara
30. Eshtë vëlla i gruas.
31. Një tip për të këcyer.
33. Edoard piktor.
36. Lumë në Francë.
38. Janë djemtë e... nënës.
41. Lindi Akilin.
43. Kodi i celularit.
45. Mbledh baskët separatistë
47. Një ështrë edhe Egjeu.
49. Fillojnë një metodë.
50. Dy anët e një neni.
51. Fillojnë ofensivën.
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