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Në kulmin e sezonit turistik, nuk 
kishte si të ndodhte më keq për 

Ksamilin, një nga brigjet më të bu-
kura të Jugut. Aty, përpara një jave 
një turiste ...

Ndotja e Ksamilit dhe 
një reagim skandaloz 

Nga RIVIERA DEDAJ 
Opinioni

 Ditësi

(Në foto) Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, gjatë një mbledhjeje të Këshillit Bashkiak
Në faqet 10-11

 

Suplement

“SUMMER PAGES”

Fotot e dasmës
së Orinda Hutës

e Tur Hyskës,
të veçantat
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Telegrami sekret i Sokrat Plakës për ‘Legjioni i Nderit’

Publikohen për herë të parë dokumentet e rralla të 1985 dhe 1989, ku Publikohen për herë të parë dokumentet e rralla të 1985 dhe 1989, ku 
u refuzua kategorikisht nderimi i Fransua Miteran për shkrimtarinu refuzua kategorikisht nderimi i Fransua Miteran për shkrimtarin

Shqipëria nuk 
pranon titullin 

e francezëve për 
Ismail Kadarenë

Në mesin e viteve ‘50, kur në Bashkimin Sovjetik, 
falë liderit të sapoardhur në fuqi Nikita Sergejeviç 
Hrushov dhe mbështetësve të tij, po kryhej procesi i 
destalinizimit, diku në Itali fi lloi ...
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KRYEMADHI: S’BLIHEMI

Çmimi i ujit, LSI
përjashton dy 
këshilltarët që 

votuan për rritjen 

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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IKIN EDHE TATIMORET

Rama, krerëve 
të hipotekave:

Jepni dorëheqjen
brenda 24 orëve

 

Publikohen listat,
çregjistrimi i 140 
mijë makinave, 
procedura e re

Në faqen 7

DOKUMENTET

PUBLIKOHET EDHE FORMULA E PIKEZIMIT PER PERZGJEDHJEN E FITUESVE

MIRATOHET SKEMA E RE
PER NDIHMEN EKONOMIKE

Kriteret dhe dokumentet që duhet të dorëzojnë aplikantët. Numri 
total i përfituesve do të jetë i barabartë për çdo njësi administrative

Nga IVICA PETROVIÇ

Presidenti i Serbisë, Aleksandar 
Vuçiç ka vazhduar të “ngrohë” 

temën e “dialogut të brendshëm në 
Serbi për Kosovën”. Në një tekst auto-
rial për gazetën ...

Dialogu i Vuçiçit ka për 
synim njohjen e Kosovës

Dje
 “Deutsche Welle”në

Vijon në faqen 21

Policia s’e gjen në shtëpi, shqiptari është dënuar me 20 vite burg nga italianët

Gjykata e Apelit kërkon arrestimin e Alket Hatijas

Në faqen 12

Bosi i drogës u lirua nga gjykata më 11 korrik të këtij viti
Nga KLODIANA  HAXHIAJ

Nga DASHNOR KALOÇI

rrëzuar vendimin e Shkallës 
së Parë, e cila kishte vendosur 
ma-sën e sigurisë “Detyrim 
paraqitjeje”, me qëllim ek-
stradimin drejt Italisë të 
Hatijas, që është dënuar me 
20 vite burg për trafi k droge 
nga drejtësia e vendit fqinj në 
vitin 2015. Vendimi ..

Gjykata e Apelit në Durrës 
ka caktuar masën e sig-

urisë “arrest me burg” ndaj 
45-vjeçarit Alket Hatija, i ash-
tuquajtur ‘baroni i drogës’, i 
cili më 11 korrik të këtij viti u 
lirua nga Gjykata e Shkallës 
së Parë e këtij rrethi. Apeli ka 

 

Goditet grupi,
shfrytëzonte

vajza të mitura
për prostitucion

OPERACIONI
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Sokrat Plaka
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SITUATA POLITIKE
DEKLARATAT

Kreu i KQZ-së: Në proces morën pjesë rreth 45 mijë persona, që u paguan nga buxheti i shtetit

Zguri: U shpenzuan 6 mln $ për zgjedhjet
"Më shumë para duhen nëse do të kemi votim elektronik"



Ardit Çela refuzon
mandatin e lënë nga

Meta, i kalon Braimllarit
Ardit Çela, kandidati i radhës në listën e LSI-së për të

marrë mandatin e lënë nga Ilir Meta, refuzoi dje të
marrë këtë detyrë. Çela pohoi se do të vazhdojë të shër-
bejë me devotshmëri dhe përgjegjshmëri si këshilltar i
LSI-së në bashki. "Do vazhdoj të shërbej me devotsh-
mëri dhe përgjegjshmëri si këshilltar i LSI-së në bash-
ki. Me qytetarët e Tiranës kemi një kontratë përfaqë-
simi dhe i qëndroj besnik. Zgjodha të qëndroj këshilltar
bashkiak", - tha ai. Ndërkohë, pas Çelës, sipas listës së
vitit 2013, renditet Endrit Braimllari, i cili gjithashtu
është këshilltar në Bashkinë e Tiranës. Po ashtu,
Braimllari në zgjedhjet e 25 qershorit arriti të sigu-
ronte votat e tij për mandatin e deputetit. Kuvendi i
kërkoi KQZ-së zëvendësimin e mandatit të dorëzuar
nga Ilir Meta, i cili më 24 korrik bëri betimin si Presi-
dent i Republikës së Shqipërisë. Në renditjen që LSI-ja
dorëzoi në KQZ për vitin 2013, mandati i takoi Ylli
Manjanit, i cili e refuzoi po ashtu.

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta priti dje në

zyrën e tij, ambasadorin e
SHBA-ve, Donald Lu. Në
një takim kortezie, me
rastin e marrjes së
detyrës, Lu e Meta bisedu-
an për zhvillimet politike
në vend. Për takimin nuk
pati ndonjë njoftim zyrtar,
po mendohet se pjesë e
bisedës është reforma në
drejtësi, e cila në fillim të
sezonit parlamentar do të
jetë një nga çështjet krye-
sore të diskutimeve. Am-
basadori Lu ishte i pran-
ishëm në ceremoninë e
betimit të kreut të ri të sh-
tetit, Ilir Meta. Ndërkohë
dje, Meta ka marrë sërish
urime për detyrën e re.
Mbretëresha e Danima-
rkës, Madhëria e Saj Mar-
grete II, në mesazhin e saj
të urimit drejtuar Presi-

dentit të Republikës së Sh-
qipërisë, Ilir Meta, shkruan:
"Me rastin e përurimit tuaj
si President i Republikës, ju
lutem pranoni përgëzimet e

mia të sinqerta si dhe
urimet më të mira për ju dhe
për popullin e Shqipërisë!".
Nga ana e tij, në telegramin
e urimit, edhe Mbreti i Span-

jës, Felipe VI, thekson: "Me
rastin e marrjes së postit
më të lartë drejtues të Re-
publikës së Shqipërisë nga
Shkëlqesia Juaj, dëshiroj
t'Ju përcjell përgëzimet e
mia më të përzemërta, të
cilave u bashkohen gjith-
ashtu ato të qeverisë dhe
popullit spanjoll! Ju lutem
pranoni Zoti President,
urimet e mia më të mira
për suksese në misionin
Tuaj të lartë, suksese që do
të jenë në të mirë të be-
gatisë, paqes dhe mirëqe-
nies për popullin mik sh-
qiptar!"

Mbreti i Spanjës dhe mbretëresha e Danimarkës e urojnë për zgjedhjen

Ambasadori i SHBA, në zyrën e
Metës, takimi i parë si president

Zgjedhjet e 25 qershorit
i kanë kushtuar bux
hetit të shtetit 6 mil-

ionë dollarë. Kjo është shu-
ma që ka shpenzuar Komi-
sioni Qendror i Zgjedhjeve,
nga dita e dekretimit të datës
së zgjedhjeve nga ish-presi-
denti Nishani deri në certi-
fikimin përfundimtar të re-
zultatit të zgjedhjeve.
"Zgjedhjet e 25 qershorit
kanë kushtuar rreth 6 mil-
ionë dollarë. Kjo është shu-
ma e domosdoshme për të
përgatitur dhe administru-
ar një proces zgjedhor. Ësh-
të një shumë që korrespon-
don pak a shumë edhe me
organizimin e proceseve të
mëparshme zgjedhore, ndaj
themi që në një farë mënyre
buxheti i shtetit është i për-
gatitur për këtë shumë", -
tha Klement Zguri, kryetar
i KQZ-së, në një intervistë
për "Top Channel". Pjesa më
e madhe e buxhetit, sipas
shpenzimeve të bëra nga
KQZ-ja, ka shkuar për mall-
ra dhe shërbime, pra për-
gatitja teknike e zgjedhjeve,
në shumën 448 milionë lekë.
"I gjithi ky fond detajohet
për gjithçka, çdo shpenzim,
çdo procedurë që bëhet dhe
realizohet gjatë një procesi
zgjedhor, që në momentin që
del dekreti i presidentit.
Këtu kam parasysh pagat në

të gjitha nivelet e komision-
eve, KZAZ, Komisionet e
Qendrave të Votimit, të gru-
peve të numërimit, dhe më
duhet të them që është një
numër i konsiderueshëm
pjesëmarrësish. Janë rreth
40-45 mijë persona të cilët
marrin pjesë në proces. Zënë
një vend të konsiderueshëm
në të gjithë buxhetin që du-
het për të përgatitur zgjedh-

jet, materialet që janë të do-
mosdoshme për procesin.
Kam parasysh këtu fletët e
votimit, kutitë, kodet e sig-
urisë, bojën matrikulluese,
ambientet me qira për qen-
dra e votimit apo qendrat e
numërimit, pasi shumica
janë ambiente private", - u
shpreh Zguri. I pyetur nëse
do të shpenzohet më pak
nëse aplikohet teknologjia

në zgjedhjet vendore të 2019-
ës, Zguri u shpreh: "Edhe në
buxhetin aktual, teknologjia
zë një vend të veçantë, pasi
ne jemi të familjarizuar që në
vendin e numërimit të votave,
fletët bëhen të dukshme
përmes teknologjisë. Është
një shumë e caktuar që KQZ-
ja ka vlerësuar se duhet për
të kryer këtë operacion". "Por,
- shtoi ai, - në qoftë se ligjvënë-
si do të gjykojë dhe do të ar-
syetojë që teknologjia të përf-
shihet në një rrafsh më të
gjerë, si votimi dhe numëri-
mi elektronik dhe elementët
të tjerë, patjetër që korre-
spondon me një shumë të cak-
tuar". "Nuk jam ekspert dhe
s'di të them shifra, por di të
them që do të jetë një shifër e
konsiderueshme që do të du-
het të dalë nga buxheti i sh-
tetit", - tha kreu i KQZ-së.
Komisioni miratoi tabelën
përfundimtare të rezultatit
të zgjedhjeve të 25 qershorit,
ditën e mërkurë. Sipas këtij
rezultati, në 25 qershor
morën pjesë në zgjedhje
46.77% e qytetarëve. Partia
Socialiste siguroi 74 man-
date ose 764.750 vota në
rang vend. Partia Demokra-
tike mori 43 mandate de-
putetësh ose 456.413 vota në
rang vendi. LSI-ja u rendit e
treta, me 19 mandate ose
225.901 vota.

Ardit Çela

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta  me ambasadorin
e SHBA-ve, Donald Lu

Klement Zguri, kryetar i KQZ-së
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Kryeministri: Nuk kemi më shpresë se do përmirësoheni pas lutjeve tona

Rama, krerëve të hipotekave:
Dorëhiquni brenda 24 orëve!
Shkarkohen edhe drejtuesit e Hetimit Tatimor

Kryeministri Edi Ra-
ma ishte shumë i
ashpër dje, me drej-

tuesit e hipotekave në bash-
kitë e vendit. Ai kërkoi prej
tyre, pa asnjë përjashtim
dorëheqjen, pavarësisht për-
katësive partiake, ndërsa i
kishte thirrur në një takim
në Kryeministri. Pas
kërkesës për dorëheqje të
krerëve të hipotekave, Rama
ka marrë edhe dorëheqjen e
të gjithë drejtuesve të hetim-
it tatimor në rang Repub-
like. Sipas News 24, qeveria
e re po harton një plan, si-
pas të cilit në çdo institucion
shërbimesh do të ngrihet një
zyrë e posaçme antikorrup-
sion, ndërsa po mendohet
edhe për një komision sh-
tetëror të etikës së shërbim-
it të administratës ndaj pub-
likut. Pas rasteve të denon-
cuara gjatë dëgjesave në qar-
qe të ndryshme të vendit,
Rama u shpreh dje, në prani
edhe të kreut të ALUIZNI-t
Artan Lame dhe të Drej-
toreshës së Përgjithshme të
Hipotekave Blerina Doracaj,
se janë në total 5.126 leje të
patrajtuara. "Nga i pari tek
i fundit duhet të shkruani
dorë-heqjen tuaj dhe të lar-
goheni nga detyra që të
gjithë pa asnjë përjashtim!
Komplet! Firmosni
dorëheqjen sot, që të paktën
të ikni me dinjitet fundor
nga kjo punë. Pamje më e
shëmtuar dhe më kuptim-
plotë për katandinë e mar-
rëdhënieve të shtetit me
qytetarin sesa kjo e hipo-
tekave me njerëzit, nuk ka",
- u shpreh kreu Rama. Hapi
tjetër, sipas Ramës, do të fil-
lojë me krijimin e qeverisë
së re. "Do të jetë ngritja e
Agjencisë Kombëtare të
Titujve të Pronësisë dhe syn-
imi është që më herët sesa
vonë, brenda këtij mandati,
certifikata e pronës të
mundësohet automatikisht
nga regjistri kombëtar digji-
tal i pronës, jo më për javë,
muaj e vite, po në pak minu-
ta", - deklaroi Rama. Duke
sjellë në vëmendje ankesat
e qytetarëve për hipotekat
kryesisht, Rama u tha drej-
torëve: "Të gjithë komplet ju
ftoj të jepni dorëheqjen bren-
da 24 orësh". "Drejtorja e
Përgjithshme do të ngrejë
një komision për të parë ka-
pacitetin dhe gatishmërinë
e të gjithë atyre që punojnë
në Hipotekë, për të vazhdu-
ar të punojnë në Hipotekë.
Nuk po hyj te historitë e

DREJTORET E HIPOTEKAVE NE RRETHE QE IU KERKUA DOREHEQJA

Drejtori i Përgjithshëm i ALUIZNI-t, Artan Lame bëri
dje, një analizë për mënyrën se si ka funksionuar

raporti i institucionit që ai drejton me zyrat e hipotekës.
Ai tha se ka drejtori që funksionojnë mirë, por pjesa më e
madhe funksionon keq. "Nëse në rang republike, përgjigjja
e statuseve është 53% për muajt e parë, për majin ka rënë
në 34%, pra, ka shkuar drejt uljes numri i përgjigjeve të
statuseve. Pa hyrë te cilësia e përgjigjes që me shifra mund
të dalë që ke dhënë përgjigje, sepse ke thënë që nuk ka
informacion, por praktikisht nuk ke dhënë përgjigje, se
termi 'nuk ka informacion' nuk jep asnjë ndihmë dhe
objekti mbetet prapë i bllokuar për sa kohë thuhet 'nuk
ka informacion'. Kështu që, edhe ky 34% është prapë me
problemin brenda, që në realitet është edhe më e ulët se
kaq", - sqaroi Lame. "Për sa u përket lejeve të legalizimit,
janë 24.186 leje të dhëna vetëm këtë vit, nga janar-qer-
shori 2017", - bëri me dije ai. "Ka një përmirësim në tre
muajt e fundit në regjistrimin e lejeve të legalizimit, por
edhe ajo ka ardhur kryesisht për shkak të presionit të
fortë po nga zyra e kryeministrit, për t'u fokusuar në këtë
çështje, sepse ishte edhe situata e fushatës, dhe pati një
mobilizim më të madh të hipotekave për regjistrimin. Por
borxhi i vjetër, që rezulton të jetë rreth 25-28 mijë leje të
paregjistruara, mbetet akoma i tillë, domethënë, kaq kanë
mbetur nga vitet e tjera të paregjistruara ende", - tha ai.

kushërinjve, të tezeve, të
vajzave të tezeve, të ku-
netërve, nuk po hyj as te his-
toritë që në një zyrë ka 4
kushërinj dhe në një zyrë
tjetër ka 3 krushq. Kjo ësh-
të një çështje që me detaje do
të trajtohet nga një komi-
sion që do ngrihet nga drej-
torja dhe pranë Hipotekës
do të vendosim një komision
etike permanent, që nga
paraqitja e zyrtarëve të
hipotekës që lë shumë për të
dëshiruar, deri aty ku fillon
dhe mbaron etika. Përgjigja
në kohë "po" ose "jo", - tha
kryeministri. "Nëse doni t'i
jepni vetes një mundësi, që
të dilni nga kjo punë me
dinjitetin minimal, jepni
dorëheqjen që të gjithë, pa
asnjë përjashtim. As më in-
tereson fare nga cila rrugë
vini, a vini nga rruga e par-

tisë, e shoqërisë, e krush-
qisë, e cilës parti, e cilës
krushqi, e cilës shoqëri...
Kjo histori këtu mbaron!",
lajmëroi drejtorët, kreu i
qeverisë. "Në proces do të
bëhen të gjitha verifikimet
dhe që nga ndjekjet penale
deri te marrja apo rimarrja
në punë e të gjithë atyre që
kanë një lidhje me his-
torinë e hipotekave, që
kanë një dijeni, kanë një
profesionalizëm dhe integ-
ritet do të bëhet nga një ko-
mision i posaçëm, i cili do
ngrihet nga Drejtorja e
Përgjithshme e Hipotekave,
deri në reformimin e plotë
të këtij institucioni dhe në
bashkimin e disa institu-
cioneve, për t'i dhënë një
drejtim çështjes së pronës
dhe titujve të pronësisë", -
sqaroi Rama. "Kështu që,

më vjen shumë keq, por nuk
ka asnjë mundësi që të kemi
shpresë të shikojmë për-
mirësime pas lutjeve, kërke-
save, vendimeve, grupeve të
punës, kërkesave prapë,
lutjeve prapë, telefonave, a
thua se po ju kërkonim të
punonit ndonjë gjë jashtë
orari, të papaguar, për sada-
ka. Dy vjet pas vendimit të
qeverisë për blloqet kadas-
trale të jemi në 11% të bllo-
qeve kadastrale; kjo është e
patolerueshme për askënd.
Që të mos kthehet në e patol-
erueshme për mua dhe qever-
inë, që të vazhdojmë të
shpresojmë se mund ta bëni
ju këtë gjë që nuk e bëtë për
dy vjet, është mirë që këtu
rrugët tona të ndahen qartë-
sisht, ju në punën tuaj, ne në
punën tonë", - u tha ai drej-
torëve.

Darina Tanushi
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Artan Lame: Zyrat e hipotekave
funksionojnë keq në shumicën e vendit

Partia Socialiste ka nisur analizën në të 12-ta qarqet e
vendit mbi rezultatin e 25 qershorit, duke evidentu-

ar kontributin, suksesin apo dështimin e çdo funksion-
ari. Kryetari i grupit të punës që do të merret me anal-
izën e gjendjes politike dhe organizative të partisë, Fat-
mir Xhafaj ka shpërndarë detyrat për anëtarët e tjerë, të
cilët kanë nisur takimet sipas qarqeve. Kështu, vetë
Xhafaj së bashku me Ana Dhamon, do të bëjnë analizën
e qarqeve Berat dhe Fier, raporton "Report TV". Arben
Kamami do të analizojë rezultatin në qarqet Dibër dhe
Kukës. Ilir Pendavinji po punon për raportin analitik
në qarqet Elbasan dhe Korçë. Flamur Golemi po kryen
analizë për qarqet Vlorë dhe Gjirokastër, kurse Alket
Hyseni në Shkodër dhe Lezhë. Sekretarja e Koordin-
imit Elektoral, Blerina Gjylameti po punon me qarqet
Tiranë dhe Durrës. Takimet e para janë kryer dhe në
to kanë marrë pjesë drejtuesit e qarqeve, deputetët
fitues, kandidatët jofitues dhe skuadrat elektorale në
prani të të dërguarit të kryesisë. Të dhënat e çdo qarku
do të përmblidhen në një raport kombëtar, i cili do t'i
prezantohet asamblesë kombëtare të PD-së, e cila do të
mblidhet në fund të gushtit.

PS nis analizën paszgjedhore,
raporti në asamblenë e gushtit

Kryeministri Edi Rama
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Kryetari i PD-së, Lul
zim Basha akuzoi
dje PS-në, por edhe

PDIU-në e LSI-në për pazare
në marrjen e vendimit për të
dyfishuar çmimin e ujit të
pijshëm. Në një status në "Fa-
cebook", Basha u shpreh dje:
"Pazareve të Edi Ramës dhe
veglave të tij në krye të Bash-
kisë së Tiranë për të dy-
fishuar çmimin e ujit dhe për
të miratuar koncesionet
klienteliste të shkollave iu
bashkuan dje edhe PDIU dhe
LSI". "Është i njëjti grusht
politikanësh të kapur dhe të
korruptuar, që nuk ka asnjë
mëshirë për të rrëmbyer çdo
qindarkë nga xhepat e qyteta-
rëve. Loja e tyre vazhdon një-
soj si më parë, vetëm se tani
në role të reja. PD është e vet-
mja forcë në krah të njerëzve,
por ne jemi të e fortë dhe të
vendosur për të luftuar për
ta. Ne nuk do të ndalemi dhe
nuk do të heshtim asnjëherë
në mbrojtje të interesave të
qytetarëve", deklaroi Basha.
Ndërkohë, këshilltari i
demokratëve në Bashkinë e
Tiranës, Akil Kraja tha dje se,
"vota e bashkimit PS/LSI vlen
240 milionë euro. Kjo është e
vetmja e vërtetë nga mbledh-
ja e djeshme e Këshillit Bash-
kiak Tiranë". "180 milionë
euro për UKT-në dhe 60 mil-
ionë të tjerë për koncesionin
e shkollave të Tiranës. Qin-
dra milionë euro të qyteta-
rëve të Tiranës për interesat
okulte të Erion Velisë.

Por çfarë ndodhi konkre-
tisht. Në mungesë totale
transparence, të martën në
mbrëmje, këshilltarët bash-
kiakë të PS dhe të LSI orga-
nizuan një takim të përbash-
kët pa pjesëmarrjen e sho-
qërisë civile e as më pak të
këshilltarëve demokratë mbi
çështjen e ngritjes së tarifës
së ujit. Pas këtij takimi,
këshilltarët demokratë
lëshuan disa thirrje publike
drejtuar të gjitha forcave
politike në këshill e në veçan-
ti LSI-së, të mos legjitimojnë
këtë aferë okulte të Veliajt",
sqaroi Kraja. "Thirrja jonë
ishte fare e thjeshtë: 19 votat
tona me 13 votat e LSI përbë-
nin shumicën e vendimmar-
rjes së këshillit (32 nga 61
këshilltarë në total). Ne
mund të bllokonim Erion

ÇMIMI I UJIT
REAGIMET POLITIKE

Veliajn, por pazari 240 mil-
ionë eurosh rezultoi të ishte
më i fortë. Të mërkurën, në
orën 18:00, pavarësisht thir-
rjes sonë, LSI luajti me dy
porta. Veliajt iu dha vota,
popullit iu dha fatura. Dy

këshilltarë të saj, Genta Mez-
ini dhe Agim Kraja qëndru-
an në sallë dhe siguruan kuo-
rumin e nevojshëm duke iu
shtuar 25 votave të PS, 3 të
PDIU dhe 1 vote të FRPD", u
shpreh këshilltari i PD-së.

HIPOHIPOHIPOHIPOHIPOTEKATEKATEKATEKATEKATTTTT
Më vonë, në orët e pas-

dites, Basha reagoi edhe për
takimin që pati kryeministri
Edi Rama me drejtues të
hipotekave në vend, ku
kërkoi dorëheqjen e tyre.
"Edi Rama e ka ditur mirë
dhe çdo ditë se kush janë
krerët e hipotekave, sa
hajdutë e sa abuzues janë.
Por, për të kanë qenë në rreg-
ull, sepse i kanë shërbyer
pushtetit të tij personal dhe
miqve të tij", tha dje Basha.
"Ai vetë i ka caktuar, i ka
mbrojtur dhe i ka shpërbly-
er kur i kanë kryer pazaret e
tij si duhet: siç bëri me Cyr-
ben e hipotekës së Durrësit, i
cili pasi i shërbeu Shullazit
në zyrë, i shërbeu deri në
fund edhe në gjyq. Këtë shef
hipoteke, Edi Rama sot e ka
bërë deputet. Cyrbja është
modeli i tij për hipotekat, të
tjerat janë dokrra plenu-
mesh që nuk i ha askush", u
shpreh Basha.

PD akuzon të majtët, Kraja: Vota e bashkimit vlen 240 mln euro

Çmimi i ujit, Basha: Pazareve të
Ramës iu bashkuan edhe PDIU e LSI
Hipotekat, kreu i PD: Cyrbaj, modeli i Ramës

Deputetja demokrate,
ish-kryetare e Kuven-

dit, Jozefina Topalli, dek-
laroi dje se Lulzim Basha
do të hyjë në histori si eks-
perimenti më i dështuar i
politikës shqiptare. "70% e
anëtarësisë së PD-së nuk
kanë marrë pjesë në farsën
e Lulzim Bashës. Ata e
kanë refuzuar me shumë
përçmim. Lulzim Bashën
nuk e ka uruar askush
(përveç Kukanit) edhe pse
kanë kaluar tashmë 5 ditë",
tha ajo. "Ai shkeli dhe mbi
precedentin e standardin e
PD kur Sali Berisha dha
dorëheqjen, edhe pse kish-
te marrë çerek milion vota
më shumë se pasardhësi i
tij", tha më tej Topalli. Si-
pas Topallit, "më 22 korrik,
70% e anëtarësisë së PD
kanë bojkotuar me
përçmim farsën e Lulzim

DEPUTETJA E PD-së

Dhurata Çupi: Prokuroria të hetojë
abuzimet në dëm të imazhit turistik
Deputetja e PD-së, Dhurata Çupi e quajti dje kryem

inistrin Rama "kryeministri turist". Në një postim
të saj në "Facebook", Çupi u bëri thirrje prokurorisë
dhe organeve audituese që të he-
tojnë çdo lek të buxhetit të sh-
tetit të abuzuar në dëm të
imazhit turistik të vendit. Këtë
reagim deputetja e bëri nisur
nga ndotja në Ksamil. "Tollum-
bacja e bumit turistik shpërtheu
në kulmin e sezonit turistik dhe
në zonën më të frekuentuar të
Shqipërisë. Faktet vërtetojnë se
kjo qeveri e korruptuar, nga
kryeministri deri te kryetarët e
tij të bashkive, investojnë me klientelë dhe me favori-
zime. Nuk ka si shpjegohet ndryshe investimi në
Ksamil, që solli ndotjen e detit, dështimin e sezonit
turistik në këtë zonë si për turistët, edhe biznesin.
Kjo është edhe arsyeja që renditemi pas Ruandës për
cilësinë e investimeve", shkroi deputetja.

STRATEGJIA E PD

Turi në bazë, Salianji: Do të
vijojë 4 vjet, jo vetëm një muaj

Sekretari për aksionin qytetar, deputeti i zgjedhur,
Ervin Salianji, sqaroi dje se, "deputetët e grupit par-

lamentar të PD duhet të jenë gjatë gjithë kohës në ter-
ren. Për të paktën një herë në
javë duhet të kenë takime me
qytetarët, takime me axhendë,
ku secili qytetar ta dijë se ku e
gjen deputetin e zonës së vet,
ku mund t'i shprehë hallet e
komunitetit". Një ditë pas po-
rosisë së kreut të PD-së, Lul-
zim Basha, Salianji tha për
"Ora News" se ky nuk është
një tur mujor, por do të jetë
një kontakt që do të shtrihet
në 4 vjet në vazhdim. Ervin
Salianji tha se krahas betejës parlamentare, në shta-
tor PD do të përfshihet edhe në një proces analize për
humbjen e zgjedhjeve të 25 qershorit.

Ish-kryetarja e Kuvendit e cilëson kryetar të rremë

Jozefina Topalli: Basha, mr.90%,
eksperiment i dështuar në politikë

Bashës. L.B. sot është kry-
etar i delegjitimuar. Ai ësh-
të kryetar i rremë. Ai sot
mban vulën e turpit e ulet mbi
karrigen e grabitur të PD,
parti të cilën e asgjësoi me
gjakftohtësinë e të vetën-
grimit. Në kronikë do hyjë si
eksperimenti më i dështuar i

politikës shqiptare, që
shënoi humbjen më të mad-
he të forcës së vet politike dhe
që shkroi (falsifikoi si) fitoren
më të madhe me mbi 90%
brenda farsës së brendshme
partiake. Prandaj qytetarët
me ironi e quajnë mr. 90%",
shkroi Topalli.

Kryetari i PD-së,
Lulzim Basha

Jozefina Topalli
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Një ditë pas debateve
për rritjen e çmimit
të ujit dhe rrjedhjes

së votave të dy prej
këshilltarëve të LSI-së në
Këshillin Bashkiak të Ti-
ranës, kjo parti i përjashtoi
ata. Genta Mezini dhe Agim
Kraja tashmë janë pozi-
cionuar në anën e këshill-
tarëve socialistë. Po dje, dha
dorëheqjen edhe nënkry-
etarja e Bashkisë së Tiranës,
Brunilda Paskali, përfaqë-
suese e LSI-së, në bazë të
marrëveshjes së 2013-ës mes
PS-LSI, e cila u shtri në 2015-
ën edhe në nivel vendor. "Ky
është një vendim politik i
marrë duke reflektuar me
përgjegjshmëri pas zhvilli-
meve më të fundit në Këshil-
lin Bashkiak, ku bash-
këpunimi institucional i de-
ritanishëm në shërbim të
qytetarëve të Tiranës dhe në
përmbushje të të gjitha
detyrimeve që bashkia ka
ndaj tyre, u zëvendësua me
partneritetin individual me
dy këshilltarë që kanë vepru-
ar në kundërshtim me qën-
drimin politik të Lëvizjes
Socialiste për Integrim", - u
shpreh dje, Brunilda Paska-
li. "Misioni në opozitë i
Lëvizjes Socialiste për Inte-
grim më obligon aktin e
dorëheqjes, si dëshmi seri-
oziteti, përkushtimi dhe
detyrimi përkrah qyteta-
rëve që me verdiktin e tyre i
kanë besuar LSI-së përm-
bushjen e këtij misioni të
rëndësishëm. Gjatë këtyre 2
viteve jam përpjekur të bëj më
të mirën për qytetarët e Ti-
ranës brenda kufijve të man-
datit tim, dhe këtë do të vazh-
doj ta bëj edhe në detyra të
tjera në të ardhmen", - tha ajo.
Ndërsa përjashtimin e dy
këshilltarëve të LSI-së për Ti-
ranën e njoftoi  Koordinator-
ja e Grupit të Këshilltarëve të
LSI-së, Eriona Bixha. Grupi i
këshilltarëve të LSI-së vendo-
si "të përjashtojë nga grupi i
këshilltarëve të LSI-së, Gen-
ta Mezinin dhe Agim Krajën,
për veprim në kundërshtim
me statutin, me programin
dhe vendimin e forumeve
drejtuese të LSI-së". "Qëndri-
mi dhe votimi i tyre në
mbledhjen e Këshillit Bash-
kiak të Tiranës të datës 26
korrik 2017 ka qenë tërë-
sisht individual dhe i shtyrë
prej interesave korruptive,
dhe nuk ka të bëjë aspak me
qëndrimin parimor për bash-
këpunim institucional,
transparent dhe në shërbim
të qytetarëve të shpallur

Këshilltarët e përjashtuar dje nga grupi i këshilltarëve
të LSI-së, deklaruan se as nuk ishin blerë dhe as nuk

kishin bërë pazare. Agim Kraja, i cili votoi pro rritjes së
çmimit të ujit të pijshëm, mohon akuzat për pazare poli-
tike për përfitime personale. "Kemi diskutuar për të mirat
dhe të këqijat e rritjes së çmimit të ujit. Pasi dolëm nga
mbledhja dhe u dakordësuam, nuk pati ndryshim vendimi
dhe nuk kam pasur telefonatë apo njoftim nga askush që
vendimi ndryshoi. Kur dakordësohesh një herë dhe prano-
hen kushtet, mendoj se nuk mund të ketë një vendim të
dytë", - sqaroi ai. Këshilltari i LSI-së i kthen përgjigje edhe
Luan Ramës. "Jam shumë i sigurt që këtë mandat të pestë,
unë ia kam siguruar falë njohjeve të mia, nga votues që
nuk janë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, por janë bash-
këqytetarë të mi nga Kukësi apo Hasi", - tha Kraja. Më pas,
edhe Genta Mezini sqaron se tashmë do t'u bashkohet
këshilltarëve të PS-së. Ajo tha se vota pro ishte për
rindërtimin e Ujësjellësit, ndërsa sa u përket deklaratave
të LSI-së se ka shitur votën, ajo thotë se nuk është e
vërtetë. Mezini mori pjesë në mbledhjen e Këshillit Bash-
kiak të Tiranës për herë të parë, pasi zuri vendin e kry-
etares së LRI-së Floida Kërpaçi, e cila u zgjodh deputete
në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit. "Për sa u për-
ket deklaratave të bëra nga LSI-ja për blerjen e votës sime,
apo manipulimin e votës sime përkundrejt pazareve që
vetëm një dëshpërim i thellë mund ta sajojë, ju bëj me
dijeni që asgjë nuk është e vërtetë. Unë premtoj që votën
time në Këshillin Bashkiak të Tiranës do ta përdor vetëm
në të mirë të interesave të komunitetit. Jam e nderuar që
më jepet mundësia të kontribuoj përkrah kryetarit të
bashkisë, z. Erion Veliaj, dhe do bëj të pamundurën që të
jap gjithë mundësitë e mia në shërbim të qytetarëve", - tha
ajo. Ajo shprehet se nuk e sheh më veten pjesë e LSI-së dhe
se vota e saj do të jetë pjesë e grupit politik të PS-së.

dhe ofruar me shumë seri-
ozitet nga grupi i
këshilltarëve të LSI-së", - tha
Bixha.

Po kështu, grupi u propo-
zon forumeve të partisë të
përshkallëzojë masat ndësh-
kuese ndaj tyre. Ndërkohë
po dje, kryetari i Bashkisë
së Tiranës, Erion Veliaj sh-
karkoi nga detyra tre drej-
tues që i përkisnin LSI-së.
Ata janë administratori i
Farkës, Gazmend Kukli;

drejtuesi i Ndërmarrjes Nr.3
të qytetit, Artjon Çaushllari
dhe drejtoren e Qendrës So-
ciale në Shkozë, Kajame
Guri.
KRKRKRKRKRYETYETYETYETYETARJARJARJARJARJAAAAA

Pas zhvillimeve të së
mërkurës, reagoi dje kry-
etarja e LSI-së, Monika Krye-
madhi, e cila duke iu përgjig-
jur edhe akuzave të kreut të
PD-së, Lulzim Basha, tha:
"Opozita nuk është çështje
numrash, por çështje mora-

li! Çdo përpjekje për ta
shndërruar atë në lojë inter-
esash, biznesi apo politike,
nuk do mundet kurrë të ketë
mbështetjen apo partnerite-
tin tonë". "Pozicionimi ynë
në opozitë me votën e blerë
me lekët e krimit apo vota
të blera në kurriz të interes-
it të qytetarëve, është dhe do
të mbetet i qartë dhe pa ko-
mpromis. LSI-ja është opozi-
ta e fortë e çdo pushteti, të
çdo niveli, qendror apo
lokal, i cili përpiqet të vjedhë
e të abuzojë!" - u shpreh Krye-
madhi. Ajo e cilësoi vendi-
min e këshilltarëve të LSI-së
si dinjitoz. "Me keqardhje
lexova reagimin e kryetarit
të shkrirë të PD-së dhe më
duhet t'i kujtoj së pari
paaftësinë e tij për të menax-
huar furnizimin me ujë kur
ishte kryetar bashkie dhe i
kishte të gjitha mundësitë.
Së dyti, dua t'i them zotit
Basha se këshilltarët e tij
dje qëndruan në sallë për të
votuar listat me emrat e
tyre, që përfitojnë nga kred-
itë e buta. Dhe ky është një
fakt që nuk mund të fshihet,
madje as të manipulojë bler-
jen që iu bë dy këshilltarëve
të LSI-së, prej të cilëve ne u
distancuam, sepse qëndrimi
i LSI-së nuk mund të blihet
me asnjë çmim", - tha Krye-
madhi.

Përjashtohen dy këshilltarët që votuan për rritjen e çmimit të ujit

Bashkia e Tiranës, nënkryetarja e
LSI-së dorëhiqet, shkarkohen 3 drejtorë
Kryemadhi: Nuk blihemi me asnjë çmim, jemi opozitë e fortë

PETRIT VASILI
"'Marrëveshja e turpit' e 18 majit Basha-Rama, që shkatërroi zgjedhjet e 25 qershorit,

vazhdoi edhe dje në Bashkinë e Tiranës. PD-ja tundi dynjanë se gjoja nuk do të shkonte
në mbledhje të këshillit bashkiak, ndërsa në realitet shkoi, sepse u shit për kreditë e
shtëpive të miqve e klientëve dhe legjitimoi rritjen e çmimit të ujit dhe koncesionit të

shkollave. Çorba e gëlltitur në 18 maj nga PD-ja dhe Basha, vazhdon të villet përditë,
duke dëmtuar rëndë interesat e qytetarëve të thjeshtë, siç u bë bashkëfajtore në blerjen
dhe vjedhjen e votës edhe në 25 qershor", - tha dje, kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së.

MESILA DODA

Basha, bashkëkryetar në
qeveri, të dalë në opozitë

Kryetari i PD ende në bashkëqeverisjen e lugës së 18
majit, sot akuzoi PDIU për votën e saj në Këshillin

Bashkiak. Më së pari, duhet t'i
kujtoj bashkëkryetarit të qever-
isë që duhet të kalojë në opozitë,
të bëhet lider i PD e më pas të
kërkojë të bëhet lider i opozitës",
iu përgjigj dje Mesila Doda,
kreut të PD-së. "Më duhet t'i kuj-
toj se sot, falë pazareve të tij me
bashkëkryetarin tjetër të qever-
isë, një mandat i PDIU-së vlen
25.000 vota, duke e bërë krejt të
pabarabartë dhe diskriminuese
garën mes nesh dhe partive të tjera", kujtoi Doda.



Genta Mezini: Vota
ime për PS, e nderuar

përkrah Veliajt

KRYEMADHI
 "Pozicionimi ynë në opozitë me votën e blerë me
lekët e krimit apo vota të blera në kurriz të interesit
të qytetarëve, është dhe do të mbetet i qartë dhe
pa kompromis. LSI-ja është opozita e fortë e çdo
pushteti, të çdo niveli, qendror apo lokal, i cili
përpiqet të vjedhë e të abuzojë!"



Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi Brunilda Paskali
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Pas miratimit nga
Këshilli Bashkiak i Ti-

ranës, 999 familjet për-
fituese të kredisë së butë
me interes 3% për blerje
banese duhet të nisin pro-
cedurat me bankën. Drej-
torja e Shërbimit Social në
Bashkinë e Tiranës, Anisa
Ruseti, sqaron se në varë-
si të përzgjedhjes që do të
bëjë banka, ku disa familje
mund të skualifikohen, do
të rihapen aplikimet për të
plotësuar vendet e mbetu-
ra. Gjithashtu, Ruseti
sqaron se sa do të jetë shu-
ma e kredisë që mund të
tërheqin familjet në bankë,
sipas strukturës së apar-

Ruseti: Do të rihapen aplikimet për të plotësuar vendet e mbetura

Kredia e butë, ja shuma që
familjet mund të tërheqin në bankë
tamentit që kanë përfituar.
"Këshilli Bashkiak mori ven-
dimin për të miratuar 999
përfitues nga subvencionimi
i interesave të kredisë, të cilët
pasi të kemi marrë edhe
legjitimitetin nga prefekti i
Tiranës për këtë vendim, do
duhet të kalojnë si listë për-
fundimtare te banka e nivelit
të dytë për të vijuar me pro-

cedurat për miratimin defin-
itiv të kredive të buta", - thotë
Ruseti. Pas bashkisë, vetë
banka bën një përzgjedhje të
dytë përfituesve, ku ekziston
edhe mundësia që disa famil-
je të skuaifikohen. Ruseti
bën të ditur se për këto vende,
Bashkia e Tiranës do të
shpallë një thirrje të dytë për
aplikime të reja. "Në momen-

tin kur banka të na ketë
kthyer përgjigjen e saj për-
fundimtare për sa nga 1 mijë
përfituesit që ne kemi çuar
listën nuk e kanë kaluar
fazën definitive në bankë, do
duhet që të dalim me një thir-
rje të dytë vetëm për num-
rin që do të na kthehen nga
banka. Do t'u sugjeroja
gjithë qytetarëve të Tiranës

që në këtë moment të mos të
bëjnë aplikime për këtë pro-
gram, sepse ne sigurisht që
jemi të detyruar të pranojmë
dokumentet që ata sjellin,

por do të jenë dokumente,
të cilat nuk do t'i nënshtro-
hen asnjë vlerësimi nga
komisioni i strehimit. Janë
tri struktura të aparta-
mentit dhe një familje, e
cila ka dalë përfituese për
strukturën garsionere që
mund të marrë kredi deri
në 3 milionë e 500 mijë. Një
familje që e ka për 1 plus 1
deri në 4 milionë e 200 mijë
dhe një familje me 2 plus 1
mund të marrë 5 milionë e
700 mijë nga banka. Në mo-
mentin e nënshkrimit të
kontratës me familjarin,
banka do të na sjellë listën
përfundimtare të atyre që
kanë përfituar kredi", -
thotë Ruseti.

Këshilli Bashkiak i Ti
ranës ka miratuar në
mbledhjen e fundit

kriteret e reja për të përfitu-
ar ndihmën ekonomike.
Bëhet fjalë për përzgjedhjen
e familjeve që do të përfitojnë
nga fondi i kushtëzuar mbi
programin e bllok-ndihmës
ekonomike deri në 6 për qind.
Përfituese të këtij vendimi do
të jenë familjet në nevojë, të
cilat do të përzgjidhen nga lis-
ta e familjeve që kanë ap-
likuar brenda tre muajve të
fundit nëpërmjet regjistrit
elektronik për ndihmën
ekonomike dhe nuk janë
shpallur fituese nga sistemi i
pikëzimit.
PËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESIT

Numri total i përfituesve
do të jetë i barabartë për çdo
njësi administrative. Ndërko-
hë që nëse njësia administra-
tive nuk plotëson numrin e
familjeve në nevojë, struktu-
ra përgjegjëse për shërbimet
sociale në bashki do të vlerë-
sojë familjet më në nevojë nga
njësitë e tjera.
PËRZGJEDHJAPËRZGJEDHJAPËRZGJEDHJAPËRZGJEDHJAPËRZGJEDHJA

Për përzgjedhjen e
fituesve do të përdoret edhe
një sistem pikëzimi, ku përf-
shihet rajoni, i cili i referohet
vendbanimit në zona rurale
apo urbane. Prioritet do u
jepet familjeve në zonat ru-
rale, duke qenë se punësimi
është më i ulët. Pjesë e siste-
mit të pikëzimit do të jenë
edhe karakteristikat e dosjes
së aplikuesit, duke u dhënë
prioritet kryefamiljareve të
divorcuara me shumë fëmijë,
kryefamiljareve të veja, pa
punë, grave mbi 55 vjeç, bur-
rave mbi 60 vjeç që jetojnë
vetëm apo familjeve me fëm-
ijë të vegjël. Ndërsa pjesa e
tretë e sistemit të pikëzimit i
referohet historikut të
dosjes, që lidhet me dokumen-
tacionin dhe arsyet e refuzim-
it nga sistemi kombëtar i pikë-
zimit.
DOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTET

Të interesuarit duhet të

SISTEMI I PIKËZIMIT PËR PËRZGJEDHJEN E FAMILJEVE PËRFITUESE

 RAJONI
Zonat rurale (20 pikë)
Zonat urbane (10 pikë)
Karakteristikat e dosje
Gratë kryefamiljare të divorcuara me fëmijë në ngarkim (10 pikë)
Gratë kryefamiljare të veja pa punë (5 pikë)
Gratë mbi 55 vjeç, që janë në certifikatë të veja të pa punë (10 pikë)
Burrat mbi 60 vjeç që janë në certifikatë më vete pa punë (10 pikë)
Familjet mbi 6 anëtarë që i kanë fëmijët e vegjël nën 16 vjeç (10 pikë)
Karakteristikat e dosjes
Dosja e plotë (10 pikë)
Arsyet e refuzimit nga sistemi kombëtar i pikëzimit. (10 pikë)
Arsyet e refuzimit nga hedhja e të dhënave të administratorit social (5 pikë)

DOKUMENTACIONI
1. Vlerësim social ekonomik
2. Kërkesë me shkrim
3. Fletë përmbledhjeje e daljes nga sistemi pikëzimit
4. Vërtetim KMCAP
5. Fotokopje e certifikatës familjare
6. Fotokopje e kartës së identitetit

Këshilli Bashkiak i Tiranës ka miratuar kriteret dhe dokumentet që duhet të dorëzojnë aplikantët

Ndihma ekonomike, miratohet skema e re
Publikohet edhe formula e pikëzimit për përzgjedhjen e  përfituese

Ornela Manjani

dorëzojnë një sërë doku-
mentesh pranë njësisë së
qeverisjes vendore ku je-
tojnë, e cila do të përpunojë
listën e përfituesve të mund-
shëm, duke vlerësuar dosjet
për t'u trajtuar me këto
fonde. Në rast se familjet në

nevojë dalin me pikë të bara-
barta, përzgjedhja do të
bëhet nga specialistët e Drej-
torisë së Përgjithshme të
Shërbimeve Sociale, të cilët
do të vlerësojnë situatën so-
cial-ekonomike në terren të
familjeve.

Tatimet: Fushatë antiinformalitet
tek sektori i qumështit

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bëri me dije se do
të nisë një seri kontrollesh në sektorin e qumështit,

duke u fokusuar tek ulja e informalitetit si dhe thjeshti-
mi i dokumentacionit tatimor për bizneset që operojnë
në këtë fushë. Tatimet njoftuan se në 26 korrik kanë
zhvilluar takimin me Shoqatën e Industrialistëve Ush-
qimorë për të ndarë sfidat dhe zgjidhur problematikat
e përbashkëta për një përmirësim të frymës bash-
këpunuese me biznesin. Përfaqësuesit e bizneseve që
operojnë në sektorin e grumbullimit, përpunimit dhe
tregtimit të qumështit shprehën shqetësimet e tyre për
disa problematika, më kryesoret reflektonin gjetjen e
një mënyre të thjeshtëzuar të përdorimit të dokumen-
tacionit tatimor nga këta sektorë, lufta kundër infor-
malitetit për eliminimin e subjekteve që ushtrojnë ak-
tivitet të paregjistruar apo me përgjegjësi tatimore fik-
tive si dhe ata që shmangin marrjen e faturave. Grupi
teknik i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve si dhe
i Shoqatës së Industrialistëve Ushqimorë pas planit të
detajuar, do të fillojnë operacionet konkrete duke ush-
truar kontrolle në terren për të gjitha subjektet që
kanë aktivitet në sektorin e grumbullimit përpunimit
dhe tregtimit të qumështit.

Anisa Ruseti

Bashkia e Tiranës

REQUEST FOR PROPOSAL FOR SERVICES

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

Subject:  Conduct a Knowledge, Attitude and Perception Qualitative Study on Child Marriage
in Albania.

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

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

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

The offers must be delivered within the set deadline, in a sealed envelope which must be clearly
marked: “LRPS-2017-9133249 - Conduct a Knowledge, Attitude and Perception Qualitative
Study on Child Marriage in Albania” to the address below:

United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Rr. “Skënderbej”, ndërtesa e Agjencive të OKB-së, kati i tretë, Tiranë, Albania
Tel.: +355 4 2273 335/6/7/8/9; fax: +355 4 2243 775 /6
Website: www.unicef.org/albania

Relevant Dates: All interested companies must submit their application, not later than
08 August 2017, 16:30 hrs.
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Drejtoria e Përgjiths
hme e Transportit
Rrugor ka publikuar

listat me 140 mijë mjetet, të
cilat do të nxirren nga
qarkullimi. Çdo person apo
subjekt që gjen targën e
mjetit të publikuar në listë,
mund të paraqitet pranë drej-
torisë rajonale përkatëse
për të kryer falas proce-
durat e çregjistrimit. Listat
përmbajnë targën dhe llojin
e secilit mjet, markën,
ngjyrën dhe vitin e prodhim-
it. Nga maji i këtij viti ka
hyrë në fuqi ligji për shuar-
jen e detyrimeve tatimore e
doganore. Falë tij u është
dhënë mundësia e çre-
gjistrimit pa asnjë pagesë të
gjitha mjeteve që nuk pagua-
jnë taksa prej vitesh. Tira-
na numëron edhe numrin
më të madh të mjeteve në
pritje të çregjistrimit, rreth
49 mijë, e pasuar nga Durrë-
si e Vlora.
MAKINMAKINMAKINMAKINMAKINAAAAAT NËT NËT NËT NËT NË
QARKULLIMQARKULLIMQARKULLIMQARKULLIMQARKULLIM

Sipas ligjit për faljen, per-
sonat që duan t'i mbajnë mje-
tet në qarkullim duhet të
paguajnë taksat pa pe-
nalitete e kamatëvonesa. Për
të kryer procedurën e
çregjistrimit, personat du-
het të paraqesin pranë drej-
torive rajonale dokumentin
e identifikimit, certifikatën
e pronësisë së mjetit, lejen e
qarkullimit si dhe targat e
mjetit. Kur nuk disponojnë
këto dokumente të plota,
subjekti mund ta kryejnë
procedurën e çregjistrimit
duke plotësuar një formular
vetëdeklarimi, ku vërteton
pronësinë e mjetit dhe që
nuk zotëron dokumentacio-
nin e targat e tij. Drejtoria e
Përgjithshme e Transportit
Rrugor ka bërë me dije se
çdo mjet që nuk do të kryejë
procedurën e çregjistrimit e
do të mbahet në qarkullim
pa paguar taksat, do të kon-
fiskohet automatikisht nga
forcat e rendit.
FALJA E DETYRIMEVEFALJA E DETYRIMEVEFALJA E DETYRIMEVEFALJA E DETYRIMEVEFALJA E DETYRIMEVE

Rreth 140 mijë pronarë
mjetesh do të përfitojnë fal-
je të plotë ose të pjesshme të
detyrimeve që kanë pa
paguar për mjetet e tyre.
Përfituesit janë ndarë në dy
kategori. E para është për
pronarët e mjeteve, që prej
vitit 2000 deri në 2011 nuk
kanë paguar asnjë taksë për
mjetin dhe makinat e tyre
duan t'i nxjerrin nga
qarkullimi. Pronarët e këty-
re makinave do të përfitojnë

Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor publikon listat, verifikoni targën

Çregjistrimi i 140 mijë
makinave, procedura e re
Pagesa e detyrimeve për mjetet që do qëndrojnë në qarkullim

Ornela Manjani

Ambasada amerikane në Tiranë ka dhënë një
lajmërim për të gjithë studentët shqiptarë që stu-

diojnë në SHBA. Ambasada njofton se "nuk është nevo-
ja që studentët të kthehen në Shqipëri gjatë pushimeve
verore vetëm për të rinovuar vizën". Megjithatë, ajo
njofton se "nëse ktheheni në Shqipëri gjatë verës dhe
viza juaj skadon apo ka skaduar, sigurohuni që të nis-
ni procesin e rinovimit të vizës të paktën tri javë para
se të udhëtoni". "Studentë, vini re, nuk është e
nevojshme të ktheheni në Shqipëri gjatë pushimeve
verore vetëm për të rinovuar vizën. Megjithatë, nëse
ktheheni në Shqipëri gjatë verës dhe viza juaj skadon
apo ka skaduar, sigurohuni që të nisni procesin e
rinovimit të vizës të paktën tri javë para se të udhëto-
ni. Ndonjëherë mund të ketë vonesa gjatë procesit dhe
ju nuk do të doni të vonoheni!", - thuhet në njoftimin e
Ambasadës së Amerikane në Tiranë.

falje të ta gjitha detyrimeve
dmth., të taksave, gjobave
dhe kamatave, por duhet që
brenda gjashtë muajve nga
hyrja e fuqi i faljes t'i drejto-

hen Drejtorisë së Përgjiths-
hme të Transportit Rrugor
për çregjistrim dhe nxjer-
rjen nga qarkullimi të
mjetit. Ndërsa pronarët e

makinave që për të njëjtën
periudhë, 2000 dhe deri në
dhjetor të vitit 2011 nuk
kanë paguar taksat dhe
duan të mbajnë në qarkullim
mjetin, duhet të paguajnë
vetëm taksat për të gjithë
periudhën dhe përfitojnë
falje të kamatave. Skema
është  bërë  e  di tur  nga
burime zyrtare  pranë
Drejtorisë së Përgjiths-
hme të  Shërbimit  të
T ranspor ti t  Rrugor,  të
cilat bëjnë të ditur se një
pjesë e konsiderueshme
mjetesh nuk kanë përfitu-
ar nga amnistia e  vitit
2009, pasi pronarët e tyre
nuk kanë aplikuar. Sipas
të njëjtave burime, maki-
nat që kanë detyrime për
taksat dhe gjoba pas janarit
2012 do të përfitojnë falje të
gjobave vetëm në rast se kry-
het pagesa e detyrimeve ta-
timore.



Lajmi i mirë për studentët shqiptarë që u skadon viza

Ambasada e SHBA: Mos u
ktheni vetëm për të rinovuar vizën

PROCEDURA E ÇREGJISTRIMIT TË
MJETEVE DHE FALJES SË DETYRIMEVE

1. Çregjistrohen të gjitha mjetet e regjistruara në
Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të

Transportit Rrugor, të cilat nuk kanë kryer asnjë
veprim me këto mjete pas periudhës 31 dhjetor

2011.
2. Çregjistrimi i mjeteve bëhet pa paguar detyrimet

e prapambetura, si: taksën e regjistrimit të
përvitshëm të mjeteve dhe taksën vjetore të
qarkullimit rrugor, taksën vjetore të mjeteve të

përdorura, taksën e mjeteve luksoze, si dhe gjobat
e llogaritura për efekt të mospagimit të taksave e

tarifave. Tatimpaguesit/personat përgjegjës kanë të
drejtë që brenda datës 31.12.2017 të paraqiten

pranë DPSHTRR për të kryer pa pagesë veprimet e
çregjistrimit apo për të kërkuar moskryerjen e

procedurës së çregjistrimit të mjetit dhe mbajtjen
aktiv të tij.

3. Personave, të cilët paraqiten dhe kërkojnë
moskryerjen e procedurës së çregjistrimit të mjetit
dhe mbajtjen aktiv të tij u falen detyrimet tatimore

për periudhat përpara dhjetorit 2011 dhe duhet të
kryejnë pagesat e të gjitha detyrimeve që u

përkasin periudhave pas janarit 2012 dhe u falen
gjobat për këtë periudhë.

4. Nëse brenda datës 31.12.2017 personat e
interesuar nuk paraqiten për të kërkuar mbajtjen

aktiv të mjetit, DPSHTRR-ja do të kryejë pa pagesë
çregjistrimin e mjeteve dhe shuan detyrimet

tatimore për këto mjete.
5. Lista e mjeteve me targat përkatëse të

çregjistruara sipas këtij ligji i dërgohet Ministrisë
së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë së
Policisë së Shtetit për bllokimin dhe sekuestrimin

e tyre.

Foto ilustruese

Job Advertisement
European Bank for Reconstruction and Development

Tirana Resident Office

The EBRD seeks to recruit a Receptionist to be based in the Tirana Resident Office

The Receptionist is responsible for providing secretarial, clerical and administrative support to Resident Office (RO)
staff in order to ensure an effective and efficient operation of the office. Acting as the first point of contact the
Receptionist deals with general enquiries, answers phone calls and greets visitors as they arrive at the office. They
also ensure that the office activities are running smoothly in terms of supplies and equipment and support the
Resident Office staff with basic clerical duties and tasks.
 
ACCOUNTABILITIES & RESPONSIBILITIES
 
RECEPTION

 Screening incoming telephone calls (internal and external), determine purpose of calls, and forward calls to
appropriate personnel or department, take and deliver messages when appropriate personnel are unavail-
able;

 Answer questions about organization and provide callers with address, directions, and other information;
 Deal with general inquiries in a professional and courteous manner, in person, on the telephone or via e-

mail; direct inquiries as appropriate;
 Greet and receive visitors, determine nature of business, direct and accompany visitors to appropriate

personnel, keep visitors log;
 Assist visiting missions.

 
CLERICAL/ADMINISTRATIVE

 Arrange couriers, screen, sort and process mail for RO staff;
 Scan, copy and send documents;
 Assist with maintaining the archives and filing;
 Schedule appointments for RO staff;
 Organize conference and meeting room bookings;
 Organize travel arrangements for the EBRD visitors on request;
 Provide assistance and secretarial back up to support bankers;
 Provide ad hoc support to the Office Manager;
 Responsible for the maintaining of staff whereabouts schedule;
 Responsible for checking general RO e-mail and forwarding to the relevant staff member for further action.
 

KNOWLEDGE, SKILLS, EXPERIENCE & QUALIFICATIONS
 Minimum secondary education, university preferred.
 Previous experience in a receptionist / secretarial capacity, preferably in international organisations;
 Excellent verbal communication skills with a good telephone manner;
 Good interpersonal skills;
 Computer literate, with keyboard skills and experience of word-processing, (Microsoft Word) and e-mail

(Microsoft Outlook) combined with ability to acquire other skills as necessary;
 Ability to work on own initiative and take responsibility where necessary and to work as part of a team;
 Multilingual – excellent written and spoken English plus relevant country of operation language;
 Excellent organisational skills with ability to deal with people effectively.

CLOSING DATE: 06/08/2017
To apply for this position, please go to https://jobs.ebrd.com/ requisition reference: 8261
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Shquhen vetëm siluetat e personave, nuk dallohen fytyrat dhe uniformat e tyre

Vrasja e Çollakut, gjykata
"rrëzon" provat e prokurorisë
Pamjet e filmike nuk tregojnë rrëmbyesit

SHKURT

Nuk pranonte
ndarjen, 38-vjeçari

nga Tirana
përndjek të renë

Një 38-vjeçar është ar
restuar nga Policia e

Tiranës pasi akuzohet se
ka përndjekur ish-bashkë-
jetuesen e tij. Sipas policisë
së kryeqytetit, shtetasi me
inicialet B.B. në mënyrë
sistematike nga muaji maj
dhe në vazhdim ka kano-
sur, shqetësuar e përnd-
jekur në rrugë e banesë
ish-bashkëjetuesen. Sh-
tetasja me inicialet Dh.C.,
23 vjeçe, banuese në Ti-
ranë, ka bërë kallëzim pe-
nal, pasi sipas saj nuk
mund të duronte më shan-
tazhet dhe shqetësimet që
i sillte burri 15 vjet më i
madh. Ajo dhe 38-vjeçari
me banim në Tiranë kish-
in kohë që ishin ndarë me
njeri-tjetrin, por mesa
duket, ai nuk ka pranuar
ndarjen dhe vazhdonte ta
përndiqte të renë. Materi-
alet iu dërguan Prokuror-
isë së Tiranës për veprime
të mëtejshme.

Dje në Gjykatën e Kri
meve të Rënda u
shfaqën pamjet film-

ike të kamerave të sigurisë
nga parkingu i lokalit në
Durrës, ku më 6 janar të vitit
të shkuar u rrëmbye
Gazmend Çollaku, i cili u tor-
turua dhe më pas u gjet i
vrarë në një fshat të Krujës. I
vetmi person që është duke u
gjykuar për këtë krim është
Denis Shtraza. Sipas heti-
meve të prokurorisë, dy prej
personave që rrëmbyen Çol-
lakun ishin shtetasit Denis
Shtraza dhe Ervin Dalipaj.
Ndërkaq, në pamjet filmike të
shfaqura dje në gjykatë vihet
re momenti kur viktima Gaz-
ment Çollaku parkon mak-
inën në parkingun e lokalit
në Durrës. Në këtë moment i
afrohet një mjet tjetër nga ku
dalin disa persona dhe e fusin
me forcë Çollakun në makinë.
Në pamjet filmike shquhen
vetëm siluetat e personave,
por nuk mund të dallohen as
fytyrat dhe as uniformat që
autorët kishin veshur, kjo për
shkak të errësirës, por edhe
të distancës së kamerës që ka
kapur këtë moment. Pas pub-
likimit të kësaj skene, gjyka-
ta vendosi të shtyjë seancën
e radhës për në shtator, ku
pritet që të përgjigja e GSP të
makinës së Denis Shtrazës të
vijë nga Gjermania. Gazmend

Çollaku u rrëmbye mbrëmjen
e 6 janarit të 2016-ës në
parkingun e një lokali në qy-
tetin e Durrësit nga persona
të veshur me uniformë. Disa
orë pas rrëmbimit, ai u gjet i

pajetë në Murqinë të Krujës.
Prokuroria tha se viktima
pasi ishte torturuar, ishte qël-
luar me plumb në kokë dhe
ishte i lidhur këmbë e duar
me fasheta të zeza dhe u gjet i

hedhur anë rrugës. Për këtë
krim aktualisht ndodhet i
arrestuar vetëm Denis Shtra-
za. Në seancën e mëparshme,
ai pretendoi se është arrestu-
ar gabimisht, pasi sipas tij, në
momentin që është rrëmbyer
Çollaku ndodhej në Tiranë
duke pirë kafe me një shoqen
e vet. Deniz Shtraza këmbën-
guli se me Çollakun kishte
raporte të mira shoqërore dhe
se vrasjen e tij e kishte më-
suar në polici, pasi ishte
ndaluar. Si bashkëpunëtor i
tij, prokurori tha se ishte

edhe Ervin Dalipaj. Ish-shefi
i Krimit Ekonomik në Tiranë,
Ervin Dalipaj dhe miku i tij
Juxhin Dauti u vranë pas-
diten e 25 prillit të këtij viti
në afërsi të vendit të quajtur
"Mbikalimi i Sukthit". Ata
ishin duke udhëtuar me një
automjet tip "Audi" me targa
"AA 111 OI", kur u qëlluan
për vdekje me 32 plumba kal-
lashnikovi nga persona ende
të paidentifikuar, që lëviznin
me dy mjete të ndryshme, me
një "Audi A3" dhe një "BMW
X5" me ngjyrë të zezë.

Xhensila Kodra

"Ismailaj i kishte lënë emër të keq kompanisë"

Afera "DIA-CEZ", Damilan Gjiknuri
dëshmon 65 minuta në gjykatë

Në listën e dëshmitarëve
VIP në gjyqin ndaj

Kastriot Ismailajt për afer-
ën mes DIA-s dhe CEZ ësh-
të edhe emri i ministrit të
Energjetikës, Damian Gjik-
nuri, i cili ishte thirrur dje
për të dëshmuar në se-
ancën gjyqësore. Dëshmia
e Gjiknurit zgjati për një
orë e 5 minuta. Gjatë dësh-
misë së tij, ai pranoi të ketë
takuar përfaqësuesin e
DIA-s, Rebeka Gain. Gjik-
nuri tha se ka pritur në
zyrën e tij Elvis Matajn dhe
Romeo Kara, dy ish-punon-
jës të DIA, të cilët i shpre-
hën gatishmërinë për të
dëshmuar për abuzimet që
kryheshin në kompani.
Referuar dëshmisë së tij,
ministri u shpreh se ka
rënë dakord me Gain që
çështja me qeverinë të zgjid-
hej me marrëveshje. "Is-
mailaj i kishte lënë emër të
keq kompanisë", deklaroi
ndër të tjera në dëshminë e

tij, Damian Gjiknuri.
Biznesmeni Kastriot Is-

mailaj akuzohet për ng-
ritjen e një skeme mash-
truese me mbledhjen e borx-
heve të ish-kompanisë çeke
CEZ, duke shkaktuar një
dëm në miliona euro. Pak
ditë më parë Gjykata e Ti-
ranës pranoi padinë e
OSHEE dhe detyroi Ismail-
ajn që t'i paguajë një dëmsh-

përblim në vlerën e 9.5 mil-
ionë eurove. KLSH arriti në
përfundimin se shtetit sh-
qiptar i është shkaktuar një
dëm financiar prej 479 mil-
ionë eurosh nga marrëvesh-
ja për zgjidhjen me mirëkup-
tim mes palëve, e arritur nga
qeveria dhe grupi çek CEZ, i
cili ishte pronar i 76 për qind
të aksioneve të Operatorit të
Sistemit të Shpërndarjes.

MINISTRI
Damian Gjiknuri u
shpreh dje në
gjykatë se ka rënë
dakord me Gain që
çështja me qeverinë
të zgjidhej me
marrëveshje.
"Ismailaj i kishte
lënë emër të keq
kompanisë",
deklaroi ndër të tjera
në dëshminë e tij,
ministri i
Energjetikës.

NGJARJA
Gazmend (Laert)
Çollaku u rrëmbye
më datë 06.01.2016.
Ai ndodhej i ulur në
një lokal në Durrës
kur u fut me forcë në
një makinë nga 4
persona. Sipas
prokurorisë, dy prej
tyre ishin shtetasit
Denis Shtraza dhe
Ervin Dalipaj. Ndërsa
mëngjesin e 7
janarit, Çollaku u
gjet i masakruar dhe
i vrarë në fshatin
Murqin të Krujës.Viktima Gazmend Çollaku I pandehuri Denis Shtraza

PRESS NOTICE

To the attention of the general public

Make it in Albania -  OPENING OF THE FIRST CALL FOR PROPOSALS

Following its mandate from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
(BMZ) and in partnership with the Ministry of Social Welfare and Youth of Albania (MoSWY), the GIZ
Program for "Sustainable Economic and Regional Development, Employment Promotion and Vocational
Education and Training" in Albania (GIZ ProSEED) under its third component of Social Participation of
Marginalized Youth and Minorities is opening its First Call for Proposals from 1st August - 27th
August 2017.

The aim of this call for proposals is to financially support local civil society organizations, to implement
small-scale projects that strengthen social cohesion, and enable the target group to engage actively, in
line with their interests and capabilities, to find common solutions to improve their-, and their respective
communities' social and economic situations.

All CSOs registered in Albania with at least 2 years of relevant experience and proven record in youth
empowerment and social cohesion are invited to submit proposals under this call for proposals.

The 10 envisaged proposals to be selected through this competitive call shall receive financial support
in the amount between 10,000 - 20,000 EUROs (equivalent in ALL).

The proposed interventions submitted by the local CSOs may take different shapes and may include
activities that strengthen the interaction between different groups of youth, activities that contribute to
the development of life skills, cultural and sports activities, as well as activities that foster the inclusion
of minorities, women, persons with disabilities and migration returnees.  The long-term outcome of these
activities should aim at increasing the target group's social capital and future employability prospects.

In order to submit a proposal for participation in this call, it is necessary to consult the Application
Guidelines that may be obtained by sending an email to makeitinalbania@giz.de.The Application Guide-
lines state the defined objectives, and requirements to be complied with and provide detailed information
on the procedures for selection. Interested local CSOs can find as well all official templates for submit-
ting proposals under this call in the annex of this guideline.  Applying CSOs shall submit their applications
only electronically to makeitinalbania@giz.de. All applications must be submitted in English language.

For further questions, please contact us via email to: makeitinalbania@giz.de during the period 24 - 31 of
July 2017, prior to the opening of the call. After this period GIZ ProSEED shall not answer any enquiry
related to the call.

The deadline for the submission of the proposals is 27th of August, 16:00h.

GIZ ProSEED
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"I mora shtyllën familjes. Nëna të bëhet e fortë, të kujdeset për motrat". Dëshmia e vajzës së vogël

Krimi në Bathore, Krimet e Rënda
lënë në burg Mirald Metallarin

21-vjeçari i përlotur i kërkon ndjesë familjes

Hetuesit, në pritje të provës shkencore

Vdekja e turistes ruse në Ksamil, Moska
llogari Tiranës: Të zbardhet ngjarjaNjë llambë e djegur në

pajisjen që kryen kra-
hasimin e ADN-së në labo-
ratorin e Policisë Shken-
core po mban peng hetimin
e aksidentit me pasojë vde-
kjen e turistes ruse 15-
vjeçare në plazhin e
Ksamilit. Llamba është
porositur jashtë vendit,
pasi në Shqipëri nuk gjen-
det. Bashkë me të do të vijë
nga jashtë dhe një ekspert
për ta zëvendësuar, pasi në
Shqipëri nuk ka asnjë
teknik të tillë. TV "Klan"
u interesua pranë labora-
torit të policisë dhe sipas
ekspertëve, gjithçka do të
jetë gati brenda 10 gush-
tit. Pajisja e ADN-së do të
krahasojë flokët e gjetura
në helikën e një skafi të
drejtuar nga Ermal Fataj
me flokët e viktimës, Kse-
nia Ryok. Zvarritja e heti-
meve ka shqetësuar edhe
ambasadën ruse. Burime

të prokurorisë thanë për TV
"Klan" se ambasada i
kërkon prokurorisë së Sa-
randës çdo ditë informa-
cione zyrtare mbi ecurinë e
procesit hetimor. Ambasada
kërkon të informohet në de-
taje mbi të gjitha gjetjet e

hetuesve, që mund të çojnë
në zbardhjen e plotë të ng-
jarjes. Në pritje të provës
shkencore që do të përfto-
het nga kryerja e krahasim-
it të ADN-së, prokuroria
kërkoi mbajtjen në burg
për 45 ditë të Fatajt. 31-

vjeçari ka mohuar që ta
ketë goditur turisten me
skaf, ndërsa nëna e vik-
timës dhe një dëshmitar
kanë deklaruar se në afërsi
të zonës ku notonte vajza
janë parë disa mjete lun-
druese, si skafe e motorë uji.

SHKURT

Sekuestrohen në Mynih 550 kg
drogë: "Vinte nga Shqipëria"

GJERMANI GJERMANI GJERMANI GJERMANI GJERMANI - Më shumë se gjysmë tonelate drogë të llojit
marijuanë është sekuestruar dy ditë më parë në Mynih
të Gjermanisë. 'Merkur.de' shkru-
an se sasia e kapur shkon në 550
kg, ndërsa po të hidhej në treg, kjo
sasi droge do të kapte vlerën e 5
milionë eurove. Po ashtu thuhet se
droga vinte nga Shqipëria dhe kish-
te si destinacion Hamburgun.
"Marijuanë në këtë sasi unë kam
parë rrallë të kapet në zonën e Ba-
varisë", u shpreh presidenti i Zyrës
Federale Doganore për Krimi-
nalitet, Norbert Drude. Sipas me-
diave gjermane, kjo sasi është e dyta më të madhe e kapur
vitet e fundit në Bavari, pasi në vitin 2013 në Nürnberg
u sekuestruan 625 kilogramë drogë.

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Plot 11 kg e 500 gramë heroinë janë sekuestruar
nga Guardia di Finanza në Foggia, ku janë arrestuar
tre persona, dy prej të cilëve janë shtetas shqiptarë dhe
personi tjetër i ndaluar është një shtetas italian. Sipas
mediave italiane, në prangat e policisë janë vënë Alessan-
dro Bonaventura, 38 vjeç nga San Severo dhe 2 shqiptarët
Elio Jançe, 38 vjeç dhe Orges Tusha, 40 vjeç. Të tre këta
persona janë ndaluar në një postbllok në autostradë
mes Foggias dhe San Severo, ku ishin takuar bashkë.
Në automjetin e 40-vjeçarit Tusha, policët e Guardia di
Finanza kanë gjetur të fshehur në një çantë shpine pa-
kot e heroinës me një peshë totale prej 11.5 kg.

Dy shqiptarë kapen mat në Itali,
kishin në makinë 11.5 kg heroinë

HETIMET
Prokuroria kërkoi mbajtjen
në burg për 45 ditë të
Fatajt. 31-vjeçari ka
mohuar që ta ketë goditur
turisten me skaf, ndërsa
nëna e viktimës dhe një
dëshmitar kanë deklaruar
se në afërsi të zonës ku
notonte vajza janë parë
disa mjete lundruese, si
skafe e motorë uji.

Mirald Metallari, i
cili pak ditë më
parë qëlloi për vde-

kje babain e tij dhe plagosi
nënën, mes lotësh u kërkoi
ndjesë pjesëtarëve të famil-
jes për të gjithë dramën që u
shkaktoi. Ngjarja e rëndë u
shënua të hënën rreth orës
11:00 në banesën e tyre
njëkatëshe, në periferi të
kryeqytetit, në Bathore.
Mëngjesin e djeshëm, ai u ul
në kafazin e hekurt për t'u
njohur me masën e sigurisë.
Gjykata e Krimeve të Rënda,
me kërkesë të prokurorisë i
caktoi masën e arrestit me
burg, për akuzën e vrasjes
së babait Miftarit, vrasjes së
mbetur në tentativë ndaj
nënës së tij Nuries, si dhe të
armëmbajtjes pa leje.
RRËFIMI IRRËFIMI IRRËFIMI IRRËFIMI IRRËFIMI I
21-VJEÇARIT21-VJEÇARIT21-VJEÇARIT21-VJEÇARIT21-VJEÇARIT

I tronditur për krimin e
kryer dhe i penduar për
tragjedinë që i shkaktoi
familjes, 21-vjeçari u kërkoi
ndjesë pjesëtarëve të famil-
jes së tij, ndërsa i kërkoi të
ëmës që ta falë e të bëhet e
fortë. "E di gabimin që bëra.
I mora shtyllën familjes. Te
babai mbështeteshim të
gjithë. Ai na gjendej gjith-
monë pranë, sa herë që ne
kishim nevojë për të. Ishte
një baba model, na ndih-
monte gjithnjë. Kolegëve u
mora mikun dhe kolegun e
tyre të ndershëm. E di që
babai më ka falur, ashtu siç
ai bënte gjithmonë me mua.
Kurse nënës i kërkoj falje.

Jam i bindur që nuk do të
më falë për vrasjen e babait.
Por unë i them që të bëhet e
fortë dhe të kujdeset për dy
motrat, sidomos për të
voglën. Ajo është gëzimi i
familjes sonë. Jam i bindur
që një ditë e gjithë familja do
më falë", tha mes lotësh
Miraldi. 21-vjeçari tha se de-
bati mes tyre kishte qenë i

çastit, duke këmbëngulur
më tej se nuk kanë pasur
asnjë konflikt të më-
parshëm. Gjatë seancës së
djeshme, prokurori i çësh-
tjes rindërtoi skemën e krim-
it të rëndë, duke pohuar se
vrasja ndodhi pas një debati
të çastit, që babë e bir e nisën
në oborrin e shtëpisë teksa
po punonin për ndërtimin e

një bordure betoni. Në
dosjen e prokurorisë, sipas
rrëfimit të të dyshuarit thu-
hej se Miraldi dhe babai i tij
po punonim në oborrin e
shtëpisë për të ndërtuar një
bordurë betoni. Punën e
kishin nisur në orën 06:00 të
mëngjesit dhe rreth orës
11:00, Miraldit i ishte der-
dhur karroca me llaç. Për

këtë gjë, Miraldi kishte rrë-
fyer se i ati e kishte gjuajtur
me grusht në pjesën e buzës
dhe se pas kësaj ishte futur
brenda në banesë dhe në
dhomën e të atit kishte mar-
rë armën e tij të shërbimit
duke qëlluar mbi prindërit.
Por ndryshe sa nga preten-
don 21-vjeçari, se babain e
vrau pasi ai e goditi me

grusht, një tjetër version ka
dhënë vajza e vogël e famil-
jes. E pyetur në prani të psik-
ologes për shkak të moshës
së mitur, ajo ka treguar se
babai e kritikoi Miraldin,
pasi nuk po i bënte punimet
si duhet. Sipas vajzës, 55-
vjeçari i ka thënë Miraldit:
"Mos u tall. Nuk e ke bërë
punën siç duhet". "Babai i
kërkoi të largohej nga shtë-
pia. Miraldi hyri brenda te
dhoma e gjumit të prindërve
dhe mori pistoletën. Bashkë
me nënën u munduan ta pen-
gonim duke e mbyllur në
dhomë. Por ai e shqeu derën
dhe doli e qëlloi në drejtim
të prindërve, duke vrarë ba-
bain", ka shpjeguar vajza e
vogël e familjes Metallari.
Ndërsa, në lidhje me dësh-
minë e motrës së saj të vogël,
Miraldi tha para gjykatës se
ka dyshime se është e ma-
nipuluar nga psikologia.
Sakas, 21-vjeçari pritet t'i
nënshtrohet ekspertizës
psikiatrike për të përcaktu-
ar nëse vuan ose jo nga çr-
regullime mendore.

Xhensila Kodra

Miftar Metallar

Mirald Metallar,
dje në gjykatë Shtëpia e familjes  Metallar

Ermal Fataj në gjykatë

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje Ankandin e Dyte per pasurite
a) “Are+Truall + Ndertese”, me siperfaqe totale 10,888 m2 nga e cila 10,888 m2 eshte Are, 100 m2 eshte Truall dhe 100 m2 eshte Ndertese, me nr. Pasurie 146/16,
vol.2, fq.69, Z.K 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice e Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 90,440 (nentedhjete mije e katerqind e dyzete) Euro.
b) “Are” me nr. Pasurie 333/44, me siperfaqe totale 4,000 m2, vol.5, fq.11, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice e Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi
Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 14,504 (katermbedhjete mije e peseqind e kater) Euro.
c) “Are” me nr. Pasurie 335/17, me siperfaqe totale 7,210 m2, vol.2,fq.226, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice e Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi
Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 18,144 (tetembedhjete mije e njeqind e dyzete e kater) Euro.
d)”Are” me nr. Pasurie 333/23, me siperfaqe totale 4,532 m2, vol.2, fq.201, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice e Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi
Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 11,368 (njembedhjete mije e treqind e gjashtedhjete e tete) Euro.
e) “Are” me nr. Pasurie 379/11, me siperfaqe totale 3,000 m2, vol.5, fq.9, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice e Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi Shefqet
Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 6,720 (gjashte mije e shtateqind e njezete) Euro.
Ankandi i dyte zhvillohet me dt.03.08.2017, ora 16:00 ne ambientet e Studios Permbarimore Shkrela, me adrese: Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”,
Hy 2, Kt 3, Ap. 5, Tirane.

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje Ankandin
e dyte per pasurine “Truall + Ndertese”  me nr. pasurie 202/
4,  Z.K. 1253, Vol.9, Fq.213, me sip. 300 m2, e ndodhur ne
Borsh,Sarande, ne pronesi te Xhevair Dedi.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne
vleren 2,848,440 (dy milion e teteqind e dyzete e tete mije e
katerqind e dyzete) Leke.
Ankandi i Dyte zhvillohet me dt.02.08.2017, ora 16:00 ne ambientet
e Studios Permbarimore Shkrela, me adrese : Blv.”Zogu i I”, Pall.
“Agimi”, H.2, K.3, Ap. 5, Tirane.
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PJESA E PARE
TITULLI PER KADARENE

Në mesin e viteve '50,
kur në Bashkimin
Sovjetik, falë lider-

it të sapoardhur në fuqi
Nikita Sergejeviç Hrushov
dhe mbështetësve të tij, po
kryhej procesi i destalini-
zimit, diku në Itali filloi të
qarkullonte një libër, tip
broshure, ku përshkru-
heshin me detaje tmerret e
luftës civile (1918-1922), në
atë vend stër madh ku
kishte "triumfuar" Revolu-
cioni i Tetorit, që solli në
fuqi bolshevikët.  Libri
"Doktor Zhivago", që ishte
shkruar si tip pamfleti nga
shkrimtari rus Boris
Pastërnak, thuhej se ishte
mbështetur, financuar dhe
shpër ndahej nga shër-
bimet sekrete të SHBA-ve
(CIA), të cilat donin t'i bë-
nin të ditur botës mbarë se
nga çfarë 'djepi' kishte dalë
ajo 'pjellë' e regjimit stalin-
ist, që vetë disa nga protag-
onistët e aktorët e tij po e
demaskonin dhe po ia çirr-
nin maskën. Pas Italisë, po
nën kujdesin dhe patron-
azhin e plotë të ameri-
kanëve (të kamufluar nën
Fondacionin "Rochk-
feller"), ai libër që vazh-
donte të çudiste botën
mbarë, arriti të futej edhe
në vetë Bashkimin Sovje-
tik.  Kështu, ndërsa
udhëheqja staliniste e
Moskës mundohej ta
fshinte apo t'i nxirrte 'jas-
htë' ato tmerre që kishin
përjetuar pothuaj të gjithë
popujt që jetonin në të
gjitha republikat e BRSS-
së, amerikanët ia 'fusnin
kontrabandë' përsëri bren-
da. Dhe në kuadrin e gjithë
kësaj fushate 'letraro-poli-
tike' të sponsorizuar nga
amerikanët, asokohe emri
i Pastërnakut dhe libri i tij
kapën 'majat e botës' dhe
autori u propozua për
çmimin 'Nobel', i cili iu ako-
rdua në vitin 1958. Edhe pse
nga presionet e shumta, ai
refuzoi që ta merrte çmim-
in 'Nobel në Letërsi', mis-
ioni i amerikanëve tashmë
ishte kryer më së miri.
Kremlinit ajo gjë iu kthye

Së shpejti, libri më i ri "Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist…", i gazetarit dhe studiuesit të njohur Dashnor Kaloçi

Shqipëria s'pranon titullin e
francezëve për Kadarenë

Telegrami sekret i Sokrat Plakës për 'Legjioni i Nderit'
DASHNOR KALOÇI

në bumerang, pasi refuzi-
mi i Pastërnakut bëri bujë
më të madhe se ç'do të kish-
te bërë po ta pranonte atë
çmim. Po kështu, pothuaj
në të njëjtën periudhë
kohe që amerikanët kish-
in filluar 'aksionin Pastër-
nak' ,  lideri komunist i
Jugosllavisë, Josif  Broz
Tito, i kishte dalë 'zot vetë'
një 'aksioni' të tillë me sh-
krimtaro-politikanin ser-
bo-boshnjak Ivo Andriç.
Thuhet se nuk kishte
takim zyrtar apo privat ku
vetë Tito të mos fliste dhe
promovonte me miqtë dhe
të ftuarit e tij 'gjenialitetin'
e shkrimtarit sllav që 'po
ndriste me veprën e tij',
botën mbarë. Vepër ku për-
shkruhej 'bashkim-vël-
lazërimi', në atë vend me
gjashtë republika e shumë
etni të Ballkanit. Dhe, falë
mbështetjes e promovimit
të Titos, edhe Ivo Andriç
arriti që në vitin 1961 të
kurorëzohej me çmimin
'Nobel në Letërsi', edhe pse
'bashkim-vëllazërimi' të cil-
it ai 'i këndoi' në veprën e
tij, rezultoi veçse një fasa-

dë. (Luftërat që mbytën në
gjak pothuaj të gjitha re-
publikat e saj në fillimin e
viteve 1990). Plot 15 vjet më

vonë (në 1985-ën), një his-
tori krejt ndryshe nga ajo
e Titos me Andriçin
ndodhte në Shqipëri. Ajo

me shkrimtarin Ismail Ka-
dare dhe diktatorin komu-
nist Enver Hoxha e pasues-
in e tij Alia (ngjarja e ka

zanafillën kur Enveri ish-
te ende gjallë).  Ndërsa
asokohe Franca dhe per-
sonalisht presidenti Fran-
sua Miteran, kishin ndër-
marrë 'aksionin' për nder-
imin e shkrimtarit  sh-
qiptar Ismail Kadare, filli-
misht me 'Legjioni i Nder-
it' (dekorata më të lartë që
jepte Franca), dhe më pas
për ta propozuar si kandi-
dat për çmimin 'Nobel në
Letërsi', vetë vendi i tij,
apo më saktë udhëheqja

Sokrat Plaka

Ismail Kadare
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komuniste nuk e pranon-
te kurrsesi këtë gjë. Madje
jo vetëm kaq, por Tirana
zyrtare u bënte të ditur
francezëve se: "Në rast se
Franca do ta ndërmerrte
në mënyrë të njëanshme
një veprim të tillë,
atëherë…". Kjo gjë dhe
mjaft makinacione të tjera
tejet të rafinuara (tipike
komuniste), bëhen të ditu-
ra për herë të parë nga
këto dokumente zyrtare
(që gjenden në arkivat e sh-
tetit shqiptar), që publiko-
hen për herë të parë dhe të
plota në faqet e këtij libri.

Informacioni i Kujtim
Hysenajt për Ministrinë e
Jashtme

Drejtoria e DytëDrejtoria e DytëDrejtoria e DytëDrejtoria e DytëDrejtoria e Dytë

Informacion
Mbrëmë, në pritjen tek

francezët,  dolën sa më
poshtë:

1. Këshilltari Impereto
më tha se dëshironte të
bisedonte zyrtarisht me
mua lidhur me dekorimin
që ata kanë ndërmend t'i
bëjnë Ismail  Kadaresë.
Bëhet fjalë për "Legjionin
e Nderit", më e larta deko-
ratë franceze.

Mendoj që të pritet. Për
dekoratën t'i thuhet se do
të bisedojmë me të intere-
suarin dhe pastaj do t 'i
japim përgjigje.

2. Këshilltari tregtar
tha se prej disa ditësh ësh-
të zhvilluar në Paris një
mbledhje në Ministrinë e
Industrisë ku merr nin
pjesë përfaqësues nga Dho-
ma të Tregtisë, MTJ dhe

"Në informacionin për udhëheqjen nr.377,
datë 2.12.1985, është thënë: Duket se me këtë
francezët ndjekin qëllime të caktuara, prandaj
mendojmë të mos pranohet. Duke marrë shkas
edhe nga komentet e bëra në shtypin francez
se nga ana e Francës shkrimtari ynë Ismail
Kadare do të propozohet për çmimin 'Nobel',
francezëve do t'u themi se nuk duhet që të
ndërmarrin asnjë veprim pa pëlqimin e
qeverisë shqiptare."

RAPORTI I DIPLOMATIT
"Mbrëmë, në pritjen tek
francezët, Këshilltari Impereto
më tha se dëshironte të
bisedonte zyrtarisht me mua
lidhur me dekorimin që ata
kanë ndërmend t'i bëjnë I
smail Kadaresë. Bëhet fjalë
për 'Legjionin e Nderit', më e
larta dekoratë franceze".

organizata më e madhe e
kompensimit, lidhur me
rrugët e zgjerimit të
tregtisë me vendin tonë.

Nuk dinte hollësira.
3. Ambasadori pyeti a

u kthye sh. Andon dhe nëse
shkoi në Francë. U intere-
sua si ecin marrëdhëniet
me RFGj. Pasi i bëra të qar-
ta se nuk di hollësira

përveç faktit që bisedohet
për gjetjen e një zgjidhjeje
të problemit, tha se nga an-
glezët nuk ka gjë të re. Si-
pas tij, në Angli ka konser-
vatorë edhe më të mëdhenj
sesa vetë Theçeri dhe se
është vështirë të gjendet
një zgjidhje që të shpëtojë
fytyrën, kur ka një vendim
të Gjykatës së Hagës.

21.11.1985 Kujtim Hy-
senaj

Shënimet nga titullarët
e Ministrisë

Lidhur me pikën e parë,
shoku ministër shënon:

-Të vihet në informacio-
nin e udhëheqjes, por të
sqarohet se përse e japin
"Legion d'Honouer".

Më duket se kanë qenë
ekspedita ushtarake mer-

cenarësh në Afrikë etj.
Për pikën e dytë mirato-

ni sa shënon shoku
Sokrat.

 (firma) 25.11
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Telegrami shifër Tepër
Sekret

 TEPER SEKRET
 Nr. i Fletës 103

 SH I F R I M
Nr. 4957

Adresa: Ambasadës Paris
Koncepti:  Ambasada

këtu ka kërkuar mendimin
tonë për dhënien e I. Ka-
daresë të Legjionit të Nder-
it.

Çështjen e kemi në stu-
dim. Për dijeni.

 (Sokrat Plaka)

(VIJON NESER)(VIJON NESER)(VIJON NESER)(VIJON NESER)(VIJON NESER)

Reiz Malile

Telegrami sekret i Sokrat Plakës

Kujtim Hysenaj
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PROKURORIA
Në pretencën e datës 28 qershor, prokurori i çështjes
kërkoi dënimin me 9 vjet burg të ish-kreut të Bashkisë
së Vlorës. Ardian Leka, avokati mbrojtës i Gjikës,
kërkoi pafajësi për klientin e tij, ndërsa e konsideroi
akuzën si përpjekje për të përfshirë në vetë të parë ish-
kreun e Bashkisë së Vlorës, duke anashkaluar sipas
tij qëllimshëm padinë fillestare ngritur nga familja
Osmënaj, e cila mund të trajtohej si padi civile.



Policia nuk gjen në shtëpi "baronin e drogës", i dënuar me 20 vite burg nga drejtësia e vendit fqinj

Gjykata e Apelit kërkon arrestimin e Alket Hatijas
Ekstradimi në Itali, jepet masa e sigurisë "arrest me burg" për 45-vjeçarin

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Ish-kreu i Bash-
kisë së Vlorës, Shpëtim Gji-
ka është dënuar dje me 4
vite burg nga Gjykata e Sh-
kallës së Parë Vlorë, e cila
e ka shpallur atë fajtor për
falsifikim dokumentesh
dhe veprime që pengojnë
zbardhjen e së vërtetës.
Ndërkohë, dënimi do t'i
konvertohet në dy vjet shër-
bim prove. Gjithashtu, to-
gat e zeza të qytetit bregde-
tar kanë vendosur që
Gjikës t'i hiqet e drejta për
të ushtruar funksione pub-
like për tri vite. Vendimi për
ish-kryebashkiakun është
marrë nga trupa gjykuese
që përbëhej nga gjyqtarët:
Laurent Fuçia, Mirela
Mishgjoni dhe Arbana Sel-
mani. Shpëtim Gjika ishte
në gjykim për dhënien e le-
jeve të ndërtimit në kundër-

Dënimi konvertohet në 2 vjet shërbim prove

Abuzimi me lejet e ndërtimit, gjykata dënon me
4 vjet burg ish-kryebashkiakun Shpëtim Gjika

shtim me ligjin. Në përfun-
dim të procesit gjyqësor,
Gjykata e Vlorës ka dënuar
me 3 vjet burg edhe biznes-

menin Artan Haxhi, i cili
akuzohet për falsifikim të
dokumenteve më shumë se
një herë. Dënimi ndaj tij do

ekzekutohet me tri vite shër-
bim prove. Ndërsa, Ridvan
Mersini u dënua me 1 vit
burg dhe do t'i konvertohet
dënimi në 2 vite shërbim
prove. Gjithashtu, gjykata e
Vlorës ka vendosur edhe
sekuestrimin e dy objekteve,
të cilat kanë qenë pjesë e
hetimit. Gjykata ka urdhëru-
ar konfiskimin dhe kalimin
në favor të shtetit të objek-
teve, godinë banimi dhe shër-
bimi. Hetimet për ish-kreun e
bashkisë kanë përfunduar që
në qershor të vitit 2015. Në atë

kohë Prokuroria e Vlorës
kishte dërguar për gjykim
kërkesën ndaj kreut të Bash-
kisë së Vlorës, Shpëtim Gji-
ka, në lidhje me akuzat e
ndërtimit të një pallati 11-
katësh në lagjen "Hajro
Çakërri" në Vlorë, ku Gjika

u akuzua për "Falsifikim i do-
kumenteve", "Shpërdorim i
detyrës", "Ndërtim i
paligjshëm" dhe "Pengim i së
vërtetës". Bashkë me Gjikën
ishin akuzuar edhe tre per-
sona të tjerë në lidhje me
ndërtimin pa leje në Vlorë.

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Gjykata e Apelit në
Durrës ka caktuar
masën e sigurisë "ar-

rest me burg" ndaj 45-
vjeçarit Alket Hatija, i ash-
tuquajtur 'baroni i drogës',
i cili më 11 korrik të këtij
viti u lirua nga Gjykata e
Shkallës së Parë e këtij rre-
thi. Apeli ka rrëzuar ven-
dimin e Shkallës së Parë, e
cila kishte vendosur ma-
sën e sigurisë "Detyrim
paraqitjeje", me qëllim ek-
stradimin drejt Italisë të
Hatijas, që është dënuar
me 20 vite burg për trafik
droge nga drejtësia e ven-
dit fqinj në vitin 2015. Ven-
dimi i formës së prerë nuk
është bërë i  mundur të
ekzekutohet nga policia,
pasi Hatija nuk është gje-
tur në adresën ku banon.
Ai tashmë ndodhet në ar-
rati dhe policia po punon
për kapjen e tij. Gjykata e
Apelit është bindur nga ar-
gumentimi i prokurorisë, e
cila ka kërkuar riar-
restimin. Gjykata e Sh-
kallës së Parë e liroi 45-
vjeçarin, me argumentin
se ai e kishte kryer një
herë këtë dënim, kur u ar-
restua në vitin 2008 në ven-
din tonë. Për këtë çështje,
Këshilli i Lartë i Drejtësisë
ka urdhëruar hetim disipli-
nor për gjykatësin Petraq
Curri, që liroi Alket Hati-
jan. KLD-ja caktoi 2 inspek-
torë të kontrollojnë dosjen
e Hatijas. Në përfundim të
hetimeve do ketë raport fi-
nal nga inspektorët. Nisja e
hetimit u kërkua nga minis-
tri teknik i Drejtësisë,
Gazmend Bardhi.

LIRIMI DHE KËRKESALIRIMI DHE KËRKESALIRIMI DHE KËRKESALIRIMI DHE KËRKESALIRIMI DHE KËRKESA
E PROKURORISËE PROKURORISËE PROKURORISËE PROKURORISËE PROKURORISË

Më 11 korrik, Gjykata e
Durrësit liroi 45-vjeçarin
Hatija, megjithëse prokuro-

ria kërkoi 40 ditë burg për
ekstradimin e tij në Itali.
Kërkesa për Hatijan nuk u
pranua nga gjykatësi Petraq
Curri. Pa kaluar as 24 orë

nga momenti kur Hatija doli
në liri, prokuroria e Dur-
rësit e ankimoi vendimin e
gjykatës, duke e cilësuar të
padrejtë dhe të kundër-

ligjshëm. Prokurori ka
kërkuar në seancë mira-
timin e arrestit të përkohs-
hëm me afat 40-ditor me
qëllim ekstradimin e të
kërkuarit drejt Italisë,
pasi rezulton të jetë dënu-
ar në vitin 2015 me 20 vite
burgim për trafik narko-
tikësh, mbi bazë të të cilit
ishte shpallur në kërkim
ndërkombëtar. Burime nga
organi i akuzës argumen-
tuan se arresti i përkohs-
hëm u kërkua për shkak se
nuk disponojnë vendimin
e formës së prerë të firmo-
sur nga drejtësia italiane
dhe nuk janë të bindur
nëse bëhet fjalë për të
njëjtat episode për të cilat
Alket Hatija është dënuar
nga gjykatat shqiptare,
dënim të cilin e ka shlyer.

Për këtë arsye - sqaru-
an burimet - do t'i kërko-
hej Italisë që brenda afatit
ligjor të përcillte dosjen e
të kërkuarit, dhe nëse re-
zultonte se bëhej fjalë për
të njëjtat çështje, atëherë
do të urdhërohej lirimi i
Hatijajt. Avokati mbrojtës
ka kërkuar me këmbëngul-
je që prokuroria t'i vinte në
dispozicion vendimin e fa-
jësisë së Hatijas, e në mu-
ngesë të kësaj prove,
gjykatësi Petraq Curri ka

urdhëruar lirimin e të arres-
tuarit.
REAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI I
GJYKAGJYKAGJYKAGJYKAGJYKATËSTËSTËSTËSTËS

Pas deklaratës së
prokurorit Agron Gjana, se
lirimi i Hatijas nuk është i
drejtë dhe se është shkelur
ligji i ekstradimeve, ka re-
aguar menjëherë Gjykata e
Shkallës së Parë e Durrësit,
e cila e quan kërkesën e
Prokurorisë për arrestimin
e tij të pabazuar. Sipas
gjykatës, kërkesa nuk sho-
qërohej me shkresën e min-
istrit të Drejtësisë Gazmend
Bardhi për caktimin e masës
së sigurisë "arrest me burg"
për shtetasin Alket Hatija,
për efekt të ekstradimit.
Kërkesë e cila është kusht
për caktimin e masave sh-
trënguese për efekt të ek-
stradimit. Gjithashtu, në
njoftimin e saj për mediat,
Gjykata e Shkallës së Parë e
Durrësit sqaroi se arsyeja e
dytë që çoi në lirimin e 45-
vjeçarit është fakti se ai për
të njëjtat akuza në Itali e ka
kryer një dënim në Shqipëri.
Nga ana tjetër ka reaguar
edhe ministri i Drejtësisë,
Bardhi, i cili i ka dërguar një
shkresë kryeinspektores së
Këshillit të Lartë të Drejtë-
sisë, me të cilën kërkon ver-
ifikim të rastit.

DËNIMI I HATIJAJT
Alket Hatija është një emër i njohur për drejtësinë
shqiptare dhe italiane. Ai u arrestua në vitin 2008,
bashkë me katër persona të tjerë, pasi dyshohej si
kreu i një grupi të strukturuar kriminal që trafikonte
heroinë nga Turqia në Itali, duke përdorur Shqipërinë
si vend tranziti. Në vitin 2010, Hatija është dënuar
nga Gjykata e Krimeve të Rënda me 10.8 vite burg.
Ai kreu 6 vite burg, për t'u liruar në 2014-ën. Sipas
prokurorisë italiane, në vitet 2003-2004, Hatija është
arrestuar në Milano me 350 kilogramë heroinë dhe
190 kilogramë kokainë. Vlera e drogës kapte shifrën
e rreth 40 milionë eurove.

Klodiana Haxhiaj

45-vjeçari Alket Hatija

Ish-kreu i Bashkisë së
Vlorës, Shpëtim Gjika

NJOFTIM PËR TENDER

Caritas Shqiptar, fton kompanitë e interesuara të marrin pjesë në
procedurat e tenderit të hapur me objekt blerjen :

1. “Blerje Materiale Veshmbathje”

Dokumentat për zhvillimin e këtij tenderi mund ti gjeni duke u interesuar
në adresën e mëposhtme: caritasalbania@caritasalbania.org.

Afati i fundit i dorëzimit te ofertave: 01-08-2017 ora 13:00

Adresa për dorëzimin e dokumentacionit :

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë;
Tel: + 355 4 22 30088;
Fax: + 355 4 22 34327.
Tirane
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LUANA VISHET ME TË BARDHA DHE DUKET SHUMË ‘HOT’

Çifti simpatik i ekranit shqiptar Çifti simpatik i ekranit shqiptar 
shijojnë prindëriminshijojnë prindërimin

BULEVARDI
POLITIK

•  Erjon Braçe i gëzohet shëtitores •  Erjon Braçe i gëzohet shëtitores 
së re të parkut të Divjakëssë re të parkut të Divjakës
•  Deputetët e LSI-së rrethojnë •  Deputetët e LSI-së rrethojnë 
kryetaren Monika Kryemadhi, pas kryetaren Monika Kryemadhi, pas 
betimit të Ilir Metësbetimit të Ilir Metës
•  Çifti presidencial Macron çmendet •  Çifti presidencial Macron çmendet 
pas Rihanna-s, ja takimi në Francëpas Rihanna-s, ja takimi në Francë
•  Kodheli e Sekerinska, dy gra të•  Kodheli e Sekerinska, dy gra të
hijshme, në krye të ushtrive hijshme, në krye të ushtrive 
shqiptare e maqedonaseshqiptare e maqedonase
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DASMA LUKSOZE ME 300 TË FTUAR E DY MODERATORËVEDASMA LUKSOZE ME 300 TË FTUAR E DY MODERATORËVE

Vëllai i prezantuesit celebron Vëllai i prezantuesit celebron 
dasmën, kush ishin të ftuarit VIPdasmën, kush ishin të ftuarit VIP

Fustani i porositur Fustani i porositur 
enkas për Orindën. enkas për Orindën. 

Ja betimi i TuritJa betimi i Turit

Moderatorja e ‘Top Media’-s, 

Prej pak muajsh në Prej pak muajsh në 
pritje të ëmbël!pritje të ëmbël!

ELONA DURO
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Dasma luksoze me 300 të ftuar e dy moderatorëve

Fustani i “Herve Moro”, i porositur enkas
për Orinda Hutën. Ja betimi romantik i Turit
Vëllai i prezantuesit celebron dasmën, kush ishin të ftuarit VIP

Pa dyshim që data 27 korrik
do të jetë një nga ditët më të
rëndësishme të jetës së tyre.

Orinda dhe Turjan Hyska celebru-
an dashurinë e tyre 10-vjeçare në një
ceremoni të jashtëzakonshme. Në
qiell të hapur, me një arredim ndry-
she nga ç'jemi mësuar të shohim në
dasmat VIP në Shqipëri, dasma e
Orindës dhe Turit i ngjante një spe-
ktakli gjigant dritash, ngjyrash dhe
emocionesh. Nën dritën e hënës dhe
të mijëra dritave të tjera, arreduar
nga "Geraldina Sposa", vijnë pam-
jet e një kopshti të mrekullueshëm
si në përralla. Të gjithë të ftuarit i
priti një dasmë vërtet magjike! I
veshur i gjithë ambienti me të
bardha, ku asnjë detaj nuk mun-
goi, duke nisur që nga lulet deri te
dritat, të cilat jepnin efektin e një
mbrëmjeje të magjishme në
natyrë. Për "Summer Pages" të
"Gazeta Shqiptare" burime thanë
se ceremonia e çiftit ishte private,
pjesëtarë të së cilës ishin vetëm
familjarët dhe miqtë e ngushtë.
Gjithashtu, e veçanta e saj ishte
se çiftin e celebroi me fjalë zemre
vëllai i dhëndrit, ku çifti iu betua
njëri-tjetrit me fjalë dashurie. Ndër-
sa kalonin të sapomartuarit, dhën-
drit nuk iu përmbajtën lotët nga
emocionet.

E veçantë në dekorin e "Geraldi-
na Sposa" ishin shkrimet e varura
anash karrigeve, të cilat kishin një
pasazh të Biblës dedikuar dashu-
risë, pasazh ky i preferuar nga Orin-
da. Ndërsa darka ishte e shtruar në
pyll, buzë lumit, e improvizuar plot

Pamela Aliaj

sozhe të famshëm  kanë qenë të
ftuar të çiftit: Blendi Klosi me bash-
këshorten, Kozma Dushi, Aurela
Gaçe, Ermal Mamaqi, Julian Deda,
Land Hysa, Alban Kondi etj.

Ndërsa, për t'i dhënë një atmos-
ferë shpërthyese atij vendi të
magjishëm, të ftuarit kanë shijuar
muzikën e divës shqiptare Aurela
Gaçe.

Surpriza e mbrëmjes ka qenë një
këngë që turi kishte bërë enkas për
Orindën.

Nuk na mbetet gjë tjetër veçse t'i
urojmë çiftit një jetë sa më të bukur
së bashku! Urime!

hijeshi nën pamjen e një pylli të
'magjepsur'. Burimet thanë për
"Gazetën Shqiptare" gjithashtu
se ishin rreth 300 të ftuar në
dasmën e çiftit.  Një nga
pasazhet unike ishte edhe sur-
priza e dhëndrit për nusen.
Ndërkohë që nuk mund të lëmë
pa përmendur fustanin prej
princeshe të Orindës, i cili ishte
vetëm një, i stiluar nga "Herve
Moro", koleksioni i 2018-ës, i po-
rositur enkas për nusen, me një
dekolte shumë romantike dhe
me një pelerinë tyli në vend të
vellos tradicionale. Shumë per-
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Çifti simpatik i ekranit shqiptar
shijojnë prindërimin

Moderatorja e njohur e 'Top
Media'-s, shtatzënë për herë të parë

Një lajm i bukur vjen më në fund
nga prezantuesja e disa pro-

grameve në "Top Channel", "Digitalb"
dhe "Supersport". Elona Duro me sa
duket prej disa muajsh është në një
pritje të ëmbël. Edhe pse ajo njihet për
ekspresivitetin në bisedat dhe daljet e
saj televizive, gjithnjë ka preferuar të
mos flasë shumë për jetën private. Por
u bë pak kohë, që në llogarinë e saj të
"Instagram"-it ajo u ka prezantuar të
gjithëve partnerin, duke publikuar
shpeshherë foto pranë tij dhe dedikime
me fjalë të ëmbla dashurie. Sipas
revistës "WHO", çifti brenda pak ditësh
do të celebrohen, për të pritur më pas
ardhjen e fëmijës së tyre të parë.

Me sa duket, fëmija nuk është bërë
aspak pengesë për çiftin Alban Du-

dushi-Bieta Sulo. Edhe pse sapo janë bërë
prindër të një djali të vogël, çifti gjen
kohën edhe për të kaluar mbrëmjet në një
nga bar-restorantet e njohura në Tiranë.
Teksa shoqëron në bisedë bashkëshortin e
saj, Bieta
kujdeset edhe
për të voglin.
Historia e
tyre e dashu-
risë lindi në
redaksinë e
"Top Show"
dhe prej
vitesh përbëjnë një nga çiftet e dashura të
ekranit, megjithëse janë shumë të rezer-
vuar. Gëzimin e vëllaçkos e ka ndarë edhe
Joelle, vajza e parë e moderatorit nga
martesa e parë.

Luana vishet me të bardha
dhe duket shumë 'hot'
Ajo është një ndër femrat më 'hot' të momentit. Luana

Vjollca arrin të marrë vëmendje maksimale në çdo
paraqitje të saj. Kështu ka ndodhur edhe kësaj radhe,
në setin e ri fotografik që bukuroshja ka realizuar me
fotografin Artan Korenica, njëri nga bashkëpunëtorët
më të ngushtë të saj kohëve të fundit. Me sa duket, e
bardha është ngjyra e saj e preferuar, sepse edhe në

këtë set fotografik
shfaqet e gjitha me të
bardha si dhe prapaske-
na është po ashtu e
bardhë, e cila bën që në
çdo fotografi Luana të
duket thjesht mahnitëse.
Moderatorja e "E diell",
që së fundmi ka nxjerrë
edhe klipin "Benzina",
ka një numër të madh
ndjekësish në rrjetet
sociale, të cilët janë

shumë aktivë në
publikimet e
saj, dhe seti i
fundit ka
marrë shumë
komente
pozitive.

NË SHTRAT ME OLSIN DHE FIORENTINËN
Çifti vazhdon të publikojë momentet
intime që kalojnë së bashku
Olsi dhe Fiorentina

nuk hezitojnë të
zbulojnë çdo moment nga
jeta e tyre private, e
sigurisht për të qenë sa
më pranë fansave. Shpesh
kemi parë të publikojnë
momente intime nga
shtrati,
ashtu siç
dhe ka
ndodhur
këtë herë.
Ka qenë
Fiorenina
ajo që ka
filmuar
Olsin,
teksa
edhe i
shpreh
dashurinë
haptazi.
Të dy duken më të dashu-
ruar se kurrë dhe kalojnë
bashkë momente nga më
të ndryshmet.

Prej pak muajsh në pritje të ëmbël!
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Erjon Braçe i gëzohet shëtitores
së re të parkut të Divjakës

Deputetët e LSI-së rrethojnë kryetaren
Monika Kryemadhi, pas betimit të Ilir Metës

Çifti presidencial Macron
çmendet pas Rihanna-s, ja
takimi në Francë

Kodheli e Sekerinska, dy gra të hijshme,
në krye të ushtrive shqiptare e maqedonase

Deputeti socialist, Erjon Braçe u gëzohet më shumë investimeve që
bëhen në Divjakë se sa atyre rreth lagjes së tij, apo në Tiranë.

Herë pas here, ai hedh në faqen e tij në "Facebook" ndryshime të reja
nga kjo zonë. Dje, Braçe
i kushtoi një rëndësi të
veçantë shëtitores së re
brenda në parkun e
Divjakës. "Nuk është
kartolinë! Është shëti-
torja e re në Divjakë,
brenda në park! Tani
nxitojmë për dy kullat e
drurit, të larta deri mbi
kurorën e pishave, pjesë
e kësaj shëtitoreje! Nga
shtatori e tutje, ne
besojmë se do t'u japim
turistëve të huaj një
tjetër guidë fantastike
në Divjakë!", shkroi dje,
Braçe.

Rihanna po përfshihet gjithnjë e më shumë në çështjet sociale.
29-vjecarja ndodhet në një vizitë disaditore në Francë. Ajo

fillimisht është takuar me Zonjën e Parë, Brigitte Macron në Pallatin
Élysée.
Edukimi global ka
qenë dhe arsyeja
kryesore që
këngëtarja me
origjinë nga
Barbados ditën e
djeshme takoi edhe
Presidentin e
Francës, Macron.
Pas takimit të tyre
në Paris, Macron u
shpreh në "Twitter"
se sfida e radhës do
të jetë ndihma për
264 milionë fëmijë
të mbetur pa shkollë shkruan "Daily Mail". Gjithashtu, ai ka përmen-
dur se mbështet platformën e punëve sociale të organizatës që
Rihanna ka themeluar me emrin "Clara Lionel". Këngëtarja është
shprehur se ky takim bashkëpunimi duhej realizuar me patjetër, në
dobi të edukimit global. Ajo ka shtuar se në shtator priten ndry-
shime të mëdha në këtë aspekt.

Maqedonia ka menduar të vërë në krye të dikasterit të mbrojtjes një zonjë.
Nuk e dimë nëse ka kopjuar nga Shqipëria, e cila nën drejtimin e Mimi

Kodhelit ka ecur goxha në fushën e mbrojtjes, por dimë të themi se kjo tashmë
është shndërruar në modë. Nuk janë vetëm këto dy vende që kanë zgjedhur
zonjat në krye të ushtrive të tyre dhe kanë pasur sukses, pse jo. Ministrja e re e
Mbrojtjes të Maqedonisë, Radmila Sekerinska erdhi dje në Tiranë në të parën
vizitë të saj jashtë vendit. Pas marrjes së detyrës dhe së bashku me ministren
Kodheli morën pjesë edhe në një stërvitje të trupave tona. Të dy zonjat, plot
sharm e zbusin mjaft mjedisin "e hekurt" ushtarak.

Të hënën e kësaj jave deputetët e legjislaturës së vjetër patën edhe një
mundësi të fundit të takohen, për t'i lënë radhën në shtator konstituimit

të Parlamentit të ri. Pasi morën pjesë në ceremoninë e betimit të presidentit të
ri, shumë prej tyre përfituan të pinë një kafe të fundit, para se të ikin me
pushime, apo t'u drejtohen rrugëve të ndryshme në jetë. Ndërkohë, në një foto
të shkrepur, deputetët e LSI-së kanë dalë në grup, bashkë me kryetaren Monika
Kryemadhi, me të cilën diçka po bisedojnë. Një pjesë e tyre, Ylli Shehu e Fla-
mur Çelaj nuk do të jenë më deputetë.
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Policia: Tentuan të trafikonin në Itali një vajzë 18-vjeçare

Goditet grupi kriminal, shfrytëzonte
vajza të mitura për prostitucion

Operacioni "LAST TIME", bien në pranga 3 persona

SHKURT

Kultivimi i kanabisit,
dy persona në pranga,
procedohet kryeplaku

KRUJËKRUJËKRUJËKRUJËKRUJË - Policia e Krujës
ka asgjësuar 507 bimë
kanabis në dy fshatra, ndër-
sa ka arrestuar dy perso-
na dhe proceduar një krye-
plak. Mësohet se dy ditë më
parë, gjatë kontrollit të
ushtruar nga uniformat
blu, në fshatin Brret u
gjetën dhe asgjësuan me
anë të djegies 427 bimë
narkotike. Ndërsa u pran-
gosën në flagrancë shteta-
sit: Lulzim Kulla, 43 vjeç dhe
Beram Kulla, 61 vjeç, të dy
banues në këtë fshat. Gjith-
ashtu ka filluar procedimi
penal ndaj 57-vjeçarit F.K.,
me detyrë kryeplak i fs-
hatit Brret. Materialet i
kaluan Prokurorisë së Rre-
thit Gjyqësor Krujë, për ve-
prime të mëtejshme për ve-
prat penale: "Kultivim i
bimëve narkotike" në
ngarkim të Lulzim dhe Be-
ram Kullës dhe "Moskallë-
zim i krimit" në ngarkim
të kryeplakut. Ndërkaq,
gjatë kontrollit të ushtru-
ar në fshatin Shjezë, në një
terren të pyllëzuar u gjetën
dhe asgjësuan me anë të dj-
egies 80 bimë kanabis. Po
punohet për identifikimin
dhe kapjen e autorëve.

I vodhi kartën e
bankës 60-vjeçares,

arrestohet i riu
KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË - Një vjedhje është
regjistruar në Korçë, ku një
i ri ka hyrë në banesën e
një 62-vjeçareje dhe më pas
i ka marrë kartën e bankës.
Burime zyrtare nga policia
lokale pohuan se 21-vjeçari
me inicialet J.XH. ka hyrë
në banesën e shtetases me
inicialet I.V., dhe bashkë
me portofolin i ka vjedhur
kartën e bankës. "Më datë
26.07.2017, u referuan mate-
rialet në Prokurorinë e
Rrethit Gjyqësor Korçë,
për shtetasin J.XH., pasi
ndaj tij ka bërë kallëzim
shtetasi GJ.V., 54 vjeç, ban-
ues në Korçë, se në banesën
e motrës, I.V., ka marrë një
portofol, ku ishte karta e
kreditit, me të cilën ka
tërhequr para nga banko-
mati", thuhet në njoftimin
e policisë.

Prerja e paligjshme
e pyjeve, procedohet
penalisht 37-vjeçari

DIBËRDIBËRDIBËRDIBËRDIBËR - Goditet një tjetër
rast i prerjes së paligjshme
të pyjeve, ndërsa janë
sekuestruar 6 metra kub
lëndë drusore dhe automje-
ti që i transportonte. Poli-
cia e Dibrës ka nisur pro-
cedimin penal në gjendje të
lirë në ngarkim të shtetasit
me inicialet H.L., banues në
Selishtë. Mësohet se hetimi
ndaj 37-vjeçarit ka filluar,
pasi në fshatin Blliçe, është
kapur duke transportuar 6
metra kub lëndë drusore
me automjetin kamion tip
"IFA", pa dokumentacionin
përkatës. Materialet do t'i
referohen Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Dibër për
veprën penale "Prerje e
paligjshme e pyjeve".

POLICIA
Burime nga policia
e Shkodrës
deklaruan se
përveçse shtetasve
të arrestuar e
ndaluar po hetohen
edhe disa persona
të tjerë, pasi
dyshohen të jenë
pjesë e grupit
kriminal. Sipas
bluve, dyshohet të
ketë edhe vajza të
tjera të mitura që
mund të jenë
shfrytëzuar në të
njëjtën mënyrë si
18-vjeçarja nga
Malësia e Madhe.

Operacioni, nga policia e Sarandës dhe ajo greke

Grabisnin banesa në fshatrat e Igumenicës, në
pranga 3 persona nga Saranda, Bulqiza e Durrësi

SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Tre persona
kanë përfunduar në pranga
dhe një tjetër është shpallur
në kërkim gjatë një opera-
cioni të ndërmarrë nga poli-
cia e Sarandës në bash-
këpunim me policinë Kufit-
are greke. Bëhet fjalë për sh-
tetasit: Gëzim E., 40 vjeç,
banues në Sarandë; Nel Sh.,
28 vjeç, banues në Bulqizë
dhe Alfred H., 34 vjeç, ban-
ues në Durrës. Sipas bluve,
këta persona u arrestuan,
pasi dyshohen se kanë kry-
er vjedhje masive me armë
e dhunë të banesave në fs-
hatrat e Igumenicës, Greqi.
Ndërkaq, mësohet se janë
sekuestruar dy pistoleta,
telefona celularë, bizhuteri
dhe një automjet, me të cil-
in lëviznin shtetasit e arres-
tuar. Pas informacionit nga
Policia Kufitare Greke, se
në fshatrat e Igumenicës
kishin ndodhur prej disa
ditësh disa grabitje dhe se
autorët mund të jenë sh-
qiptarë, policia e Sarandës

në bashkëpunim me atë
Kufitare, prej 48 orësh orga-
nizuan punën, duke mbaj-
tur nën vëzhgim gjithë ter-
ritorin që lidhet me fshatrat
grekë ku kishin ndodhur
vjedhjet. Si rezultat i punës
vëzhguese dhe operative, më
datë 27.07.2017, rreth orës
07:20, blutë kanë konstatu-
ar një automjet tip "Toyota"
ku udhëtonin tre persona.
Mbi bazën e të dhënave të
siguruara në rrugë opera-
tive nga policia e Sarandës,
ky mjet ishte i dyshuar se
përdorej nga shtetasit që
mund të kishin kryer vjedh-
jet në fshatrat e Igumenicës.
Menjëherë shërbimet e Poli-
cisë të Komisariatit të Poli-
cisë Sarandë janë vënë në nd-

jekje të automjetit, ndërsa
kanë njoftuar edhe kolegët
e tyre në Delvinë. Këta të
fundit kanë ngritur një pikë
kontrolli në vendin e quaj-
tur "Ura e Gajdarit", por drej-
tuesi i mjetit së bashku me
personat që ndodheshin me
të, nuk i janë bindur urdhrit
të bluve për të ndaluar dhe
janë larguar me shpejtësi të
madhe. Policia ka vijuar nd-
jekjen e automjetit deri në
Qafë-Gjashtë, ku është bërë
i mundur ndalimi i autom-
jetit. Mësohet se në momen-
tin e ndalimit, njëri prej per-
sonave ka nxjerrë nga mak-
ina një çantë dhe e ka
hedhur në anë të rrugës,
duke tentuar të largohet me
vrap. Policia ka bërë kapjen

dhe shoqërimin e tre per-
sonave në Komisariatin e
Sarandës si dhe sekues-
trimin e çantës dhe të au-
tomjetit. Nga verifikimet e
kryera nga policia, në au-
tomjet rezultuan të ishin 40-
vjeçari nga Saranda dhe dy
shokët e tij nga Bulqiza e
Durrësi. Nga kontrolli i ush-
truar në çantë dhe në autom-
jetin tip "Toyota", janë gjetur
e sekuestruar në cilësinë e
provës materiale: dy pistole-
ta, njëra tip "TT" dhe tjetra
tip "Zastava"; dy krehra pis-
tolete me fishekë, disa telefo-
na celularë dhe bizhuteri të
ndryshme. Nga veprimet e
para hetimore të kryera ka
rezultuar se këta shtetas, në
bashkëpunim edhe me sh-
tetasin K.B., i cili është shpal-

lur në kërkim, janë autorë të
dyshuar të vjedhjeve të kry-
era në fshatrat e Igumenicës.
Specialistët për Hetimin e
Krimit në Komisariatin e
Policisë Sarandë, në përfun-
dim të veprimeve të para he-
timore kanë bërë arrestimin
e personave të mësipërm për
veprat penale "Vjedhje, kry-
er në bashkëpunim" dhe
"Prodhim dhe armëmbajtje
pa leje e armëve luftarake
dhe municionit". Po vijon
puna, në bashkëpunim me
prokurorinë dhe policinë
greke, për dokumentimin e
plotë të kësaj veprimtarie
kriminale si dhe për identi-
fikimin e vënien në pranga
të personave të tjerë që mund
të jenë pjesë e këtij grupi
kriminal.                         ararararar.su..su..su..su..su.

AKUZAT
Burime nga policia e Sarandës dje bënë me dije se
40-vjeçari Gëzim E. dhe dy shokët e tij nga Bulqiza e
Durrësi akuzohen për veprat penale "Vjedhje, kryer në
bashkëpunim" dhe "Prodhim dhe armëmbajtje pa leje e
armëve luftarake dhe municionit".

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Një grup kriminal, i cili
shfrytëzonte vajza të
mitura për prostitu-

cion, është zbuluar dhe sh-
katërruar nga policia e Sh-
kodrës. Mësohet se gjatë op-
eracionit të koduar "LAST
TIME", u arrestuan dy per-
sona, është ndaluar një,
ndërsa një tjetër është pro-
ceduar në gjendje të lirë.
Burime zyrtare nga Drejto-
ria e Policisë së këtij Qarku
bënë me dije se janë vënë në
pranga shtetasit: Lumturie
K., 43 vjeçe, banuese në
lagjen "Bahçallëk" dhe Lekë
C., 38 vjeç, banues në fsha-
tin Pulaj të Velipojës. Sipas
bluve, është ndaluar 40-
vjeçari Juli Z. (allias Ylli)
dhe po hetohet 47-vjeçari
P.S., banues në fshatin
Rranxa të Vaut të Dejës. Si-
pas hetuesve të çështjes, ky
grup ishte nën hetim që prej
4 muajsh dhe se operacioni
për kapjen e pjesëtarëve të
grupit u bë në bashkëpunim
me Prokurorinë për Krime
të Rënda në Tiranë. Ndërko-
hë, blutë e qytetit verior
kanë zbuluar se si funksion-
onte skema e këtij grupi
kriminal.
HETIMIHETIMIHETIMIHETIMIHETIMI

Sipas burimeve policore,
Juli Z., Lumturie K. dhe P.S.
janë tutorët dhe drejtuesit e
grupit. Mësohet se Lekë C.
është vënë në pranga, pasi
është kapur si klient. 38-
vjeçari ka kryer mar-
rëdhënie seksuale me një
vajzë minorene kundrejt
pagesës. Përveçse për
shfrytëzim prostitucioni,
grupi në fjalë funksiononte
edhe për trafikimin e vajzave

të mitura jashtë vendit. Bu-
rimet e mësipërme sqaruan
se Juli Z., pasi ka shfrytë-
zuar për prostitucion mi-
norenen bashkë me shtetas-
en Lumturie K., ka tentuar
që ta trafikojë atë drejt Ital-
isë. 40-vjeçari akuzohet jo
vetëm për "Shfrytëzim pros-
titucioni", por edhe për
"Trafikim i të miturve, i
mbetur në tentativë". Mëso-
het se Juli Z. kishte bërë gati
pasaportën për vajzën që të

udhëtonte bashkë me të
drejt Italisë, me qëllim
trafikimin e saj në shtetin
fqinj. Tentativa e tij ka dësh-
tuar sepse është arrestuar
nga policia. Ndërsa, 43-
vjeçarja Lumturie K. kishte
rolin e tutores dhe siguron-
te klientë për minorenen,
për të kryer marrëdhënie
seksuale në këmbim të pag-
esave me para në dorë. Sh-
tetasit që shfrytëzonin va-
jzën për prostitucion nuk

kishin një pikë të caktuar
referimi. Klientët shkonin
në hotele të ndryshme, krye-
sisht në zonat periferike apo
ku nuk kishte shumë lëvizje
këmbësorësh. Klientët
paguanin 50-100 mijë lekë të
vjetra te tutorët e viktimës.
Sipas burimeve policore, mi-
norenia paguhej me shuma
qesharake nga tutorët, 5-10
mijë lekë të vjetra. Në disa
raste nuk e paguanin fare,
ndërsa i bënin presione nga

më të ndryshmet.
VIKTIMAVIKTIMAVIKTIMAVIKTIMAVIKTIMA

Burime nga policia e Sh-
kodrës pohuan se vajza ka
rënë në "duart" e grupit kur
ishte 17 vjeçe dhe se është
shfrytëzuar sistematikisht
për prostitucion gjatë 2016-
ës, por edhe në 2017-ën. Ajo
vjen nga një familje me prob-
leme të thella sociale. Famil-
ja e saj jeton në Malësinë e
Madhe, por prindërit i janë
divorcuar prej kohësh.
Hetuesit thanë se së fundmi,
18-vjeçarja kishte shkuar te
nëna e saj, e cila ka gjetur
një partner tjetër dhe jeton
në njësinë administrative të
Dajçit. Për vite me radhë
vajza nuk është shkolluar,
por edhe nuk është trajtuar
siç duhet, duke bërë që per-
sona të tjerë të përfitojnë,
duke e shfrytëzuar në rrje-
tin e prostitucionit dhe duke
tentuar ta trafikojnë drejt
Italisë. Aktualisht, ajo ndod-
het në një gjendje të rëndë
psikologjike dhe po trajto-
het në një prej qendrave sh-
tetërore të rehabilitimit në
Tiranë. Çështja i ka kaluar
për ndjekje të mëtejshme
Prokurorisë për Krime të
Rënda në Tiranë.

Senad Nikshiqi

Foto ilustruese

Policia e Sarandës gjatë
momentit të arrestimit
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Mes të folmes gege e
toske, në dokumente

interesante mbi jetën e një
qyteti, me imazhe pak të njo-
hura, Himara e fillimshekul-
lit të shkuar rishfaqet mes
kërkesave nga më të thjesh-
ta njerëzore deri tek ato më
pak të imagjinueshmet për
kohën.

Formular martese i një
çifti nga Vunoi, telegram ku
njoftohen studentët nga Hi-
mara se do të vazhdojnë sh-
kollën e policisë në Itali më
1939, kërkesa e një banori që
do rinovimin e lejes së
gjuetisë, fotografi e depu-
tetit të Himarës, Simon Simo-
nidhi dhe një kërkesë e tij
drejtuar Ministrisë së
Punëve Botore për të vlerë-
suar mundësinë e ndërtimit
të një porti në Himarë,
kërkesë e himarjotit Petro
Ndrenika, më 7.6. 1928, që i
propozon qeverisë theme-
limin e një shoqërie dhe flote
detare kombëtare nën
drejtimin e të atit të tij, me
arsyetimin se është detar i
vjetër, e kapiten vaporësh; një
vendim i Këshillit të Minis-
trave për të dhënë me qira 15-
vjeçare Republikës Demokra-
tike Gjermane 2 ha tokë në
fshatin Dhërmi, me qëllim
ndërtimin e një kampi turis-
tik për rininë e lirë gjermane,
një pikturë e piktorit italian
Luigi Piffero me titull “Hima-
ra-La costa”, e shumëfishuar
më 1940 si kartolinë për En-
tin Shqiptar të Turizmit,
pamje bardhezi nga Himara
janë veçse disa copëza të qy-
tetit prej ku djemtë e bregut
na vijnë përmes doku-
mentesh e fotografish, herë
sqimatar e herë udhëheqës.

Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave dhe Bashkia e Hi-
marës çelin sot ekspozitën
“Himara në dokumentet e
Arkivit Qendror Shtetëror –
Ekspozitë dokumentare dhe
fotografike”. Ekspozita çelet
në Spile – Himarë Qendër
(shëtitorja e Himarës) në orën
18:30. Të pranishëm në cere-
moninë e hapjes do të jenë
kryetari i Bashkisë së Hima-
rës, Jorgo Goro dhe drejtori i
Drejtorisë së Përgjithshme të
Arkivave, Ardit Bido.

Dokumente historike dhe
fotografi të Himarës dhe fsha-
trave përreth, duke u përqen-
druar në gjysmën e parë të
shek. XX sjellin në ditët tona
veprimtarinë publike dhe pri-
vate të banorëve të zonës, si

dhe peizazhet e virgjëra të riv-
ierës shqiptare, siç dukeshin
pothuaj 100 vjet më parë. DPA
shënon se publiku do të nji-
het me dokumentin e parë të
vitit 1922, ku kërkohet kriji-
mi i Bashkisë së Himarës, e
cila në atë kohë ishte Nën-
prefekturë e Vlorës; me kor-
renspondencën e përditshme
dhe praktike mes banorëve
dhe autoriteteve shtetërore
për problemet e shëndetit të
njerëzve dhe të agrumeve; me
të dhëna mbi numrin e ban-
orëve - shënojmë se qyteti
kishte 2429 banorë dhe gjithë
nënprefektura 9100, nga të
cilët 4560 qenë meshkuj dhe
4540 qenë femra; njihemi me
kërkesat e thjeshta, si ato për
bursa studimesh apo leje
gjuetie; por edhe me kërkesa
të rëndësisë publike, siç është
rindërtimi i skelës së portit.
Veçohet edhe nga Arkivi, mar-
rëveshja mes Ministrisë së
Punëve Botore me një shoqëri
private më 1925 për ndërtimin
e urës së Palasës, e cila pas më
pak se 20 vite jetë u shkatër-
rua gjatë Luftës II Botërore,
një histori e shoqëruar me do-
kumente dhe fotografi. Mate-
riali fotografik tregon viset e
krahinës së Himarës dhe per-

DOKUMENTET MBI HIMAREN
Nga porti, te kishat dhe një letër

e rrallë për kryepeshkopin
Fatmira Nikolli Nënprefekti më 1936: Punësoni

një patriot shqiptar, se nuk e
duan minoritarët...

Arkivi Qendror Shtetëror,
ekspozitë dokumentare
dhe fotografike

që nuk i përkasin periudhës
nga Pavarësia deri më 1944
paraqitet një pasaportë
udhëtimi e lëshuar nga kava-
lieri Luigi de Medici i Tosk-
anës për kavalierin Mihal
Spiro nga Himara, më 7 maj
1829, në të cilën thuhet se
“kërkojmë që të mos bezdiset
në udhëtimet e tij”. Drejtoria
e Përgjithshme e Arkivave
dhe Bashkia e Himarës
kërkojnë t’u ofrojnë banorëve
apo pushuesve sezonalë edhe
një mënyrë tjetër pushimi,
përmes informimit dhe
argëtimit me dokumente dhe
fotografi. Po ashtu, institucio-
net tona kërkojnë të ndikojnë
pozitivisht ndërgjegjësimin

qytetar se vlerat e trashëgi-
misë së tundshme dhe të pa-
tundshme kulturore duhen
ruajtur: jemi përdorures të
tyre, nuk na përkasin ne, por
brezave që do të vijnë.
PËR FE E ATDHE,
EDHE NË JUG

Ka mes të tjerash edhe një
Sigjil të Patriarkanës Eku-
menike të Kostandinopojës, i
cili konfirmon se Manastiri i
Fjetjes së Hyjlindëses i njohur
si Manastiri i Kamenës, ësh-
të i çliruar nga çdo detyrim
ndaj autoriteteve lokale kish-
tare dhe i përgjigjet adminis-
trativisht, Patriarkanës
Ekunmenike dhe jo Peshko-
patës së Himarës dhe
Delvinës ku ndodhet
gjeografikisht. Sigjili është
nënshkruar më 5 tetor 1831
në Kostandinopojë nga Patri-
arku Kostandin.

Një letër, që mban datën 13
shkurt 1936 përmend frazën
për ‘fe e atdhe’, siç përdorej
nga urdhri françeskan e je-
zuit në veri.

Letra në fjalë është krejt
njerëzore.     Është një lutje e
zv.prefektit të Himarës drej-
tuar Kishës Ortodokse Auto-
qefale të Shqipërisë për
punësim të një teologu nga
Himara. Letra, nëse kemi
parasysh kohën kur është
shkruar i ka shkuar
kryepeshkopit Visarion Xhu-
vani. Shkëpusim me shkur-
time: “Djaloshi Anastas Gjo-

sonalitetet e atyre viseve, apo
fabrikat e vajit para Luftës II
Botërore. Mes dokumenteve

Petro Ndrenika i kërkon qeverisë flotë
detare kombëtare, që ta drejtojë i ati,
detar i vjetër

Pasaportë udhëtimi e lëshuar nga
kavalieri Luigi de Medici i Toskanës
për kavalierin Mihal Spiro nga Himara
më 7 maj 1829

Nënprefekti i Himarës,
Hito Zaçe me ushtarakë

Deputeti i Himarës kërkon ndërtimin e një porti

Letra e 13 shkurtit 1936,
dërguar kryepeshkopit,
Ministrisë së Brendshme
dhe asaj të Drejtësisë për
një djalë që këndonte
himnet
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Është shuar gjatë kësaj
jave një emër i njohur

i albanologjisë. Pas një
lëngimi të gjatë, është
ndarë nga jeta prof. An-
tonino Guzzetta, lindur
në Piana degli Albanesi
më 14 tetor 1922. Ai qe for-
muar së pari në Seminar-
in greko-shqiptar të Paler-
mos, themeluar nga Àt
Giorgio Guzzetta, që do të
ishte një pikë referimi për
gjithë veprimtarinë e tij të
mëpasshme. Në rininë e tij,
ai iu përkushtua konsoli-
dimit të aparkisë së Piana
degli Albanesi, sipas
këshillave të Rosolino Pe-
trotta-s, që më pas do të
ishte dhe mentori i tij.

I rikthyer në vendlind-
je, pas viteve të vështira të
Luftës, Antonino Guzzet-
ta u diplomua në Fakulte-
tin e Letërsisë dhe të Filo-
zofisë në Universitetin e
Palermos. Në këtë peri-
udhë ai mori mësime prej
studiuesish të mirënjohur

të albanologjisë, si Gaetano
Petrotta, Marco la Piana,
Giuseppe Valentini, Marcello
Durante, Rikardo Ambrosini.
Shumë shpejt u bë një prej
bashkëpunëtorëve të tyre, në
fillim si asistent vullnetar dhe
më vonë si pedagog i fonetikës
dhe gjuhësisë së përgjiths-
hme.

Më 1974 u emërua profesor
i rregullt i gjuhës dhe letërsisë
shqipe dhe në këtë detyrë
shumë shpejt riktheu në jetë
katedrën më të hershme të al-
banologjisë në Itali, që ishte
ngritur në krye të herës, më
1900, pranë Institutit Oriental
të Napolit. Pas një viti u trans-
ferua në Palermo, i ngarkuar
me detyrën e drejtorit të Insti-
tutit të Gjuhës dhe Letërsisë
Shqipe në Fakultetin e Letër-
sisë dhe të Filozofisë në Uni-
versitetin e Palermos. Në vitet
1987-1990, me daljen në pension
të mikut të tij të madh prof.
Francesco Solano, Antonino

Guzzetta dha mësim pranë
Universitetit të Studimeve në
Kalabri, duke siguruar vazh-
dimësinë shkencore dhe
didaktike të njërës prej kate-
drave albanologjike më të
vlerësuara në shkallë ndërko-
mbëtare. Veprimtaria univer-
sitare e prof. Antonino
Guzzetta-s në këtë kohë u
shqua për organizim efikas,
në mënyrë të veçantë për
rritjen e interesit të të rinjve
në aulat palermitane.

Që nga viti 1968 prof. An-
tonino Guzzetta mbajti
detyrën e drejtorit të Centro

Internazionale di Studi Al-
banesi që mban emrin e Ro-
solino Petrotta-s, e mirënjo-
hur dhe me prestigj të lartë
shkencor në Itali e në shkallë
europiane, ku ai zhvilloi një
numër të madh veprimtarish
ndërkombëtare, kongrese
dhe seminare, që patën si re-
zultat të denjë botime me niv-
el të lartë. Janë plot 23 kon-
greset ndërkombëtare të stu-
dimeve shqiptare që prof. An-
tonino Guzzetta organizoi
midis viteve 1973-1997, duke e
shndërruar qendrën që drej-
toi në një pikëtakimi të shu-
micës së studiuesve alban-
ologë që e ushtronin veprim-
tarinë e tyre në Perëndim
(Francë, Gjermani, Austri,
Rusi, Greqi, SHBA). Që nga
viti 1991 në këto kongrese
morën pjesë edhe studiues
nga Shqipëria, Kosova e
Maqedonia. Nuk është aspak
e rastit që ai luajti një rol
ndërmjetësuesi për bash-

këpunim të shpejtë edhe me
këta studiues, menjëherë pas
daljes prej regjimeve totali-
tare.

Midis kontributeve të
tjera shkencore, vlen të për-
mendet drejtimi i kolanës
shkencore Albanica, të cilën
ai vetë e themeloi dhe e bëri
të suksesshme me botimin e
shumë monografive dhe
përmbledhjeve me studime
e burime. Në aspektin
qytetar, veçohet roli i tij në
mbrojtje të së ardhmes së
katedrës së gjuhës shqipe,
për të ardhmen e së cilës ai
luftoi me këmbëngulje. Ai
pati meritën të bashkonte në
këto përpjekje edhe kolegë
studiues të shumtë italianë
e të huaj.

Arbëreshët e përcjellin
për në banesën e përjetshme
prof. Antonino Guzzetta-n
me dhimbjen që shprehin
fjalët: Të kemi dashur sem-
pri mirë.

“Ky Skënderbe mund
te jetë serb, bullgar e

hungarez, por jo sh-
qiptar. “Sugjerojini arki-
vat e Vatikanit skulp-
torit, për të analizuar
fizionominë e Skënder-
beut, sepse aty ka dhje-
tra gravura, ku mund të
interpretohej figura e tij
si prijës e diplomat”,tha
dje dekani i Fakultetit
te Arteve te Bukura,
Ardian Isufi,
Fotografia e statujës së
Skënderbeut që pritet të
vihet në sheshin krye-
sor të Budapestit, për-
ballë statujës së Janosh
Huniadit, ka trazuar
‘gjakrat’ ditët e fundit.
Portreti i heroit ko-
mbëtar të shqiptarëve
nuk ngjan me imazhin
që ne kemi krijuar për të,
imazh i ravijëzuar në
kujtesë edhe përmes
skulpturave të Odise
Paskalit.

Ambasadori i Sh-
qipërisë në Hungari, Ar-
jan Spasse publikoi ditë
më parë dy fotografi: një
të shtatores ende të pa-
përfunduar dhe një të
tijën me Mihaly Gabor,

skulptorin hungarez që po e
realizon, teksa në sfond shi-
hej vepra.

“Edhe në Budapest do të
vendoset statuja e Skënder-
beut. Sot ambasadori Spasse
vizitoi studion e skulptorit
Mihaly Gabor, për të parë ma-
ketin me përmasa reale. Pas
disa ndryshimeve në fizion-
ominë e portretit dhe lejes
përfundimtare të Këshillit
Bashkiak, statuja do të ven-
doset në parkun qendror të
qytetit, përballë statujës së
Janos Huniadit”, lajmëron-
te faqja në “Facebook”-un e
ambasadës. Megjithëse
Spasse, ambasadori shqiptar
në Budapest (nip i shkrim-
tarit Sterjo Spasse) premton-
te se do të ketë ndryshime në
portretin e Skënderbeut, kri-
tikat nuk kanë munguar.
Paçka gjuhës së drunjtë që
diplomati përdorte për të
thënë që nuk do jetë ky
imazhi i heroit, përndryshe
nënkuptohej përmirësimi i
portretit të tij në këtë shta-

tore, debatet në rrjetet so-
ciale dhe përtej tyre kanë
folur për një “transformim
të heroit”. Burime të “GSH”
pranë Ministrisë së Jashtme
sqaruan se është vetëm një
bocet dhe se nuk do të jetë ky
imazhi i fundëm i skulpturës.
“Skulptura do t’i përafrohet
imazhit që ne kemi për Gjergj
Kastriotin. Sigurisht nuk do
të jetë kështu siç është. Siç
është shprehur edhe ambas-
adori, do të ketë ndryshime
në fizionominë e portretit”,
thanë të njëjtat burime për

‘GSH’. Veç komenteve nega-
tive, ka pasur edhe vlerësime
sa i takon këtij ritakimi mes
heronjve, tanimë edhe në
Budapest, shumë kohë pas
Mesjetës.

Në prillin e një viti më
parë, pas afro 6 shekujsh
‘ndarjeje’, dy mbrojtësit e
vjetër të Europës nga Peran-
doria Osmane, Heroi Ko-
mbëtar i Shqiptarëve Gjergj
Kastrioti dhe Heroi Ko-
mbëtar i Hungarisë, Janosh
Huniadi, u bënë sërish bash-
kë në Tiranë. Në një ceremo-

ni të mbajtur atë kohë,
kryebashkiaku Erion Ve-
liaj dhe Presidenti i Hun-
garisë, Janush Ader, që
atëkohë po bënte një viz-
itë në Shqipëri, vendosën
përballë shtatores së
Skënderbeut një pllakatë
përkujtimore të Huniadit.
“Nuk ka pasur moment në
historinë e Skënderbeut,
ku të mos përmendej
Janosh Huniadi, një sh-
tetar i madh dhe mik i
Skënderbeut e sh-
qiptarëve. Huniadi është
një figurë e madhe jo vetëm
për hungarezët, por edhe
për shqiptarët. Një figurë që
shënjon njëherë e përgjith-
monë marrëdhëniet e sh-
këlqyera mes popujve tanë.
Një miqësi që daton qindra
vjet më parë”, pati thënë me
atë rast Veliaj. Presidenti
hungarez Ader ndodhej në
Tiranë në përvjetorin e 94-t
të vendosjes së mar-
rëdhënieve diplomatike.

fa.nifa.nifa.nifa.nifa.ni

Ministria e Kulturës i
është përgjigjur dje

me tone “të ashpra” dek-
laratës dhe akuzave të
Ministrisë së Punëve të
Jashtme të Greqisë për
prishjen e objektit në fs-
hatin Dhërmi. Përmes një
deklarate për mediat MK
thotë se “veprimet e ndër-
marra nga organet ligjz-
batuese për prishjen e dy
ndërtimeve në fshatin
Dhërmi, janë pjesë e një
procesi të nisur që në prill
të vitit 2016 nga Ministria
e Kulturës për mbrojtjen
dhe ruajtjen e trashëgi-
misë kulturore në këtë
zonë”. Athina pardje i
kujtoi Shqipërisë inte-
grimin në BE, ndërkohë

që MK deklaron prerë se “Sh-
qipëria beson fuqimisht se
vetëm zgjidhjet e bazuara në
shtetin e së drejtës dhe respe-
ktimin e ligjit për të gjithë, ga-
rantojnë perspektivën euro-
piane të vendit”. MK thotë në
deklaratë se plani përkatës,
pjesë e një strategjie në nivel
kombëtar, është konsultuar
gjerësisht dhe është miratu-
ar bashkë me komunitetin
dhe organet e pushtetit ven-
dor të Bashkisë Himarë. Kë-
sisoj, janë identifikuar edhe
ndërtimet që cënojnë
trashëgiminë, janë bërë të
gjitha njoftimet përkatëse në
lidhje me prishjen e ndërti-
meve pa leje, shpronësimin, si
dhe janë kompensuar pr-
onarët në bazë të ligjit në fuqi.

Në rastin konkret, bëhet fjalë
për dy godina të ngritura mbi
një burim uji brenda zonës së
mbrojtur si trashëgimi kul-
turore. Për pronarët e prekur
janë respektuar të gjitha pro-
cedurat ligjore, si për të gjithë
qytetarët shqiptarë dhe në
përputhje me të gjitha nor-
mat e konventat ndërko-
mbëtare. “Si për Himarën
ashtu edhe për të gjitha qen-
drat e tjera në vend, janë ndër-
marrë të gjitha hapat që
parashikon ligji në fuqi. Në
asnjë rast dhe në asnjë hallkë

të procesit, nuk ka pasur
anashkalim, shkelje të dis-
pozitave ligjore apo qasje sele-
ktive nga organet kompe-
tente ligjzbatuese” thuhet
nga Ministria e Kulturës. Si-
pas saj, sundimi i ligjit është
në interes të të gjithë qyteta-
rëve të Shqipërisë, qofshin sh-
qiptarë, përfaqësues të pak-
icës greke apo pakicave të
tjera pa dallim, përjashtim
apo diskriminim. “Mbi
këtë bazë, çdo qytetar sh-
qiptar, minoritar ose jo, ka
të drejtën t’i  drejtohet

gjykatave shqiptare si or-
ganet kompetente për in-
terpretimin e Ligjit në Re-
publikën e Shqipërisë. Sh-
qipëria beson fuqimisht se
vetëm zgjidhjet e bazuara
në shtetin e së drejtës dhe
respektimin e ligjit për të
gjithë, garantojnë perspe-
ktivën europiane të ven-
dit, ashtu siç theksohet
dhe në përfundimet e
Këshillit të Çështjeve të
Përgjithshme të BE të dh-
jetorit 2016", përfudnon de-
klarata.

KULTURE

Ndërtimet në Dhërmi/ Tirana zyrtare
i kthehet Greqisë: Te ne sundon ligji

Kritika për statujën e Skënderbeut në
Budapest dhe premtimi për skulpturën finale

Shuhet albanologu Antonino Guzzetta

ka nga Himara, nji i pajosun
me gjithë meritat e
nevojshme... ka mbaruar
seminarin theollogjik të Be-
sarabisë, ... asht patriot me
ndjenja atdhedashurie për
Kombin ashtu edhe ma
shumë si për degën që ka
studijue dhe për Kishën t’onë
kombëtare, misionar i vërtetë
saj... Tue pame situasionin e
tij të vështirshme por edhe
vullnetin e tij të çeliktë, me
idetë që asht i pajosun, i lutem
kryehirësis s’uaj qi t’i gjejë
ndonjë manastir si kujdestar
i ndonjë kishe a ndonjë psallt,
ku veç mësimeve kishëtare
munt të japë ndonjë mësim
muzike fonetike të përgjiths-
hme dhe në shkolla shtet-
nore. Ri-lutemi për hir të mis-
ionit të naltë qi jeni ngarkue
e zhvilloni për Atdhe e Fe,
mos lini rrugëve të tilla ele-
mente, por shtrini dorën t’uaj
mëshironjëse... Pranoni, fort
i lumnueshmi Kryehirësi
konsiderat t’na ma të
çqueshme.. Me nderime nën-
prefekti Pandeli Papalilo”.
Letra në fjalë duket se i sh-
kon edhe ministrisë së Drejtë-
sisë dhe Ministrisë së
Brendshme, me shënimin
“lutemi mundësisht të ndërm-
jetësohet pranë Kryekishës e
të shpëtohet një djalosh nga
mizerija e jetesës, mbasi ky
asht dhe një nga djemtë që
meriton përkrahje si i partisë
proshqiptare që asht tregue
me fakte konkrete dhe
“parashtrohet me lutje të
ndërmjetësohet për sa më
sipër në rast se shihet me
nevojë, tue ju shtuar se ky
asht i përbuzur prej minori-
tarëve për shkak se koman-
dontej djalërinë në këngët e
hymnet kombëtare ner festat
e dijtura” (Me shkrim dore:
të kërkohej përfundimi i çësh-
tjes?)
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Ndotja e Ksamilit dhe
një reagim skandaloz

Opinioni i   Ditës

Nga Riviera Dedaj

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

... ruse vetëm 15 vjeçe humbi
jetën tragjikisht në det pasi u për-
plas nga një skaf.

Dje, ujërat e zeza vërshuan
‘lumë’ dhe u derdhën në det. Ndot-
ja është e llahtarshme, siç e dësh-
mojnë edhe fotot e pamjet më posh-
të.

Të gjithë pushuesit janë lar-
guar, duke iu prishur kështu ditët
e pushimeve dhe duke lënë peng
paratë në hotelet apo shtëpitë ku
ishin akomoduar.

Çfarë ndodhi me ujërat e zeza?
Askush nuk është në gjendje ta
thotë me saktësi. Për momentin
është deklaruar se është çarë një
tub i kanalizimeve. Ndodh rrallë
apo kurrë që fekalet të vërshojnë
në këtë lloj forme në qytet dhe më
pas të përfundojnë në det.

Kush është përgjegjësi?
Askush! Bashkia e Sarandës, që

administron plazhet e Ksamilit,
thotë se ‘investimet në kanalizime
nuk i kemi bërë ne, por Bashkimi
Europian’. Pra sipas saj, BE-ja që
ka hedhur miliona për një sërë
plazhesh në Shqipëri, duhet të ketë
edhe përgjegjësinë se pse ato nuk
mirëmbahen. Në fakt, projektet
(nga kushdo qofshin financuar)
merren në dorëzim nga institucio-
net shtetërore. Por për kryebash-
kiaken e Sarandës Florjana Koka
faji i duhet lënë BE-së!

“Dëshiroj të theksoj se projekti

në fjalë nuk është një projekt i
Bashkisë Sarandë, por një projekt
i tenderuar, zbatuar dhe supervi-
zuar në mënyrë të pavarur nga
Delegacioni i Bashkimit Europian
në Shqipëri. Përfitues të këtij pro-
jekti janë: Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës, Agjencia Ko-

mbëtare e UK, Bashkia Sarandë
dhe Sh.a Ndërmarrja e Ujësjellës-
Kanalizimeve Sarandë. Në emër të
bashkisë, dëshiroj të kërkoj ndjesë
ndaj gjithë banorëve të zonës, si edhe
turistëve shqiptarë e të huaj, të cilët
gjatë ditës së sotme kanë kaluar
momente të pakëndshme”.

Kjo mungesë përgjegjësie për zonat
turistike është e patolerueshme! Ësh-
të një dëm i madh që u bëhet qyteta-
reve vendas apo të huaj që nuk
kalojnë dot ditë të qeta as për push-
ime.

Është e pafalshme që policia nda-
lon skafet vetëm pasi është vrarë

(aksidentalisht) një turiste në
det. Dhe sakaq është e pafalshme
për bashkinë që organizohet me
ushtri për mirëmbajtjen e qy-
tetit vetëm pasi të kenë shpër-
thyer ujërat e zeza në det.
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Me Uranin që grindet me Hënën, do të
ishte mirë të mos dilni në konkluzione
të  menjëhershme për  a to  që do t ’ ju
t h o n ë .  D ë g j o j i n i  a r g u m e n t e t  e  t ë
tjerëve, edhe pse brenda jush keni një
ndjenjë të fortë rebel imi,  që ju shtyn
t’ ju kundërviheni.

DEMI

Me Plutonin që ndikon, sjel l ja jo e
duhur mund të konsolidohet në vend
që të jetë diçka e rastit. Pyesni veten
nëse e dini si do të reagonte partneri.
Mos u përzieni me gjëra që nuk ju
takojnë dhe në lidhje me këtë bëni një
sqarim.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të gaboni me kokëfortësi për mbroj-
tur idenë tuaj,  por partneri  duke e kup-
tuar, do t ’ jua falë. Me pak f jalë do të
jeni edhe më të bashkuar se më parë.
Mos j ini  koprrac kur vjen puna për të
treguar dashurinë tuaj.  Njerëzit  që ju
rr inë në krah e meri tojnë plotësisht.

M e  f a v o r i z i m i n  e  J u p i t e r i t ,  n ë s e
j e n i  n ë  k ë r k i m  t ë  n j ë  p u n e ,  d i j e n i
s e  f a t i  m u n d  t ’ j u  t r o k a s ë  n ë  d e r ë .
M o s  r r i n i  d u a r k r y q .  F a l ë  V e n u s i t
m i k ,  m u n d  t ë  h a p n i  n j ë  k a p i t u l l  t ë
r i  n ë  l i d h j e t  t u a j a  d a s h u r o r e  m e
p e r s o n i n  e  z e m r ë s .

Me Venusin, Marsin dhe Uranin kundra
paralajmërojnë një ngritje të menjëhershme
tensionesh, si edhe ndonjë vendim që
mund të merret në mënyrë të pakontrollu-
ar. Nguliteni mirë në mendje se gjaknxe-
htësia dhe paragjykimet mund të ndikojnë
që të bëni më shumë se një gabim.

Hëna pozicionohet me Venusin dhe Mars-
in. Do të keni fërkime me një familjar që
këmbëngul që gjithçka shkon mirë, ndër-
sa në realitet ka tensione të fshehura.
Kush jeton në çift, duhet të bëjë kujdes
që të mos ndërlikojë atë që është e thjesh-
të dhe e drejtpërdrejtë.

S o t  d o  t ë  j e n i  n i s m ë t a r  i  i n i c i a t i -
v a v e  t ë  b u k u r a  n ë  g r u p .  D o  t ë
a r g ë t o h e n i  j a s h t ë  m a s e ,  d u k e  h a r -
r u a r  ç d o  s h q e t ë s i m .  D o  t ë  d ë g j o n i
k ë r k e s a t  e  p a r t n e r i t  d h e  t ’ i  p l o t ë -
s o n i  d ë s h i r a t ,  g j ë  e  c i l a  d o  t ë
f o r c o j ë  l i d h j e n .

Me  nd i k im in  e  Hënës  p r i t en  u l j e  dhe
ng r i t j e  t ë  humor i t  në  l i dh je  me  sqa -
r i m e  f a m i l j a r e ,  p o r  j o  p ë r b a l l j e
zënkash .  Ç l i rohun i  nga  të  t j e rë t .  Ve-
p r o n i  s i p a s  m e n d j e s  s u a j ,  p o  u
dashu r  f a re  t ’ u  pë rsh ta ten i  r i tmeve
të  t ë  t j e rëve .

Të jeni më të dashur nuk ju bën veçse
mirë. Padyshim do të lehtësonte ndjeshëm
raportet me personin që keni në krah. Mos
e harroni! Ndërhyrja e një familjari në punët
tuaja do t’ju nervozojë disi, por nuk keni
çfarë bëni.

Hëna nuk ka shumë gjëra për t’ju thënë.
Nga ana t jetër,  Merkuri  dhe Venusi ju
mbikëqyr in dhe i  bëjnë g jërat  më të
th jesh ta .  Me mbështe t jen  e  vyer  të
planet i t  të dashurisë, do të tejkaloni
keqkuptime të rast i t  me partnerin.

Një person ju tërheq së tepërmi e për rrjedhojë
do të bini në kurthin e dashurisë, duke u ush-
qyer me iluzione dhe ëndrra. Por ndërkaq e
keni vetë në dorë nëse kjo dashuri do të ma-
terializohet. E rëndësime është të tregoheni
në çdo çast vetja e juaj.

Falë Jupiterit që ju mbështet, nëse keni
ndonjë ide të bukur që ju shkon ndërmend,
vëreni në veprim. Do t’ia dilni të gjeni
edhe aleatë. Nëse do të ketë fërkime bren-
da familjes, largojuni duke i kaluar me
sportivitet.

Dialogu i Vuçiçit ka për
synim njohjen e Kosovës

Dje në 'Deutsche Welle'

Ivica Petroviç, Beograd

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

... “Blic”, ai ka shkruar se në
Serbi duhet të fillojë një dialog i
brendshëm për Kosovën dhe se
Serbia duhet të jetë realiste karshi
zhvillimeve në Kosovë, dhe jo ta
fusë kokën në rërë si struci.

ULJA E TONEVE
DHE TENSIONEVE

Dialogu për Kosovën në Serbi
duhet të fillojë në shtator, por sh-
krimi i tij në “Blic” dhe një interv-
istë (që i ngjante më shumë mono-
logut) në “TV Pink” ka lënë edhe
shumë çështje të hapura. Vuçiçi,
në vend të platformës për dialog të
brendshëm ka ofruar shumë fra-
za, ku nuk shihet se kush do ta
organizojë apo do të përkujdeset
për këtë dialog, sa do të zgjasë ai
dhe në çfarë formati do të mbahet.

Dushan Janjiç, koordinator i
Forumit për Raporte Etnike, thotë
për “DW” se nuk është optimist se
ky dialog do të rezultojë me suk-
ses: “Vuçiçi nuk ka, në fakt, një
ide të qartë se për çfarë do të bise-
dohet. Por paraprakisht i ka quaj-
tur si të dështuar të gjithë ata që
janë kundër këtij dialogu. Një tekst
dhe një ton i tillë, si dhe arroganca
e tij, nuk janë një nisje e mirë dhe
krijojnë rezistencë ndaj këtij dia-
logu”. Janjiç mendon se këto tek-
ste paraqesin një lloj manipulimi
me dialogun, sipas motos “Unë ju
kam pyetur, ju po heshtni dhe nuk
po përgjigjeni. Ndaj kam vendosur
vetë, ndërsa përgjegjësitë do t’i
ndajmë të gjithë”.

Nëse Vuçiçi vërtet do një dialog
të mirëfilltë, atëherë duhet t’i qetë-
sojë mediat që ka nën kontroll,
ndërsa BIA (shërbimi sekret në
Serbi) duhet të ndërpresë diskual-
ifikimet e njerëzve që mund të jap-
in kontribut në dialog. “Asgjë nuk
mund të arrihet në një atmosferë
ku qytetarët nuk e kanë të qartë
se çfarë po bëjnë politikanët e tyre.
Ne nuk e dimë se çfarë kanë bërë
ata deri më tani, deri ku kanë mbër-
ritur dhe çfarë është tani në tav-
olinë. Si mund të zhvillohet një di-
alog nëse mediat e Vuçiçit, si gaze-
ta ‘Informer’, ju turren dhe sul-
mojnë (siç më ka ndodhur edhe
mua vetë) se jeni bashkëpunëtor i
terroristit dhe bosit të drogës Ra-
mush Haradinaj”, - pohon Janjiç.

NJOHJA E KOSOVËS NUK
ËSHTË FORMULA MAGJIKE

Situata në Ballkan po ndryshon
me shpejtësi, thotë për “DW” Dus-
han Prorokoviç, nga Qendra për
Alternativa Strategjike. Mali i Zi
është futur në NATO, ndërsa Maqe-

donia ka intensifikuar sërish për-
pjekjet për anëtarësim. “Në këtë
kontekst e shoh edhe iniciativën
e fundit për zgjidhjen e çështjes së
Kosovës. Tani dëshirohet përshpe-
jtimi i procesit dhe një përfundim
sa më i shpejtë i procesit, si dhe
futja e Kosovës në Kombet e Bash-
kuara - ndoshta vitin e ardhs-
hëm”, - mendon ai. Prorokoviç po-
hon se ky dialog i brendshëm ka
për qëllim legjitimimin e gjithë
procesit.

“Ne do të zhvillojmë një gjoja
dialog, i cili në fund do të rezul-
tojë me njohjen e realitetit, që do
të thotë se Kosova do të bëhet
anëtare e OKB-së pa njohjen for-
male nga Serbia. Ky është modeli i
dy Gjermanive, për të cilin flitet
që nga viti 2008 dhe që nënkupton
marrëveshjen mes Beogradit dhe
Prishtinës, që duhet të kenë

raporte si dikur Berlini Lindor dhe
Boni”.

Dushan Prorokoviç thotë se në
opinion kjo do të paraqitet si një
zgjidhje e mesme: “Ne nuk e kemi
njohur Prishtinën, nuk do të ven-
dosim raporte diplomatike, por
Kosova do të legjitimojë statusin e
anëtares në OKB, sepse ky është
realiteti”. “Mendoj se gjërat po sh-
kojnë në këtë drejtim”, - thotë bash-
këbiseduesi i “DW”, por kjo sipas
tij, “nuk do ta zgjidhë përfundi-
misht çështjen e Kosovës, sepse
Serbia do të përballet me probleme
shumë serioze”.

“Anëtarësimi i Kosovës në OKB
do të dëmtonte pozitën e Serbisë në
shtigje afatgjata. Pas kësaj do të
mund të pritej edhe anëtarësimi i
shpejtë i Kosovës në NATO, që do
të thotë se do të ndryshonte edhe

“Anëtarësimi i Kosovës në OKB do të dëmtonte
pozitën e Serbisë në shtigje afatgjata. Pas kësaj do

të mund të pritej edhe anëtarësimi i shpejtë i
Kosovës në NATO, që do të thotë se do të

ndryshonte edhe pozita e Serbisë, e cila do të
detyrohej ndoshta edhe vetë të bëhet anëtare e

NATO-s”, - pohon Prorokoviç. “Mendoj se më pas
mund të priten shumë shpejt edhe aktakuza e

Kosovës kundër Serbisë për gjenocid dhe
probleme të mëdha rreth përcaktimit të vijës

kufitare, që Serbinë do ta fuste në probleme shumë
të mëdha dhe të mundimshme.

pozita e Serbisë, e cila do të detyro-
hej ndoshta edhe vetë të bëhet
anëtare e NATO-s”, - pohon Pro-
rokoviç. “Mendoj se më pas mund
të priten shumë shpejt edhe ak-
takuza e Kosovës kundër Serbisë
për gjenocid dhe probleme të
mëdha rreth përcaktimit të vijës
kufitare, që Serbinë do ta fuste në
probleme shumë të mëdha dhe të
mundimshme. Ndaj mendoj se dog-
ma se njohja e Kosovës do t’i zgjidhë
problemet është shumë e rrezik-
shme dhe e gabuar”, - pohon ai.

MJEGULLA E VUÇIÇIT

Dushan Janjiç mendon se
Vuçiçi ka për qëllim të arrijë një
konsensus, por vetëm për ndarjen
e përgjegjësive. “Ai po kërkon
mbështetje në negociata, me qëllim
që të marrë vendime për të ardh-
men e Serbisë. Por dialogu nuk
mund të shërbejë si manipulim për
hedhjen e përgjegjësisë atyre që
mbase e kanë mbajtur kokën si
struci në rërë.” Analistët në Serbi
mendojnë se Vuçiçi po hedh mjeg-
ull në të gjithë procesin. Prorok-
oviç pohon se “nuk dihet as korni-
za institucionale e dialogut të
paralajmëruar. Nuk dihet nëse do
të zhvillohet në parlament apo në
kuadër të ndonjë institucioni
tjetër”.

Parë nga perspektiva e sotme,
opozita nuk do të marrë pjesë në
këtë dialog: “Mendoj se edhe par-
titë që në dy dekadat e fundit thonë
se Kosova është e pavarur, do të
tërhiqen nga ky dialog dhe do t’ia
lënë përgjegjësinë Vuçiçit për këto
vendime”.
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Luçiano Moxhi i ka
vënë vetes një objek
tiv: ta kthejë Partiza-

nin në një mini-Juventus.
Këshilltari i presidentit
Demi, në një intervistë të
dhënë për 'Top Channel' ka
treguar planin e tij për
transformimin e klubit,
duke filluar nga akademia,
ndërsa beson se me
Julianon, skuadra do të bëjë
hapa para. Moxhi është i sig-
urt për suksesin e Julianos
dhe nuk e quan një bast për
t'i fituar, siç vlerëson aktu-
alisht trajnerin e zgjedhur
në pankinën e Shqipërisë,
Kristian Panuçi.

Përse i sugjeruat presi-Përse i sugjeruat presi-Përse i sugjeruat presi-Përse i sugjeruat presi-Përse i sugjeruat presi-
dentit Demi emrin e Markdentit Demi emrin e Markdentit Demi emrin e Markdentit Demi emrin e Markdentit Demi emrin e Mark
Julianos për stolin e Parti-Julianos për stolin e Parti-Julianos për stolin e Parti-Julianos për stolin e Parti-Julianos për stolin e Parti-
zanit?zanit?zanit?zanit?zanit?

Të jem i sinqertë, nuk e
zgjodha unë trajnerin, por
vetëm e këshillova presiden-
tin Demi për emrin e
Julianos. Për të qenë trans-
parent, për të sugjeruar një
trajner duhet të kesh disa
gjëra parasysh. Sikurse unë
Julianon e njihja mirë si
lojtar, dhe për më shumë ka
punuar dhe ka marrë lek-
sione nga trajnerë mjaft të
njohur si Lipi, Ançeloti dhe
Kapelo, e shihja që ai ndiqte
me vëmendje problemet që
hasnin këta trajnerë. Në
vitet e fundit që ishte te Ju-
ventus, Juliano më shumë
ishte trajner se lojtar, dhe
për këtë motiv ndoqa me
kujdes edhe eksperiencën e
tij te Latina në Serie B,
skuadër të cilën e mori në
vendin e fundit dhe e renditi
në mesin e tabelës. E njoh
mjaft mirë atë, si një djalë
me shumë karakter, që
dëshiron të fitojë shumë,
dhe këto ishin motivet që më
çuan t'i sugjeroj presidentit
Demi ta merrte si trajner
Julianon.

Në ekipin përfaqësues,Në ekipin përfaqësues,Në ekipin përfaqësues,Në ekipin përfaqësues,Në ekipin përfaqësues,
Federata Shqiptare kaFederata Shqiptare kaFederata Shqiptare kaFederata Shqiptare kaFederata Shqiptare ka
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pasi është një emër i madhpasi është një emër i madhpasi është një emër i madhpasi është një emër i madhpasi është një emër i madh
si  ish-lojtarsi  ish-lojtarsi  ish-lojtarsi  ish-lojtarsi  ish-lojtar,  por jo  me,  por jo  me,  por jo  me,  por jo  me,  por jo  me
shumë eksperiencë nëshumë eksperiencë nëshumë eksperiencë nëshumë eksperiencë nëshumë eksperiencë në
drdrdrdrdrejtim të skuadraejtim të skuadraejtim të skuadraejtim të skuadraejtim të skuadravvvvveeeee. E. E. E. E. E
njëjta lëvizje është bërënjëjta lëvizje është bërënjëjta lëvizje është bërënjëjta lëvizje është bërënjëjta lëvizje është bërë
edhe nga Partizani, që kaedhe nga Partizani, që kaedhe nga Partizani, që kaedhe nga Partizani, që kaedhe nga Partizani, që ka
afruar Julianon, është kyafruar Julianon, është kyafruar Julianon, është kyafruar Julianon, është kyafruar Julianon, është ky
një bast për t'u fituar?një bast për t'u fituar?një bast për t'u fituar?një bast për t'u fituar?një bast për t'u fituar?

Jo, te Partizani nuk do të
jetë një bast, por një siguri,
përndryshe çfarë këshilltari
do të isha, do të këshilloja
keq presidentin, ndaj me
Julianon garantoj siguri.
Nuk ka asnjë rrezik, pasi
duke njohur mirë Julianon
e di se çfarë kërkon ai, çfarë
do të arrijë. Për sa i përket
zgjedhjes së Federatës për
Panuçin nuk mundem të
flas, por di të them me bind-
je se ka qenë një lojtar i
madh, një kampion, duhet
thjesht ta përkrahin në
mënyrë që ai të bëjë të
njëjtat gjëra pozitive siç i
realizoi De Biazi. Panuçin e
njoh pak, sigurisht edhe ai
dëshiron të bëjë mirë në
drejtimin e Kombëtares së
Shqipërisë, por mendoj se
Panuçi do të jetë një bast për
t'u fituar, ndërsa zgjedhja e
Julianos te Partizani jo.

Këshilltari italian i presidentit Demi beson se do ta kthejë Partizanin në majë

Moxhi: Juliano është
më i mirë sesa Panuçi

"Big Luçiano" del garant për trajnerin e ri

Fituesi në kampionatinFituesi në kampionatinFituesi në kampionatinFituesi në kampionatinFituesi në kampionatin
shqiptar paragjykohetshqiptar paragjykohetshqiptar paragjykohetshqiptar paragjykohetshqiptar paragjykohet
shumë, siç ishte së fundmishumë, siç ishte së fundmishumë, siç ishte së fundmishumë, siç ishte së fundmishumë, siç ishte së fundmi
edhe rasti i Kedhe rasti i Kedhe rasti i Kedhe rasti i Kedhe rasti i Kukësit…ukësit…ukësit…ukësit…ukësit…

Normalisht për fituesin
duhet të rezervohen vetëm
duartrokitje, por nëse në
Shqipëri fituesi kontesto-
het, më mirë të kontesto-
hesh se të marrësh duartro-
kitje. Megjithatë, unë besoj
në futbollin e ndershëm dhe
do të jap gjithçka për të ndi-
hmuar presidentin Demi,
kjo është e sigurt. Besimi im
nis nga fusha e lojës; atje
shihet çdo gjë dhe nuk mund
të tradhtoj Presidentin, klu-
bin dhe tifozët. Ne do të
përpiqemi të transmetojmë
besimin tonë.

Cili është komenti juajCili është komenti juajCili është komenti juajCili është komenti juajCili është komenti juaj
për deklaratat e lëshuarapër deklaratat e lëshuarapër deklaratat e lëshuarapër deklaratat e lëshuarapër deklaratat e lëshuara
së fundmi nga Zdenek Ze-së fundmi nga Zdenek Ze-së fundmi nga Zdenek Ze-së fundmi nga Zdenek Ze-së fundmi nga Zdenek Ze-
man?man?man?man?man?

Po, e kam lexuar interv-
istën e Zeman. Dua të citoj
diçka, sepse gazetari që e ka
intervistuar nuk është
treguar serioz. Sikurse Zem-
an është i njohur, pasi gjith-
monë flet keq për Juven-
tusin dhe personalisht për
mua, ai kënaqet dhe po ash-
tu edhe gazetarët. Por kur
një gazetar merr një
përgjigje sikurse Zeman ka
deklaruar se Moxhi kudo që
shkon klubet falimentojnë,
që personalisht nuk më re-
zulton e vërtetë kudo ku
kam punuar, gazetari duhej
të pyeste Zeman se cilat janë
klubet që kanë falimentuar.
Mendoj se, edhe nëse mund
ta ketë konsumuar këtë py-
etje, Zeman nuk ka ditur
çfarë përgjigje të japë, pasi
praktikisht klubet ku kam
punuar kanë fituar gjithçka

që mund të fitonin dhe kanë
qenë të shëndetshëm finan-
ciarisht. Juventusi që kam
drejtuar unë nuk ka qenë i
varur nga "FIAT"-i, kompa-
nia që ishte në menaxhimin
e familjes Anjeli, madje klu-
bi i kishte borxh "FIAT"-it 55
miliardë lireta. Ne ia
kthyem borxhin dhe në 12
vite. Juventusi im fitoi të
gjitha trofetë e mundshme,
duke mos i kërkuar asnjë
qindarkë aksionerit krye-
sor të klubit. Çdo gjë e kam
bërë me forcat e mia duke
blerë lojtarë dhe duke i shi-
tur me shifra të kon-
siderueshme. Më bën përsh-
typje fakti që më sulmon një
person si Zeman, i cili ka
dështuar kudo. Mjafton të
përmend si fakt aventurën e
tij të fundit në Zvicër, ku
skuadrën e Luganos e dër-

goi në vendin e parafundit,
ndërkohë që pas largimit të
Zeman, Tramexani mori
drejtimin e Luganos dhe e
dërgoi në kupat e Europës,
ndaj më mirë Zeman duhet
të mendojë më shumë për të
stërvitur skuadrat sesa të
flasë keq për personat.

Cilat janë synimet dheCilat janë synimet dheCilat janë synimet dheCilat janë synimet dheCilat janë synimet dhe
çfarë do të realizoni te klu-çfarë do të realizoni te klu-çfarë do të realizoni te klu-çfarë do të realizoni te klu-çfarë do të realizoni te klu-
bi Partizani?bi Partizani?bi Partizani?bi Partizani?bi Partizani?

Unë nuk jam drejtues te
Partizani që vendos, por
këshilltar i presidentit Demi.
Si i tillë e kam këshilluar
presidentin Demi, që të kri-
jojmë një Juventus të vogël,
pra atë që unë bëra në Tori-
no, por edhe me Napolin. Një
prej synimeve që do të ketë
klubi i Partizanit do të jetë
puna në sektorin e ekipit të
të rinjve. Organizimi atje
duhet të jetë perfekt në
mënyrë që të prodhojë
lojtarë për të qenë pjesë e
ekipit të parë, dhe më pas
është trajneri ai që do t'i in-
granojë lojtarët më të spika-
tur që do t'i shërbejnë klu-
bit. Kështu është përmirë-
suar futbolli italian, ndaj
edhe te Partizani do të puno-
het në të njëjtën mënyrë për
t'u përmirësuar. Në çdo
klub ku kam punuar kam
zhvilluar gjithnjë merkato,
duke pasur në skuadër edhe
lojtarë mjaft të rëndë-
sishëm, duhet të bazohemi
te akademia.

Me cilin nga presidentëtMe cilin nga presidentëtMe cilin nga presidentëtMe cilin nga presidentëtMe cilin nga presidentët
që keni njohur në Itali doqë keni njohur në Itali doqë keni njohur në Itali doqë keni njohur në Itali doqë keni njohur në Itali do
ta krahasonit presidentinta krahasonit presidentinta krahasonit presidentinta krahasonit presidentinta krahasonit presidentin
Demi?Demi?Demi?Demi?Demi?

Presidentin Demi do ta
cilësoja një person mjaft ale-
gro dhe shumë inteligjent.
Inteligjent sepse di se ku
bëhet biznes dhe si arrihet
biznesi. Edhe në aktivitetet
e tij të tjera ai po më ndjek
me vëmendje, sikurse në bi-
znesin e klubit, dhe unë do
të përpiqem t'i dhuroj presi-
dentit kënaqësitë që ai i meri-
ton në të gjitha fushat e bi-
znesit që po punon, përf-
shirë edhe futbollin. Respe-
ktoj personalitetit e Gaz
Demit, theksoj se në kra-
hasim me shumë presidentë
në Itali, Demi e njeh jetën
shumë më mirë se të tjerët
dhe po të analizojmë figurat
e presidentëve italianë,
shumë prej tyre duhet të
ndërrojnë profesion. Kujdes,
futbolli italian është në
rënie, pikërisht për mung-
esë të drejtuesve. Për shem-
bull, Juventus fitoi 6 kampi-
onate, pasi skuadrat e tjera
nuk kanë pasur drejtues,
ndaj Juventus ka fituar dhe
do të vazhdojë të fitojë pikër-
isht se ka drejtues të aftë.

EUROPA LEAGUE

Skënderbeu
mposhtet

në Çeki nga
Mllada

Skënderbeu është
mposhtur në Çeki nga

Mllada Boleslav, por gjith-
sesi ka mundur të shënojë
një gol, i cili mund të ketë
vlerat e kualifikimit.
Ndeshja e vlefshme për
turin e tretë paraelimina-
tor të vlefshëm për Euro-
pa League, ka parë një
Skënderbe që ka vuajtur
forcën fizike të rivalit, i cili
në më shumë sesa një rast
iu afrua golit të parë, mad-
je duke goditur dhe
traversën, por mundi ta
gjejë vetëm në minutën e
42-të me anë të Kramostës.
Edhe pjesa e dytë ishte një
kopje e së parës, me çekët
që kanë kontrollin e
ndeshjes, por në minutën
e 86-të Liridon Latifi do të
shënojë golin e barazimit
për Skënderbeun, i ndih-
muar dhe nga devijimi i
një mbrojtësi çek. Por pa
kaluar as 60 sekonda, Ml-
lada rikthehet në avan-
tazh me anë të Janos, që
shënon një gol të bukur me
finte. Mbyllet 2-1 për Ml-
ladën, por Skënderbeu ka
shanse të mira kualifiki-
mi, pikërisht falë golit të
Latifit.

MBROJTËSI

Tashmë
është serioze,

Ajeti drejt
zyrtarizimit

Arlind Ajeti e ka të
ardhmen e tij larg

Torinos, por në Serinë A,
pasi tashmë gjërat janë
bërë serioze dhe e ardhm-
ja e qendërmbrojtësit
pritet të mësohet shumë
shpejt. Spal, Benevento
dhe disa klube të Serisë B
e duan qendërmbrojtësin,
por duket se këtë garë po
e fiton Krotone, që tashmë
ka nisur bisedimet me
klubin e Torinos për të
huazuar Ajetin, shkruan
eksperti i merkatos, Gian-
luca Di Marzio. Qendërm-
brojtësi i Shqipërisë ka
edhe tri vite kontratë me
Torinon, por trajneri Mi-
hajloviç s'e ka në plane për
këtë sezon, ndaj edhe e la
jashtë ekipit, që tashmë po
kryen fazën përgatitore.

Bufon: Vitin
tjetër largohem

Xhanluixhi Bufon, i
cili tashmë mund të

konsiderohet edhe legjen-
da e Juventusit dhe Ital-
isë, ka pranuar për medi-
at italiane se ky mund të
jetë edhe viti i tij i fundit
me Juventusin. "Ky
mund të jetë sezoni im i
fundit dhe me të vërtetë
elektrizues. Dua të provoj
dhe të kënaqem me aspe-
ktin e veçantë të gjërave,
si me të gjitha përvojat.
Kur shkoni në një vend
dhe mendoni se është
hera e fundit, e vlerësoni
më shumë bukurinë dhe
doni të mbani mend emo-

cionet që ju sjell, përgjith-
monë. Do të jetë i veçantë si
sezon, por unë dua ta bëj
edhe më të frikshëm, duke
dëshmuar në maksimum af-
tësitë e mia, gjë që mund ta
ndihmojë Juventusin të
përsërisë arritjet që kemi
bërë në të kaluarën". Gjith-
ashtu Bufon ka folur edhe
për të vetmin trofe që nuk
ka mundur ta fitojë deri
tani, trofeu i Ligës së Kam-
pioneve, ku Bufon shprehet
se nuk do ta vendosë ky ko-
mpeticion nëse unë kam
dështuar apo kam ngritur
shumë trofe. "Nuk më jep
ankth, apo më shqetëson kjo

gjë. Nuk kam pasur kurrë
një domethënie negative, jo
as tani. Liga e Kampioneve
gjithmonë ka qenë një mo-
tivim për t'u përmirësuar
dhe shijuar disa emocione,
si përballja me disa lojtarë
në stadiume të caktuara".
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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. Bëhet një me psonisje.
5. Një mund të jetë qeveritar
11. Maiden që këndojnë.
13. Një ushtarak është solemn.
15. Inicialet e Mann shkrimtar nobelist.
16. Teket pa kufij.
18. Mbetet në fund.
19. Një treshe në skenë.
21. Një mongol i Timurlengut
23. Një peshk i rëndë.
25. Tiriac ish-tenist
26. Kufizojnë një takim.
27. U hodhën në Tartar nga Zeusi
30. Fillojnë nazet
31. Kalimi në krye.
32. Ishte gruaja që i dha ujë nga pusi Jezusit.
34. Janë portet.
35. Dashi kur mungon ai
37. Javier, shefi i diplomacisë së BE
38. Kufizohet në kufij

HORIZONTAL
1. Humanisti i Rotterdamit
6. Mund të jenë cigaresh.
12. Capirossi i MotoGP.
13. Eshtë bixhoz
14. I vetmi në orar.
15. Para Diego në Kaliforni.
16. Fillojnë sefte.
17. Eshtë makina për guidë.
21. Inicialet e Benigni-t.
23. Janë riparime.
25. Janë të brishtë.
27. Fillojnë largimin.
28. Ishin kambistë të dikurshëm.
29. Një motoskaf gare.
31. Kështu thirrej Marco Pantani.
32. Janë penjtë për moline.
33. Emër vajze.
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35. Janë edhe ato të cirkut.
36. Nuk ka tradhtari.
37. Janë baballarët.
38. Fillojnë titrat.
39. Ai dhe ajo.
40. Mbledh baskët separatistë.
41. Fillojnë saldimin.
42. Gjysma e krahut.
45. Në krye të armatës.
46. Gjysmë krisme.
47. Jepet për hartim.

VERTIKAL
1. Paul që qe poet i famshëm.
2. Dennis i Mclaren.
3. Këndohet në opera.
4. Gjysmë siklet.
5. Kufijtë e matjes.
6. I zhvillon kongresi.
7. Inicialet e Moravia-s
8. Janë krerë bandash.
9. Të fundit në tender.
10. Fund shkurti.
11. Mund të jenë grosistë

13. Ka shirit magnetik një e tillë.
15. Ishin  engjej të korit të lartë
17. Janë gjynahet
18. Bega komik.
19. Janë shemra.
20. Inicialet e Morricone-s.
22. Janë edhe ato fetare.
23. Një gjuajtës francez.
24. Gjika e Dora D'Istria-s.
26. Qytet grek.
29. Bëjnë katrorë me një kat.
30. Ishin  ndjekësit e Antistenit.
32. Shkruhet i treti.
34. Një sulm... kardiak.
36. Ki Moon i OKB
40. Inicialet e Rohmer.
43. Robert Mitchum.
44. Dy asa.

39. Ente Civile Europiane.
40. Një birrë.
41. Mbetur në fund.
42. Ramazzotti këngëtar
43. Janë në modë.
44. Janë tek në shaka.
45. Eshtë dite në mbledhje.
47. Një pjesë e kandidaturave.
49. Jessica Parker aktore.
50. Inicialet e Presley.
51. Akoma është ndryshe.
52. Janë brinjët në skuadër.
53. Qendër fitimi

VERTIKAL

1. Brad aktor.
2. Komandohet nga gjenerali.
3. Në hyrje të zonës
4. Janë në skaje

6. Janë librat e parë
7. Mund të jetë arme.
8. Incialet e Turgeniev.
9. Ndërmarrje Industriale Tiranë.
10. Mund të lakohet.
12. Janë araknidet si vejshua e zezë.
14. Mund të jetë e lirë në port.
17. Një mjet lundimi.
20. Shkroi Rinoceronti.
22. Ekstreme në ritëm.
24. Kalohen në gjumë.
28. Filmi i parë shqiptar.
29. Fillojnë takimet
31. Kufizojnë kënde.
32. Një depozitë drithi.
33. Janë vendet e para.
34. Një parabolë e tenistit.
36. Eshtë llogari që qërohet.
37. Shteti me Khartum.
38. Janë kapot e bandave.
40. Një thirrje e dëshpëruar nga direku.
41. Lidhin brigje.
42. Një lidhëz
46. King Cole i muzikës.
48. Fillojnë ndeshjen.
49. Sapo fillojnë.
50. Mbetet në fund.

- Mendojnë për të ardhmen me shqetësim,
dhe harrojnë të tashmen, nuk e jetojnë të
tashmen e as të ardhmen, (i humbin të dyja).

- Njerëzit mërziten nga fëmijëria, nxitojnë të
rriten, më pas shpresojnë të kthehen të
vegjël (fëmijë) përsëri.

- Njerëzit mund të kalojnë një oqean pa lagur
këmbët, por nuk mund të kalojnë kurrë jetën
e tyre pa lagur sytë....

- Gjërat e bukura duhet të luftosh për t'i pa-
sur.... dhe kur i ke, duhet të luftosh për t'i
mbajtur...!

- I dua njerëzit që kanë mbetur
në jetën time, ma bënë jetën
të mrekullueshme, i
falënderoj edhe njerëzit që u
larguan nga jeta ime, ma
bënë jetën fantastike...

- Në botë ka njerëz që kanë
para... dhe njerëz që janë të
pasur...

- Gabimi i atij që punon me
dëshirë dhe ëndje është më i
mirë se të qëlluarit e atij që
punon pa dashje.
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E L S A B O T I M E T T

L A K O N I K E T V T I

M O N O T O N V E T E M

B O L E R O I B E R I K E

S I T A R R R I P A T

P B I M E S I A A T A

I K E A T A A V A A D

N A T A M I A A P E L

H I J A K S S T O L

A N E T D A F H L T

B A T H E R E T I K E

I T H O N O R A R I T T

T K A P I T A L I S T E

O A L A K R A T R L

R E A I O S J I A E

E S N A T O T I F

M I S S P O E T N O

N I K I M L A M E N

A N E S T E Z I S T R A

T A B A R A K A T I T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33

34 35 36

37 38 39

40 41 42

43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32

33 34 35

36 37 38

39 40 41 42 43 44

45 46 47

4 2 9 4 1 10 5 10

2 F 7 8 6 15 3 6 10 3 1

1O 2 8 5 3 9 3 7 9

5 K 1 2 3 11 3 4 7 5 8 4

1 A 2 8 11 1 12 8 11 3 13 8

5 3 6 3 12 8 13 8 1 6

5 11 3 16 3 6 6 6 1

1 7 4 3 13 7 3 6

2 3 8 7 5 1 11 3 4

7 6 4 1 4 3 13 7 4 3 6

11 3 2 16 8 11 9 15 4

7 4 8 6 8 8 16 8 3 10
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