
Vijon në faqen 20

Lexova jo shumë i çuditur një ko-
ment të z.Auron Tare si “replikë” 

të një postimi tim për strukturën e parë 
të Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit, 
pararendësja ...

Në vend të një replike 
me Auron Taren

Nga KASTRIOT DERVISHI
Replika

 Ditëse

(Në foto)  Ambasadorja holandeze në Tiranë, Dewi Van de Werd
Në faqen 6
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NENTORI I VITIT ‘77

Ditari i Lasgushit:
Në Poradec jam i 
shkretë si eremit,
s’vete në pijetore

Në faqen 5

Ngjarja ndodhi mbrëmë në darkë në Bathore

Policia: Makina “Hummer” ishte e parkuar. Policia: Makina “Hummer” ishte e parkuar. 
Sasia e tritolit ishte e vogëlSasia e tritolit ishte e vogël

Eksploziv makinës
së presidentit të 
Kamzës, Qarri: E 
vërteta e ngjarjes

Automjeti i presidentit të ekipit të Kamzës, Naim 
Qarrit, shpërtheu dje me eksploziv. Ngjarja u shënua 
rreth orës 20:30 në zonën e Bathores, ndërsa mjeti tip 
“Hummer” ndodhej i parkuar. Si pasojë  ..
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INTERVISTA

Deputeti i PD-së
Isuf Çelaj: Përkrah
Ramës për kërkesat

e tropojanëve

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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PRITEN REAGIMET

Rezoluta e SHBA:
600 milionë USD

për muxhahedinët
që rrinë në Tiranë

ARSYET E POLICISE HOLANDEZE PER PRISHJEN E MARREVESHJES SE LEVIZJES SE LIRE

RIKTHIMI I VIZAVE PER
SHQIPERINE, JA RAPORTI

Si ta bindim Holandën të mos 
heqë vizat për shqiptarët? 

Pas lajmit që policia dhe prokuroria 
holandeze  i paska propozuar qe-

verisë në Hagë që të pezullojë lëvizjen 
e lirë për shqiptarët, rrjetet sociale u 
bombarduan ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga VINCENT TRIEST i

“Kriminelët shqiptarë shihen si kërcënim serioz për shoqërinë tonë”. 
Ambasadorja holandeze: Raporti konfidencial. Berisha: Faji i ‘Noriegës’

Nga XHENSILA KODRA

 

Hakmarrja mes 
bandave rivale

te ‘të fortët’ 
e viteve ‘90

HISTORITE

Në faqet 10-11

 

Mesazhet erotike 
të aktores së 

“2XL”, rrëfehet 
Eliona Pitarka

Suplement

“SUMMER PAGES” Detajet e ngjarjes, gjykata heton në liri 30-vjeçarin, “arrestimi është i paligjshëm”

E fejuara e denoncoi për përdhunim, flet Juliani

Në faqen 8

I riu: I gjeta SMS e foto në telefon. Hakmerret se e ndava para dasme
Nga KLODIANA LALA së tij, iu kthye në makth. 

“Gazeta Shqiptare” zbardh 
historinë e plotë, të rrallë, 
të një çifti të ri. Mesdita e 
së dielës, e gjeti Julianin në 
bankën e të akuzuarve në 
gjykatën e Tiranës. Ish-e fe-
juara e kishte denoncuar për 
kryerje të marrëdhënieve ...

Të dielën e 20 gushtit, 
Julian H. do të digjte 

shaminë e beqarit, do të lid-
hte kurorë me R., dhe do 
t’i premtonte asaj dashuri 
të përjetshme. Por, fati nuk 
deshi. Dita që, në fakt, duhet 
të ishte më e lumtura e jetës 

Naim Qarri
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INTERVISTA
ZGJEDHJET



Flet deputeti i Tropojës, nga internimi në Çermë të Lushnjës deri te salla e parlamentit

Isuf Çelaj: Përkrah Ramës
për kërkesat e tropojanëve
"Njohjet e mia me Berishën dhe Bashën"



Valentina Madani

Isuf  Çelaj ka lindur në kampin e internimit në Çermë të
Lushnjës. Origjina e tij vjen nga trojet shqiptare matanë
kufirit, në Vuthaj, të krahinës së Plavës dhe Gucisë, zonë

kjo e njohur për patriotizmin ndër vite. Z.Çelaj tregon për
"Gazeta Shqiptare" për dëbimin e familjes nga Mali i Zi, ven-
dosjen në Malësinë e Gjakovës, burgosjen e të atit gjatë dik-
taturës komuniste, internimin në kampet e përqendrimit
në jug të vendit, rikthimin në vendlindje dhe lidhjet e para
me PD-në. Më 25 qershor është i mandatuari i banorëve të
Tropojës drejt Kuvendit të Sh-
qipërisë. Ai flet për njohjet me Sali
Berishën, ndikimin e tij gjithmonë
te vota djathtas e tropojanëve,
punën disavjeçare në të njëjtin in-
stitucion me Lulzim Bashën dhe se
si nuk do të ngurrojë të ecë përkrah
me kryeministrin socialist Edi
Rama për hir të zgjidhjes së kërke-
save që kanë banorët e Malësisë së
Gjakovës.

Z. Çelaj, çfarë ju shtyu që tëZ. Çelaj, çfarë ju shtyu që tëZ. Çelaj, çfarë ju shtyu që tëZ. Çelaj, çfarë ju shtyu që tëZ. Çelaj, çfarë ju shtyu që të
bëheni pjesë e politikës, konkre-bëheni pjesë e politikës, konkre-bëheni pjesë e politikës, konkre-bëheni pjesë e politikës, konkre-bëheni pjesë e politikës, konkre-
tisht PD-së?tisht PD-së?tisht PD-së?tisht PD-së?tisht PD-së?

Angazhimi im në politikë, dhe
konkretisht te PD-ja, ka zanafillën e
vet që me lindjen e pluralizmit në
dhjetor '90 e janar '91 në qytetin e
Bajram Currit. Në vazhdim kam
mbështetur të djathtën, nisur edhe
nga origjina e familjes sime, pasi
bëjmë pjesë në familjet e persekutuara nga regjimi komunist,
duke qenë pjesë e grupit për ngritjen e strukturave për
themelimin e degës së PD-së për Tropojën. Sot i kujtoj me
shumë respekt për punën e bërë dhe sakrificat e guximin e
treguar në atë periudhë miqtë e mi, si kryetarin e parë të
PD-së së rrethit, mësuesin tim të tetëvjeçares, z. Rasim
Hasani, dhe intelektualët e tjerë si Hysen Osmanaj, Jakup
Hoxha, Aleksandër Biberi, Sabah Jemishta, Halil Mala
(Gjongecaj), Osman Islamaj, Hysni Hoxha, Rame Dunisha,
Xhevdet Mehmeti, Ali Metaliaj, Sherif Hasandoci, Hasan
Ponari, Muzli Dardha, Hasan Vatoci etj., ku për momentin
nuk po më kujtohen emrat, pasi presionet e kërcënimet që
na bëheshin nga elementet e partisë-shtet ishin të shumta.

JJJJJu vini ngu vini ngu vini ngu vini ngu vini nga shtra shtra shtra shtra shtresa e ish-të përesa e ish-të përesa e ish-të përesa e ish-të përesa e ish-të përndjekurvndjekurvndjekurvndjekurvndjekurve politikë, pore politikë, pore politikë, pore politikë, pore politikë, por
kush është në të vërtetë Isuf Çelaj?kush është në të vërtetë Isuf Çelaj?kush është në të vërtetë Isuf Çelaj?kush është në të vërtetë Isuf Çelaj?kush është në të vërtetë Isuf Çelaj?

Kam kryer arsimin e mesëm në Tropojë dhe Universite-
tin Bujqësor të Kamzës në Tiranë me rezultate të larta, ku
në përfundim të studimeve, dekanati i fakultetit kërkoi të
më mbanin asistent-pedagog, por për arsye biografie nuk ar-
rita të qëndroja. Kam punuar katër vite në Kooperativën e
Margegajve si mjek veteriner, pastaj në vitet '92-'95 si asis-
tent-pedagog në UB Kamëz. Më pas kam punuar në Minis-
trinë e Rendit deri në vitin '98. Jam diplomuar si jurist në
Universitetin Shtetëror të Tiranës pranë Fakultetit të Drejtë-
sisë. Nga viti '98 deri në shtator 2005 kam punuar në sektor-
in privat. Kurse nga viti 2005-tetor 2013 kam punuar në Min-
istrinë e Brendshme si Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimeve
Mbështetëse e Sekretar i Përgjithshëm i kësaj ministrie,
detyra të cilat jam munduar t'i kryej me korrektësi dhe in-
tegritet moral në respekt të ligjit, por edhe të njerëzve, pa

bërë asnjë dallim politik apo partiak, të majtë apo të djathtë.
Siç ju thashë më sipër, lidhja ime me të djathtën është e ka-
hershme. Familja ime është me origjinë nga Vuthaj, fshat në
trojet etnike shqiptare të krahinës së Plavës e Gucisë e një
nga trevat më patriotike shqiptare, ku edhe kanë dhanë jetën
në luftë me forcat serbo-malazeze në mbrojtje të këtyre
trojeve. Kemi qenë shtëpi e madhe e me emër në zonë (Shtë-
pia e Çelës së Vuthajve) me prona (livadhe, kullota, pyje e
bjeshkë) e me numër të madh tufash me bagëti (dele, lopë,
kuaj), edhe andej kufirit në Vuthaj, edhe këtej kufirit, nga
ana shqiptare, në pjesën e Ceremit në Vranicë e Markofcë.
Pra, nisur nga kjo origjinë, lidhja ime me të djathtën ka qenë
krejt e natyrshme, shtuar kësaj faktin se babai im, Zenel Çelaj

ka qenë i internuar nga regjimi i
kaluar në kampin famëkeq të Tepe-
lenës në vitet '51-'53 dhe në burg,
në hetuesi speciale për rreth dy
vite, ku pastaj në vitin '58 deri në
vitin '66 e gjithë familja ime është
internuar për arsye politike në ka-
mpet e internimit të Lushnjës, si
në Savër, Plug, Gradishtë e Çermë,
ku edhe kam lindur,

Çfarë do të thotë për ju të për-Çfarë do të thotë për ju të për-Çfarë do të thotë për ju të për-Çfarë do të thotë për ju të për-Çfarë do të thotë për ju të për-
faqësosh popullin e Tropojës nëfaqësosh popullin e Tropojës nëfaqësosh popullin e Tropojës nëfaqësosh popullin e Tropojës nëfaqësosh popullin e Tropojës në
KKKKKuvuvuvuvuvendin e Shqipërisë?endin e Shqipërisë?endin e Shqipërisë?endin e Shqipërisë?endin e Shqipërisë?

Të përfaqësosh popullin e Malë-
sisë së Gjakovës në tempullin më
të lartë të demokracisë siç është
Kuvendi i Shqipërisë është nder e
krenari, por njëkohësisht është
edhe përgjegjësi e madhe, pasi hal-
let dhe problematikat në këtë zonë
janë të shumta dhe ndjenja e

përgjegjësisë për të bërë diçka më mirë për ata njerëz fisnikë
e krenarë është shumë e madhe për mua!

PD-ja akuzon mazhorancën qeverisëse se më 25 qershorPD-ja akuzon mazhorancën qeverisëse se më 25 qershorPD-ja akuzon mazhorancën qeverisëse se më 25 qershorPD-ja akuzon mazhorancën qeverisëse se më 25 qershorPD-ja akuzon mazhorancën qeverisëse se më 25 qershor
bbbbbleu vleu vleu vleu vleu votaotaotaotaotat e shqiptarëvt e shqiptarëvt e shqiptarëvt e shqiptarëvt e shqiptarëveeeee. A u vu r. A u vu r. A u vu r. A u vu r. A u vu re një gjë ee një gjë ee një gjë ee një gjë ee një gjë e
tillë edhe në zonën tuaj elektorale dhe përsetillë edhe në zonën tuaj elektorale dhe përsetillë edhe në zonën tuaj elektorale dhe përsetillë edhe në zonën tuaj elektorale dhe përsetillë edhe në zonën tuaj elektorale dhe përse
nuk 'shiten' tropojanët, por historikishtnuk 'shiten' tropojanët, por historikishtnuk 'shiten' tropojanët, por historikishtnuk 'shiten' tropojanët, por historikishtnuk 'shiten' tropojanët, por historikisht
vvvvvotojnë PD-në?otojnë PD-në?otojnë PD-në?otojnë PD-në?otojnë PD-në?

Të them të drejtën, në formimin tim as
që mund të perceptohet shkuarja në parla-
ment si deputet me vota të blera. Me
keqardhje e them se ky fenomen ka lulëzuar
në këto dy-tre palë zgjedhjet e fundit në Sh-
qipëri, gjenezën e të cilit duhet ta shohim
në nivelin e moralit që kanë forcat politike
si dhe në njerëzit e figurat që ata zgjedhin
për t'ia paraqitur elektoratit që t'i përfaqë-
sojnë, ku tendencat e këtij fenomeni u vëre-
jtën edhe në qarkun e Kukësit. Por me një
ndryshim, se te malësorët e Malësisë së Gja-
kovës, sekserët e blerjes së votave nuk ar-
ritën që të dominojnë, pasi malësorët janë
njerëz fisnikë dhe me shumë dinjitet e kre-
nari, dhe sado të varfër që të jenë ata nuk
shiten e nuk blihen. Cilësi këto që unë ua
kam evidentuar me shumë respekt në çdo takim elektoral
që kam pasur me ta gjatë fushatës. Gjatë punës sime si par-
lamentar do të luftoj me çdo mjet për dhënien fund njëherë
e mirë këtij fenomeni denigrues për shoqërinë tonë dhe
frenues i rrugës sonë drejt Europës ku duam të shkojmë sa
më parë, pasi është e paimagjinueshme që njerëzit të shesin

fatin e të ardhmes së fëmijëve e familjarëve për një thes miell.
Kështu që kjo histori dhe ky veprim kriminal duhet të mar-
rë fund njëherë e mirë!

Sa ka ndikuar emri i Sali Berishës ndër vite te vSa ka ndikuar emri i Sali Berishës ndër vite te vSa ka ndikuar emri i Sali Berishës ndër vite te vSa ka ndikuar emri i Sali Berishës ndër vite te vSa ka ndikuar emri i Sali Berishës ndër vite te votaotaotaotaota
djathtas e tropojanëve?djathtas e tropojanëve?djathtas e tropojanëve?djathtas e tropojanëve?djathtas e tropojanëve?

Ky ndikim ka qenë, është edhe do të jetë evident edhe në
të ardhmen, pasi me emrin e z. Berisha, punën dhe veprën e
tij lidhet historia e ndryshimeve epokale të Shqipërisë, me
rrëzimin e një prej diktaturave më të egra në Europë, lind-
jen e pluralizmit e zhvillimin e demokracisë. Populli i Malë-
sisë së Gjakovës ndihet krenar për të. Po ashtu Tropoja ësh-
të vendlindja e Azem Hajdarit, heroit të demokracisë,
udhëheqësit të Lëvizjes studentore të Dhjetorit '90, ku me
veprën e tij bëri të jemi krenarë, dhe kjo ka ndikimin e vet
në votimin djathtas në vite të popullit të Tropojës.

Cilat janë njohjet tuaja me ish-liderin historik të PD-sëCilat janë njohjet tuaja me ish-liderin historik të PD-sëCilat janë njohjet tuaja me ish-liderin historik të PD-sëCilat janë njohjet tuaja me ish-liderin historik të PD-sëCilat janë njohjet tuaja me ish-liderin historik të PD-së
Berisha?Berisha?Berisha?Berisha?Berisha?

Njohjet e mia me z. Berisha janë pas viteve '91, nisur nga ato
aq angazhime sa kam pasur në strukturat e PD-së si dhe në
pozicionet e punës që kam kryer në Ministrinë e Brendshme,
por jo se kam lidhje farefisnore me të apo lidhje të tjera. Z. Ber-
isha mbetet për mua një lider i padiskutueshëm, politikani më
punëtor dhe i guximshëm në Shqipëri, ku nën drejtimin e tij
PD-ja bëri të mundur anëtarësimin e Shqipërisë në KE, anëtarë-
simin në NATO, liberalizimin e vizave e lëvizjen e lirë të sh-
qiptarëve në EU, ndërtimin e veprës më të madhe për të gjithë
kombin, atë të autostradës që bashkon Kosovën me Shqipërinë,
të ashtuquajturës Rruga e Kombit, si dhe ndërtimin e një in-
frastrukture rrugore moderne për të gjithë vendin etj.

Po me kreun aktual të PD-së, z. Lulzim Basha, cilat janëPo me kreun aktual të PD-së, z. Lulzim Basha, cilat janëPo me kreun aktual të PD-së, z. Lulzim Basha, cilat janëPo me kreun aktual të PD-së, z. Lulzim Basha, cilat janëPo me kreun aktual të PD-së, z. Lulzim Basha, cilat janë
njohjet tuaja?njohjet tuaja?njohjet tuaja?njohjet tuaja?njohjet tuaja?

Me z. Basha jam njohur në vitin 2005, pas afrimit të tij te
struktura e KOP-it dhe zgjedhja e tij deputet e ministër. Kam
punuar me z. Basha kur ai ka drejtuar Ministrinë e
Brendshme. Kam qenë një ndër bashkëpunëtorët e tij të afërt,
që gjatë asaj periudhe është bërë i mundur plotësimi i an-
gazhimeve të MB në kuadrin e realizimit me sukses të pro-

cesit të liberalizimit të vizave, ku z. Basha ka
kontributin e vet të pamohueshëm. Pastaj në
vazhdimësi, raportet e mia me z. Basha kanë
qenë e janë korrekte në marrëdhëniet si
anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-së dhe si
Koordinator i ngarkuar në Degët 1 e 2 të PD-
së në Tiranë, e sot si deputet i Tropojës.

Gjatë fushatës elektorale ju keni parëGjatë fushatës elektorale ju keni parëGjatë fushatës elektorale ju keni parëGjatë fushatës elektorale ju keni parëGjatë fushatës elektorale ju keni parë
nga afër realitetin e banorëve të Malësisënga afër realitetin e banorëve të Malësisënga afër realitetin e banorëve të Malësisënga afër realitetin e banorëve të Malësisënga afër realitetin e banorëve të Malësisë
së Gjakovës dhe vështirësitë e jetesës sësë Gjakovës dhe vështirësitë e jetesës sësë Gjakovës dhe vështirësitë e jetesës sësë Gjakovës dhe vështirësitë e jetesës sësë Gjakovës dhe vështirësitë e jetesës së
tyre; konkretisht, cilat janë problematikattyre; konkretisht, cilat janë problematikattyre; konkretisht, cilat janë problematikattyre; konkretisht, cilat janë problematikattyre; konkretisht, cilat janë problematikat
e tyre?e tyre?e tyre?e tyre?e tyre?

Në ato katër javë fushatë intensive unë
arrita të zhvilloj takime në të gjitha fshatrat
e Malësisë së Gjakovës, duke parë nga afër
gjendjen reale dhe kushtet jetësore të tyre.
Për të qenë realist, varfëria është e madhe,
madje në disa fshatra nuk e teproj po të them
se është ekstreme, braktisja e fshatrave sido-
mos këto 5-6 vitet e fundit ka qenë shumë e
madhe, ku familje të tëra kanë marrë rrugët

e emigracionit. Ajo çka unë kam evidentuar, po ta shprehim
në mënyrë figurative, është se hallet e problematikat e të
gjithë zonës kanë një kolor, janë të njëjta, dhe ajo çka ata
kërkojnë janë: Ndërhyrje në sistemin e vaditjes në të dyja
kanalet vaditëse kryesore, atë të Krasniqes dhe atë të
Gashit (Begajve), po ashtu edhe në rrjetin e brendshëm

SHITBLERJA
"Te malësorët e
Malësisë së Gjakovës,
sekserët e blerjes së
votave nuk arritën që
të dominojnë, pasi
malësorët janë njerëz
fisnikë dhe me shumë
dinjitet e krenari, dhe
sado të varfër që të
jenë, ata nuk shiten e
nuk blihen. Cilësi këto
që ua kam evidentuar
me shumë respekt në
çdo takim elektoral që
kam pasur me ta gjatë
fushatës", - shprehet
z.Çelaj.

Deputeti i PD-së gjatë fushatës zgjedhore në Tropojë

Deputeti i PD-së, Isuf Çelaj
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Axhenda e 27 gushtit, prezantohen 5 raportet e kërkuara nga kryeministri

Asambleja e PS, pritet të zbardhen emrat e "Rama 2"



Asambleja e Partisë So
cialiste, e thirrur për

të dielën, më 27 gusht,
pritet të nisë punimet me
prezantimin e 5 raporteve
të grupeve të punës, që u
ngritën me urdhër të kry-
etarit Edi Rama pas
zgjedhjeve të 25 qershorit.
Në bazë të axhendës së
punimeve, i pari do të pre-
zantohet raporti i hartuar
nga grupi i punës për vep-
rimtarinë parlamentare,
më pas raporti mbi dëgje-
sat publike, në një pjesë të
të cilave ka qenë i pran-
ishëm edhe vetë kryemi-
nistri Rama. Pika e tretë e

të vaditjes nëpër fshatra, për të bërë të mundur ujitjen
e parcelave që ata mbjellin me kultura të ndryshme

bujqësore, që të sigurojnë marrjen e prodhimeve që t'i shër-
bejë përmirësimit të ekonomisë së secilës prej familjeve ferm-
ere, ndërhyrje në infrastrukturën rrugore që lidhin fshatrat
me rrugët kryesore të rrethit, ndërhyrje urgjente në rrjetin
e shpërndarjes së energjisë elektrike dhe të kabinave, i cili
fatkeqësisht është ai i 25 tetorit të vitit 1970 kur edhe është
elektrifikuar Shqipëria, dhe amortizimi është shumë i madh,
si dhe ndërtimi i ujësjellësve në ato fshatra ku mungon uji i
pijshëm, megjithëse burimet hidrike janë të mëdha.

Dhe cilat janë projektet tuaja për banorët e Tropojës?Dhe cilat janë projektet tuaja për banorët e Tropojës?Dhe cilat janë projektet tuaja për banorët e Tropojës?Dhe cilat janë projektet tuaja për banorët e Tropojës?Dhe cilat janë projektet tuaja për banorët e Tropojës?
Nëse ekziston dëshira e mirë, me pak angazhim të struk-

turave të qeverisjes qendrore, me dhënien e fondeve dhe
menaxhimin e mirë të tyre nga qeverisja lokale, projektet që
unë kam evidentuar për zonën, është e mundur që brenda
këtij mandati pjesa e madhe e tyre të realizohen. Unë do të
doja ta filloja me disa shqetësime që më janë bërë prezente
në çdo takim nga populli i Malësisë së Gjakovës, si mua, por
besoj se edhe kandidatëve të mazhorancës, se ua kanë para-
qitur gjatë fushatës, por që nuk e pashë të evidentuar nga
kryeministri në këto dëgjesat popullore që ka mbajtur në
qarkun e Kukësit, të cilat i trumbeton si shumë të suk-
sesshme. Unë do t'ia them edhe nëpërmjet kësaj interviste,
si dhe kudo që të më jepet mundësia, pasi ua
kam dhënë fjalën malësoreve se do të jem
deputet i Tropojës pa i ndarë ata në të majtë
e në të djathtë. Këto problematika qëndrojnë
tek ofrimi i shërbimeve ndaj qytetarëve: re-
forma territoriale u trumbetua nga
mazhoranca e majtë si arritje, duke thënë me
të madhe se shërbimet kanë shkuar te qyteta-
ri, por në rrethin e Tropojës vetëm te qyteta-
ri nuk kanë shkuar, pasi për të bërë një kolau-
dim makine qytetarit tropojan i duhet të bëjë
dyqind e ca km për të shkuar në Kukës, duke
shpenzuar kohë, para e karburant, në një
kohë që ky shërbim mund të bëhet shumë
mirë në Bajram Curri, pasi janë mundësitë
e ambientet. Po ashtu, edhe shërbimet në
Prefekturë për një vulë në raport mjekësor,
në një autorizim apo vërtetim, duhet të sh-
kojnë në Kukës, gjë e cila për mua duhet të
marrë fund, duke e shpallur Tropojën nën-
prefekturë të fortë (me kompetenca pak më
shumë si nënprefekturat e tjera), siç janë nënprefektura e
Sarandës, Lushnjës e Kavajës, duke punësuar dy-tre djem e
vajza të reja nga Tropoja me tre-katër kompjutera, meqenëse
ambiente zyrash ka plot në Bashkinë e Bajram Currit dhe
qytetarët nuk sorollaten sa në Kukës sa në Tiranë për një
vërtetim, autorizim apo firmë e vulë. Shqetësim mbetet për
banorët e Tropojës edhe liberalizimi i procedurave doganore
me Kosovën, në doganën e Qafë-Morinës, në Gjakovë, ku të
shihet mundësia e shpalljes së Tropojës si zone e lirë dogan-
ore në bashkëpunim me doganën kosovare. Do t'ua lehtëson-
te shumë koston e jetesës nëse sasia e mallrave që furnizo-
heshin nga Kosova të kishte tarifa të ulëta, pasi vetë pozicio-
ni gjeografik dhe distanca e largët me Tiranën, Durrësin e
Shkodrën ua vështirëson furnizimin dhe njëkohësisht ua rrit
edhe koston e produkteve që furnizohen e konsumojnë.
Gjendja në të cilën ndodhet shërbimi shëndetësor në Tropojë
është dizastër, në spitalin e Bajram Currit. Mungojnë mjekët
e specialiteteve bazë, si anestezist-reanimatori, kardiologu,
kirurgu, gastro-hepatologu, gjinekologu etj (kanë sjellë aty
një pensionist mjek, i cili nuk është në gjendje t'u japë
zgjidhje rasteve që i paraqiten), dhe kështu i sëmuri duhet
të niset për kontrolle, ndërhyrje në spital në Gjakovë, Prish-
tinë apo Tiranë, duke pasur mbi kurriz kostot financiare të

distancës dhe të veprimeve abuzive e korruptive të këtij shër-
bimi. Mungon një laborator analizash bazë (edhe pse është
dhënë me koncesion) spitalit nuk i kushton asgjë që ta ngre-
jë në mënyrë që qytetarët të mos shkojnë në Gjakovë, Pejë e
Prishtinë apo Tiranë për disa analiza të thjeshta. Mendoj se

këto gjera shumë thjesht mund të zgjidhen,
por këto zgjidhen kur në krye të shërbimit
shëndetësor vendosen menaxherë të zotët e
të përkushtuar, që gjenerojnë ide dhe u japin
zgjidhje halleve e problematikave të njerëzve.
Edhe kjo, sipas mendimit tim, ka zgjidhje e
para, nëse ka në Tropojë djem e vajza që janë
diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë dhe që
duan të jetojnë e punojnë në vendlindjen e
tyre si mjekë, t'iu krijohet mundësia që të spe-
cializohen në këto specialitete. Nëse nuk ka,
atëherë të sillen nga rrethet, duke u krijuar
kushtet e mira të strehimit falas (qiranë t'ua
paguajë shteti), të kenë stimulim në pagë në
krahasim me mjekët në rrethet fushore, dhe
koha e qëndrimit të jetë 2-3-vjeçare, duke u
zëvendësuar me të tjerë pas kësaj periudhe.
Pra zgjidhje ka, por kërkohet vullneti e
dëshira e mirë e strukturave
qeveritare qendrore (Minis-
trisë së Shëndetësisë).

Probleme të theksuara ka edhe në sek-
torin e arsimit, ku niveli i mësimdhënies
dhe i trupës pedagogjike lënë shumë për
të dëshiruar. Po ashtu edhe gjendja e godi-
nave ku zhvillohet mësimi është tejet e
amortizuar, dhe në disa shkolla duhet ndë-
rhyrë sa më shpejt të jetë e mundur, të
paktën në shkollat e mesme të qytetit të
Bajram Currit, Llugajve e Fierzë.

ÇfÇfÇfÇfÇfarë kërarë kërarë kërarë kërarë kërkkkkkoni koni koni koni koni konkronkronkronkronkretisht ngetisht ngetisht ngetisht ngetisht nga krya krya krya krya kryemi-emi-emi-emi-emi-
nistri Rama për zonën tuaj elektorale?nistri Rama për zonën tuaj elektorale?nistri Rama për zonën tuaj elektorale?nistri Rama për zonën tuaj elektorale?nistri Rama për zonën tuaj elektorale?

Meqenëse gjatë gjithë fushatës z. Rama
kërkoi i vetëm timonin dhe e mori, ajo që
kërkoj është që ta mbajë drejt atë, pasi ai
është zgjedhur tani si kryeministër i gjithë
shqiptarëve dhe të jetë parimor e i drejtë në ndarjen e fond-
eve për investimet, edhe për Qarkun e Kukësit, për të tre
rrethet, Kukës, Has e Tropojë, ku të mos diskriminohen
nga mazhoranca me arsyen e vetme se nuk e kanë votuar
këtë mazhorancë. Pasi, resurset natyrore në këto zona për
zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, bujqësisë e bleg-
torisë, industrisë nxjerrëse e përpunuese të mineraleve
etj., janë shumë të mëdha, por kërkojnë vëmendjen e qever-

isë dhe të kryeministrit për t'i mbështetur me fonde e pro-
jekte zhvillimi që t'i shërbejnë përmirësimit të standardit
jetësor të banorëve të këtyre zonave, duke ulur nivelin e
varfërisë, por edhe emigrimin e pashpresë të të rinjve të
këtyre zonave ku ka fshatra të tëra të braktisura.

Së bashku me kryetarin e Bashkisë Tropojë, z. Besnik
Dushaj, kemi diskutuar gjatë kësaj periudhe për përgatitjen
e disa projekteve që janë prioritare edhe për komunitetin
atje, të cilat do t'ia paraqesim kryeministrit Rama për mira-
tim e financim, ku unë do të rendis: projektin e ndërtimit e
asfaltimit të rrugës Qafë Prushi-Zogaj-Kam (kërkesë të cilën
ia kishin paraqitur edhe në dëgjesë), Rrugën e Gegehysenit
(Mulliri Dozhlanit-Selimaj-Lekurtaj). Realizimi i investimit
në ndërtimin e rrjetit të shpërndarjes e kabinave të energjisë
elektrike për të gjithë rrethin. Investimi në ndërtimin e dy
kanaleve vaditëse që ka Tropoja (Gashit-Begajve dhe atë të
Krasniqes). Sistemin e kanalizimeve dhe të landfillit të
mbledhjes e përpunimit të mbeturinave. Ndërhyrja në rikual-
ifikimin urban të lagjeve të qytetit duke riparuar fasadat e
pallateve dhe mbulimin me çati të tyre. Ndërtimin e një fab-
rike për grumbullimin e përpunimin e gështenjave dhe të
frutave të tjera që prodhon Malësia e Gjakovës. Ndërtimin e
një ose dy baxhove për grumbullimin e përpunimin e
qumështit që prodhohet nga bagëtitë që mbarështojnë ferm-
erët vendas. Mbështetje me grande e kredi të buta për të
gjithë ata persona që duan të investojnë në fushën e tur-
izmit, kryesisht për ngritjen e minibizneseve për hanet e
bujtinat, aq të kërkuara nga turistët e huaj e ata vendas.

Për hir të realizimit të projekteve tuaja, a do t'ju sho-Për hir të realizimit të projekteve tuaja, a do t'ju sho-Për hir të realizimit të projekteve tuaja, a do t'ju sho-Për hir të realizimit të projekteve tuaja, a do t'ju sho-Për hir të realizimit të projekteve tuaja, a do t'ju sho-
him përhim përhim përhim përhim përkrah krykrah krykrah krykrah krykrah kryeministrit Rama në Teministrit Rama në Teministrit Rama në Teministrit Rama në Teministrit Rama në Trrrrropojë?opojë?opojë?opojë?opojë?

Për këtë kam qenë shumë i qartë edhe gjatë fushatës,
kur më kanë bërë pyetje të kësaj natyre. E them me
shumë sinqeritet se nuk do të kem asnjë kompleks apo
mosvlerësim për ta takuar kryeministrin që të diskutoj
me të e t'i kërkoj miratimin e fondeve për çdo projekt që
i shërben zhvillimit ekonomiko-social të popullsisë së
Malësisë së Gjakovës. Unë e thashë edhe më sipër, se nuk
e ndaj popullsinë e kësaj zone në të majtë e në të djathtë.
Për mua janë njëlloj, dhe kërkoj që hallet e problema-
tikat e tyre të trajtohen me seriozitet. Kështu që, paçim
sa më shumë procese inaugurimi, fillimi dhe përfundimi
punësh e projektesh për Malësinë e Gjakovës, dhe unë

nuk do të mungoj në këto ceremoni krah
kryeministrit Rama.

Si e shikSi e shikSi e shikSi e shikSi e shikoni Groni Groni Groni Groni Grupin e ri Pupin e ri Pupin e ri Pupin e ri Pupin e ri Parararararlamentar tëlamentar tëlamentar tëlamentar tëlamentar të
PD-së, ku për herë të parë jeni mandatuarPD-së, ku për herë të parë jeni mandatuarPD-së, ku për herë të parë jeni mandatuarPD-së, ku për herë të parë jeni mandatuarPD-së, ku për herë të parë jeni mandatuar
edhe ju?edhe ju?edhe ju?edhe ju?edhe ju?

Pavarësisht se nuk i njoh të gjithë nga afër,
përjashtuar pjesën e rizgjedhur apo ndon-
jërin nga të rinjtë ku bëj pjesë edhe unë,
shpresoj që të arrijmë të harmonizojmë
punën dhe frymën e bashkëpunimit me de-
putetë me eksperiencë si dhe të lartësojmë
në nivelin e kërkuar frymën e opozitarizmit
të qëndrueshëm e vizionar për të cilin vendi
sot ka shumë nevojë.

80 për qind e Gr80 për qind e Gr80 për qind e Gr80 për qind e Gr80 për qind e Grupit Pupit Pupit Pupit Pupit Parararararlamentar të PD-lamentar të PD-lamentar të PD-lamentar të PD-lamentar të PD-
së janë të rinj, që hsë janë të rinj, që hsë janë të rinj, që hsë janë të rinj, që hsë janë të rinj, që hyjnë për herë të parë nëyjnë për herë të parë nëyjnë për herë të parë nëyjnë për herë të parë nëyjnë për herë të parë në
KKKKKuvuvuvuvuvend. Çfend. Çfend. Çfend. Çfend. Çfarë do të përarë do të përarë do të përarë do të përarë do të përmirësojë PD-ja nëmirësojë PD-ja nëmirësojë PD-ja nëmirësojë PD-ja nëmirësojë PD-ja në
KKKKKuvuvuvuvuvend me këtë ekip të ri ligjvënësish?end me këtë ekip të ri ligjvënësish?end me këtë ekip të ri ligjvënësish?end me këtë ekip të ri ligjvënësish?end me këtë ekip të ri ligjvënësish?

Kjo ngelet për t'u parë në periudhën në vazhdimësi. Të
shpresojmë se secili nga ne deputetët e rinj të manifestojmë
vlerat morale e intelektuale në funksion të bërjes së detyrës
si përfaqësues të popullit, por edhe të ngritjes në një stad të
ri të bërjes opozitë si përfaqësues të së parës parti opozitare
në Shqipëri, e cila lindi nga lëvizja e Studentëve të Dhjetorit
me aspiratën e rinisë studentore "E duam Shqipërinë si
gjithë Europa" 27 vite më parë!

rendit të ditës është raporti i
Grupit të Punës për Lehtë-
simin e Procedurave Bu-
rokratike, që do të ndiqet nga
raporti i Grupit për Re-
formimin e Institucioneve. I
fundit është raporti i grupit
të punës për Organizimin
dhe Koordinimin Elektoral të
PS-së, që do të analizojë çfarë
funksionoi dhe çfarë jo, bren-
da radhëve të socialistëve, në
fushatën e fundit zgjedhore.
Punimet e Asamblesë së PS-
së i mbyll fjala e Kryetarit
Edi Rama, e cila është edhe
pika e fundit e axhendës së
punimeve të këtij forumi.
Asambleja e Partisë Social-

iste do të mblidhet të dielën
e 27 gushtit, në orën 10:00.
Mbledhja e Asamblesë do të
mbahet në orën 10:00 në am-
bientet e "Hotel Tirana". Në
Asamble do të bëhet një anal-
izë e përgjithshme e
zgjedhjeve dhe rezultatit të
tyre në 25 qershor, ku do të
ndalet edhe te ata koordina-
torë qarqesh që sollën rezul-
tatin më të ulët për PS-në
krahasuar me të tjerët. Gjith-
ashtu, vëmendje të madhe do
marrë edhe krijimi i qeverisë
së re, shkruan "newsbomb.
al". Kryeministri Edi Rama
caktoi 5 grupesh pune, të
cilat kanë hartuar raporte

specifike për mbledhjen e
Asamblesë Kombëtare So-
cialiste. Krerët e grupeve
kishin përgjegjësi të bënin
nga një raport të aktivitetit
të deputetëve në parlament
dhe në zonën e përfaqësim-
it. 5 drejtuesit e grupeve që
do i referojnë Ramës
raportet janë: Gramoz Ruçi,
Milva Ekonomi, Niko Pe-
leshi, Arben Ahmetaj dhe
Fatmir Xhafaj. Mbi bazën e
këtyre raporteve do të mer-
ren vendime të rëndë-
sishme lidhur me struk-
turimin e qeverisë së re,
ministrive dhe fushave të
tyre të përgjegjësisë.

TAKIMI
"E them me shumë
sinqeritet, se nuk do të
kem asnjë kompleks
apo mosvlerësim për ta
takuar kryeministrin që
të diskutoj me të e t'i
kërkoj miratimin e
fondeve për çdo
projekt që i shërben
zhvillimit ekonomiko-
social të popullsisë së
Malësisë së Gjakovës",
- tha deputeti i
Tropojës.

KËRKESA
"Duhet të marrë fund
duke e shpallur
Tropojën nënprefekturë
të fortë (me
kompetenca pak më
shumë se
nënprefekturat e tjera),
siç janë nënprefektura
e Sarandës, Lushnjës
e Kavajës, duke
punësuar dy-tre djem
e vajza të reja nga
Tropoja me tre-katër
kompjutera, meqenëse
ambiente zyrash ka
plot në Bashkinë e
Bajram Currit."
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Shpenzimet në Shqipëri, Kongresi amerikan kërkon dëmshpërblim nga qeveria e Irakut

Rezoluta e SHBA: 600 mln USD
për muxhahedinët e Tiranës

Pritet reagimi ndaj anëtarëve të rezistencës iraniane

Këshilla e ish-ministrit: 5 hapat që duhet të ndiqen

Rikthimi i vizave, Malaj: Bashkëpunim me qeverinë holandeze

Mbështetja e Shteteve
të Bashkuara të
Amerikës kundrejt

pjesëtarëve të opozitës irani-
ane, jo vetëm nuk zbehet, por
tashmë, veç kundërshtimeve
ndaj regjimit të Ajatollahut,
Kongresi amerikan kërkon
dhe dëmshpërblim nga qever-
ia e Irakut për pronat që u
janë marrë 2.700 pjesëtarëve
të MEK, në mënyrë që ata të
mbulojnë shpenzimet e
jetesës së tyre në Shqipëri. Në
një rezolutë, depozituar në
Kongresin amerikan, 5 kon-
gresmenë kërkojnë që t'i
bëhet thirrje qeverisë së Ira-
kut, që të kompensojë ish-rez-
identët e "kampit Ashraf" dhe
"kampit të Lirisë", pasi pronat
e tyre u janë kaluar grupeve
dhe individëve pranë qever-
isë. Në rezolutë thuhet se,
edhe pse mes qeverisë ameri-
kane, asaj të Irakut dhe mis-
ionit të Kombeve të Bash-
kuara në Irak është rënë da-
kord që pas largimit të këtyre
personave nga dy kampet, pr-
onat e tyre të ruheshin dhe të
shiteshin nga pronarët e tyre,
pra nga pjesëtarët e MEK,
qeveria irakiane ua ka shitur
apo dhënë ato personave
pranë saj. Sipas "TCh" bëhet
fjalë për prona që kapin shi-
frat e 600 milionë dollarëve,

duke nisur që nga automjete,
sende personale, banesa, e çdo
pasuri tjetër që është ndërtu-
ar prej tyre gjatë kohës së qën-
drimit në kampin Ashraf dhe
atë të Lirisë. Shumë kjo, që do
të duhej të ishte përfituar nga
pjesëtarët e opozitës iraniane,
të cilët jetojnë në Shqipëri, në
mënyrë që ata të mbulonin
shpenzimet e jetesës së tyre në
vendin tonë. Thënë më ndry-
she, 600 milionë dollarë, të cilat
do të hynin në ekonominë sh-
qiptare. Tashmë mbetet për t'u
parë reagimi i qeverisë së Ira-
kut dhe sa e gatshme do të jetë
ajo që të kompensojë anëtarët

e rezistencës iraniane. Pak ditë
më parë në takimet që katër
senatorët amerikanë patën me
drejtues të shtetit dhe politikës
shqiptare dhanë disa mesazhe
për mbështetjen e SHBA ndaj
vendit tonë për luftën kundër
terrorizmit. Ambasada ameri-
kane bëri një njoftim të sh-
kurtër, sipas të cilit "Një deleg-
acion me katër senatorë nga
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës vizitoi sot Sh-
qipërinë për të biseduar mbi
partneritetin ndërmjet Sh-
teteve të Bashkuara dhe Sh-
qipërisë, si dhe çështjet e bash-
këpunimit për sigurinë,

mbrojtjen dhe luftën ndaj ter-
rorizmit". Situata politike në
Shqipëri nuk ishte qëllimi i viz-
itës së tyre. Disa ditë më pas, u
zbulua se vizita në kampin ku
qëndrojnë disa mijëra muxha-
hedinë ishte, në fakt, qëllimi i
udhëtimit nga Shtetet e Bash-
kuara. Senatorët amerikanë

nga rebelët iranianë, që Tehe-
rani zyrtar i konsideron një
grup terrorist. Entuziazmi i
mijëra muxhahedinëve që
kanë marrë në kamp edhe një
bandë muzikore duket se ka
habitur vetë senatorët, ndërko-
hë që u mbajt i fshehtë nga au-
toritetet shqiptare.

Ish-ministri socialist i Financave, Arben
Malaj reagoi dje për lajmin e rikthimit të

vizave për shqiptarët nga ana e Holandës,
ndërsa sugjeron 5 hapa që duhet të ndiqen
menjëherë fillimisht për të qartësuar nëse
lajmi është i vërtetë. Kjo
kërkesë i drejtohet Minis-
trisë së Jashtme. Malaj sug-
jeron edhe me 4 hapa të
tjerë lidhur me rrezikun e
kthimit të vizave me shte-
tin evropian. "N.q.s. lajmi
nuk është i vërtetë, çdo an-
gazhim publik alarmues
është jo i drejtë dhe jo
produktiv. Së pari, duhet që ky lajm të kon-
firmohet nga Ministria e Jashtme; Së dyti,
procesi i integrimit europian është i gjatë
dhe në këtë periudhë të gjatë, herë pas here,
vende të ndryshme mund të paraqesin
shqetësime të ndryshme. Shpeshherë, në

vendet e BE, gjatë periudhave të tyre elek-
torale, tensionet kundër hapjes së kufijve
dhe tregut të punës dhe sidomos agresivite-
ti kundër emigranteve është pjesë e platfor-
mave elektorale, sidomos në vendet ku e

djathta radikale ka gjetur ak-
ses në parlament. Së treti,
analiza serioze e këtyre
kërkesave dhe bashkëpunimi
me këto vende dhe institu-
cionet e BE-së për t'i sqaruar,
zbutur apo reduktuar këto
shqetësime mbetet prioritet
i përhershëm i qeverise dhe
parlamentit. Së katërti,

kërkesat e herëpashershme që BE kushtëzon
vendet kandidate apo aspirante nuk bëhen
për të ushqyer agresivitetin partiak, por për
të përafruar qëndrimet dhe angazhimet e
përbashkëta të të gjithë faktorëve politikë
dhe shoqërore", shprehet z.Malaj.

United Nations Development Programme
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Subject: – RFP for Establishing One-Stop-Shop service delivery systems for Albanian
LGUs

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive offers from inter-
ested companies who wish to be considered for the aforementioned services.

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The offers
must be delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked UNDP/RFP
39909
RFP for Establishing One-Stop-Shop service delivery systems for Albanian LGUs

For more details please refer to the link below:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/

Relevant dates: All interested companies should provide their offer in the following address,
not later than 22nd of September 2017 @10:00 AM

Address for communications:
Email: procurement.al@undp.org
Or
Str. “Skenderbej”, Gurten Center (Volkswagen building), 2nd floor
Tirana, Albania
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Arsyet e kërkesës së policisë së Holandës për heqjen e vizave të shqiptarëve

Rikthimi i vizave për Shqipërinë,
zbardhet raporti i plotë

"Bandat kriminale shqiptare kërcënim për shoqërinë"

Shqetësimi i ngritur në lidhje me rikthimin e regjim
it të vizave në zonën Shengen për shtetasit shqiptarë

nuk ka ende baza zyrtare, por ai ekziston. Në përgjigjen
e saj zyrtare, ambasada holandeze në Tiranë, shprehet
se ky raport, i zbuluar pjesërisht në mediat holandeze,
ekziston dhe po studiohet nga Ministria e Drejtësisë dhe
Sigurisë, por ende nuk ka asnjë prezantim zyrtar. Rritja
e krimit të organizuar nga persona me origjinë shqiptare
në Holandë, për të cilën shprehet shqetësimi i rikthim-
it të regjimit të vizave për shqiptarët, ka bërë që policia
e këtij shteti të përgatisë një raport konfidencial, të cil-
in do t'ia prezantojë Ministrisë së Drejtësisë holandeze.
"Ora News" kontaktoi me ambasadën holandeze në Ti-
ranë në lidhje me këtë shqetësim, e cila u përgjigj se
është në dijeni të artikujve në shtypin holandez për këtë
raport, por ende nuk ka asnjë prezantim zyrtar nga min-
istria. Shqetësimi i ngritur në lidhje me rikthimin e
regjimit të vizave në zonën Shengen për shtetasit sh-
qiptarë nuk ka ende baza zyrtare. Pas lajmit të qarkullu-
ar në media se autoritetet holandeze, të shqetësuar nga
rritja e kriminalitetit dhe e trafikut të drogës nga sh-
tetasit shqiptarë në shtetin holandez, "Ora News" kon-
taktoi me ambasadën holandeze në lidhje me mundës-
inë e rikthimit të vizave. Në përgjigjen e saj zyrtare,
ambasada holandeze në Tiranë, shprehet se ky raport, i
zbuluar pjesërisht në mediat holandeze, ekziston dhe po
studiohet nga Ministria e Drejtësisë dhe Sigurisë, por
ende nuk ka asnjë prezantim zyrtar. "Ne jemi në dijeni
të artikujve të shtypit holandez në lidhje me një raport
konfidencial nga policia holandeze për sa i përket
zgjerimit të krimit të organizuar nga persona me origjinë
shqiptare në Holandë. Ky raport aktualisht po studio-
het nga Ministria holandeze e Sigurisë dhe Drejtësisë,
ende nuk i është prezantuar ministrisë zyrtarisht", dek-
laroi zj. Dewi Van de Werd.

Bllokimi i vizave, reagon ambasadorja
e Holandës Dewi Van de Werd:

Policia raport konfidencial



"Qeveria holandeze kontrollon edhe Ramën si suspekt'

Berisha: Vizat kthehen prej
'Noriegës më të madh të Tiranës'
Ish-kryeministri Sali Berisha reagoi dje, lidhur me

raportin e qeverisë holandeze për rikthimin e
vizave për shqiptarët. Me anë të një mesazhi në
faqen e tij të 'Facebook'-ut, Berisha ripublikoi rapor-
tin, ndërsa nuk kurseu ironitë për kryeministrin
Edi Rama, duke e cilësuar atë 'Noriegën më të madh
të Tiranës'. Mes të tjerash, Berisha thekson se
"qeveria holandeze kërkon rikthimin e vizave dhe
kontrollon edhe Ramën si suspekt". "Për Noriegën,
më të madhin e Tiranës dhe ditëziun e tij! Në
raport përshkruhet se nga vëzhgimet e Policisë së
Amsterdamit, shumë rrallë shihen shtetas sh-
qiptarë që qëndrojnë si turistë legjitimë në Holan-
dë. Pothuajse të gjithë shqiptarët që qëndrojnë në
Holandë janë për shkak të pjesëmarrjes në veprim-
tari kriminale. Raporti tregon se, pas liberalizimit
të vizave, puna e kriminelëve shqiptarë në Holan-
dë është lehtësuar. Por, sipas raportit, rritja e fak-
torit të krimit në Holandë është diçka e viteve të
fundit dhe qeveria e këtij vendi për këtë arsye
duhet të marrë masa konkrete dhe të menjëher-
shme për të mos lejuar që krimi shqiptar të forco-
het dhe stabilizohet struktualisht në Holandë. Për
këtë arsye i është kërkuar qeverisë të pezullojë
lëvizjen e lirë për shtetasit shqiptarë në zonën
shengen", - shprehet z. Berisha.

Valentina Madani

Shtimi i bandave krim
inale shqiptare ka
detyruar policinë dhe

prokurorinë holandeze të
këshillojë rikthimin e
vizave për qytetarët sh-
qiptarë. Sipas tyre krimi-
naliteti shqiptar mbetet
kërcënim për shoqërinë
holandeze, sipas këtij rapor-
ti. Në një situatë të tillë, kur
elementët kriminalë sh-
qiptarë janë fuqizuar se
tepërmi vitet e fundit në
Holandë, policia në bash-
këpunim me prokurorinë
holandeze ka këshilluar
qeverinë për të pezulluar
lëvizjen e lirë me Sh-
qipërinë. ABC News ka sig-
uruar raportin e plotë të pol-
icisë holandeze, e cila përsh-
kruan një panoramë të
krimit të organizuar sh-
qiptar në Holandë.
"Kriminelët shqiptarë
shikohen si një kërcënim
serioz për shoqërinë holan-
deze pasi janë të implikuar
në trafikimin dhe shitjen e
kokainës dhe kanabisit,
trafikimin njerëzor dhe
pastrim parash. Roli i
kriminelëve shqiptarë po
forcohet, dhe ka marrë një
rol prominent në Holandë.
Ka një mbi prezencë të mad-
he të shqiptarëve në
trafikun e drogës dhe
pastrimin e parave. Një
tjetër problem janë klandes-
tinët shqiptarë, të cilët për-
dorin portet holandeze për
të ikur ilegalisht në Angli."
Kjo mbështetet dhe nga një
burim në Policinë Holan-
deze, që thotë se për mo-
mentin trafikantët e drogës
dhe ata njerëzorë që për-
bëhen kryesisht nga shtetas
shqiptarë, janë destinuar si
rreziku më i serioz për ren-
din publik në Holandë. Sipas
policisë, në vitet e fundit të
paktën 5800 persona janë
regjistruar në sistemin poli-
cor në lidhje me veprat pe-
nalë të kryera në territorin
e Mbretërisë së Vendeve të
Ulëta. Shqiptarët janë të
implikuar kryesisht në
trafikun e drogës, trafikimin
njerëzore si dhe pastrimin e
parave. Një faktor shqetë-
sues i policisë holandeze
është që në Shqipëri është
relativisht e lehte të ndry-
shosh emrin dhe mbiemrin,
gjë që sipas raportit është
bërë nga rreth 700.000 në
Shqipëri. Sipas raportit, kjo

RAPORTI
"Kriminelet shqiptarë
shikohen si një
kërcënim serioz për
shoqërinë Holandeze
pasi janë të implikuar
në trafikimin dhe
shitjen e kokainës dhe
kanabisit, trafikimin
njerëzor dhe pastrim
parash. Roli i
kriminelëve shqiptarë
po forcohet, dhe ka
marrë një rol
prominent në
Holandë", thuhet në
raport.

do të thotë që rreth 1 në 3
shqiptarë ka bërë ndry-
shime në identitet, gjë që
vështirëson punën e policisë
në Holandë. Sipas raportit,
përveç ndryshimit të emrit
që mund të bëhet në një
mënyrë legale në Shqipëri,
ka dhe raste ku një person
ka mundur të ndryshojë
dhe atësinë dhe datëlindjen
e tij në pasaportë, diçka që
në asnjë vend nuk do të ish-
te e mundur. Në raport për-
shkruhet se nga vëzhgimet
e policisë së Amsterdamit,
shumë rrallë shihen shtetas
shqiptarë që qëndrojnë si
turistë legjitimë në Holan-
dë. Pothuajse të gjithë sh-
qiptarët që qëndrojnë në
Holandë janë për shkak të
pjesëmarrjes në veprimtari
kriminale. Raporti tregon se
pas liberalizimit të vizave,
puna e kriminelëve sh-
qiptarë në Holandë është le-
htësuar. Por, sipas raportit
rritja e faktorit të krimit në
Holandë është diçka e vitet
e fundit dhe qeveria e këtij
vendi për këtë arsye duhet
të marrë masa konkrete dhe
të menjëhershme për të mos
lejuar që krimi shqiptar të
forcohet dhe stabilizohet
struktualisht në Holandë.
Për këtë arsye i është
kërkuar qeverisë të pezu-
llojë lëvizjen e lirë për sh-
tetasit shqiptarë në zonën
Schengen. Raporti u pa si
një shqetësim nga aktorë
politikë vendas, për të cilin
reagoi me anë të një statusi
në "Facebook" edhe ish-Pres-
identi Bujar Nishani, si dhe
kryetari i Grupit Parlamen-
tar i Lëvizjes Socialiste për
Integrim, Petrit Vasili.
Shqetësimeve të tyre për rik-
thimin e vizave për sh-
qiptarët iu përgjigj ministri
i Jashtëm, Ditmir Bushati, i
cili i quajti këto aludime si
politikë vere.

AKUZA
"Për Noriegen, me te madhin e Tiranes dhe Ditziun
e tij! Në raport përshkruhet se nga vëzhgimet e
Policisë së Amsterdamit, shumë rrallë shihen shtetas
shqiptarë që qëndrojnë si turistë legjitimë në
Holandë. Pothuajse të gjithë shqiptarët që qëndrojnë
në Holandë janë për shkak të pjesëmarrjes në
veprimtari kriminale”, - tha zoti Berisha.
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Vrasja me sqepar në Plug të Lushnjës, Krimet e Rënda lënë në qeli të dyshuarin

Tajar Kazanxhi: Vrava Tashën
time, nuk e dua më jetën

55-vjeçari: Do t'ia plotësoj dëshirën e fundit

KERKESA

Ekstradimi i
Alek Hatiajt,

MD shkresë Italisë

Ministria e Drejtësisë i
kërkon shtetit italian

të japë garanci që vendimi
për Alket Hatijajn, njeriu i
cilësuar si zot i drogës, do të
rishqyrtohet nga e para.
Kërkesa për garanci është
bërë sipas parashikimeve të
Kodit të Procedurës Penale,
që hyri në fuqi me datë 1
gusht, raportoi News24. Në
Kod parashikohet, që për
ekstradimin e një shtetasi
shqiptar, nevojitet që shteti
kërkues të japë garanci se
do ta shqyrtojë vendimin e
dhënë në mungesë të të pan-
dehurit. Për Alket Hatiajn,
vendimi me 20 vite burg për
pjesëmarrje në organizatë
kriminale me qëllim
trafikimin e drogës, është
marrë në mungesë të tij.
Ndaj, nevojitet që ky ven-
dim të rishikohet, me qëllim
që të mos shkelen të drejtat
e personit të pandehur dhe
që ai të ketë mundësi për
mbrojtje efektive duke i
dhënë mundësinë të
paraqesë prova e fakte në fa-
vor të tij. Nëse autoritetet
italiane nuk japin përgjigje
pozitive për kërkesën në
fjalë, atëherë gjykatat sh-
qiptare, janë në kushtet e
refuzimit të ekstradimit të
të kërkuarit. Çështja e Alket
Hatiajt solli përplasje mes
institucioneve, pasi 48 pas
arrestimit, për qëllime ek-
stradimi, gjykata e Durrësit
e liroi atë me masë detyri-
mi për paraqitje, me arsy-
etimin se për të njëjtat fakte
që është dënuar në Itali, ka
një vendim nga drejtësia
shqiptare, të cilin ai e ka
vuajtur. Por ndryshe nga
Shkalla e Parë, Apeli ven-
dosi t'i caktojë masën e ar-
restit me burg me afat 40
ditor për qëllime ekstradi-
mi drejt Italisë të Hatiajt,
megjithatë ky i fundit u ar-
ratis. Krahas çështjes së ek-
stradimit, Këshilli i Lartë i
Drejtësisë po heton rreth
veprimtarisë së gjykatësit
që liroi Alket Hatiajn.

Xhensila Kodra

Gjykata e Krimeve të
Rënda caktoi dje,
masën e sigurisë "ar-

rest me burg" për 55-
vjeçarin nga Lushnja, i cili
pak ditë më parë vrau me
sqepar bashkëshorten e tij
pas një sherri të nisur mes
tyre. Tajar Kazanxhi u ul dje
para togave të zeza, ndërsa
në asnjë moment nuk push-
onte së qari për krimin e
rëndë që kishte kryer. Ai
akuzohet për veprën penale
të vrasjes për shkak të mar-
rëdhënieve familjare. I tron-
ditur për krimin që kishte
kryer, ai shprehu pendesë të
thellë, ndërsa u kërkoi falje
fëmijëve të viktimës. Ai tha
se e donte shumë Tashën,
dhe se tashmë jeta e tij nuk
do të kishte më kuptim.
Ndërkaq, avokatja e tij
mbrojtëse tha për mediat se
ka kërkuar ekspertim psikik
për 55-vjeçarin.
DËSHMIA E
TAJAR KAZANXHIT

"Unë jam një burrë fat-
keq. Gjithë jetën time kam
punuar dhe me shumë
mund ndërtova një shtëpi",

e nisi rrëfimin 55-vjeçari,
ndërsa rrëfeu më tej për
krimin e rëndë që kishte kry-
er. "Gruaja e parë nuk më
dhuroi një fëmijë dhe jeta
ime ishte e mjerë. Njohja me
Natashën ishte gjëja më e
mirë që më kishte ndodhur.
Ajo kishte pesë fëmijë dhe
shpesh më thoshte që sh-
tëpinë time duhej t'ia lija
djalit të saj të madh. Refuzo-
ja, se të vetmen gjë që kisha
ishte shtëpia. Ditën e ng-
jarjes ne shkuam te shtëpia
e vajzës së Tashës, për ta pas-
truar, pasi ajo jeton në Gre-
qi. Bëmë debat dhe unë e
godita me sqepar. Nuk di si e
bëra. Vrava Tashën time. Do
t'ia plotësoj dëshirën e fun-
dit. Shtëpinë do ia lë djalit të
saj. S'e dua më jetën. Do të

vras veten", ishin fjalët që
55-vjeçari Kazanxhi tha dje
në Gjykatën e Krimeve të
Rënda.

AVOKATJA
Avokatja Megi Zonja

kërkoi ekspertim psikik për
të mbrojturin prej saj. "Unë

kërkova ekspertim lidhur
me gjendjen e tij mentale,
sepse ai nuk është mirë. Ai
ka vuajtur më përpara nga
depresioni. Ai është i tron-
ditur dhe vetëm qante. 'Nuk
kam vënë dorë kurrë mbi
Tashën time', thoshte ai, 'por
nuk e di se si ndodhi'", - tha
dje për mediat avokatja e tij
mbrojtëse. Krimi makabër
ndodhi në shtëpinë e vajzës
së viktimës, në fshatin Plug
të Lushnjës, pasditen e 18
gushtit. Pas një debati mes
tyre që kishte nisur për
pronësinë e shtëpisë, 55-
vjeçari goditi me sqepar
bashkëshorten e tij. Më pas
ai shkoi në polici dhe njoftoi
për krimin, ndërsa gruaja
humbi jetën disa orë më
vonë në spital.

Tajar Kazanxhi në gjykatë

Automjeti i presidentit
të ekipit të Kamzës,

Naim Qarrit, shpërtheu
dje me eksploziv. Ngjarja u
shënua rreth orës 20:30 në
zonën e Bathores, ndërsa
mjeti tip "Hummer" ndod-
hej i parkuar. Si pasojë e
shpërthimit, nuk ka per-
sona të lënduar, por
vetëm dëme materiale.
Burime të sigurta pranë
policisë bënë me dije se
mjeti të cilit iu vendos
lënda plasëse është në
pronësi të Naim Qarrit,
ndërsa presidenti i ekipit
të Kamzës e mohoi këtë
gjë. I kontaktuar nga
"Gazeta Shqiptare", ai tha
se mjeti nuk është në
pronësi të tij, por i një

ariatit të Policisë Nr. 5, të
cilët kanë konstatuar au-
tomjetin e markës "Hum-

mer", në pronësi të shtetasit
N. Q., të dëmtuar në pjesën
e parme. Nga hetimet para-
prake është mësuar se
dëmtimi i këtij automjeti ka
ardhur si pasojë e një sasie
të vogël eksplozive të vendo-
sur në pjesën e përparme të
saj. Gjatë kohës së shpër-
thimit automjeti ka qenë i
parkuar", tha zyrtarisht poli-
cia. Sakaq, burime të sigur-
ta pranë uniformave blu
theksuan se këtë ngjarje
janë duke e hetuar për sh-

kak të ndonjë konflikti të
mundshëm që Naim Qarri
mund të ketë pasur me per-
sona të tjerë për shkak të
punës që ai kryen, si dhe
biznesit të tij. Gjatë dësh-
misë që Qarri ka dhënë në
polici, ka pohuar se nuk ka
konflikte ose borxhe me
njeri. "Isha në lokal kur dëg-
jova shpërthimin. Dola
menjëherë të shihja se çfarë
ndodhi dhe aty pashë mak-
inën në flakë. Për një mo-
ment mendova se ishte sh-
këndijë elektrike. Nuk dys-
hoj te ndonjë njeri sepse
nuk kam as konflikte dhe as
borxhe me njeri", mësohet të
jetë shprehur para unifor-
mave blu presidenti i ekipit
të Kamzës.                 xhe                xhe                xhe                xhe                xhe.k.k.k.k.kooooo.....

tjetër personi. "Makina ish-
te parkuar në objektin tim,
por nuk është e imja. Maki-
na është e një tjetër perso-
ni, i një banori të zonës", -
tha Qarri, teksa shtoi më tej
se personi që kishte mjetin
ndodhej duke i dhënë të
dhënat e tij policisë. "Rreth
orës 20:30, në numrin e
emergjencave 112, ka
ardhur një telefonatë për
një shpërthim në zonën e
Bathores. Menjëherë janë
nisur Shërbimet e Komis-

Naim Qarri: S'është e imja, i përket një banori të zonës

Shpërthen me eksploziv makina
"Hummer" e presidentit të Kamzës

Naim Qarri

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.
Job ID: 11670

Post Title: Project Coordinator-Monitoring and NGO Liason
Duty station: Tirana, Albania
Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension
Type of Contract: Service Contract (SC)
Educational Background: Master’s degree in management, statistics, economics, public

policy or development related discipline.
Work Experience: At least 5 years of professional experience at expert level with i

nternational organizations and/or public administration related to
program assessment, monitoring, and evaluation including de
signing monitoring systems, indicators, developing AME plans,

data quality assessments, survey techniques, qualitative investi gation, and statistical
analysis is required;
Language Requirements: Fluency in English and Albanian is required
Deadline for Application: 31/08/2016
Job Description: Available at UNDP site:

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/
Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only (available at http://
www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete applications will not be consid-
ered. Only short-listed candidates will be notified.

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.
Job ID: 11673

Post Title: Programme and Public Information Assistant
Duty station: Tirana, Albania
Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension
Type of Contract: Service Contract (SC)
Educational Background: Bachelor Degree in communication, journalism, social science, human
rights, development studies or equivalent.
Work Experience: Minimum 5 years of relevant professional work experience, in

development projects targeting vulnerable populations, with significant
involvement in the field of communication and / or public affairs; Demon strable experience in i)
strategic communications, ii) content generation (photography, video shooting and editing,
infographics and data

visualization), iii) online engagement (website design, development and
management, social media engagement, and media relations), and iv) media and com-
munications training; Experience in leading development and implementation of communica-
tions strategies for UN agencies is an advantage; Previous experience with UN, International or-
ganizations or civil society.
Language Requirements: Excellent verbal and written communication skills in English and Albanian
Deadline for Application: 31/08/2016
Job Description:                    Available at UNDP site:

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/
Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only (available at http://
www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete applications will not be considered.
Only short-listed candidates will be notified.
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Viktima dhe familja e tij jetonte në kushte të vështira ekonomike. Policia merr në pyetje 15 persona

Vrasja e Çikos, e bija: Babai doli për peshkim
"Sa hipi në makinë, personi i fshehur te ulliri e qëlloi me armë"

Arrestohet një 51-vjeçare, procedohen 2 inspektorë bashkiakë

Lejuan ndërtim pa leje në Tiranë, "shkrihet"
komisariati nr. 1 Tiranë, pezullohet shefi

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Shefi i Ko-
misariatit nr. 1 në Tiranë,
Albert Xhaho, shefi i Sek-
sionit të Policimit në Ko-
munitet në këtë komisari-
at, Nefail Zyka, si dhe
patrulla e policisë që mb-
ulon territorin ku bën
pjesë zona e "Rrugës së El-
basanit" janë pezulluar
nga detyra. Shkak për këtë
masë është bërë një
ndërtim pa leje te "Rruga
e Elbasanit", pranë Parkut
të Liqenit Artificial. Sipas
policisë, në pranga ka për-
funduar Shiqere Hakaj, 51
vjeçe, lindur në Tropojë
dhe banues në Tiranë, e
akuzuar për ndërtim pa
lejen e organeve kompe-
tente në një sipërfaqe
ndërtimi (lavazh) prej 150
m2. Ndërkaq, në njoftimin
zyrtar të policisë u bë me
dije se u proceduan sh-
tetasit; A.G, 45 vjeç, lindur
në Vlorë dhe banues në
Tiranë, me detyrë special-
ist pranë Inspektoratit të
Mbrojtjes Territorit, Bash-
kia Tiranë, si dhe G.P., 29
vjeç, lindur dhe banues në
Tiranë, rruga "Sabri
Tefiku", me detyrë Inspe-
ktor i Kontrollit në terren

i Policisë Bashkiake Tiranë.
Sipas policisë, procedimi i
këtyre shtetasve u bë për ve-
prën penale "Ndërtim pa
leje, shpërdorim detyre",
pasi dje në vendin e quajtur
"Rruga e Elbasanit", pranë
Parkut të Liqenit Artificial,
shtetasja Shiqere Hakaj ka
kryer ndërtim pa lejen e or-
ganeve kompetente në një
sipërfaqe ndërtimi (lavazh)

prej 150 m2. Ata akuzohen
për veprën penale "Ndërtim
pa leje" dhe "Shpërdorim
detyre". "Po në vijim të vep-
rimeve në lidhje me këtë
ndërtim pa leje nga Drejto-
ria Vendore e Policisë Tiranë
dhe Drejtoria e Standardeve
Profesionale në Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë së
Shtetit u morën masa ad-
ministrative për punonjësit

e policisë: përjashtim nga
policia i nd/specialistit të
Policimit në Komunitet që
mbulon zonën; pezullimin
nga detyra e patrullës së pol-
icisë që mbulon këtë sektor
pranë Komisariatit të Poli-
cisë Nr.1.; pezullimin nga
detyra e shefit të Seksionit
të Policimit në Komunitet
pranë Komisariatit të Poli-
cisë Nr.1.; pezullimin nga
detyra e shefit të Komisari-
atit të Policisë Nr.1", thuhet
në njoftimin zyrtar të poli-
cisë. Po në lidhje me këtë
vepër penale nga ana e Shër-
bimit për Çështjet e
Brendshme dhe Ankesat
janë kryer veprime proce-
durale penale dhe po vazh-
dojnë të kryhen veprime të
tjera mbi dyshimet për im-
plikim të punonjësve të pol-
icisë pranë Komisariatit të
Policisë nr. 1, Tiranë, të cilët
kanë marrë dijeni apo nuk
kanë kryer detyrat funksio-
nale sipas procedurave stan-
darde të punës.



I vunë gjobë 10 mijë euro
një tregtari, arrestohen 2
persona, një në kërkim

Policia e Tiranës ka vënë në pranga dy persona, ndërsa
një tjetër e kanë shpallur në kërkim, pasi akuzohen

se shtrënguan me dhunë një tregtar për dhënie pasurie.
Në kuadër të operacionit të koduar "Diamantët" u arres-
tuan shtetasit Enea Duraj, 26 vjeç, lindur në Kuçovë dhe
banues në Tiranë, si dhe Renato Toska, 28 vjeç, lindur në
Ballsh dhe banues në Tiranë. Ndërsa është duke u punuar
për kapjen e 31-vjeçarit me iniciale E.H. Arrestimi i tyre u
bë nga Specialistët e Komisariatit të Policisë Nr. 6, në bash-
këpunim me Sektorin për Krimet e Rënda, Forcën e
Posaçme Operacionale në Drejtorinë Vendore të Policisë
Tiranë dhe Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Mëso-
het se më datë 19.08.2017, këta persona dyshohet se kanë
grabitur me dhunë shtetasin R.S., në vendin e njohur si
Yrshek, Tiranë, ku i kanë marrë një sasi monetare dhe
disa sende, të cilat ai i mbante në çantë. Po ashtu, nga
hetimet rezultoi se të dyshuarit më pas e kanë kanosur
shtetasin R.S., me qëllim përfitimin e shumës monetare
prej 10 000 euro. Në momentin e ndërhyrjes nga Forca
Operacionale, janë konstatuar shtetasit Enea Duraj dhe
Renato Toska, të cilët janë arrestuar në kohën e dorëz-
imit të kësaj shume monetare. Ndërsa, gjatë kontrollit
u janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës ma-
teriale, shuma monetare prej 5000 euro dhe 300 000 lekë
të rinj, që i janë vënë në dispozicion nga shtetasi R.S.

Arbër Sulo

SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË

Policia e Sarandës ësh
të duke vijuar hetimet
për të zbuluar autorin

që i mori jetën 50-vjeçarit
Vangjel Çiko, i njohur ndry-
she me emrin "Gelo", ngjar-
je kjo e ndodhur mbrëmjen
e së shtunës në Ksamil.
Gjatë këtyre dy ditëve, gru-
pi hetimor ka shoqëruar në
komisariat për të marrë në
pyetje rreth 15 persona, që
mund të kenë dijeni për rre-
thanat e hetimit. Burime
pranë policisë bënë me dije se
mes të shoqëruarve ndodhen
edhe persona të dyshuar, por
pasi janë marrë në pyetje janë
lënë sërish të lirë. Por mëso-
het se për hetuesit e çështjes,
dëshmitar kyç mbetet vajza
e viktimës, e cila, edhe pse në
gjendje të rënduar
psikologjike, ka treguar se ba-
bai i saj sapo kishte dalë nga
shtëpia për të shkuar për
peshkim në momentin që

është qëlluar. Sipas vajzës,
sapo i ati hipi në makinën e
tij, u qëllua me armë zjarri
nga një person i cili ishte i
fshehur te një pemë ulliri
pranë portës së banesës së
tyre. Megjithatë, ajo nuk e ka
njohur autorin dhe as ka ar-
ritur të shquajë karakteristi-
ka të forta të tij që mund të
çonin në identifikim nga ana
e grupit hetimor. Mësohet se
Vangjel Çiko e siguronte
jetesën duke peshkuar e duke
e tregtuar peshkun në një
dyqan pranë banesës së tij.
Gjithashtu, ai fitonte disa të
ardhura edhe nga një garso-
niere që e jepte me qira. Por,
kohët e fundit 55-vjeçari dhe
familja e tij po përballeshin
me vështirësi të mëdha
ekonomike. Çiko, i njohur
ndryshe me emrin "Gelo", u
qëllua për vdekje mbrëmjen
e së shtunës, teksa po parkon-
te mjetin e tij tip "Mercedes-
Benz" në oborrin e banesës
së tij. Ngjarja e rëndë ndo-
dhi rreth orës 23:50, në
lagjen "Baxho", në rrugën
"Eqerem Çabej". Ai mori 6
plumba kallashnikovi, ndër-

sa policia nisi menjëherë he-
timet për zbardhjen e krimit
të rëndë. Burime të sigurta
pranë policisë bënë me dije
se pista kryesore është ajo
e hakmarrjes. Vangjel Çiko,
është babai i 21-vjeçarit
Dhimitër Çiko. Ky i fundit,
së bashku me 19-vjeçarin
Amarildo Lame dhe 21-
vjeçarin Albiano Xhezairi,
akuzohen se më 24 shtator
2016, vranë 47-vjeçarin Ale-

ksandër Bardhi, ngjarje e
ndodhur në fshatin
Shëndëlli të Sarandës. Çiko
e Lame u kapën nga policia
vetëm pak ditë më pas,
ndërsa Xhezairi është arres-
tuar në muajin maj në Gre-
qi i akuzuar për drogë. Por,
pas vrasjes së Bardhit,
duket se filloi hasmëria. Në
30 tetor 2016, babai i Albi-
ano Xhezairit, Agroni, gjeti
një sasi lënde plasëse të llojit

tritol të lidhur me celular në
automjetin e tij, e cila u çak-
tivizua nga RENEA. Më 11
dhjetor 2016, 53-vjeçari
Agron Xhezairi u vra me kal-
lashnikov në një pritë teksa
po hynte në banesën e tij, ng-
jarje kjo ende e pazbardhur. Për
këto ngjarje, policia ka dyshime
të forta se zinxhiri i vrasjeve ka
lidhje me njëra-tjetrën, duke
krijuar kështu një sagë të
fortë "gjakmarrjeje".

DËNIMET PËR
VRASJEN E BARDHIT

Gjykata e Sarandës ka
dënuar dy nga autorët e
vrasjes së Aleksandër Bar-
dhit. Vendimi është dhënë më
19.06.2017, nga trupi gjykues
i kryesuar nga Enkeleda Doda
dhe i përbërë nga Ketra Ba-
jrami e Nevrie Duka. Dhim-
itër Çiko e Amarildo Lame
kanë kërkuar gjykim të shkur-
tuar, ndërkohë që dosja për Al-
biano Xhezairin është veçuar,
pasi ai gjykohet në mungesë.
Gjykata ka dënuar me 18 vjet
heqje lirie për "Vrasje me
dashje" dhe "Armëmbajtje pa
leje" Dhimitër Çikon, i cili ka
përfituar nga ulja e 1/3 së
dënimit për shkak të gjykim-
it të shkurtuar dhe është
dënuar përfundimisht me 12
vjet burgim. Për të njëjtat
akuza është dënuar me 12 vjet
heqje lirie edhe Amarildo
Lame, i cili në bazë të gjykim-
it të shkurtuar është dënuar
përfundimisht me 8 vjet
burgim. Sipas vendimit të
Gjykatës, ata duhet ta vuajnë
dënimin në një burg të sig-
urisë së zakonshme.

Viktima, Vangjel Çiko Vendi ku ndodhi ngjarja

Shoqëria  përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshme:

Pasurisë me Nr.21/42 e llojit truall, e ndodhur në Z.K 8543, Gjirokastër, me
sip. totale 450 m 2, në pronësi të L. Gega .
Çmimi fillestar në ankand  është 1, 134,000 Lekë.Ankandi zhvillohet në
datë  04.09.2017, ditën e  Hënë ora  15.30 në ambjentet e Shoqërisë
Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k në adresën  Rruga “Sulejman Delvina”,
Nd.51, H.9Ap.1,  Tiranë.
Për më shumë  info kontakto në Nr. Tel:044503458   ose   adresën e
E-mali shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com

Shoqëria  përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall Ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshme:

Pasuria me Nr.14/39 e llojit truall+ndërtesë me sip.totale115 m2, ku ndërtese 95
m2,  ndodhur në ZK. Nr. 8503, lagjia “Kushtrimi”, Berat, në pronësi të Bledar
Xhemal Shtembari. Çmimi fillestar në ankandin e dytë është 1,644,797 Lekë.
Ankandi zhvillohet në datë  04.09.2017, ditën e  Hënë ora  15.30 në ambjentet
e Shoqërisë  Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k në adresën  Rruga
“S.Delvina”, Nd.51, H.9, Ap.1,  Tiranë.   Për më shumë  info. kontakto në
Tel:044503458  ose E-mali shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ

 "Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj zhvillon ankandin e trete per shitjen e pasurise se paluajtshme
"Pemtore + Truall", me Nr.Pasurie 5/15, Zona Kadastrale 1158, Vol.1, Faqe 72, me siperfaqe totale 500 m², nga
te cilat truall me sip. 200 m² dhe ndertese me sip.99 m², te ndodhur ne Berdice e Mesme, Shkoder, e lene kolateral
per garantimin e kredise, per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit ProCredit Bank Sh.a., per shumen
8'653'746.56 (tete milion e gjashteqind e pesedhjete e tre mije e shtateqind e dyzete e gjashte pike pesedhjete
e gjashte)Leke.
    Çmimi me të cilin fillon ankandi i trete është ne vleren 5'906'858(pese milion e nenteqind e gjashte mije
e teteqind e pesedhjete e tete)leke.
    Ankandi i trete zhvillohet ne date 31.08.2017, ora 16.00 ne zyren e përmbaruesit gjyqesor privat Ermir
Godaj, Rruga "Abdi Toptani", Qendra Torre Drin, kt.2, nr.33, Tirane, dhe per informacion mund te kontaktoni
ne nr.0682099471, 0695370060, email ermirgodaj@zyrapermbarimit.com."
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U dënua më burgim të përjetshëm,
Arben Frroku ankohet në Kushtetuese

I mituri
plagos me

thikë në bark
15-vjeçarin
SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Një ngjar-

je e rëndë është shënuar
mbrëmjen e së dielës në
fshatin Gjashtë të Sa-
randës. Policia është njof-
tuar rreth orës 22:35 nga
urgjenca e spitalit se aty
kishte mbërritur një i ri i
plagosur. Mësohet se F.O,
15-vjeç kishte marrë plagë
me thikë në bark, por
ndodhej jashtë rrezikut
për jetën. Ndërkohë që më
vonë iu nënshtrua një
ndërhyrjeje kirurgjikale.
Hetimet e policisë zbulu-
an se F.O ishte konfliktu-
ar për motive të dobëta me
bashkëfshatarin e tij O.H,
vetëm 12 vjeç, i cili më pas
e kishte goditur atë me
thikë. Policia shoqëroi në
komisariat autorin e dys-
huar, por për shkak të
moshës e la atë të lirë duke
e ndjekur penalisht për
veprën penale "plagosje e
lehtë me dashje".                          ararararar.su.su.su.su.su

Gjykata heton në liri 30-vjeçarin, "arrestimi është i paligjshëm"

E fejuara e denoncoi për përdhunim,
i riu: I gjeta sms e foto në telefon

Julian H.: Është hakmarrje, e ndava para dasme

Klodiana Lala

Të dielën e 20 gushtit,
Julian H. do të digjte
shaminë e beqarit, do

të lidhte kurorë me R., dhe
do t'i premtonte asaj dashu-
ri të përjetshme. Por, fati
nuk deshi. Dita që, në fakt,
duhet të ishte më e lumtura
e jetës së tij, iu kthye në
makth. "Gazeta Shqiptare"
zbardh historinë e plotë, të
rrallë, të një çifti të ri. Mes-
dita e së dielës, e gjeti Julia-
nin në bankën e të aku-
zuarve në gjykatën e Ti-
ranës. Ish-e fejuara e kishte
denoncuar për kryerje të
marrëdhënieve seksuale, pa
dëshirën e saj. Ndryshe nga
sa pretendonte e reja, histo-
ria (e denjë për një skenar
filmi) ka anën tjetër të med-
aljes, atë që Juliani rrëfeu
para gjykatëses së gatshme,
të cilën e bindi ta nxirrte në
liri. Juliani i tha gjykatës se
me R., njihej që herët, për
shkak se janë lindur e rritur
në të njëjtin qytet. Me të ish-
te fejuar pak muaj më parë
dhe në fillim marrëdhënia
mes tyre shkonte mirë. Tre
muaj ata jetuan në Itali së
bashku, ku Juliani punonte
prej vitesh.

Të dy (çifti në foto), kish-
in vendosur që pas martese
të jetonin në shtetin fqinj,

për një jetë më të mirë, ndaj
vendosën të lidhnin mar-
tesë, jo vetëm atë ligjore, por
edhe festën me familjarët e
tyre. Kështu, më 3 gusht çif-
ti ju drejtua gjendjes civile,
ku shpalli martesën dhe
nisën përgatitjen për ditën e
madhe.

RRËFIMI
"Po ecnim me makinë,

kur ajo i nisi emoji (zemra)
në whats up një personi. E
pyeta me kë po fliste dhe më
tha që ishte një kushëri i
largët. I  kërkova që ta
takonim për kafe dhe ajo u
rebelua. Fillova të dyshoj,

ndaj e ktheva makinën dhe
shkova në shtëpinë e saj.
Kërkova shpjegime se kush
ishte personi në fjalë, pasi
unë gjeta fotot e tij në tele-
fon. Ajo e irrituar theu tele-
fonin. Vendosa pa asnjë
mëdyshje të anuloja
dasmën dhe u largova bash-

kë me familjen në plazh në
Shëngjin, kur në gazeta lex-
ova që një person me inicia-
let J.H 30 vjeç ishte denon-
cuar nga ish-e fejuara për
marrëdhënie seksuale pa
dëshirë. Fillova të dyshoj,
pasi inicialet përkonin me
të miat, ndaj siç isha me
rroba plazhi u drejtova në
komisariatin e Lezhës. Aty
mësova se i kërkuari isha
unë dhe sigurisht kërkova
të vijohej me procedurat",
shpjegoi Juliani dhe avoka-
ti i tij. Kallëzimin ndaj tij e
cilësoi sajesë të ish-të
fejuarës së tij, në shenjë
hakmarrje që e la pak ditë
përpara martesës. Gjykata
vendosi ta lirojë të dyshua-
rin, pasi shpalli të
paligjshëm arrestimin.
Juliani, tashmë do të heto-
het në gjendje të lirë dhe
duket se është më se i ven-
dosur që historia të zbard-
het tërësisht.

Arben Frroku nuk
dorëzohet. Dy muaj

pasi Gjykata e Lartë e
konfirmoi dënimin me
burgim të përjetshëm të
tij, 49-vjeçari i është drej-
tuar një tjetër gjykate, me
pretendimin se i janë sh-
kelur të drejtat kush-
tetuese. Një burim i tha
"Top Channel" se, përmes
avokatëve në Shqipëri,
Frroku ka dorëzuar një
padi në Gjykatën Kush-
tetuese, në të cilën kërkon

rigjykim. Duke lënë në fuqi
dënimin me burgim të për-
jetshëm të Gjykatës së
Apelit për Krimet e Rënda,
Gjykata e Lartë nuk e pranoi
rekursin e Arben Frrokut, e
pikërisht ky verdikt është
bërë shkak që mbrojtja të
hedhë sytë nga Kushtetues-
ja. Një burim pranë kësaj
gjykate pohoi se, avokatët

argumentojnë si shkelje fak-
tin se të njëjtët gjyqtarë që
lanë në fuqi dënimin e për-
jetshëm, në fakt, kanë
shqyrtuar më herët edhe
masën e sigurimit personal.
Në këtë situatë, sipas avoka-
tëve, gjykimi është
paragjykuar ndaj dhe vendi-
mi i Gjykatës së Lartë duhet
të prishet dhe të rigjykohet.

Ndërkohë, Arben Frroku
mbahet nga drejtësia holan-
deze, derisa të ketë një ven-
dim nëse do të ekstradohet
apo jo. Frroku u shpall në
kërkim për vrasjen e ish-she-
fit të Komisariatit të Kombi-
natit, Dritan Lamaj, i cili u
qëllua me breshëri automa-
tiku në shkurt të vitit 2013,
teksa po kthehej në shtëpi.

Gjatë gjykimit, Shkalla e
Parë e shpalli të pafajshëm,
ndërkohë që me të njëjtat
prova, Gjykata e Shkallës
së Dytë (Apeli) vendosi
burg të përjetshëm. Por
vendimi i Shkallës së Parë
që i dha atij lirinë, i dha,
gjithashtu, kohë të arrat-
isej nga Shqipëria, edhe pse
muaj më vonë u arrestua
në Holandë nën një ident-
itet të rremë dhe me doku-
mentet e një shtetasi grek,
të quajtur Renato Tsepa.

Julian H. dhe ish e fejuara e tij K.

Arben Frroku

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.
Job ID: 11675

Post Title: Project Coordinator-Social Inclusion
Duty station: Tirana, Albania
Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension
Type of Contract: Service Contract (SC)
Educational Background: Master’s Degree in social sciences, law, economics or development

related discipline
Work Experience: At least 7 years of professional experience at expert level with

international organizations and/or public administration  in related
development projects is required; Prior experience with the UN sys-

tem, international organizations government or  civil society orga-
nizations is preferred
Language Requirements: Excellent verbal and written communication skills in English

and Albanian
Deadline for Application: 31/08/2016
Job Description: Available at UNDP site:

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/
Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only
(available at http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete
applications will not be considered. Only short-listed candidates will be notified.

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.

Post Title: Specialist in Public Finances
Duty station: Tirana
Duration of Assignment: 1 year (with possibility for extension)
Type of Contract: Service Contract
Educational Background: Master degree in public finance, public/business administration, public
policy or other related fields.
Work Experience: 7 years or more of relevant experience in or contributing to public financial
management at central and local level governance;

Experience and understanding of local governance functionality and
institutional reforms, strategic planning, performance monitoring and
evaluation;
Work exposure to areas related to local governance, local government

capacity building, local government finance, local economic develop ment or similar;
Familiarity with the major current public administration reforms at central
and local levels as well as the political, economic and social context of

country;
Familiarity with and extensive ability to network with key stakeholders

Tentative Starting Date: 19 September 2017
Deadline for Application: 05 September 2017
Job Description: Available at UNDP site:

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/
Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only (available at http://
www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete applications will not be considered.
Only short-listed candidates will be notified.
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4 shtatori, afati i fundit për të dorëzuar dokumentet pranë drejtorisë

QSUT shpall 49 vende të
lira pune për infermierët
Ja kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët

Veliaj: 3 mijë bursa për nxënësit me 10-ta

Përfundon rikonstruksioni
i shkollës "E Kuqe"

Këtë vit të ri shkollor, 1 mijë nxënësit e shkollës "E
Kuqe" do të mësojnë në ambiente të rikonstruk-

tuara si dhe studimi do të bëhet vetëm me një turn.
Te kjo shkollë për vite me radhë kanë kryer mësimin
edhe nxënësit e shkollës "Hoxha Tahsim", e cila ka
qenë jashtë funksionit, por tashmë është drejt fazës
finale për të çelur dyert sërish. Kryetari i Bashkisë
së Tiranës, Erion Veliaj, i pranishëm në përurimin e
shkollës "E Kuqe" u shpreh se viti i ri mësimor do ta
gjejë Tiranën me 4 shkolla të reja, çka do të ndikojë
në uljen e ngarkesës në shkol-
lat  ekzistuese dhe rritjen e
nivelit të mësimdhënies. "Këtë
vit do të nisë shumë shpejt pro-
jekti madhor për ndërtimin e 16
shkollave të tjera, prandaj për
të mirën e Tiranës të heqim nga
fjalori mësimin me dy turne", -
theksoi Veliaj. Kryebashkiaku
bëri me dije se shkollat e reja që
po ndërtohen nuk do kenë vetëm infrastrukturë të
re, por edhe mësues më të mirë, pasi po punohet që
mësimdhënësit që dalin të parët në konkurse të jap-
in mësim në këto shkolla. Këtë vit drejtorët nuk do
të lejohen të bëjnë regjistrime mbi kapacitetin e
lejuar, në mënyrë që të ruhet cilësia e mësimdhënies
dhe të shpërndahet ngarkesa nga shkollat ekzistuese.
"I kam kërkuar Drejtorisë Arsimore që asnjë shkollë
të mos e kalojë kapacitetin, sidomos tani që kemi
shkollat e reja 'Hoxha Tahsim', 'Betim Muço' në Ko-
mbinat dhe 'Ardian Klosi' te Bregu i Lumit", - tha
kryebashkiaku. Veliaj deklaroi gjithashtu, se këtë
vit Bashkia e Tiranës do të japë 3000 bursa për të
gjithë nxënësit me të gjitha notat 10-ta.

Voltiza Duro

Drejtoria e QSUT-së
publikoi dje, 49
vende të lira pune

për pozicionet infermier i
përgjithshëm, infermier re-
animacioni dhe infermier
salle, pranë shërbimeve
mjekësore në spitalin "Nënë
Tereza". Të gjithë aplikantët
e interesuar kanë afat nga
data 21 gusht deri më 4 shta-
tor të këtij viti për të dorë-
zuar dokumentet përkatëse
pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun në
QSUT. Njoftimi zyrtar ësh-
të publikuar nga Drejtoria
e Burimeve Njerëzore të

Auditi për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit
KLSH: AKU nuk garanton
sigurinë ushqimore në vend

Kontrolli i Lartë i Sh
tetit pas përfundimit

të auditimit jep alarmin se
Autoriteti Kombëtar i Ush-
qimit nuk garanton sigur-
inë ushqimore në vend.
KLSH raporton se nga au-
ditimi u konstatuan shkel-
je dhe parregullsi, të cilat
kanë cenuar sigurinë ush-
qimore dhe për pasojë
jetën ekonomike dhe so-
ciale në vend, me një
ndikim të rëndësishëm në
uljen e besimit të kon-
sumatorëve. Kontrolli i
Lartë i Shtetit paraqet disa
probleme ligjore, mungesë
inspektorësh të kuali-
fikuar, lëvizje të shumta të
drejtorëve, në qendër dhe
rajonal, një pjesë pa për-

vojën e duhur dhe probleme
me marrjet e mostrave nga
importet. Një tjetër pikë e

rëndësishme që theksohet
në raport është edhe fakti që
mungon gjurmueshmëria

për produktet bimore dhe
frutore të vendosura në
treg, si dhe kryerja e anali-
zave përkatëse, duke rrez-
ikuar konsumimin e tyre me
mbetje minerale dhe pesti-
cide, pasi nuk janë objekt
inspektimi gjatë fazës së
prodhimit. "Sipas KLSH,
Këshilli i Ministrave, 9 vjet
pas hyrjes në fuqi të ligjit
për ushqimin, nuk ka nxjer-
rë aktet nënligjore për 7 prej
tyre nga 12 gjithsej si dhe
qeveria nuk ka arritur ob-
jektivat e saj afat shkurtra
të përcaktuara deri në fund
të vitit 2015 për plotësimin
e legjislacionit në të gjithë
zinxhirin ushqimor në fush-
ën e sigurisë ushqimore",
thuhet në njoftimin e KLSH.

këtij institucioni, ku janë
përcaktuar kriteret për të
gjithë kandidatët.
KRITERET

Janë një sërë kriteresh që
aplikuesi duhet të plotësojë
për t'u shpallur fitues dhe
për të ushtruar profesionin
e infermierit. Kështu, mëso-
het se kandidati duhet të
ketë mbaruar arsimin e lartë
në profilin "Infermier", të
jetë i regjistruar tek Urdhri
i Infermierit, të ketë licencë
për ushtrim profesioni, të
jetë i aftë për diagnozën in-
fermierore, të kryejë saktë
të gjitha shërbimet si dhe të
ketë njohuri specifike far-
makologjike. Gjithashtu,
kandidatët duhet të jenë të
gatshëm për të punuar me

tre turne sipas kontratës, të
kenë aftësi të mira komuni-
kimi, informimi e pune në
grup, dhe të paktën njohuri
në një gjuhë të huaj dhe ba-
zat kryesore kompjuterike.
Përveç kritereve të
përgjithshme, në njoftimin
zyrtar nga QSUT, janë pub-
likuar edhe disa kritere të
veçanta, që përfshijnë njo-
hjen dhe zbatimin e profe-
sionit të infermierit në
mënyrë sa më të përkushtu-
ar ndaj pacientëve. Disa prej
këtyre kritereve konsistojnë
në njohjen e rregullave të
dhënies së medikamenteve,
gatishmëria për t'iu përgjig-
jur të gjitha rasteve të
urgjencës, njohja e diag-
nozave bazë e shenjave in-

fektive të plagëve operatore,
përballimi me sukses i vësh-
tirësive të punës dhe njohja
e parimeve të kujdesit para
e pas ndërhyrjeve kiru-
rgjikale.
RIVLERËSIMI

Për të gjithë kandidatët
fitues, do të ketë një riv-
lerësim në fund të kontratës
tremujore. Mësohet se riv-
lerësimi do të bëhet duke u
bazuar në respektimin e
etikës profesionale, në af-
tësitë tekniko-profesionale
të infermierit dhe përkush-
timit njerëzor ndaj pa-
cientëve. Ndërsa, aplikantët
do të njoftohen nëpërmjet
postës elektronike (email)
për zhvillimin e fazave të
konkursit.

Foto ilustruese

REPUBLIKA E SHQIPERISE
        ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

DREJTORIA E LICENCIMIT DHE MONITORIMIT TË TREGUT

ADRESA:BULEVARDI " GJERGJ FISHTA" NR. 10 TEL/FAX  +355 42 22 963
TIRANE TEL         +355 42 69 590
E-mail erealb@ere.gov.al WWW.ERE.GOV.AL

NJOFTIM PËR LIÇENSIM

Në zbatim të nenit 40, të Ligjit Nr. 43/2015, "Për Sektorin e Energjisë Elektrike"; nenit
20 pika 2, të "Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Proçedurat e ERE-s";
nenit 10 pikat 8, 9 dhe 10, 11 të "Rregullores per proçedurat dhe afatet per dhenien,
modifikimin, transerimin, rinovimin ose heqjen e licensave ne sektorin e energjise
elektrike", bëjmë me dije se, shoqëria "THE BLUE STAR" sh.p.k., ka aplikuar pranë
Entit Rregullator të Energjisë, për tu pajisur me licencë në aktivitetin e Prodhimit të
Energjisë Elektrike.

Me vendimin  nr.131, datë 16.08.2017,  Bordi  i ERE-s, filloi procedurën për licensimin
e shoqërisë  THE BLUE STAR" sh.p.k., në  aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike.

Të interesuarit që mendojnë se kanë interes mbi këtë çështje, ftohen të shprehin
opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 30 ditëve pune nga data e parë e
publikimit të këtij njoftimi, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga Viktor Eftimiu, 1023, Tiranë.
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ADRESA:BULEVARDI " GJERGJ FISHTA" NR. 10 TEL/FAX  +355 42 22 963
TIRANE TEL         +355 42 69 590
E-mail erealb@ere.gov.al WWW.ERE.GOV.AL

NJOFTIM PËR LIÇENSIM

Në zbatim të nenit 40, të Ligjit Nr. 43/2015, "Për Sektorin e Energjisë Elektrike"; nenit
20 pika 2, të "Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Proçedurat e ERE-s";
nenit 10 pikat 8, 9 dhe 10, 11 të "Rregullores per proçedurat dhe afatet per dhenien,
modifikimin, transerimin, rinovimin ose heqjen e licensave ne sektorin e energjise
elektrike", bëjmë me dije se, shoqëria "THE BLUE STAR" sh.p.k., ka aplikuar pranë
Entit Rregullator të Energjisë, për tu pajisur me licencë në aktivitetin e Tregtimit të
Energjisë Elektrike.

Me vendimin  nr.132, datë 16.08.2017, Bordi  i ERE-s, filloi procedurën për licensimin
e shoqërisë  THE BLUE STAR" sh.p.k., në  aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike.

Të interesuarit që mendojnë se kanë interes mbi këtë çështje, ftohen të shprehin
opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 10 ditëve pune nga data e parë e
publikimit të këtij njoftimi, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga Viktor Eftimiu, 1023, Tiranë.
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Rënia e regjimit komunist
dhe fillimi i tranzicionit në
Shqipëri, e shndërroi

kryeqytetin në epiqendrën e zhvil-
limit të krimit. Pas viteve '90, Ti-
rana u transformua në qytet
metropol, ku me mijëra të ardhur
u dyndën drejt saj dhe e gjetën të
papërgatitur e pa asnjë plan zhvil-
limi për një fluks të tillë migrator.
Kjo periudhë solli një shpërthim
të llojeve të ndryshme të krimit,
si grabitjet, dhuna, vrasjet me kar-
akter banal, madje dhe hakmarrës.
Në këtë kohë filluan të shfaqeshin
bandat e "të fortëve", të cilët kish-
in ndarë zonat e influencës kudo
në Tiranë, e sot shumë pak prej
tyre kanë mbetur gjallë. Krijimi i
këtyre "bandave" që morën emra
rrugësh dhe zonash nga ku vinin
të fortët, solli vetëm vrasje e deri
në shfarosje familjesh. Për aq kohë
sa vendi ishte i përfshirë dhe i zhy-
tur në kaos, jeta e shqiptarëve ish-
te nën kontrollin dhe tmerrin e
plotë të tyre. Forcat policore të asaj
kohe e kishin të pamundur të sak-
tësonin çka ishin këto banda dhe
shpesh deklaroheshin si vrasje për
larje hesapesh. Ndër bandat më të
fuqishme mund të përmendim atë
të Gazmend Muçës të "Rrugës
Bardhyl", banda e "Trenit të
vjetër" dhe "Restorant Durrësit",
"Djemtë e Rrugës së Kavajës", ban-

HISTORITE
VRASJET E BUJSHME



Si u nda kryeqyteti nga "djemtë e rrugës", konfliktet nisnin për arsye banale

Hakmarrja mes bandave
rivale te "të fortët" e viteve '90
Saga e vrasjeve, nga Gaz Muça, te 'Djemtë

e Rrugës së Kavajës' dhe Yzberishtit
Ina Allkanjari

da e Selitës dhe ajo e Yzberishtit.
Bandat filluan të konfliktoheshin
mes tyre, kjo më së shumti si pa-
sojë e tradhtisë mes anëtarëve të
grupeve përkatëse, e kështu filloi
hakmarrja për shokët që elimino-
heshin nga bandat e tjera rivale.
Mungesa e një kapitali të mjaf-
tueshëm dhe etja për para bëri që
këto grupe të drejtoheshin te dro-
ga dhe trafiku i armëve. Kalvari i
ngjarjeve të këtyre bandave nisi
me një ekzekutim në '92-shin, duke
i lënë radhën njëra-tjetrës.
BANDA E RRUGËS
"BARDHYL" KUNDËR
"TRENIT TË VJETËR"

Në zonën "Bardhyl" mbizotëron-
te banda e Gazmend Muçës,
ndërkohë zona e "Trenit të vjetër"
dhe e "Restorant Durrësit" zotëro-
hej nga Naim Zyberi dhe miqtë e
tij. Dita kur u vodh një kalë në fer-
mën "Gjergj Dimitrov" në Sauk të
Tiranës do të shënonte fillimin e
trazirave për jetën e Gaz Muçës
dhe familjes së tij. Ai dënohet me
shumë vite në burgun e Spaçit,
duke i shtuar trimërinë dhe duke
i dhënë shtysë më vonë të largohej
drejt Italisë dhe të bëhej lider i re-
voltës mbi keqtrajtimin e sh-
qiptarëve. Më pas kthehet në Sh-
qipëri dhe u cilësua si kreu i rrugës
"Bardhyl". Por një konflikt i hapur
përpara viteve '90 ndërmjet dy
krerëve të bandave do sillte përsëri
pas disa vitesh përplasje mes tyre.
Konflikti i parë, i cili i kishte fille-
sat para viteve '90, ndodhi pasi
Gazmend Muça plagosi me thikë

Naim Zyberin. Ky i fundit nuk tre-
goi në polici se kush e goditi dhe u
dënua me burg prej regjimit komu-
nist. Por gjithçka nuk ngeli me kaq,
ku një provokim i ardhur në prill
të 1992 vetëm për një motor të
marrë nga banda rivale prej vëllait
të vogël të Gaz Muçës, Taulantit,
do të hapte një konflikt mes dy gru-
peve.
VRASJA
E GAZMEND MUÇËS

Më 7 prill 1992, Naim Zyberi me
bandën e tij në të cilën bënte pjesë
dhe Franc Konomi, vendosin t'i jap-
in fund kreut të rrugës "Bardhyl",
Gazmend Muçës. Ndërkohë që
Muça ndodhej në një lokal pranë
shtëpisë së tij në Tiranë, një mak-
inë tip "Opel Kadet" me ngjyrë të
verdhë afrohet drejt tij. Në makinë
ndodheshin 5 djem të rinj, të cilët
ndalojnë në "Xhamllik" përpara
vendit ku ndodhej Gaz Muça.
Naim Zyberi ka dalë i pari nga mak-
ina dhe ka hapur zjarr në drejtim
të Gazit, Fatos Keta qëllon pas tij,
dhe dyshohet se mund të ketë qël-
luar dhe Franc Konomi. Dy
breshëri automatiku tip "Tomson"
janë zbrazur mbi trupin e Gaz
Muçës. Gjithçka nuk mbaroi aty,
pasi Taulant Muça betohet për
hakmarrje, duke e ditur saktësisht
se kush ishin ekzekutuesit e vël-
lait të tij. Ai mori përsipër të
kujdesej për familjen e tij duke u
martuar me nusen e Gazit. Vetëm
pesë vite më pas Taulanti arriti të
planifikonte hakmarrjen dhe në
fund të dhjetorit të vitit 1997 arri-

ti të ekzekutonte Fatos Ketën në
kryeqytet, mikun e ngushtë të
Naim Zyberit dhe një nga atenta-
torët e vrasjes së vëllait. Ndërko-
hë, më 6 gusht 1997, Naim Zyberi,
i njohur në Tiranë si i "forti" që ba-
nonte në zonën e "Trenit të Vjetër",
njeriu që vrau Gazmend Muçën në
1992-shin, u ekzekutua në spitalin
"San Paolo" të Milanos nga Arben
Grori prej një hasmërie të krijuar.
VRASJA
E NAIM ZYBERIT

Më 8 gusht të 1997-ës, tre sh-
qiptarë arrijnë të futen në spitalin
"San Paolo" me një tufë me lule në
duar. Ata i thanë policit që mban-
te nën kontroll pavijonin se ishin
miqtë e Naim Zyberit dhe se donin
ta shikonin. Ata arrijnë të kalojnë
postblloqet dhe mbërrijnë në
dhomën e Zyberit, që gjendej i sh-
truar pas një tjetër atentati që i ish-
te bërë po ato ditë. Arben Grori
qëllon mbi të plot 6 herë dhe Naim
Zyberi e kishte të pamundur që të
bënte ndonjë lloj rezistence. Tre
shqiptarët arrijnë të largohen nga
vendi i krimit. Policia italiane pas
një hetimi intensiv dhe pas mar-
rjes së informacionit nga Shqipëria
arriti të identifikojë dy prej tre per-
sonave që qëlluan mbi Naim Zy-
berin. Forcat policore italiane bën
me dije se ishin Arben Grori dhe
një person i njohur me emrin Ger-
ti Gjenerali, autorët e atij atentati
në spital. Forcat policore italiane
arrestuan Arben Grorin dhe rreth
tre muaj më vonë arritën të arres-
tonin Gjeneralin në Dortmund, i

njohur me identitetin Gerd Gji-
narari, 40 vjeç, nga Tirana.

Më 31 korrik të 1998-ës, Besnik
Keta, vëllai i Fatosit, ekzekuton
Taulant Muçën me një breshëri
automatiku prej 24 plumbash
vetëm 300 metra larg shtëpisë së tij.
VRASJA E FRANC
KONOMIT

Pas ekzekutimit të kreut të
bandës së rrugës "Bardhyl", Franc
Konomi largohet për në Gjermani,
e më pas ka shëtitur nëpër shtete
jashtë Shqipërisë, pikërisht për t'iu
shmangur hakmarrjes. Por pas plot
18 vjetësh 'fshehjeje', kthimi në
Shqipëri ka qenë fatal për të. Franc
Konomi njihet si një prej 'të
fortëve' të viteve '90 që vepronte
nga zona e rrugës së trenit e deri
te pastiçeri "Flora". Gjithashtu ka
qenë për një farë kohe edhe
pjesëtar i bandës së famshme të
rrugës "Bardhyl". Por më 8 gusht
të vitit 2010, Franc Konomi, miku
më i afërt i Naim Zyberit, që
i kishte shpëtuar burgut por

Denis GinaFranc KonomiGazmend Muça

Vendi ku u vra Franc Konomi
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ar në Shqipëri. Pas vrasjes së Sh-
këlqim Xhabaftit, familja Xhabaf-
ti, përveç familjes Ymeri, ka qenë
në hasmëri edhe me familjen Av-
dillari nga Yzberishti. Ndërkohë,
për një nga vrasjet më të bujshme
në Tiranë, atë të Ardian Tahirit,
policia ka raportuar se autori ësh-
të një prej krerëve të së ashtuqua-
jturës "Banda e Selitës". Në atë
kohë, asnjë dëshmitar okular nuk
ka preferuar të flasë nga frika e
ndonjë konflikti të mundshëm që
mund t'i krijohej nga kjo ngjarje.
Por vetëm dy ditë më vonë, poli-
cia ka arritur të zbardhë edhe mo-
tivin e kësaj ngjarjeje të rëndë, që
sipas tyre ishte për shkak të
hasmërisë, si dhe ka arrestuar Fat-
mir Avdillarin.

SPECIALE

dënimin e tij me burgim të përjet-
shëm, që u la në fuqi nga të gjitha
shkallët e gjykimit. Konflikti dhe
hakmarrja e këtij grupi do të vazh-
donte për rreth 3 vite, ndërsa zinx-
hiri i vrasjeve do të shkonte mbi
20 të vrarë, ku do të shuheshin
njëri pas tjetrit një mori emrash.
BANDA E SELITËS,
RIVALËT E YZBERISHTIT

Në Bandën famëkeqe të Yzber-
ishtit, e cila veproi në Tiranë
thuajse 20 vjet më parë, mbi-
zotëronin emrat e tre vëllezërve,
Ilir, Nazmi dhe Fatmir Avdillari.
Ndërkohë, rivalët e betuar të kësaj
bande ishin djemtë e Selitës me në
krye Shkëlqim Xhabaftin. Famil-
ja Xhabafti ishte në hasmëri të
hershme edhe me familjen Ymeri,
duke sjellë viktima nga të dyja
palët. Në familjen Ymeri janë
vrarë dy djem, ndërsa një i tretë
është vrarë nga policia. Konflikti
mes dy familjeve ka nisur në vitin
1992, mes Genc Ymerit dhe Ylli
Xhabaftit, për çështjen e një borx-
hi të pakthyer, i cili solli dhe për-
plasjen e parë mes tyre. Pas kërcën-
imeve nga ana e Xhabaftit, Genc
Ymeri dyshohet se nisi serinë e
vrasjeve mes dy familjeve, duke
vrarë Ylli Xhabaftin, dhe pas këtij
akti largohet nga Shqipëria. Vëllai
i viktimës, Shkëlqim Xhabafti, u
betua se do të merrte hak për
vrasjen e vëllait të tij Yllit, dhe
katër vite më pas, më 30 gusht 1996,
vrau vëllain e Genc Ymerit, Xhe-
vahir Ymerin. Pa kaluar ende dy
vjet nga vrasja e Xhevahirit, në ja-
nar të vitit 1998 vritet djali i xhax-
hit të tij, Florenc Ymeri, 22 vjeç.
Më 31 tetor të vitit 1999, në portën
e shtëpisë së familjes Ymeri poli-
cia qëllon për vdekje vëllain e Xhe-
vahir Ymerit, Arturin. Më pas, në
fillim të vitit 1998 vritet "i forti" i
Selitës, Shkëlqim Xhabafti, 30 vjeç.
Policia e asaj kohe ka raportuar se
vrasja lidhej pikërisht me
hasmërinë e viktimës, por u përfol
se plumbat nuk erdhën nga famil-
ja Ymeri, por nga vëllezërit Nazmi
dhe Ilir Avdillari, të njohur si të
fortët e Yzberishtit. Këta i kishin
grabitur makinën një biznesmeni
grek dhe ky i fundit i kërkon ndih-
më Xhabaftit, i cili ndërhyri si ne-
gociator, por në bisedë e sipër
gjakrat u nxehën dhe ai mbeti i
vrarë. Nazmi dhe Ilir Avdillari janë
akuzuar gjithashtu se më 27 janar
1998 kanë vrarë biznesmenin ital-
ian Stefano Rossi, pronar i fabrikës
"Niki Shoe". Rossi është ekzekutu-
ar 100 metra larg fabrikës, men-
jëherë sapo kishte tërhequr 30 mil-
ionë lireta nga Banka Italo-Sh-
qiptare. Kjo është cilësuar si godit-
ja më e madhe që u është bërë in-
vestitorëve të huaj që kanë operu-

edhe hakmarrjes mes grupe-
ve, u ekzekutua tek "Ushtari

i Panjohur" në Tiranë. Policia ka
raportuar se persona mbi një mo-
tor, të cilët mbetën të panjohur,
kanë qëlluar në drejtim të një
"Benz"-i luksoz ngjyrë të zezë, duke
plagosur rëndë Franc Konomin, 46-
vjeçarin që sapo ishte kthyer nga
Gjermania. Mësohet se Konomi
humbi jetën rrugës për në spital,
ndërkohë që autorët e krimit janë
larguar pasi kanë shkarkuar të
gjithë plumbat e armëve mbi au-
tomjet. Ka qenë pikërisht grupi i
Franc Konomit dhe një zënkë ba-
nale me vëllain e Gaz Muçës që
solli zinxhirin e vrasjeve mes të
rinjve që mbaheshin si të fortët e
Tiranës, e megjithatë ai u vra në
fund, pasi ishin ekzekutuar me
radhë të gjithë miqtë e rivalët e tij.
Kjo vrasje do të mbyllte disi his-
torinë e djemve të rrugës "Bardhyl"
dhe të "Trenit të vjetër", duke lënë
në kujtesën e gjithsecilit të 'fortët'
e viteve '90.

DJEMTË E "RRUGËS
SË KAVAJËS"

Banda e "Rrugës së Kavajës"
mori përçarje brendapërbrenda,
duke krijuar rivalitet mes njerëzve
të grupit. Shkak i këtij konflikti
mendohet se ishte shuma prej 200
milionësh, të cilën e kishin përfitu-
ar pas pengmarrjes së një tregtari
të njohur nga Tirana. Ndër
pjesëtarët e klanit të "Rrugës së
Kavajës" ishin Genc Ferhati dhe
Ilir Bardhi, ndërkohë Denis Gina
dhe Mendian Shehu njiheshin si
pjesë e klanit rival, dhe mes tyre
historia e hakmarrjes kishte nisur
që në vitin 1998. Më 27 mars 1999
u shënua përplasja e parë e arma-
tosur në këtë bandë, ku pranë ish-
Bllokut u ekzekutua Ervin Borova
dhe policia nuk arriti të identi-
fikonte autorin e kësaj vrasjeje. Për
familjen Borova kjo vrasje nuk do
të shënonte fundin e tragjedive,
pasi më 4 maj 1999, Ergysi, vëllai
tjetër i Ervinit, u qëllua për vde-
kje në banesën e tij në Tiranë, ng-

jarje kjo e mbetur pa autor. Krimet
do të vazhdonin ciklin, duke
shënuar në datën 22 qershor 1999
vrasjen e Denis Ginës dhe Mendi-
an Shehut. Ky atentat u krye në
ish-Fushën e Druve në Allias nga
Genc Ferhati dhe Ilir Bardhi. Ata
u qëlluan me antitank kur po udhë-
tonin me një fuoristradë të blind-
uar, ku dhe gjetën vdekjen e men-
jëhershme. Nuk u desh shumë
kohë që policia në atë kohë të ar-
restonte vrasësit, Ilir Bardhin dhe
Genc Ferhatin. Në 9 mars të vitit
2000, Ilir Bardhi, i dyshuar nga
policia në atë kohë si bashkëpunë-
tor i Genc Ferhatit, u ekzekutua
me snajper në qeli. Raportet poli-
core deklaruan se të akuzuar për
vrasjen e Bardhit ishin Roland
Kostari dhe Alban Dani, por Kos-
tari, i cili dispononte dhe armën e
krimit, mori përsipër vrasjen. Pak
muaj më vonë, Alban Dani u vra
në ish-pistën Iliria në plazhin e
Durrësit. Rreth një vit pas vrasjes
me antitank, Genc Ferhati mori

Gerd Gjinarari

Besnik Keta

Fatmir Avdillari

Arben Grori në gjykatëAlban DaniNaim Zyberi në burg
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Lajmi u njoftua nga familja e tij. Karriera e 63-vjeçarit nisi duke shërbyer si mjek në zonë e Shalës, në vitet ‘99

Ndërron jetë ish-Kryeministri i Kosovës
Bajram Rexhepi, prej muajsh në gjendje kome në Turqi

SHPEND AHMETI
"Kam punuar me Bajram Rexhepin në vitin 2003. E kemi

njohur dhe familjarisht. Në politikë kemi pasur mospajtime të
mëdha. Besoj se rolin e secilit individ do ta vlerësojnë

gjeneratat e ardhshme e historianët. Por sot mbi krejt të tjerat,
ngushëllime për familjen e Bajram Rexhepit", u shpreh kryetari

i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti.

ISA MUSTAFA
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa tha dje se

"Bajram Rexhepi do të mbetet në historinë më të re të
Kosovës, si kryeministri i dalë nga zgjedhjet e para të mbajtura

pas luftës, si dhe si kryetar i Mitrovicës, duke kontribuar në
avancimin e agjendës shtetndërtuese të Kosovës".

Kryeministri: I ndershëm dhe patriot

Edi Rama: Lamtumirë, mik i mirë.
I bëri nder Kosovës në çdo detyrë
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka shkruar disa

fjalë duke shprehur ngushëllimet për ish-Kryemi-
nistrin e Kosovës, Bajram Rexhepin, i cili ndërroi jetë
mëngjesin e djeshëm. Rama u shpreh se Rexhepi ishte
shqiptar i ndershëm dhe patriot. "Bajram Rexhepi ish-
te një shqiptar i ndershëm dhe patriot. Një burrë i
thjeshtë që i bëri nder Kosovës në çdo detyrë dhe i bën
sot të ndihen të ligështuar për humbjen e tij, jo vetëm
miqtë, po edhe të gjithë ata që politikisht ishin në ll-
ogore të tjera nga e tija. Ai ia doli aty ku shumëkush
nuk ia del dot: La pas një kujtim të mirë te të mëdhen-
jtë e te të vegjlit. Lamtumirë, mik i mirë!", ka shkruar
në mesazhin e tij kryeministri i vendit tonë, Edi Rama.

Presidenti: Luftëtar i paepur
Ilir Meta: Përpjekjet e Rexhepit

do të mbeten të paharruara
Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta ka shprehur ngush

ëllimet për ndarjen nga jeta të ish-Kryeministrit të
Kosovës, Bajram Rexhepi. Presidenti i Shqipërisë, Ilir
Meta i shpreh ngushëllimet e sinqerta familjes, të
dashurve e miqve të ish-Kryeministrit të Kosovës, Bajram
Rexhepi për këtë humbje të madhe. Kreu i Shtetit thek-
son veçanërisht kontributin e tij si Kryeministër i parë i
Kosovës, si politikan i spikatur në vitet e para të Kosovës
së çliruar, si luftëtar i paepur për çështjen e Pavarësisë së
Kosovës, dhe se përpjekjet e tij për ndërtimin e institu-
cioneve të saj do të mbeten të paharruara në mendjen
dhe zemrat e të gjithë shqiptarëve. "I përjetshëm qoftë
kujtimi i tij!", shkruan ai në rrjetin e tij social.

Kreu i PD: Ishte njeri i veçantë

Lulzim Basha: Bajram Rexhepi,
luftëtar për lirinë e popullit

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka shpre
hur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të ish-kryemi-

nistrit Bajram Rexhepi, të cilin e vlerëson si njeri të veçantë
dhe shqiptar të madh. "Pak njerëz i kanë shërbyer popullit të
tyre si ai, duke u kujdesur me përkushtim si mjek për jetët e
njerëzve, duke luftuar për lirinë e tyre dhe duke drejtuar
përpjekjet e tyre për demokraci dhe përparim. Kam pasur
nderin të takohem shpeshherë me Bajramin dhe do të ruaj
përherë brenda meje mbresat e pashlyera për dinjitetin dhe
mirësinë e tij. Në këto momente të dhimbshme të ndarjes së
tij të parakohshme nga jeta bashkoj lutjet e mia me ato të
familjarëve dhe miqve të tij. U prehtë në paqe! I paharruar
kujtimi i tij!", thuhet në mesazhin e Lulzim Bashës.

U nda nga jeta në orët
e para të mëngjesit të
djeshëm, ish-Kryemi-

nistri i Kosovës. Bajram Rex-
hepi, pas një sulmi të pësuar
në tru, për shkak të gjendjes
së rëndë shëndetësore ishte
transferuar në një prej spi-
taleve në Turqi, ku ndodhej
prej muajsh në koma. Ishte
vetë familja e të ndjerit që
bëri publik lajmin e ndarjes
nga jeta.

Rexhepi ka lindur në 3
qershor të vitit 1954 në
Mitrovicë. Në vitin 1979 ai
përfundoi fakultetin e
mjekësisë në Universitetin e
Prishtinës, studimet pasuni-
versitare i përfundoi në 1985-
ën në Zagreb. Gjatë luftës më
1999-ën me Serbinë, Rexhe-
pi iu bashkua Ushtrisë Çlir-
imtare të Kosovës dhe kaloi
tre muaj në male, duke shër-
byer si mjek në zonën oper-
ative të Shalës. Më pas, ai u
bë udhëheqës i qeverisë-hije
në qytet dhe u zgjodh de-
putet i Mitrovicës në Kuven-
din e Kosovës. Pas luftës,
Rexhepi shërbeu si kryetar i
Komunës së Mitrovicës dhe
kryetar i pjesës jugore të saj,
gjithashtu ka qenë kryetar i
degës së PDK në Mitrovicë,
ministër i Punëve të
Brendshme të Kosovës. Më
4 mars të vitit 2002, pas tre
muaj bisedimesh dhe me
ndërmjetësimin e kryead-
ministratorit të atëhershëm
të Kosovës, Michael Steiner,
Kuvendi i Kosovës zgjodhi
Bajram Rexhepin si Kryem-
inistrin e parë të Kosovës

dhe Ibrahim Rugovën si
president; të dy konsidero-
hen si politikanë të moderu-

Ina Allkanjari

Presidenti Hashim Thaçi
shpall sot ditë zie

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, të martën, datë
22 gusht 2017, e ka shpallur si ditë zie në Kosovë

në nderim të ish-Kryeministrit të Kosovës, Bajram
Rexhepi. "Në shenjë respekti shtetëror dhe qytetar,
dita e martë, 22 gusht 2017, shpallet ditë zie sh-
tetërore në Republikën e Kosovës, pas vdekjes së
dr. Bajram Rexhepi, veteran i UÇK-së, ish-kryetar i
Komunës së Mitrovicës, ish-Kryeministër i Kos-
ovës, ish-ministër i Punëve të Brendshme, ish-de-
putet i Republikës së Kosovës dhe kirurg", - u shpreh
presidenti Thaçi. Gjithashtu, flamujt shtetërorë do
të ulen në gjysmështizë në të gjitha objektet sh-
tetërore të Republikës së Kosovës.

ar. Rexhepi jetonte në Mitro-
vicën veriore me bash-
këshorten dhe vajzën e tij.

Bajram Rexhepi

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER:

1- Njesi me sip. 50 m², Numri Pasurise: 3/241-N2, vol.18, faqe.76,  e ndodhur Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi
është 134.400 Euro.

2- Njesi me sip. 310 m²., Numri Pasurise: 3/241-N1, vol.18, faqe.75,  e ndodhur Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi
është 834.356 Euro.

3- Njesi me sip. 364.7 m², Numri Pasurise: 3/241-N3, vol.18, faqe.77,  e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane.
Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin fillon
ankandi është 919.044 Euro.

4- Apartament me sip. 402.9 m², Numri Pasurise 3/241+1-1, , Volum.18, Faqe.78 , e ndodhur Rruga “N. Lena”,
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 812.247 Euro .

5- Apartament dublex, me sip. 449.6 m², Numri Pasurise 3/241+1-25, Volum.18, Faqe.211, e ndodhur ne
Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është 377.664 Euro.

6- Garazh Nr.1 me sip. 520 m², Numri Pasurise: 3/241-G1, vol.18, faqe.72 e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 495.040 Euro.

7- Garazh N.2 me sip. 50 m², Numri Pasurise: 3/241-G2, vol.18, faqe.73 e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane.
Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin fillon
ankandi është 47.600 Euro.

8- Garazh N.3 me sip. 570 m², Numri Pasurise: 3/241-G3, vol.18, faqe.74, e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 542.640 Euro.

9- Apartament me sip. 147 m², Numri Pasurise 3/40+1-16, , Volum.42, Faqe.56, i ndodhur ne Tirane. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi
është 164.640 Euro.

Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara do te zhvillohet ne date 04.09.2017 ne oren 16.00 ne ambientet e
shoqerise EPSA shpk te ndodhur ne Rr “Ismail Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Enida HIMAJ

Ajo është një nga aktoret e
njohura të një nga show-ve
të njohur të ekranit, “Apar-

tamenti 2XL” . Eliona Pitarka, va-
jza e aktorit të njohur Sulejman
Pitarka, ka qenë shpesh në qendër
të vëmendjes së mediave dhe jo
vetëm për linjat e saj seksi, por
edhe për skandale të ndryshme, të
cilat e kanë bërë kryefjalë të ditës
në shumë portale. Edhe kësaj rad-
he ajo është bërë shënjestra e një
portali të njohur në media, ku janë
postuar disa sms skandaloze të
cilat përfshinin aktoren e njohur
të “Apartamenti 2XL”, Eliona Pi-
tarka me një djalë, me të cilin
ndoshta aktorja ka qenë në një

postuar në faqen e saj në “Insta-
gram”, Eliona ka thënë se njerëzit
nuk kanë se me çfarë të merren
dhe janë ziliqarë ndaj saj. Ajo nuk
ka harruar të shtojë edhe me fak-
tin e përfshirjes së emrit të aktorit
Jul Deda, i cili është një familjar
dhe nuk ka aspak lidhje me të
përveçse shoqërore. Në një pron-
oncim për “Summer Pages” të
“Gazeta Shqiptare”, e pyetur nëse
ajo dëshiron të ndjekë penalisht
personin që i ka postuar mesazhe
të tilla dhe, nëse dëshiron ta zbu-
lojë kush është ai, ajo është
përgjigjur: “Nuk kam çfarë të them
më tepër. Çfarë kisha për të dek-
laruar dhe çfarë kisha për të thënë,
i kam thënë në statusin tim. Nuk

“Kush dreqin mund ta besojë që unë i paskan lënë për t’i bërë në ‘FB’ këto biseda, o injorantë njerëz”

“Hiq brekët, prishem shpejt”,

ELIONA PITARKA:
Skandali  në “Facebook”, reagon aktorja e njohur e “Apartamenti 2XL”

marrëdhënie, ai që tregon bisedat
erotike me të dhe se si e joshi atë.
Në sms tregohej biseda me një
djalë, emiri i të cilit nuk bëhet i
ditur, me të cilin fliste një fjalor
banal dhe intim. Jo vetëm kaq, por
djali mesa duket mundohet ta
joshë aktoren nëpërmjet parave të
postuara në mesazh për ta takuar
atë. Ndërkohë që, ajo që ka
tërhequr më tepër vëmendjen në
këtë bashkëbisedim të postuar, ish-
te fakti se në mesazhe përmendej
edhe një emër tjetër i njohur, i ak-
torit Julian Deda. Pas këtij posti-
mi nuk ka vonuar reagimi i men-
jëhershëm i Elionës, e cila nuk ka
hezituar të mohojë gjithçka për-
mendej në bisedë. Në një status të

kam çfarë shtoj më tepër
për momentin. Thashë që
ato gjëra që kam shkruar
aty, besoj se populli po e
po, por edhe ju duhet ta
kuptoni shumë qartë që
ato janë të rreme dhe nuk
besoj se do jeni aq naivë
sa të më pyesni a beson
apo jo në një lajm të tillë.
Kjo gjë ndodh rëndom jo
vetëm te unë, por edhe te
shumë persona. Për mo-
mentin nuk do bëj asgjë
tjetër, përveçse ato që kam
thënë në status.” Ndërko-
hë që në statusin e postu-
ar në “Facebook” ajo
shpreh neveri dhe habi të

Ja e vërteta e mesazheve erotike
madhe lidhur me lajmin e postuar
në portal. Ajo shton, gjithashtu,
si në prononcimin për “GSH” se
diçka të tillë askush nuk do ta be-
sonte. Duke përfunduar se e gjitha
kjo është një shpikje nga një pro-
fil fals që i është hapur aktores.
“Ëtf. A ju vjen turp, a jeni në
terezi?! A keni cipë a keni familje
a çfarë dreqin keni ju?! Që plasni
nga smira dhe zilia dhe jeni të
mbushur me helm e vrer kundrejt
meje ( edhe pse e çuditur për arsy-
en) e kam marr vesh! Por që të ar-
rini deri këtu sa të shpikni biseda
të tilla të shëmtuara e të neverit-
shme nuk ma kishte marr mend-
ja! Kush dreqin mund ta besojë që
unë i paskam lënë për t’i bërë në
“Fb” këto biseda, o injorantë
njerëz! Më vjen shumë keq që

paskeni përfshirë dhe një koleg e
një familjar në këtë llumin tuaj!
Një njeri me dy fije mend në kokë
e kupton që këto janë biseda të
shpikura nga profile fals vetëm
për të më dëmtuar!” Ndërkohë pas
këtij prononcimi dhe faktit se ajo u
mjaftua me një postim në faqen e saj
në “Facebook”, nuk hidhet poshtë
ende lajmi i para postuar në portale.
Fakti që aktorja e lë me kaq dhe nuk
dëshiron ta çojë më tutje me nd-
jekjen penalisht të personit që ka
bërë të tillë postim, lë për të dyshuar.
Është e vërtetë që nuk është hera e
parë që bëhen të tilla lajme lidhur
me figura të njohura të show-bizit,
por ende nuk mund të themi me sig-
uri, a është e vërtetë apo jo.
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“ALO”: MË PAS DJALI NGA SHQIPËRIA
U DETYRUA T’I DHURONTE NJË JAHT

Luana shokon nga Mykonos
Më e nxehtë se kurrë

Duket se kjo verë ka qenë një nga më të buku
rat për Luanën. Kohët e fundit bukuroshja ka

qenë mjaft aktive në rrjetet e saj sociale duke
postuar foto dhe video nga ditët e relaksit. Së
fundmi, ajo ka ndarë me ndjekësit momente nga
këto ditë të nxehta. Moderatorja ka publikuar në
“Instagram” një foto nga pushimet e saj në
Mykonos. Ajo ka ekspozuar linjat e saj shpërthyese
dhe shohim se ka marrë dhe një ngjyrë të çokol-
late nga dielli. Duket se pas një sezoni të lodhshëm
tashmë edhe Luana po shijon pafund qëndrimin e
saj në Mykonos.

Me kë po bashkëpunon
Era Istrefi tani?
Nuk keni për ta besuar
Pak muaj më parë Era Istrefi debutoi fuqishëm me hitin e saj “Re

drum”. Pas një pauze të shkurtër këngëtarja duket se po i rikthehet
projekteve të reja. Është bërë me dije se Era do bashkëpunojë me rreperin
e famshëm French Montana. Ky bashkëpunim me të nuk duket se do të
jetë i vetmi pasi të tjera bashkëpunime me yje ndërkombëtarë e presin
Era Istrefin. Së fundmi ajo ka postuar në rrjetin “Instagram”, foto nga
një studio regjistrimi në Los Angeles krah tekst shkruesit Jesse Saint
John, që ka punuar me këngëtarë të mëdhenj si: Britney Spears, Sia,
Charlie XCX e shumë të tjerë. “Duke shpërndarë dashuri rreth e rrotull”,
ka shkruar Era, teksa në foto e shohim me gishtat e mesit ngritur, ndërsa
Jesse i qëndron pranë duke buzëqe-
shur. Tekst shkruesi Saint John
kohët e fundit ka debutuar në treg
si këngëtar, ndaj nuk dihet nëse ai
do shkruaj këngën e Erës apo do
këndoj së bashku me të.

Ajo njihet për natyrën e saj
solare dhe ëmbëlsinë që e

karakterizon. Bëhet fjalë për Roza
Latin. Teksa është duke shijuar
këto ditë të nxehta vere ajo nuk
harron të ndajë me fansat e saj
disa foto në “Instagram”. Bukuro-
shja e ekranit shfaqet përvëluese
me bikini dhe duket mahnitëse me
ngjyrën që ka marrë. Roza është
kujdesur që të dalin në pah format
e saj trupore dhe ia ka dal më së
miri t’i shfaqë ato. Moderatorja
duket në super formë dhe tejet
tërheqëse.

E keni parë ndonjëherë Rozën
kaq përvëluese?
Moderatorja pozon me bikini

Ditën e djeshme moderatorja e njohur Bora Zemani, përmes një
postimi në profilin e saj në “Instagram”, na tregoi se do drejtonte

emisionin “Bar Skedina”, në Digitalb. Në fakt, ky emision më parë kishte
moderatore Ilda Bejlerin. Teksa Bora Zuri vendin e Ildës, moderatorja
seksi na tregon sot se çfarë emisioni do të drejtojë. Ilda ka treguar në
“Instagram” se ajo do të jetë prezantuesja e emisionit “Zona gol”.
“Për shumë vite me radhë kam pasur kënaqësinë të drejtoj emisionin
“Bar Skedina”, një program risi për kohën dhe që më ka falur momente
që do të jenë gjithmonë pjesë e jetës time. Do vazhdoj të luaj…baste, por
tashmë është koha për një aventurë të re. Zona Gol do të jetë program
ku do të takohemi çdo të shtunë për të folur për gjithçka rreth sportit”,-
shkruan Ilda në postimin e saj. Ne na ngelet që t’i urojmë Ildës suksese
të mëtejshme në emisionin “Zona gol”!

Bora Zemani i zuri vendin
Ja cilin emision do të drejtojë
 Ilda Bejleri
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Gjashtë gjërat që ju bëjnë
të largoni depresionin

2. DËGJONI RADIO
Kur është hera e fundit që e

keni dëgjuar radion?
Çfarëdolloj radioje, ju bën punë
që të largoheni nga rutina e
mendimit. Dëgjoni biseda në
emisione të ndryshme, pasi do
të ju ndihmojnë të largoheni
nga përditshmëria dhe men-
dimet që nuk ju largohen nga
koka.

3. SHFRYTËZONI
TELEFONIN

Telefononi dikë, që me siguri
do t’ju bëjë të qeshni. Nuk keni
nevojë t’i tregoni se nëpër çfarë
faze po kaloni, thirreni vetëm
për bisedë.

Mos kurseni fjalët e mira,
pasi në të njëjtën mënyrë do të
ju kthehet. Por, mos harro, tele-
fono dikë që është me siguri
pozitiv.....

DALLIMI MES
NJË DITE TË
KEQE DHE
NJË JETE TË
KEQE

Nëse vuani nga depresio-
ni, do të kuptoni mirë këtë.
Por, duhet të jeni ju që e kon-
trolloni jetën tuaj, e jo e
kundërta. Kjo nuk do të
thotë se është lehtë, por
gjithmonë ka pak dritë në
fund të tuneli, andaj kujto-
jani vetës se duhet të ngri-
heni dhe të vazhdoni të
ecni, në mënyrë që të shih-
ni atë. Këtu janë gjashtë
mënyra, që i kanë ndih-
muar njerëzit të dalin nga
mjegulla e depresionit,
mbase mund t’ju ndih-
mojnë edhe ju.

1. DËGJONI MUZIKË
Krijoni një listë me këngët e

juaja të preferuara. Ju kujtohen
ato këngë që ju disponojnë dhe ju
bëjnë të lumtur? Zgjidhni këngë
me të cilat mund të vallëzoni dhe
filloni menjëherë me lëvizjet që ju
drejton ritmi. Mos u brengosni,
bëhuni si ai fëmija i gëzuar dhe
vallëzoni në shtëpi, sikur askush
nuk ju sheh.

Sapo të ju afrohen “retë e zeza”
filloni muzikën dhe mos bini në
sundimin e negativitetit.

4. NGRIHUNI
Është lehtë të qëndroni të shtr-

irë në shtrat.
Është vështirë të ngriheni, por,

duhet të bëni përpjekje, andaj ngri-
huni dhe bëni një dush.
Vishuni mirë. Rregulloni flokët dhe
grimin.

Mendja juaj është shumë e fu-
qishme.

Nëse visheni dhe grimoheni ju
do të ndjeheni mirë.

Në fakt, ju jeni arma që e mbyt-
ni veten, prandaj shfrytëzojeni për
të mirë.

5. DILNI JASHTË
Shkoni deri te marketi më i afërt

apo bëni një xhiro në park.
Lëvizja e këmbëve jo vetëm se e li-
ron sorotoninën – lëndë trupore që

e djeg yndyrën, por, edhe ju jep
mundësi të ndryshoni ambient.
Dalja jashtë, ju ndihmon të tako-
ni njerëz të rinj dhe të dilni pak
nga vetja.

6. HANI DIÇKA
Mund të tingëllojë e pa vend,

por është e vërtetë.
Kur nuk doni të dilni, as nuk la-
heni, rregulloheni, visheni apo
nuk hani.     Ushqimi bën mirë në
ngritjen e disponimit, prandaj rez-
ervojani vetes një pjatë që së paku
duket bukur.

Mjaftojnë gjërat që i keni në
shtëpi.

Pritni ato hollë dhe vendosini
në pjatë me delikatesë.

Kur të filloni ngrënien, do të nd-
jeheni më të respektuar.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Komentuesit-Ramës: Nxirr edhe
malin që u dogj sipër, o pasha

Princi  William s’mund të udhëtojë
në një avion me të birin

Trump ngre mbrojtjen
kibernetike në nivelin më të lartë

Princesha Diana: Diçka e veçantë
ka prekur jetën time

Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën dhe javën e re
me një foto nga ura që lidh urën e Mangalemit me

Goricën në Berat. Ai përshëndet të gjithë ndjekësit e tij në
rrjetet sociale dhe e konsideron këtë foto një pamje fantas-
tike. “MIRËMËNGJES dhe ju uroj një ditë të mbarë me këtë
pamje fantastike mbi urën lidhëse të Mangalemit me
Goricën në Berat”,
shkruan Rama. Por,
disa prej komen-
tueseve nuk e kanë
pritur mirë dhe e
kanë ironizuar duke i
sjellë në vëmendje
situatën e zjarreve që
ka përfshirë gjithë
vendin, kryesisht
zonat malore. “Po
nxirre edhe malin
sipër që u dogj, o

Që familja mbretërore britanike është e mbushur me rregulla, nuk
është më habi, por sa më shumë i zbulojmë këto rregulla, aq më tepër

habi na shkaktojnë. Gjatë kësaj jave Princ William së bashku me familjen e
tij po zhvillojnë një tur 5 ditor në Poloni dhe Gjermani. Por princi duket se
ka thyer protokollin me veprimin e tij. Ai ka fluturuar me të njëjtin avion
së bashku me famil-
jen, dhe kjo është e
ndaluar në protokol-
lin mbretëror. Sipas
protokollit, Princi nuk
mund të udhëtojë
asnjëherë në të njëjtin
avion me të birin, që
në këtë rast është
princi George, pasi në
rast të ndonjë aksi-
denti serioz rreziko-
het që froni të mbetet
pa trashëgimtar.

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump urdhëroi sot rritjen e
mbrojtjes kibernetike në nivelin e komandës luftarake të bash-

kuar, në të njëjtin nivel si Forcat Speciale, duke theksuar kështu
rëndësinë që i jep një fushe thelbësore për sigurinë kombëtare. “Kjo
komandë e re do të përforcojë operacionet tona në hapësirën kiberne-
tike, do të krijojë më shumë mundësi për të përmirësuar mbrojtjen e
kombit tonë, do të tregojë mobilizimin tonë të lartë kundër kërcëni-
meve të hapësirës kibernetike, do të ndihmojë për të garantuar
aleatët tonë, partnerët dhe të frenojë kundërshtarët tanë”, theksoi
Trump.

Janë zbuluar letra të Princeshës së ndjerë, në të cilat ajo
tregon se si takimi me Nënën Terezë i kishte ndryshuar jetën,

dhe se si Nëna Tereza e kishte inspiruar që të ndihmonte
njerëzit në nevojë. Në letrat që janë zbuluar Diana tregon se si
Nënë Tereza dhe murgeshat i kishin ndihmuar të kishte zgjim
shpirtëror në momentet e saj më të vështira. Ajo kishte vizituar
jetimoret në Kalkutë në vitin 1992, në kohën kur ajo kishte
probleme të
mëdha në
martesën e saj
me princin
Charles. Në një
letër ajo ka
thënë: “Sot diçka
shumë e veçantë
ka prekur jetën
time. Kam
vizituar shtëpinë
e Nënës Terezë
dhe kam gjetur
rrugën të cilën
kam kërkuar me
vite”.
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Ngjarja pasi kanë dalë nga kafja

Sherr për femrat, shqiptari vret me
thikë në zemër serbin në Vjenë

1.2 milionë njerëz punojnë në bujqësi, gjysma shfrytëzohen nga mafia

Mafia italiane vjedh fondet
publike për refugjatët

Policia nis hetimet, 60 mafiozë në pranga

HETIMI
Më shumë se 60 mafiozë rezultojnë të përfshirë në
abuzimin me fondet publike të refugjatëve.
Operacionet e kryera prej policisë italiane kanë
vënë në shënjestër mafien 'Ndrangheta' të
Kalabrisë, madje kanë zbuluar përfshirjen e kishës
në këtë aferë, madje është arrestuar dhe një prift.

Policia

SULMI NË BARCELONË, VRITET SHOFERI I FURGONIT

Policia spanjolle vret shoferin e furgonit që kreu sulmin në Barcelonë,
Younes Abouyaaquoub. 22-vjeçari ishte shpallur në kërkim prej disa ditësh.
Lajmi u publikua nga mediat spanjolle.

Ina Allkanjari

Policia italiane ka vënë
në pranga më shumë
se 60 mafiozë, të cilët

rezultuan të jenë të përf-
shirë në abuzimin e bërë me
fondet publike për refug-
jatët. Italia cilësohet si një
nga shtetet që ka fluksin më
të madh të refugjatëve që
vijnë përmes Mesdheut, për
këtë arsye shteti italian ka
vënë në dispozicion të ko-
munave para nga kapitalet
publike, gjithashtu edhe BE-
ja jep mjaft fonde për emi-
grantët. Por në këtë biznes,
mafia ka arritur të depërtojë
me synim përfitimin e sa më
shumë parave. Operacionet
e kryera prej policisë italiane
kanë vënë në shënjestër
mafien 'Ndrangheta' të Kal-
abrisë, madje kanë zbuluar
përfshirjen e kishës në këtë
aferë. Momentalisht ndod-
het nën hetim edhe Vël-
lazëria Katolike e Bamirë-
sisë, ku dyshohen si të përf-
shirë edhe prifti don Edoar-
do S. dhe menaxheri i ka-
mpeve të refugjatëve, Le-
onardo S. Çështja është duke
u hetuar nga prokurori Nico-
la Gratteri, i cili shprehet se
mafia ka fituar miliona prej
refugjatëve për vite me
radhë. Ai thotë: "Një mënyrë
se si ata kanë fituar ishte,
për shembull, duke preten-
duar se në një kamp ishin
strehuar dhe ushqeheshin
1000 vetë, ndërkohë që në të
vërtetë aty kishte vetëm 500
vetë për të ushqyer. Dhe në
ditët e tjera kur ka pasur
ndonjëherë vërtet edhe më
shumë njerëz, ata nuk kanë
mundur të ushqehen, sepse
s'ka pasur mjaftueshëm ush-
qim". Aktualisht kampi ka
më shumë se 1100 emigrantë
dhe në pamje të parë gjithç-
ka duket më se në rregull,
pasi shërbimi mjekësor dhe
konsulenca psikologjike janë
në dispozicion të emi-
grantëve. Por hetimet poli-
core italiane nëpërmjet
regjistrimit të telefonatave
zbuluan se 186 mijë euro të
planifikuara për të blerë
gazeta për emigrantët ishin
pezulluar. Kjo shumë e kon-
siderueshme parash iu dha
një prifti nën justifikimin
për "mbështetje shpirtërore
për refugjatët në nevojë".
Mafia italiane ka marrë në
menaxhim edhe toka të

mëdha bujqësore, ku punë-
sojnë emigrantët dhe i
paguajnë shumë pak. Në Ita-
li rreth 1.2 milionë njerëz
punojnë në bujqësi e më
shumë se gjysma e tyre
shfrytëzohen nga mafia. Por
emigrantët, duke qenë se
nuk janë në dijeni se kush
qëndron pas gjithë kësaj,
punojnë për të fituar aq para
sa për mbijetesë. "Shteti ital-
ian i paguan 102 milionë
euro prej 10 vitesh Vël-
lazërisë së Bamirësisë, prej
të cilave 36 milionë shkojnë
në xhepat e mafies dhe gati

200 mijë në duart e priftit. Ka
pasur një bashkëpunim të
ngushtë mes priftit Don
Edoardo S. dhe menaxherit
të qendrës, Leonardo S.", -
thotë prokurori. Yvan Sag-
net nga Kameruni tregon se
kur studionte në Torino, don-
te të fitonte pak para. Si ndi-
hmës për të korrat ai pagu-
hej me 3,50 euro për 300 ki-
logramë të vjela. Pasi punoi
pesë ditë, ai u indinjua nga
kushtet dhe organizoi një
grevë, ku 700 afrikanë e
mbështetën. Yvan Sagnet
shprehet: "Ishte shumë e
rrezikshme, sepse kishte të
bënte me luftimin e sistemit
që ishte më shumë sesa
vetëm shfrytëzim i thjeshtë,
sepse pas kësaj qëndron ma-
fia. Kemi pasur kërcënime
me vrasje dhe sa më gjatë
protestonim, aq më shumë
shtoheshin kërcënimet". Bi-
znese të ngjashme ka edhe
në Sicili. E kjo s'ka të ndalur
në sfondin e valës së refug-
jatëve. Prokurori Gratteri
shprehet i kënaqur që të pa-
ktën përkohësisht ka zbulu-
ar prapaskenat në këtë his-
tori. Ai së shpejti mund të
ngrejë padinë dhe shpreson
që procesi të fillojë deri në
fund të vitit.

DEKLARATA
"Një mënyrë se si
ata kanë fituar ishte
pretendimi se në
një kamp ishin
strehuar 1000 vetë,
ndërkohë që në të
vërtetë aty kishte
vetëm 500 vetë për
të ushqyer. Ka
pasur ditë që kishte
më shumë njerëz
dhe s'kanë mundur
të ushqehen, sepse
s'ka pasur
mjaftueshëm
ushqim", u shpreh
prokurori Gratteri.

VJENË VJENË VJENË VJENË VJENË - Një shqiptar ka
vrarë një shtetas serb në
Vjenë të Austrisë si dhe ka
plagosur një tjetër. Shtetasi
serb Perica Gavrilovic është
qëlluar me thikë në zemër
nga një shqiptar, pas një
sherri për disa femra, njof-

ton media serbe "Vecernji
List", referuar medias austri-
ake 'Die Presse'. Ngjarja ka
ndodhur të shtunën, në afër-
si të bar "Space bar lounge",
të cilin Gavrilovic e kishte në
administrim bashkë me dy
miq të tij. Pasi kanë dalë nga

kafja për t'u drejtuar drejt
banesës së tyre, serbi bash-
kë me kamerierin, një sh-
tetas 28-vjeçar nga Bosnjë
dhe Hercegovina, janë për-
ballur në rrugë me dy sh-
qiptarë të shoqëruar nga dy
vajza serbe.

FOTO
LAJM

Përmbyset
autobusi,
plagosen

26 persona
Të paktën 26 perso

na u plagosën, ku
dy prej tyre janë në
gjendje të rëndë, pasi
një autobus me targa të
Maqedonisë ka dalë jas-
htë rrugës në au-
tostradën Shkup - Ve-
les. Ekipe të ndihmës
së shpejtë kanë nxjer-
rë të lënduarit nga au-
tobusi dhe i kanë
transportuar nëpër
qendrat spitalore. Në
Qendrën Emergjente
në Shkup janë pranu-
ar dhjetëra nga
pasagjerët e lënduar,
dy prej të cilëve janë
në gjendje kritike. Min-
istria e Brendshme e
Maqedonisë ka njoftu-
ar se aksidenti ka
ndodhur mbrëmjen e
së dielës, rreth orës
19:00, në autostradën
Shkup - Veles, në afër-
si të vendit të quajtur
"Kulla". Sipas MPB-së,
aksidenti ka ardhur
pasi shoferi i autobusit
ka humbur kontrollin
dhe ka dalë jashtë
rrugës.

Perica Gavrilovic
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Në Poradec ku unë jam i sh
kretë pa njerí, i vetëm, i sh
kretë si një eremit, ku unë,

passi lë punën e shkrimit, s'vete
nëpër kafene dhe pijetore se unë
nuk pi dhe mua s'më pëlqejnë
njerëzit e kafeneve me fjalët e tyre
të kota, që kështu të kota më duken
mua"

Një copëz nga ditari i Lasgush
Poradecit është bërë publik nga e
bija, Maria.

Në të ai rrëfen vetminë e pamat
që ndjente në qytetin e tij, sidomos
kur rrezikon të humbë Cucin,
konen e vet me të cilën kalonte
pjesën më të madhe të kohës.

"Që të shpëtoj prej jetës, t'a har-
roj të mos e kem në vetëdijen t'ime
jetën t'me, këtë lloj jete të mjeru-
ar, unë ngjit Kalanë e Poradecit,
larg njerësve, atje e harroj veten,
shkrihem me natyrën, me bukuritë
e mbëdha të natyrës rreth e
përqark meje", thotë poeti. Më
poshtë pjesë nga ditari i dy ditëve
të vitit 1977.
PORADEC,
3 NËNTOR 1977

Dyke u kthyer që prapa Kalasë
tatëpjetë ne "Lumi i trahanit" dhe
buzë liqerit për në Poradec, nden-
ja disa minuta në lapidarin për-
ballë fortesës italiane, me "Cuc"-in,
konen t'ime besnike. Pas atyre pak
minutave u ngrita, u ngrit përn-
jëheresh dhe 'Cuc"-i, që eci përpara
meje si gjithnjë, nj'a 7 a 8 metra
përpara. Pa pritur pa kujtuar -
"Cuc"-i po alurinte me alurim të
math dyke u parpalitur dhe dyke
u rrëkëllyer në rrugë, midis sh-
këmbit dhe fortesës, si dyke vde-
kur: rrëkëlleheshe me këmbët për-
pjetë dhe parpaliteshe, e drithte, e
përdrithte trupin, dyke qarë dhe
dyke u rrëkëllyer e dredhur e për-
dredhur me këmbët përpjetë dhe
me gojën hapur e sytë e llahtari-
sur të zgurdulluar e të
pavetëdijshëm. Obobo thashë me
shpirtin t'im të tundur, të dësh-
përuar: m'a kish shtypur kamioni,
e kish marrë nënë rrota. E përkëd-
hela shumë, me sekonda, i thosha
me emër: "Cuc", "Cuckë", "Cuc-
Cuc" po ay nuk ngjalleshe. E pashë
vdekjen e Cucit me sy, kujtova me
tronditje të madhe se e humba
Cucin e dashur, se më vdiq Cuci
im aq besnik, i cili m'a gëzon jetën
t'ime në Poradec ku unë jam i sh-
kretë pa njerí, i vetëm, i shkretë si
një eremit, ku unë, passi lë punën
e shkrimit, s'vete nëpër kafene dhe
pijetore se unë nuk pi dhe mua
s'më pëlqejnë njerëzit e kafeneve
me fjalët e tyre të kota, që kështu
të kota më duken mua. Ata janë të
lumtur me atë jetë të tyre, po mua
më ngjajnë të kota fjalët e tyre. S'e
kanë ata keq atë jetë të tyre të sho-
qërimit, ndofta s'e kam as unë keq
këtë jetën t'ime të vetmuar, po ata
janë të lumtur që e vrasin ditën
ashtu, në shoqërim, kurse une e
vras e s'e vras me vetminë t'ime.
S'e vras dot fare dhe prandaj jam
fatkeq. Që të shpëtoj prej jetës, t'a
harroj të mos e kem në vetëdijen
t'ime jetën t'me, këtë lloj jete të
mjeruar, unë ngjit Kalanë e Porad-
ecit, larg njerësve, atje e harroj
veten, shkrihem me natyrën, me
bukuritë e mbëdha të natyrës rreth
e përqark meje, sikur jam ashtu i
lumtur, i qetë, sikur flas atje prapa
Kalasë me Perëndinë. Sepse Kala-
ja, prapa, nga Perëndimi i saj, ësh-
të shumë e bukur me 1000 pamje
të mahnitshme, që mua m'a mah-
nitin ëmbël shpirtin t'im.

Në datat 27 Gusht deri më 2
Shtator 2017, Festivali

Ndërkombëtar i Filmit "Dea
Open Air" do të zhvillojë edicio-
nin e tij të katërt. Festivali vi-
jon traditën e të qenit vizitor në
stolinë e rivierës shqiptare, Sa-
randë. Shfaqjet Open Air do të
organizohen në Kinema Limani
dhe në një tjetër private. Në Ki-
nema Limani është planifikuar
të organizohet ceremonia zyr-
tare e hapjes së Edicionit IV të
Festivalit Ndërkombëtar të
Filmit "Dea Open Air", Sarandë
- 2017 si edhe do të ofrohen dy
programet kryesore të festivalit:
programi i filmit me metrazh të
gjatë dhe programi i filmit të
shkurtër. Në kinema Bougain-
ville është menduar të organi-
zohet për herë të parë programi
"Miqtë e Kinemasë", me shfaqje
speciale filmash jashtë konkur-
rimit si edhe ceremonia e
ndarjes së çmimeve të Edicion-
it IV të "Dea Open Air" Festival
Sarandë - 2017.

Numri i aplikantëve të "DEA
OPEN AIR" ka ardhur në rritje
nga viti në vit, sipas njoftimit
të dërguar mediave nga vetë or-
ganizatorët, njoftim që shton se
edhe edicioni i sivjetmë konfir-
mon të njëjtën tendencë rritëse.
Të gjithë aplikuesit dhe pjesë-
marrësit e përzgjedhur kanë
aplikuar në platformat: Film

DORESHKRIMI

Poradec, 3 Nëntor 1977/ E bija e poetit publikon
një copëz ditari, pse ndjehej ai i vetmuar

NGA DITARI I LASGUSHIT:
Në Poradec, jam i shkretë si

një eremit, nuk vete në pijetore

FESTIVALI NDËRKOMBËTAR I FILMIT
 'DEA OPEN AIR' NË FUNDGUSHT

Kështu zbrita edhe sot prej
Kalasë, që prapa Kalasë ku ngjit e
sbres e qetësohem e gëzohem i nd-
jekur me aq besnikëri të madhe
prej Cucit t'im. Po sot Cuc-i gjesh
më vdiq, parpaliteshe dhe ish i
mbytur në gjak; Kokën tërë gjak,
veshët, trupin, tërë gjak. Kështu

tërë gjak e përkëdhelnja të ngjal-
let, mezi m'u ngjall - isha unë vetë
me duar e pallto me gjak. Lavdi
zotit që s'më vdiq, që i shpëtoj vde-
kjes. Sa u gëzova që shpëtoj, po

prapë kisha frikë mos më vdesë, aq
i vrarë, i plagosur, i gjakosur ishte.

Lasgush
PORADEC, E HËNËPORADEC, E HËNËPORADEC, E HËNËPORADEC, E HËNËPORADEC, E HËNË
7 NËNTOR 1977:7 NËNTOR 1977:7 NËNTOR 1977:7 NËNTOR 1977:7 NËNTOR 1977:

Sot "Cuci" mund të them se ësh-
të më mirë: zuri të hajë, të baresë
nga pak, sbret shkallët dhe nxiton
ose harbon dyke çaluar nga këm-
ba e përparme e djathtë. Lasgush.

Freeway dhe Festhome ose në
rrugë të drejtpërdrejtë në adresën
e festivalit. Ata vijnë jo vetëm nga
vendet evropiane, por edhe më
gjerë, çka i jep pjesëmarrjes një
gjeografi ndërkontinentale. Filmat
e paraqitur dhe autorët pjesëmar-
rës në konkurrim i janë nënshtru-
ar fillimisht seleksionimit para-
prak të komisioneve ndërko-
mbëtare, të mbyllur në fund të
muajit mars.

Në garë për çmimet DEA komi-
sionet e përzgjedhjes paraprake
kanë menduar të përfshijnë sivjet

6 filma të gjatë për seksionin e film-
it me metrazh të plotë ose konkur-
rimin kryesor si dhe 35 filma në
seksionin e filmit të shkurtër. Vetë
filmi i shkurtër ofrohet këtë vit në
dy nënkategori: konkurrim
ndërkombëtar dhe konkurrim stu-
dentor. Kategorizimi reflekton
natyrën e krijimtarisë dhe profilin
e autorëve të tyre. Programi spe-
cial "Miqtë e kinemasë" do të ofrojë
edhe 6 filma të tjerë me metrazh
të plotë, ku përfshihen tituj të
përzgjedhur filmash, të prodhuar
nga autorë të huaj dhe vendas.

Për drejtorin e "DEA OPEN
AIR", Edmond Topi, "Kinemaja, që
prezantohet këtë vit në programin
kryesor të festivalit paraqet
imazhin e Evropës, ku dëshirojmë
të shkojmë dhe të cilës duam t'i
përkasim - një imazh, për këtë ar-
sye tepër të vlefshëm për t'u njo-
hur dhe promovuar. Kësaj
prezence evropiane i rri me dinjitet
në krah edhe një buqetë e vërtetë
gjetjesh, trajtimesh dhe individu-
alitesh nga e gjithë bota, që festi-
vali planifikon t'u ofrojë të ftuarve
të vet profesionistë dhe publikut
të interesuar në programin e film-
it të shkurtër." Sfidë e Edicionit të
Katërt të "DEA OPEN AIR" mbe-

tet afrimi i audiencave me film-
in. Për këtë qëllim krahas pro-
movimit të aktivitetit dhe
produktit filmik në qytet dhe në
media, DEA në bashkëpunim me
Neptun Saranda do të organizojë
dhe një lotari, në fund të të cilit
do ndahet një çmim. Pjesëtarët
e publikut do të pajisen në hyrje
të kinemasë me një formular
vlerësimi për filmin, të cilin do
ta dorëzojnë kur të largohen.
Formularët e mbledhur do të
shërbejnë si bileta për lotarinë
dhe si bazë vlerësimi për Çmim-
in e Publikut. Edicionin e Katërt
të DEA International Film Fes-
tival e mbështet Ministria e Kul-
turës dhe Qendra Kombëtare e
Kinematografisë, të cilat së bash-
ku me Bashkinë e Sarandës kri-
jojnë atmosferën e nevojshme
mikpritëse për prurjet artistike
dhe kontributet qytetare nga e
gjithë bota. Specialistët e kine-
masë, drejtorët e disa festivaleve
të tjera evropiane të filmit, por
dhe aktorët, regjisorët, produ-
centët dhe gazetarët e ftuar i jap-
in aktivitetit gjallërinë dhe ko-
munikimin shumëdimensional,
që kinemaja gjithnjë premton
dhe realizon.

Në foto:
Lasgush Poradeci me
konen e tij Cuci



E martë 22 Gusht 201720 - OPINION

Replika e   Ditës Në vend të një replike
me Auron Taren

Nga Kastriot Dervishi

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

... e Drejtorisë së Sigurimit të
Shtetit. As më pak e as më shumë,
z.Tare shfaqi emocionin, dashur-
inë e simpatinë e tij të thellë për
shtetin e pushtetin komunist, si
dhe në pozita vullnetare bëri
avokatinë e krimeve të këtij regji-
mi. Nuk e di nëse ky qëndrim lid-
het me “kushtrimin e të parëve”,
me nostalgji apo gjëra të tjera të
këtij lloji apo është bindje e kri-
juar prej kohësh nga z.Tare. Sido
që të jetë e vërteta, z.Tare i tha
publikut që komunizmi nuk ka
pasur struktura kriminale dhe sa
mirë do ishim në komunizëm
sepse paska pasur idealistë, shër-
bim sekret që mendonte për ven-
din, e të tjera përcaktime që i kemi
lexuar në revistën “Në shërbim të
popullit” prej vitesh si dhe në mje-
tet e tjera agjitative të asaj kohe.
Në këtë plan, mendimet e mia për-
plasen me ato të z.Tare në lidhje
me atë që ka ndodhur në Shqipëri
në vitet 1943-1944 dhe 1944-1990. Jo
më kot, personaliteti botëror,
Papa Gjon Pali II, gjatë vizitës së
tij në Shqipëri më 25 prill 1993 de-
klaroi se populli shqiptar “kaloi
një tragjedi vërtet tronditëse nën
shtypjen komuniste”, duke vënë
në dukje mohimin e të drejtave të
tij që merrte formën e një “sh-
typjeje të tmerrshme”. Jo më kot,
Papa deklaronte: “Ajo që ka ng-
jarë në Shqipëri, nuk është parë
kurrë në historinë e njerëzimit”.
Pikërisht të paparën komuniste
të Shqipërisë, gjenocidin komu-
nist, kanë objekt si studimet ash-
tu edhe publikimet e mia. Nëse
nuk ia vlen fare të trajtoj shqetë-
simin estetik të z.Tare në lidhje
me të pasmet e “komandantit
legjendar” dhënë nëpërmjet fo-
tove që ai vetë ka ruajtur në
Arkivin e PPSH-së, pavarësisht se
në asnjë rast nuk jam shprehur
drejtpërdrejt për atë që thotë
z.Tare, por te realiteti turistik në
të cilin gjendet diktatori në kohën
e luftës. Çështja e “përgojimit” të
të pasmeve ka dalë në një proces
të madh të viteve 1978-1980 dhe
është deklaruar nga njerëz që e
njihnin jetën e Enver Hoxhës.
Ndërhyrja e z.Tare për të shpëtu-
ar “nderin” e “komandantit
legjendar” edhe nëpërmjet “reko-
mandimeve” duket e pavend dhe
e pakuptimtë.
Në këtë koment, po përqendro-
hem në përcaktimin tim për Drej-
torinë e Mbrojtjes së Popullit si
“strukturë kriminale”. Në të
vërtetë duhej të kisha shtuar
edhe fjalën “terroriste”, për t’i
dhënë kuptimin e duhur fjalisë.
Postimi im i përmbahet përmasës
që ka rrjeti social. Më shumë ako-
ma, të thelluar, çdo gjë e gjeni te
librat e mi, sepse analiza të gjata
në rrjetin social nuk mund të
bëhen. Kësisoj, qëllimi im kryesor
në postim ishte njohja emërore e
strukturës së Drejtorisë së
Mbrojtjes së Popullit, institucion
që ka funksionuar nga dhjetori
1944 deri në prill 1946. Qysh në
fillim z.Tare ngatërron Drejtorinë

me Divizionin e Mbrojtjes së Pop-
ullit. Janë struktura të ndryshme,
njëra shërbim sekret e tjera njësi
operacionale, por në thelb janë
kriminale që të dyja, vijuese të ter-
rorizmit të Partisë Komuniste Sh-
qiptare të mbjellë nga emisarët
jugosllavë gjatë kohës së luftës e
të vijuar me konsekuencë pas saj.
Kujtoj se Sejfulla Malëshova në
plenumin e 2-të të Beratit (23-27
nëntor 1944), deklaroi se “sekta-
rizmi degjeneroi në terror dhe ter-
rori u bë shumë herë krim”, duke
vënë në dukje se “terrori zë vend
të madh në punën tonë politike”.
Nëse DMP sipas dëshirës së z.Tare
nuk ka qenë strukturë kriminale,
atëherë vetiu kjo do të thotë se nuk
ka pasur kurrë diktaturë komu-
niste në Shqipëri. Asnjë pushtues
nuk ka regjistruar të dhëna aq
kriminale që kanë shënuar komu-
nistët me qeverisjen e tyre të
mbrapshtë kundër popullit sh-
qiptar. Kanë thyer rekorde të
tmerrshme krimesh. Sapo morën
pushtetin, në dhjetor 1944 e ndanë
Shqipërinë në tri zona pushtimi me
qendra në Tiranë, Berat e Shkodër,
duke i quajtur krahina ushtarake.
Brenda tyre seksionet e mbrojtjes
së popullit (në varësi të DMP-së),
korparmatat e ushtrisë, divizionet
e mbrojtjes së popullit dhe qarko-
ret e PKSH-së. Këto katër organe
drejtuan gjenocidin ndaj elementit
kundërshtar në këto forma:

-Vrasje
-Burgosje
-Internime
-Djegie shtëpiash
-Vjedhje pasurie
-Vjedhje florinjsh
-Largim nga banesa
-Ndryshim të strukturës sociale
të qyteteve e fshatrave

Të gjitha proceset politike kaluan
nëpërmjet Drejtorisë së Mbrojtjes
së Popullit dhe organeve të varë-
sisë së saj, duke përdorur vrasje
dhe tortura nga më të rëndat. Në
vend erdhi në pushtet një klasë
inferiore (e përbërë nga bujq, bleg-
torë, zanatçinj etj.), e pashkolluar,
që jo vetëm largoi nga pushteti
gjithë elitën intelektuale të Sh-
qipërisë, por e burgosi dhe masak-
roi atë. Rrallë gjenden shembuj në
histori të një përmbysjeje kaq të
madhe sociale në të cilën elementi
i pashkollë e kriminal të jetë në
pushtet dhe ai intelektual të jetë i
gjithi në burg, në varre apo jashtë
vendit. Kjo masakër e paparë vazh-
doi e egër ndaj inteligjencies inten-
sivisht deri në vitin 1951. Pas këtij
viti, ndaj të paktëve që ngelën, vi-
joi me forma të tjera.
Vetëm në Qarkun e Shkodrës, si-
pas të dhënave të vetë regjimit,
këto organe kriminale (në radhë
të parë Drejtoria e Mbrojtjes së
Popullit), listuan menjëherë si
armiq 14.700 persona. Vetëm nga
“operacioni bllokues” në Shkodër
midis datave 29 janar deri më 2 sh-
kurt 1945, u krijua një klimë ter-
rori, duke paraburgosur nëpunës,
tregtarë, pronarë, punëtorë, stu-
dentë, por edhe bujq etj. Vetëm në

Shkodër, deri në shkurt 1945 ishin
arrestuar 3.070 persona. Një pjesë
e madhe e tyre u liruan brenda
vitit 1945, jo për humanizëm, porse
regjimi nuk mund të menaxhonte
një shumë kaq të madhe të burgo-
surish. Vetë shefi i krahinës së
tretë të Mbrojtjes së Popullit, Zoi
Themeli pranonte më 24.3.1945 se
akuzat ndaj të arrestuarve ishin
në shumicë “krejt të pabaza”, pasi
me të tilla mund të akuzohej “kre-
jt populli”. Ai rekomandonte që
pushkatimet të bëheshin në grupe
prej 18–19 vetash, në mënyrë të tre-
gohej se ata (komunistët) nuk
kishin frikë prej popullit.
Drejtoria e Mbrojtjes së Popullit
nga dhjetori 1944 e deri në shkurt
1945 arrestoi 4.500 kundërshtarë
dhe 516 të tjerë si “strehues e furni-
zues kriminelësh”. Nga marsi 1945
e deri në shkurt 1946 kjo drejtori
arrestoi edhe 601 persona të tjerë.
Me hapjen e kampeve të para tela
me gjemba, kjo drejtori internoi
1.275 persona në kampin e Krujës
(shumica fëmijë) dhe 900 në Berat
(po ashtu shumica fëmijë).
Masakra të spikatura mbeten ato
për të nënshtruar popullsinë anti-
komuniste si në zonën e Malësisë
në Shkodër etj.

Por nuk duhet harruar po ashtu
roli antikombëtar i DMP-së kundër
misioneve të huaja në Tiranë si ato
amerikane dhe britanike, në funk-
sion të rolit mercenar ndaj shërbi-
meve sekrete jugosllave.
Krimet e DMP-së i ka pranuar edhe
vetë Partia Komuniste. Për të
ardhur keq është që z.Tare nuk
është ngritur as në frymën e ple-
numit të 11-të të datës 24.9.1948,
kohë kur vetë Partia Komuniste
dënoi veprimtarinë më të madhe
të organeve të Sigurimit të Shtetit
deri këtë kohë. Nëse unë do gaboja
në përcaktimin se organet e Sig-
urimit të Shtetit janë strukturë
kriminale, të njëjtën gjë ka thënë
edhe një prej themeluesve të kësaj
arme, Vaskë Koleci, në letrën drej-
tuar Enver Hoxhës më 26.11.1948,
se “organet e Sigurimit ishin or-
gane kriminale”, duke theksuar
qëndrimin ndaj të arrestuarve, në
kontrolle, operacione dhe metodat
e përdorura, vrasje ilegale. Të ar-
restuarit në përgjithësi ishin traj-
tuar keq, kundër tyre ishin për-
dorur torturat si rrahja me dru,
kamxhik, litar të lagur, telefoni,
jeleku, lënia pa bukë, pa ujë, pa
gjumë, përdorimi i pincave etj.
Koleci thotë se ndërtimi institucio-

nal i DMP-së filloi në janar 1945 me
ardhjen e nënkolonelit jugosllav
Miat. Ndërlidhja bëhej me anën e
Delo Balilit, i cili qëndronte në Beo-
grad, e më pas nëpërmjet Nesti Ker-
enxhit.
Një tjetër drejtues i lartë i këtyre
organeve, Vangjo Mitrojorgji tre-
gon torturat ndaj të ndaluarve,
brenda “vijës së punës”, duke po-
huar tragjikisht se “i arrestuari
ose vdiste, ose tregonte”, sepse ve-
pronin pa ndërprerë druri dhe rry-
ma elektrike. “Ishte krijuar një
psikozë e tillë që të bëhej garë kush
të rrihte më shumë dhe kush për-
dorte metoda të reja të torturim-
it”, shkruan Mitrojorgji.
Në një raport të 27.12.1948 mbi ga-
bimet dhe ndreqjen e tyre, Mihal-
laq Ziçishti shkruante se puna e
Sigurimit deri atë çast ishte në tre
elementë: gjurmimin e jashtëm,
arrestimet dhe hetimet.
Në komentet e tjera z.Tare shkru-
an se “arma e kundërzbulimit”
paska kontribuar në ndalimin e
destabilitetit të Shqipërisë dhe se
vetëm në vitet ‘70-‘80 qenka kthyer
në një armë represive. Ndoshta
Auroni ka përshtypjen se është
bërë i keq Sigurimi në vitin 1985 e
për rrjedhojë edhe në vitin 1986,
por kjo nuk është as çështje sig-
urimi garnizoni e as çështje re-
vistash, por më gjerë se kaq.
Në fakt, destabilitet më të madh se
ndërtimi eksperimental i komu-
nizmit dhe mbajtja e një bande
vrasësish për 46 vjet në pushtet
nuk ka. Nëse komunizmi do kish-
te rënë p.sh. në vitin 1950, do të ish-
te si viti 1991 dhe vendi do ecte
shumë përpara.
Unë nuk mendoj se në Shqipëri
pati ndonjë “brez idealistësh” që
ëndërruan një Shqipëri ndryshe
etj., por se ishin një grup shkatër-
rimtarësh që bënë hi shtetin sh-
qiptar për të ndërtuar eksperimen-
tet sovjetike.
Unë gjërat i kam thënë hapur. Sig-
urisht e kam për nder që jam
proamerikan, properëndimor dhe
antikomunist. Kam bindjen se Sh-
qipëria është një tokë e djegur nga
krimi komunist dhe qelbi që ai ka
lënë në vend duhet pastruar sa më
parë. Simbolet komuniste me yje
të kuq, data komuniste, emra
nëpër shkolla, rrugë etj., nuk janë
gjë tjetër veçse një pisllëk komu-
nist, rusofili e maskuar.
Edhe në rastet kur nga zori apo
një lloj sporti për t’u dukur para
europianëve, krimi komunist para-
qitet gjithnjë pa emra. Sot vihen
re përpjekje që duan ta shikojnë
periudhën komuniste si kuriozitet
kulturor nëpërmjet përmasës apo
formës së ndonjë bunkeri, mbetjes
së ndonjë helmete etj. Nderimin
ndaj asaj kohe duan ta çojnë deri
te ekspozimi si martirë i klerikëve
në bulevard, por pa hequr dorë nga
respektimi i persekutorëve.

Bashkëlidhur, pjesë e letrës së
bashkëthemeluesit të Drejtorisë së
Mbrojtjes së Popullit, Vaskë Kole-
ci, drejtuar Enver Hoxhës më
26.11.1948, në të cilën ai pranon që
organet e sigurimit, ishin organe
kriminale.

“Organet e Sigurimit=organe
kriminale” - ka shkruar Vaskë Koleci
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Yje favorizuese duke u nisur nga çift i
Hënë-Mërkur në harmoni me shenjën
tuaj. Ndenja e mirëkuptimit ju ndihmon,
si në gjërat e vogla ashtu edhe çështjet
e rëndësishme. Nëse ju pëlqen që të
bëni  ndryshime në shtëpi ,  sot  është
rasti i  duhur për të testuar veten.

DEMI

Sot çdo gjë duket e përqendruar te puna,
por ndoshta është rutina e zakonshme që
tashmë e njihni shumë mirë, shumë gjëra
për t’u zgjidhur në një kohë të shkurtër.
Fatmirësisht trekëndëshi Mars-Saturn ju
mbështet duke ju dhuruar përqendrim dhe
durim.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Aktivitetet e pakëndshme që kanë lidhje
me kthimin nga pushimet ju stresojnë,
ju duhet një gjumë r ikuperues për t ’ ju
kthyer energjinë. Tensione dhe në famil-
je ,  keni  mendime të kundër ta me të
gj i thë dhe dialogu me ta ju duket i  pa-
mundur.

Nga konfigurimet e sotme do merrni ide
interesante dhe do jeni më të hapur për
dialog. Çdo përgjigje që do merrni do
jetë instruktuese. Nëse keni një çësh-
tje praktike për të zgjidhur, mos prisni
që të t jerët të veprojnë në vendin tuaj.

Të shtyrë nga kurioziteti, do lëvizni që
të jeni  të pranishëm në çdo s i tuatë,
megjithatë përpiquni të shmangni pyet-
jet  e tepërta.  Në punë af tësi të tuaja
teknike janë shumë të kërkuara sidomos
nëse bëhet fjalë për të riparuar diçka të
rëndësishme.

K u j d e s  p ë r  ç d o  d e t a j  n ë  ç i f t  v a z h -
d o n i  t ë  s t u d i o n i  n j ë r i - t j e t r i n ,  s i d o -
m o s  n ë s e  r a p o r t i  j u a j  ë s h t ë  a k o m a
n ë  f a z ë n  f i l l e s t a r e .  M e n d j a  ë s h t ë  e
k t h j e l l ë t  d h e  a n a l i t i k e ,  p o r  e m o c i o -
ne t  janë  jash të  kon t ro l l i t  dhe  ju  vënë
p a k  n ë  d y s h i m e .

Y j e t  m b ë s h t e t ë s e  p ë r  s o t  j a n ë  M a r -
s i  d h e  S a t u r n i  q ë  u d h ë h e q i n  e n -
e r g j i t ë  t u a j a  n ë  d r e j t i m  t ë  o b j e k t i -
v a v e  k o n k r e t e  d h e  t ë  a r r i t s h m e .
R r u g ë  t ë  l i r ë  i n i c i a t i v a v e  v u l l n e -
t a r e ,  n ë s e  b o t a  p ë r m i r ë s o h e t ,  k a
n e v o j ë  e d h e  p ë r  j u .

Ditë energjike, një propozim ju surprizon
jashtëzakonisht shumë. Mos e mendoni
shumë dhe pranoni ftesën, do jetë një
mundësi për të përjetuar një eksperiencë
të re. Nga miqtë ju vijnë mesazhe in-
triguese, ndoshta dikush mendon për ju
ndryshe.

Ditë për t’u mbajtur mend, jeni të shqetësuar
dhe të shpërqendruar. Mund t’ju qëllojë që të
dëshironi diçka dhe më vonë të ndryshoni
mendjen. Në çift përpiquni të kuptoni arsyet e
partnerit tuaj. Keni qenë shumë pak të pran-
ishëm kohët e fundit.

Dëshira juaj për t’u vënë në provë do plotë-
sohet shumë shpejt. Do dini të merrni ven-
dimet e duhura, duke ju treguar të gjithë
aftësinë tuaj .  Sidoqoftë bëni  mirë të
shmangni sjelljen e ashpër, pak të ekza-
gjeruar.

Entuziazmi që tregoni në ritmin e përditshëm do
ketë efekt pozitiv. Ka ardhur koha të merreni me
një projekt të rëndësishëm që e keni lënë pas
dore. Në punë përpiquni të gjeni një linjë kompro-
misi në mënyrë që mos të shkatërroni ekuilibrin e
arritur.

Ndjenja e përgjegjësisë është karta e du-
hur për të kaluar vështirësitë e sotme.
Sqarime të ndërlikuara, por të nevojshme
me një mik të vjetër. Për të gjetur një
ekuilibër më të mirë duhet të bëni zgjedhje
të përpikta, hezitimi nuk ju ndihmon.

Nga Vincent TRIEST

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

... me reagimet të ndryshme nga
shqiptarët, të cilët u njohën papri-
tur me propozimin e dy agjencive
në Holandë.

Për policinë dhe prokurorinë
holandeze, kjo kërkesë për masa
të forta vjen pasi fenomeni i krim-
it të organizuar në Holandë po
bëhet çdo ditë e më problematik.
Çdo muaj, numri i të arrestuarve
shqiptarë është në rritje dhe prob-
lematika është shumë me e madhe
sesa pranohet në Tiranë.

Por, edhe sikur krimi shqiptar
në Holandë të jetë fuqizuar aq
shumë sesa thuhet, nuk ka asnjë
arsye për të penalizuar gjithë sh-
qiptarët! Kjo pasi Holanda nuk do
të marrë kurrë një vendim aq të
fortë, në qoftë se e shikon që prob-
lemi i ngritur prej tyre mund të
luftohet dhe në mënyra të tjera.

Për ata që nuk më njohin, dua
ta nis këtë shkrim me një prezan-
tim të shkurtër. Unë kam lindur
në Holandë, dhe kam jetuar deri
para pak muajsh gjithë jetën time
në Mbretërinë e Vendeve të Ulëta.
Aty i kam përfunduar studimet,
nga ku jam nisur direkt për në
Shqipëri, ku merrem çdo ditë me
pasion me profesionin tim si
gazetar për mediat shqiptare dhe
të huaja. Para se të vija në Sh-
qipëri, kam jetuar në qytetin e
Roterdamit, ku ndodhet dhe porti
më i madh i Europës. Madhësia e
portit bën që ky port të jetë njëko-
hësisht një vend i rëndësishëm për
trafikimin e drogës në Europë. Ish-
te ditë e shtunë herët në mëngjes,
më mori një numër nga Holanda.
Kur e hapa në anën tjetër të linjës
u përgjigj një zyrtar i Policisë se
Amsterdamit, i cili shpjegoi që një
raport konfidencial i është nisur
ministrit të Brendshëm. Në ketë
raport është kërkuar që vizat për
shqiptarët të ndërpriten, por që
raporti ka përfunduar në duart e
disa gazetarëve dhe prandaj me
paralajmëruan dhe mua.

Sipas burimit, liberalizimi ka
bërë shumë të lehtë që njerëz që

Opinioni i   Ditës

vijnë me qëllime të këqija në
Holandë të lëvizin lirshëm në
Holandë dhe në zonën Schengen.
Për ketë arsye është bëre shumë e
vështirë për policinë për të ndalu-
ar shqiptarët në Holandë, pasi
kanë të drejtë të lëvizin për tre
muaj lirshëm në zonën Schengen.
Nuk ishte hera parë që policia e
Amsterdamit me kontakton për të
dhënë alarmin për përmasat e
krimit shqiptar në Holandë.
Pothuajse një vit me parë ata me
ftuan në Amsterdam, ku me pre-
zantua me një strukturë të sapo-
formuar që merrej me goditjen e
bandave të Europës Lindore, ku
fatkeqësisht në 90% të rasteve
Holanda ka të bëjë me shtetas sh-
qiptarë.

Shifrat nuk gënjejnë dhe men-
doj që në Shqipëri nuk ka asnjë
arsye për të marrë me dyshim kon-
statimet dhe konkluzionet E një
agjencie profesionale, jo-politike
dhe me një nga reputacionet me të
larta për punën policore në Eu-
ropë. Ata kanë ngritur vazhdi-
misht shqetësimet e tyre në Sh-
qipëri, ku dhjetëra policë kanë viz-
ituar Tiranën në mënyrë për të
kërkuar një bashkëpunim me të

Si ta bindim Holandën të mos
heqë vizat për shqiptarët?

mirë me agjentët shqiptarë. Siç
duket kjo strategji nuk ka krijuar
rezultate të mjaftueshme, dhe për
ketë arsye janë propozuar masa më
shtrënguese. Por, pavarësisht që
heqja e vizave mund të jetë vërtet
një pengese e shtuar për njerëz, që
vijnë me qellim të keq në Shqipëri,
për një shqiptar të thjesht dhe të
ndershëm është me shumë se aq.
Liberalizimi i vizave ka krijuar një
mundësi të artë për çdo shqiptar
për të ikur kollaj në vendet të zh-
villuara të Bashkimit Europian
për të parë me sytë e tyre se si këto
vende ndryshojnë nga Shqipëria.
Për biznesmenët, artistët,
gazetarët, studentët, ky liberaliz-
im e ka bërë jetën e tyre me të kol-
lajshme. Ka shumë shembuj pozi-
tivë që lëvizja e lirë ka ndikuar për
mirë.

Nuk ka më arsye të aplikosh
për një proces të gjatë burokratik
për të cilin duhet të prisje me muaj
para se të marrje përgjigjen e vizës.
Sigurisht, abuzime kanë ndodhur,
dhe jo vetëm nga persona që kanë
ikur në Holandë për trafiqe të
ndaluara. Të gjithë shqiptarët
janë njohur me faktin që dy vitet e
fundit një pjesë e madhe e sh-

qiptarëve kanë abuzuar me
lëvizjen e lirë për të aplikuar për
azil, që në 99,9% të rasteve është
refuzuar.

Kjo ka krijuar një klimë jo të
favorshme për shqiptarët në
klasën politike holandeze, e cila
ka bërë vazhdimisht thirrje të mos
abuzojnë me lehtësirat e garantu-
ara nga liberalizimi i vizave. Ësh-
të pikërisht kjo klasë politike që
tashme do të vendosë nëse do të
ndjekë propozimin e policisë dhe
të prokurorisë holandeze. Por
është gjeja me e kollajshme për të
fajësuar Holandën tani, pa parë
njëherë defektet që mund të zgjid-
hen vetëm në Shqipëri. Duhet të
jetë Tirana zyrtare tani që duhet
të udhëheqë me rezultate konkrete
për të bindur Holandën të mos
marrë një vendim që do të penali-
zonte gjithë vendin. Për ketë arsye,
Shqipëria duhet të bashkëpunojë
me intensivisht me Holandën, ku
duhet kthehet në një partner të
besueshëm për kolegët e tyre poli-
corë në Holandë, sepse çdo sh-
qiptarë që njeh kulturën holandeze
e di që holandezët do të zgjidhnin
gjithmonë bashkëpunimin e mirë
mbi konfliktin.
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Firmos Karadeniz. Tifozët dynden për një biletë ndaj Dinamos

Skënderbeu siguron ish-lojtarin e Kombëtares turke

SPORT

Ndërsa i gjithë opinioni
futbolldashës në vend

është përqendruar te për-
ballja e së enjtes mes
Skënderbeut dhe Dinamos
së Zagrebit, drejtuesit ko-
rçarë kanë vijuar punën e
tyre në merkato. Mediat
turke bëjnë me dije se
Skënderbeu ka marrë një
sulmues nga kategoria e

tretë turke, i cili ka dalë nga
akademia e Beshiktashit.
Batuhan Karadeniz, 26 vjeç,
i dalë nga akademia e Be-
shiktashit, raportohet si për-
forcim i Skënderbeut. Ai
madje e ka paguar vetë klau-
zolën e largimit nga Sanliur-
faspor, ekipi i fundit ku ka
milituar, për të ardhur te
korçarët. Sipas portalit

"ajanssport.com", lojtari që
ka veshur dhe dy herë
fanellën e përfaqësueses së
Turqisë, do të përfitojë 100
mijë euro nga kontrata e tij
me skuadrën juglindore. Së
fundmi Karadeniz kishte
nënshkruar kontratë 2-
vjeçare me Shanliurfaspor-
in, por ka paguar për të dalë
lojtar i lirë rreth 50 mijë

euro dhe tani pritet të vi-
het nën urdhrat e trajner-
it Ilir Daja. Ndërkohë në
Korçë tifozët janë të gjithë
me sytë nga e enjtja, ndër-
sa interesimi për ndeshjen
e kthimit me kroatët e Di-
namos së Zagrebit është
vërtet i madh. Deri në mes-
ditën e së hënës, klubi
bardhekuq konfirmonte se
ishin shitur 3400 bileta,
ndërsa numri pritet të
rritet edhe më, pasi
Skënderbeu ka hapur këtë
fillim jave dy sportele, në
Tiranë dhe Elbasan.

Presidenti i Federatës së Basketbollit i kundërvihet qipriotit pas deklaratave të këtij të fundit

Ponari: Konstantinides të respektojë kontratën
Por njëshi i basketbollit akuzon për mungesë fondesh

Basketbolli shqiptar
nuk po kalon një mo
ment të mirë, teksa

paraqitjes së dobët të Ko-
mbëtares kuqezi në paraelim-
inatoret e Botërorit 2019 iu sh-
tuan edhe akuzat e trajnerit
Antonis Konstantinides për
mungesë organizimi. Qiprioti
ka akuzuar se, përveç trajner-
it i është dashur të bëjë edhe
rolin e masazhatorit apo dhe
shoferit të taksisë, akuza të
rënda këto në drejtim të Fed-
eratës Shqiptare të Basketbol-
lit. Presidenti i këtij institucio-
ni, Avni Ponari ka bërë të di-
tur se trajneri nuk ka bërë
asgjë më shumë sesa detyra e
tij. "Duhet të theksoj se tra-
jneri ka bërë vetëm detyrën
e tij, asgjë më shumë nga ato
që pretendon. Sigurisht që në
vitin e dytë të punës së tij ka
pasur më shumë probleme,
dhe kjo lidhet me sjelljen e
sportistëve. Megjithatë ne
kemi folur dhe unë pres që ai
të respektojë kontratën deri
në fund të 2017-ës. Për sa i
përket faktit që nuk e duam

Kombëtaren, ka të drejtë, pasi
pjesëmarrja e tifozëve në pall-
atin e sportit ka qenë e pakët
në përkrahje të ekipit". Sigur-
isht që problemet në sportin
e basketbollit janë të mëdha,
dhe gjithçka lidhet me mung-
esën e financave që duhet të
japë shteti për këtë sport.
Ponari bën një krahasim të sit-
uatës me basketbollin në Ko-
sovë, ku i bën thirrje shtetit
të kthejë vëmendjen me in-
vestime konkrete në çdo
fushë të sportit. "Sigurisht që
nuk mund të flasësh për bas-
ketboll kur ne si federatë e
kemi grandin vjetor 80 mijë
euro, ndërkohë që vetëm eki-
pi i Sigal Prishtinës ka bux-
hetin vjetor 800 mijë euro.
Në Kosovë 30% e taksave sh-
kojnë për sportin, ndërkohë
që këtu çdo qeveri nuk ka
menduar aspak për sportet e
tjera përveç futbollit".
AKUZAT

Antonis Kostandinidhes
dha dorëheqjen pas paraelim-
inatoreve të Botërorit 2019.
Në një intervistë për "Top
Channel", ai ka folur gjatë
për atë çfarë ndodh me bas-
ketbollin shqiptar, duke de-
maskuar drejtuesit e tij për

organizimin mediokër.
"Ndeshja me Holandën ishte
kulmi i problemeve të shum-
ta që kishim si skuadër për-

faqësuese e Shqipërisë.
Treguan nivelin e basketbol-
lit shqiptar në përgjithësi.
Nuk është justifikim, por or-

ganizimi i punës këtu lë
shumë për të dëshiruar në
çdo drejtim. Kam bërë edhe
taksistin për të mirën e
punës, si dhe punë të tjera.
Shumë lojtarë shqiptarë që
luajnë jashtë e refuzojnë Sh-
qipërinë, pasi i dinë problem-
atikat këtu. Z. Ponari më be-
soi 50% dhe jo 100%, pasi dëg-
jonte këshilltarët e tij. Nuk
keni asnjë lidhje me Kosovën
në basketboll, jeni shumë
prapa në çdo drejtim.
Lojtarët janë në punë dhe
stërviten disa orë në javë. Ky
nuk është profesionalizëm", -
tha mes të tjerash trajneri i
dorëhequr Kostandinidhes.

Trajneri i përfaqë
sueses së ish-Repub-

likës Jugosllave të Maqe-
donisë, Igor Angelovski,
ka zbuluar listën e futbol-
listëve me të cilët do të
përballojë fushatën elim-
inatore për ndeshjet
kundër Izraelit, që do të
luhet më 2 shtator, dhe
kundër Shqipërisë më 5
shtator. Trajneri An-
gelovski ka ftuar për këto
dy ndeshje katër futbol-
listë shqiptarë: Ferhan
Hasani që aktivizohet te
Shkëndija e Tetovës, Ezg-
jan Alioski i Lids
Junajtid, Visar Musliu i
Vardarit dhe Enis Bardhi

që mungesën e tyre do ta
mbulojnë disa nga emrat
big, ndërsa është thirrur
edhe dyshja e Palermos
Nestorovski dhe Trajkovs-
ki, por edhe veteran Goran
Pandev, që aktualisht luan
për Xhenoan në Serinë A.

FYROM grumbullon 4 shqiptarë kundër kuqezinjve
Maqedoni-Shqipëri, Angelovski shpall listën e lojtarëve

SERIE A

Milani fitoi mbrëmë
në Krotone dhe

kishte plot gjëra për të fes-
tuar për kuqezinjtë, edhe
pse natyrisht ndeshja
ndryshoi shumë që në
fillim, kur Krotone mbeti
me 10 lojtarë dhe Milani
shënoi me 11-metërsh.
Befasia ishte gjuajtja e
penalltisë nga mesfushori
Frank Kesie, autori i golit
të parë kuqezi në kampi-
onatin e ri. Pas ndeshjes,
Kesie u shpreh: "Jam kre-
nar për atë që po bëj, tra-
jneri më ka thënë që du-
het të gjuaj edhe pe-
nalltitë. Edhe sezonin e
shkuar me Atalantën
shënova në javë e parë.
Ndihem mirë, si me Sus-
on, ashtu edhe me Kontin,

të dy lojtarë klasi. Tani të
mendojmë për ndeshjet
kundër Shkëndijës dhe
Kaliarit". Mesfushori ka habi-
tur të gjithë jo vetëm me
forcën e tij, por edhe me cilës-
inë dhe sjelljen prej vetera-

ni në fushë, siç rrëfen edhe
vetë Montela: "Kesie, në
veçanti, e prisja të ishte i
zoti, por jo kaq i mirë: ësh-
të inteligjent dhe arsyeton
që tani si lojtar ekspert".
Ndërkaq, një lojtar tjetër që
po mrekullon të gjithë ësh-
të Kutrone, sulmuesi i ri i
cili duhej të largohej, por
është paraqitur aq mirë
këtë verë, saqë Milani e ka
blinduar. "Kutrone po sh-
këlqen, potenciali i tij dukej
që sezonin e shkuar. Është
përmirësuar shumë nga
java në javë. E kishim hequr
nga merkatoja që para
ndeshjes kundër Krotones,
uroj që të qëndrojë i qetë
dhe të rritet, nuk duhet
ngarkuar me përgjegjësi".

Kutrone e Kesie, dy
befasitë e mëdha të Milanit

Mbrojtësi mungoi në kampionat
Dëmtimi i Mavrajt shqetëson trajnerin Panuçi

Dëmtimi i Mërgim
Mavrajt mund të jetë

një shqetësim serioz për
trajnerin Kristian Panuçi
në prag të dy ndeshjeve
zyrtare të eliminatoreve të
Botërorit "Rusi 2018", ajo
me Lihtenshtejnin më 2
shtator në "Elbasan Are-
na", dhe Maqedoninë, më
5 shtator në "Mlladost" të
Strumicës. Zëv-
endëskapiteni i Ko-

mbëtares u dëmtua në kof-
shë gjatë një seance stërvi-
tore me skuadrën e tij, Ham-
burgun, dhe të shtunën mu-
ngoi në fitoren 1-0 kundër
Augsburgut. Por, sipas
gazetës "Hamburger Han-
denblatt", mbrojtësi sh-

qiptar është në dyshim edhe
për ndeshjen e së premtes
kundër Këlnit. Mavraj ka
dhimbje në qafë, ndërsa këto
shqetësime mund të sjellin
dhe mungesën e mbrojtësit
në dy takimet e radhës të
Kombëtares kuqezi.

Jeton Selimi Rrahmani shënon
dhe kërcënon
Skënderbeun

Amir Rrahmani i dërgoi
një mesazh Skënder-

beut nga Zagrebi. Ish-
mbrojtësi i Partizanit, tash-
më prej dy sezonesh në
radhët e Dinamos së Zagre-
bit, shënoi dje golin e tij të
parë me fanellën e klubit më
të famshëm në Kroaci. "I
lumtur të shënoj golin e
parë në kampionat", ishte ku
postimi i Rrahmanit, i sho-
qëruar edhe me një kolazh
fotosh nga ndeshja kundër
Slaven Koprivincës, e fituar
2-0 nga Dinamo e Zagrebit.
Fioliç shënoi në minutën e
20-të golin e parë, ndërsa ko-
sovari 23-vjeçar Rrahmani
realizoi në minutën e 66-të.
Skënderbeu dhe Dinamo e
Zagrebit do të përballen
ditën e enjte në ndeshjen e
kthimit të fazës play-off  të
Ligës së Europës. Takimi i
parë në "Maksimir" përfun-
doi në barazim 1-1.

që luan në radhët e span-
jollëve të Levantes. Në listën
e përfaqësueses maqedonase
mungojnë dy nga shqiptarët
më të talentuar si sulmuesi
i Osijekut, Muzafer Ejupi,
por edhe Besart Ibrahimi i
Shkëndijës së Tetovës, por
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

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

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

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

VERTIKAL
1. Ishte titulli i Hiro Hitos.
2. Ekberg aktore.
3. Eshtë skuadra.
4. Dy asa.
5. Binjaket në klasa.
6. Qe duhet sajdisur.
7. Nuk i bihet me kokë.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

BUDA
- Nëse doni të arrini ndriçimin, nuk duhet të studioni

mësime të panumërta. Thellohuni vetëm të njëra.
Cila? Te dhembshuria e madhe. Kushdo që ka shumë
dhembshuri, ka të gjitha cilësitë e Budës në
pëllëmbën e dorës.

- "Kur shikoj prapa në të gjitha ato shqetësime,
e kujtoj historinë e plakut të vjetër në shtra-
tin e vdekjes, i cili kishte shumë shqetësime
në jetën e tij, shumica e të cilave kurrë nuk
kanë ndodhur".

Winston Churchill

- ''Përpjekja e vazhdueshme për t’u
pëlqyer të tjerëve, vret personalitetin
tonë të vërtetë''.              Konfuci

- ''Përpara se të nisesh për hakmarrje,
gërmo dy varre''.              Konfuci

- ''Të fuqishëm nuk janë ata që gjithmonë
fitojnë, por ata që pavarësisht se sa
herë dështojnë, kurrë nuk reshtin së
përpjekuri''.                  Liam Pryne

- ''Kij parasysh se vetëm ai që lufton me
errësirën brenda tij, do të ketë nesër e
pasnesër një pjesë të tij tek Dielli''.

Odisea Eliti

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

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

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

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