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Edhe zgjedhjet e përgjithshme poli-
tike të 25 qershorit krijuan listën e 

deputeteve të rinj në Kuvend, kryesisht 
emra të panjohur, por gati që të gjithë 
të pasur, të dalë ...

Politika midis shtetit 
dhe antishtetit 

Nga MOIKOM ZEQO 
Opinioni

 Ditësi

(Në foto)  Kreu i ALUIZNI-t, Artan Lame
Në faqen 11

 

Suplement

“SUMMER PAGES”

Sherri për SMS-të 
e aktores, Curri
“pezullon” nga

puna policin

Në faqen 5

Pasuritë e piramidave do të shiten më 13 shtator

Ministria e Financave: Pasuritë Ministria e Financave: Pasuritë 
kanë vlerë rreth 2 milionë dollarëkanë vlerë rreth 2 milionë dollarë

Dalin në ankand 
pronat e firmave 

‘VEFA’ dhe ‘Kamberi’,
lista me objektet

Katërmbëdhjetë prona të ish-fi rmave piramidale, me 
vlerë rreth 2 milionë dollarë, do të nxirren në ankand 
nga Ministria e Financave. Bëhet fjalë për prona të 
fi rmave “VEFA”, “Kamberi” dhe “Beno”. Ankandi do 
të zhvillohet më 13 shtator të këtij viti nga ...

Në faqen 2

LEVIZJET E REJA

Qeveria ‘Rama 2’,
ministri të reja
edhe për Gruan

dhe Thesarin

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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RAPORTI I KRIMIT

Parlamenti i 
Holandës shqyrton
pezullimin e vizave 

për shqiptarët

KREU I ALUIZNI-T: 1320 OBJEKTET, PROCES SHUME I VESHTIRE POR I KENAQUR QE VIJON 

PALLATE PA HIPOTEKE,
JA SI MERRET TAPIA

Pse Trump 
sillet si Trump

Pas dhunës së ditëve të fundit, ku 
një mbështetës i supremacisë së 

bardhë goditi me makinë për vdekje 
në Virxhinia një kundër-protestuese 
dhe plagosi rreth ... Vijon në faqen 19

Opinioni
 Ditës Nga JULIAN ZYLAi

Afatet e procesit për legalizimin, dokumentet që duhet të dorëzojnë 
individët dhe ndërtuesit si dhe detyrimet që u takojnë banorëve

 

Shpërthimi 
në makinën e 

Naim Qarrit, ku 
dyshon policia 

PRESIDENTI I KAMZES

Në faqen 6

 

Arian Miluka, 
shqiptari që

ngriti në Belgjikë
universitet cirku

Në faqen 12

INTERVISTA Dokumentet e panjohura të vitit 1986 në librin e studiuesit 

Papavramët: Qëndrimi ynë në Francë, vepër e shëmtuar 

Në faqet 8-9

Ministri Malile: Tedi është akoma fëmijë, s’mund të gjykojë për veprimin e tij 
Nga DASHNOR KALOÇI që të ruante një “portë të 

hapur” me Perëndimin. Dhe 
kjo ishte Franca?! Më shumë 
për nostalgji, pasi aty kishte 
kaluar disa vite të rinisë së 
tij në periudhën e Monarkisë 
së Zogut ku kishte tentuar 
të shkollohej pa sukses në 
universitetin e ...

Në kuadrin e një izoli-
mi të plotë që Enver 

Hoxha i bëri Shqipërisë që 
nga fi llimi i viteve ‘60-të pas 
prishjes me aleatin e tij të 
madh Bashkimin Sovjetik 
që i kishte qëndruar sa vasal 
aq dhe besnik, ai u kujdes 

EKSKLUZ
IVE

Vehbi Alimuça
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FAQJA E PARE

QEVERIA
REFORMAT



Kryeministri përgatit qeverinë e re. Bashkim ministrish, emrat që ikin dhe vijnë

Formati i ri i qeverisë "Rama 2",
ministri edhe për Gruan e Thesarin
Kreu i qeverisë mbyll pushimet, rikthehet në zyrë

Reagimi për trajtimin e pacientëve në spitalin e Elbasanit

Berisha: Si vidhen qytetarët nga
zyrat e Bashkisë së Vlorës

RASTI
Z.Berisha denoncoi me video kushtet e këqija dhe
trajtimin që u bëhet pacienteve në spitalin e Elbasanit.
Në videon e postuar në "Fb" shihet një person i shtrirë
në tokë dhe i mbështjellë me batanije në korridorin e
spitalit, teksa askush nuk i vjen në ndihmë.

Denoncimi

INTEGRIMI
Kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor
pritet të zhvillojnë një takim joformal në Durrës në
datë 26 gusht ku i pranishëm do të jetë dhe z.Edi
Rama. Përkrah kryeministrave të shteteve të rajonit,
do të marrin pjesë edhe komisioneri për zgjerim
dhe fqinjësi të mirë, Johannes Hahn dhe kryetari i
Bankës Botërore për Evropë dhe Azi Qendrore,
Siril Miler. Në fokus të takimit do jetë bashkëpunimi
dhe integrimi në BE i vendeve të rajonit.

Takimi

Kryeministri Edi
Rama dhe familja e
tij kanë mbyllur

pushimet në Dhërmi dhe
janë kthyer në Tiranë.
Mbeten edhe 7 ditë përpara
se sa kryeministri të pub-
likojë qeverinë e re, për të
cilën ka pasur zëra të ndry-
shëm, por të pakonfirmuar.
Edi Rama dje ka shkuar në
zyrë ku mësohet se ka qën-
druar gjatë gjithë paradites
me njerëzit e tij, bash-
këpunëtorët e tij më të
ngushtë, shefen e Kabinetit
Vali Bizhga, Sekretarin e
Përgjithshëm Engjell Agaci
dhe drejtorin e Komunikim-
it Endri Fuga.  Burime nga
selia e Kryeministrisë tre-
gojnë për "TCh" se është për-
funduar struktura e qever-
isë së re, e cila mesa duket
do të ketë disa bashkime të
ministrive aktuale. Kështu,
thuhet se do të bashkohet
Bujqësia me Mjedisin, Tur-
izmi me Kulturën dhe Spor-
tin, Ekonomia me Energjinë
dhe Zhvillimi Urban me
Pushtetin Vendor. Po ashtu
diskutohet për një ministri
të re të Thesarit, si dhe një
tjetër të Gruas dhe Rinisë.
Për sa u takon emrave, flitet
për një valë ndryshimesh të
qeverisë së para mar-
rëveshjes së 17 majit, ku një
pjesë e figurave politike me
eksperiencë do të kalojnë në
drejtimin e grupit dhe komi-
sioneve parlamentare. Ende
nuk dihet nëse qeveria e re
do të ketë një përqindje të
lartë grash, por mbase kjo
është gjëja më e lehtë të
parashikohet, po të kihet
parasysh Rama si flamurtar
i barazisë gjinore. Ashtu
sikundër nuk është e vësh-
tirë të parashikohet rikthi-
mi i Fatmir Xhafajt në
Punët e Brendshme, si dhe
konfirmimi i Damian Gjik-
nurit. I pari krijoi në pak
kohë një profil të pakontes-
tueshëm, ndërsa i dyti,
përveçse vlerësohet si një
ndër më të suksesshmit e
mandatit të parë dhe më të
besuarit e kryeministrit, i
dha Ramës dy fitore spekta-
kolare: Dibrën dhe Vlorën.
Nëse rezultati në zgjedhje

do të jetë një kriter, disa prej
ministrave udhëheqës të qar-
qeve mund të mos konfirmo-
hen. Ndërkohë, më e pakta
që mund të parashikohet
është rikthimi i Lindita Ni-
kollës, që e nxori Partinë
Socialiste bindshëm fituese
në qarkun e Lezhës, për herë
të parë pas 10 vitesh të
dominuara nga Partia
Demokratike. Sidoqoftë, Edi
Rama nuk ia ka përtuar sur-
prizave, edhe kur pushteti i

tij në parti dhe mbështetja
në popull kanë qenë shumë
më të diskutueshme sesa sot.
Ai vjen nga një triumf i pa-
parashikuar, mbi shumë
armiq njëherësh, në një lojë
shahu, ku ai e provoi veten
si i vetmi shahist në lojë.
Nëse qeveria e re do të jetë
një lëvizje e radhës në skak-
ierë, atëherë çdo parashikim
mund të rezultojë nul, në
momentin kur shefi i vjetër
dhe i ri i qeverisë do të

shpallë ekipin e tij të radhës
për ekzekutivin shqiptar. Por
mes këtyre informacioneve
dhe supozimeve, një vendim
i Ramës duket se është i pan-
dryshueshëm. Gramoz Ruçi
do të jetë në krye të Kuven-
dit të Shqipërisë për 4 vjetët
e ardhshëm! Tani për tani
nuk dihet ende çfarë do të
bëjë Rama me ndarjen e
mandatit të deputetit nga
posti i ministrit, pasi përvo-
ja e 4 viteve të para nuk dha
ndonjë rezultat politik
lidhur me këtë çështje.
Burime qeveritare thanë për
"Top Channel" se, Rama nuk
ka vendosur, gjithashtu, as
kur do ta shpallë qeverinë e
tij të re. Opsionet janë dy, që
ta shpallë të dielën në
mbledhjen e Asamblesë so-
cialiste, ose një ditë më pas.
Por, kurdo që ta bëjë, është e
sigurt se fillimi i javës tjetër
e gjen vendin me qeverinë e
re socialiste "Rama 2".

Ish-kryeministri Sali Ber
isha me anë të një statu-

si në faqen e tij të "Face-
book"-ut publikoi dje
shqetësimin e një qyteta-
ri dixhital nga Vlora. Ber-
isha pohon se qytetarët
vidhen me stil në zyrat e
Bashkisë së Vlorës, zonë
elektorale e kryeministrit
Edi Rama. Në denoncimin
e tij qytetari i shkruan
Berishës se kishte shkru-
ar në zyrat e gjendjes
civile për të marrë shpër-
blimin e lindjes, pasi gru-
aja e tij kishte lindur, dhe
se administrata atij nuk i
dha as lekë, por i mbajti
edhe certifikatën e lindjes
së fëmijës. "Ja si i vjedhin
qytetarët me stil në zyrat
e bashkisë së Vlorës, zonës
elektorale të Edvinit! Lex-
oni mesazhin e qytetarit
dixhital. "Përshëndetje

doktor! Doja të bëni publike
këtë skandal. Zyrat e shpër-
blimit të lindjes së fëmijëve
në Vlorë. Kam shkuar e
dorëzuar certifikatën e
lindjes së fëmijës tim para 6
muajsh e më mbajtën certi-
fikatën origjinale dhe më
dhanë një shënim dore për
t'u paraqitur për tërheqjen
e 50 mijë lekëshit. Por tani
mirë lekët që si morëm dot
se i hanë ata vetë, por më

kërkojnë certifikatë. Skica
e vjedhjes është kjo. Unë
nuk jam as i pari as i fun-
dit. Anonim, të lutem, të
uroj shëndet!", thuhet në
mesazhin dërguar ish-
kryeministrit. Po dje ish-
kryeministri Sali Berisha
denoncoi me video kushtet
e këqija dhe trajtimin që u
bëhet pacienteve në spi-
talin e Elbasanit. Në vide-
on e postuar në faqen e tij
në "Facebook" shihet një
person i shtrirë në tokë
dhe i mbështjellë me ba-
tanije në korridorin e spi-
talit, teksa askush nuk i
vjen në ndihmë. Nuk dihet
ende nëse pacienti sapo ka
mbërritur në spital dhe
nuk ka vend në dhoma për
të marrë trajtimin mjekë-
sor, apo personali nuk
dëshiron ta shtrojë për sh-
kaqe të tjera.

Kryeministri Edi Rama

AMBASADORËT

Kryeministri i vendit do të zhvillojë ditën
e enjte një takim në Ministrinë e Jashtme

me ambasadorët shqiptarë në botë.“
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Sipas raportit të policisë, puna e kriminelëve shqiptarë është lehtësuar

Parlamenti i Holandës shqyrton
pezullimin e vizave për shqiptarët
Vendimi, gati pyetjet drejt qeverisë holandeze

Ministri i Jashtëm i Austrisë: Tensione serioze

Kurz: Europa të hapë sytë
për situatën në Ballkan

Zgjidhja: Vizë
kastës së Tiranës,

jo popullit
shqiptar

Partia Zgjidhja, e drej
tuar nga Koço Kokë-

dhima, deklaroi dje se
thirrja e autoriteteve
holandeze për ndërpre-
rjen e lëvizjes së lirë për
shtetasit shqiptarë në
zonën Shengen, për sh-
kak të rritjes së krimi-
nalitetit shqiptar në
Holandë, është një
dënim kolektiv për
qytetarët e vuajtur të
Shqipërisë. Në një re-
agim në "Facebook", par-
tia Zgjidhja deklaroi se
do të ishte tragjike rik-
thimi i vizave për sh-
qiptarët, dhe vërejti me
shqetësim për rritjen e
qëndrimeve shqiptaro-
fobe nga shumë qeveri
perëndimore. Zgjidhja
fajësoi qeverinë e drej-
tuar nga Edi Rama për
rrënimin e imazhit të
Shqipërisë në botë, si
një vend të zhytur në
drogë, krim dhe varfëri
dhe kërkoi reagim nga
kancelaritë perëndi-
more ndaj një qeverie që
po e çon vendin në hum-
nerë. "Zgjidhja e di se
me këtë qeverisje, çdo
ditë po shkojmë drejt
rrënimit të gjithan-
shëm, izolimit dhe
vetëvrasjes kombëtare.
Ky kryeministër i
paaftë dhe gënjeshtar që
kriminalizoi çdo qelizë
të shtetit dhe shoqërisë
shqiptare, po na çon të
gjithëve në humnerë",
thuhet në deklaratë.

Raporti, arsyet
e rikthimit të

vizave të
shqiptarëve

Raporti i policisë holan
deze drejtuar parla-

mentit të Holandës tregon
se pas liberalizimit të
vizave, puna e krimine-
lëve shqiptarë në Holan-
dë është lehtësuar. Por, si-
pas raportit rritja e fak-
torit të krimit në Holandë
është diçka e vitet e fun-
dit dhe qeveria e këtij ven-
di për këtë arsye duhet të
marrë masa konkrete dhe
të menjëhershme për të
mos lejuar që krimi sh-
qiptar të forcohet dhe sta-
bilizohet struktualisht në
Holandë. Për këtë arsye i
është kërkuar qeverisë të
pezullojë lëvizjen e lirë
për shtetasit shqiptarë në
zonën Schengen. Raporti
u pa si një shqetësim nga
aktorë politikë vendas,
për të cilin reagoi me anë
të një statusi në "Face-
book" edhe ish-Presidenti
Bujar Nishani, si dhe kry-
etari i Grupit Parlamen-
tar i LSI Petrit Vasili dhe
ish-kryeministri Berisha.
Shqetësimeve të tyre për
rikthimin e vizave për sh-
qiptarët iu përgjigj Minis-
tri i Jashtëm, Ditmir Bus-
hati, i cili i quajti këto alu-
dime si politikë vere.

Valentina Madani

Pas publikimit të një
raporti konfidencial
të hartuar nga policia

dhe prokuroria holandeze,
dy agjencitë ligj zbatuese
pranuan se ato i propozuan
qeverisë pezullimin e
lëvizjes se lirë për shtetasit
shqiptarë në zonën Schen-
gen. Parlamenti holandez re-
agoi menjëherë dhe tashme
ka nisur një listë me pyetje
për qeverinë holandeze.
Gazetari Vincent Triest, me
anë të një statusi në "Face-
book", bën të ditur se parla-
menti i Holandës po ndërm-
err hapa për pezullimin e
lëvizjes së lirë të sh-
qiptarëve. "Parlamenti
Holandez merr hapin e parë
për të diskutuar pezullimin
e lëvizjes së lirë me sh-
qiptarët. Ndërsa ka mun-
guar një reagim i unifikuar
zyrtar nga Tirana për të
kundërshtuar propozimin e
policisë dhe prokurorisë
holandezë dhe kur shikoj që
fatkeqësisht disa media dhe
portale në Shqipëri janë
marrë me diskreditimin e
lajmit tim, Holanda ka mar-
rë hapin e radhës. Disa ditë
pas publikimit të lajmit se
policia dhe prokuroria
holandeze kanë kërkuar pe-
zullimin e lëvizjes se lirë për
shtetasit shqiptarë në zonën
Schengen, disa deputet
holandez i kanë kërkuar
qeverisë holandeze të marri
një vendim mbi propozimin
në fjalë. Thënë ndryshe, de-
putetet kanë marrë hapin e
parë për të nisur diskutimin
për propozimin e rikthimit
të vizave për shtetasit sh-
qiptarë në Europë. Holanda
për momentin nuk ka një
qeveri maxhoritare, pasi ko-
alicioni ri nuk është for-
muar ende. Për ketë arsye do
të jetë pikërisht parlamenti
që do të dominojë qeverinë
në këtë vendim, që mund të
jetë hapi  i parë në heqjen e
vizave për Shqiptarët", shk-
ruan z. Triest. Por është sh-
timi i bandave kriminale sh-
qiptare që ka detyruar po-
licinë dhe prokurorinë
holandeze të këshillojë rik-
thimin e vizave për qyteta-
rët shqiptarë. Sipas tyre
kriminaliteti shqiptar mbe-
tet 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" sig-
uroi dy ditë më parë raport-
in e plotë të policisë holan-
dezë, e cila përshkruan një
panoramë të krimit të orga-
nizuar shqiptar në Holandë.
"Kriminelet shqiptarë
shikohen si një kërcënim
serioz për shoqërinë holan-
deze pasi janë të implikuar

RAPORTI
Pothuajse të gjithë
shqiptarët që
qëndrojnë në
Holandë janë për
shkak të
pjesëmarrjes në
veprimtari kriminale.
Raporti tregon se
pas liberalizimit të
vizave, puna e
kriminelëve
shqiptarë në
Holandë është
lehtësuar.

Në një shkrim të sajin
gazeta gjermane "Han-

delsbalt" ka analizuar situ-
atën në Ballkanin Perëndi-
mor dhe rreziqet e mund-
shme që kjo pjesë e rajonit
të largohet përfundimisht
nga influence perëndimore.
Duke ju referuar një pron-
oncimi për gazetën të min-
istrit të Jashtëm të Aus-
trisë, Sebastian Kurz,
paralajmërohet se ndikimi
në rritje i Turqisë, Rusisë,
dhe madje edhe i Arabisë
Saudite në këtë pjesë të
Europës mund të bëjë që
BE-ja dhe SHBA të humba-
sin kontrollin mbi këto
vende si Shqipëria, Kosova,
Serbia, Mali i Zi, Bosnje-
Hercegovina dhe Maqe-
donia. Në funksion të
parandalimit të kësaj që po
ndodh, krye diplomati aus-
triak Kurz, thirrje për për-
shpejtimin e procesit të
aderimit të këtyre vendeve

në BB. "Në Sarajevë dhe
Prishtinë gratë paguhen që
të veshin burka në publik.
Ne nuk mund ta shohim dhe
të mos bëjmë asgjë", dek-
laroi ai duke theksuar se mes
shteteve në rajon ka ende
tensione serioze. Gazeta
raporton gjerësisht mbi për-
pjekjet e BE-së dhe NATO-s
për të mbajtur nën ndikimin
e saj këto vende dhe vë në
dukje "konkurrencën" mes
njëra-tjetrës, me të cilën për-
ballen Shtetet e Bashkuara,
Rusia, Turqia dhe Arabia

Saudite. Gazeta shkruan se
Turqia nga ana tjetër, ësh-
të e fokusuar në Ballkan
për arsye sa emocionale aq
edhe logjike. Në të njëjtën
kohë, Rusia duket se po
shfrytëzon lidhjet his-
torike dhe fetare kryesisht
me Serbinë. Serbët, sipas
një sondazhi të kohëve të
fundit, janë në pjesën dër-
rmuese pro rusë dhe nuk
shohin me simpati NATO-
n, analizohet ekspansioni
ekonomik i Turqisë në ra-
jonin tonë.

REAGIMI

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 prezence të mad-
he të shqiptarët në trafikun
e drogës dhe pastrimin e
parave. Një tjetër problem
janë klandestinët shqiptarë,
të cilët përdorin portet
holandeze për të ikur ilegal-
isht në Angli." Kjo mbështe-

tet dhe nga një burim në po-
licinë holandeze, që thotë se
për momentin trafikantët e
drogës dhe ata njerëzorë që
përbëhen kryesisht nga sh-
tetas shqiptarë, janë destin-
uar si rreziku më i serioz për
rendin publik në Holandë.
Sipas policisë, në vitet e fun-
dit të paktën 5800 persona
janë regjistruar në sistemin
policor në lidhje me veprat
penale të kryera në territor-
in 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 holandezë ësh-
të që në Shqipëri është rela-
tivisht e lehte të ndryshosh
emrin dhe mbiemrin, gjë që
sipas raportit është bëre nga
rreth 700.000 në Shqipëri.
Sipas raportit, kjo do të thotë
që rreth 1 në 3 shqiptarë ka
bërë ndryshime në identitet,
gjë që vështirëson punën e
policisë në Holandë.

Ministri i
Jashtëm i
Austrisë,
Sebastian Kurz
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Studimi mbi besimin fetar të 140 deputetëve

Kuvendi i Shqipërisë dominohet nga myslimanët

Pelegrinazhi në Malin e Tomorit, surpriza për Presidentin me medaljon floriri

Meta: Ripërtëritja e besimeve
në progres të pandalshëm

"Bektashizmi dhe atdhedashuria, të pandara"
Valentina Madani

Mijëra pelegrinë iu
drejtuan dje malit
të Tomorit, për të

kremtuar festën e Abaz
Aliut. Teqeja e Kulmakut,
simboli i kësaj feste të be-
simtarëve bektashinj, ishte
destinacioni i pelegrinëve,
të cilët për 5 ditë me radhë
bëhen pjesë e aktiviteteve të
organizuara jo vetëm nga
kryegjyshata, por edhe
Bashkia e Beratit. Të pran-
ishëm në ceremoni ishin
Presidenti i Shqipërisë Ilir
Meta, si dhe ambasadorë të
akredituar në Shqipëri.
Kreu i shtetit vuri në dukje
se ripërtëritja e besimeve në
Shqipëri është në një pro-
gres të pandalshëm dhe se
një gjë e tillë është e mirë
për vendin. "Në 25 vjet
ripërtëritja e këtyre besim-
eve ka ardhur gjithnjë e më
shumë në një progres të pan-
dalshëm. Theksoj rolin e
bektashizmit për vaditjen e
atdhedashurisë, dhe sot jemi
dëshmitarë të mësimeve të
mira që vazhdon të na japë.
Mali i Tomorit përfaqëson
një fuqi hyjnore për të
frymëzuar jo vetëm be-
simtarët, por të gjithë
njerëzit për të luftuar për
vlerat më të mira njerëzore,
për dinjitetin njerëzor, për të
shprehur mirënjohjen për
sakrificat, ndaj dhe kjo fuqi
e mbinatyrshme do vazh-
dojë të tërheqë si magnet
akoma më shumë qytetarë e
njerëz që përpiqen të gjejnë
forcë për sfidat që kanë për
të ardhmen e tyre,"- tha
z.Meta. Sipas tij bektashizmi
dhe atdhedashuria janë të
pandarë. "Bektashizmi ka
vlera të jashtëzakonshme, jo
vetëm sa i takon lirisë së
besimit, por sidomos për
kontributin e jashtëzakon-
shëm që ka dhënë historik-
isht për të vaditur me

dashuri me përkushtim dhe
pa lodhshmëri rrënjët e atd-
hedashurisë. Bektashizmi
dhe Shqiptaria janë një dhe
të pandara. Ne jemi sot këtu
të përkujtojmë sakrificat
dhe modelin e jashtëzakon-
shëm, fuqinë që vazhdon t'i
japë, frymëzimin e pandër-
prerë që vjen nga Abaz Aliu,

ky luftëtar dhe ky martir i
jashtëzakonshëm i dinjitetit
të lirive njerëzore, i cili ësh-
të sot vazhdon të frymëzojë.
Ndaj jo më kot edhe poeti i
rilindjes sonë kombëtare,
Naim Frashëri, kur donte të
shtonte forcën e besimit, jo
vetëm të besimtarëve
bektashinj, por të gjithë sh-

qiptarëve te mundësitë e
tyre për të parë dritë dhe për
t'u shkëputur nga errësira,
jo më kot ai la ato vargje të
jashtëzakonshme: Abaz Aliu
zu Tomorr, erdhi afër nesh,
Shqipëria s'mbet e gjorë se
Zoti e desh", tha z.Meta. Nga
ana e tjetër, Presidenti Meta
shprehu mirënjohje për
Kryegjyshin e atëhershëm,
Baba Reshatin dhe Kryegjy-
shin e sotëm, Haxhi Baba Ed-
mond Brahimaj. "Personal-
isht nuk do ta kisha imagjin-
uar 25 vjet më parë kur bash-
kë me Kryegjyshin e atëher-
shëm Botëror të bektashin-
jve, Baba Reshatin erdhëm
këtu për të rifilluar një tra-
ditë të ndërprerë për gati
disa dekada. Atëherë ishin
shumë pak njerëz e be-
simtarë këtu, ndërsa sot,
mbrëmë e gjatë këtyre ditëve
kanë qenë kaq shumë duke
e shndërruar në një nga
pelegrinazhet më të njohura

DHURATA
Data 22 gusht shënohet si 25 vjetori i rihapjes së
pelegrinazhit dhe me këtë rast Baba Edmond
Brahimaj i dhuroi Presidentit një medaljon prej
floriri, me fytyrën e Baba Reshatit dhe
shqiponjën mbrapa.

dhe më të suksesshëm jo
vetëm brenda vendit, por
dhe në nivel ndërkombëtar.
Bektashizmi ka vlera të jas-
htëzakonshme sa i takon lir-
isë së besimit", u shpreh
Meta. Gjatë festimeve të
djeshme, Kryegjyshi Botëror,
Baba Edmond Brahimaj tha
se ky vend i shenjtë ka një
vlerë të veçantë në
ripërtëritjen e familjes sh-
qiptare. "Sheshet e kësaj te-
qeje mbushen kurdoherë me
besimtarë që rriten nga viti
në vit duke e kthyer këtë
vend të shenjtë në një
qendër të rëndësishme të fal-

jes, mëshirës dhe afrimit me
krijuesin", u shpreh ai. Në
cilësinë e Kryegjyshit
Botëror të bektashinjve,
Baba Mondi bekoi dhe uroi
të gjithë besimtarët që i janë
bashkuar këtij pelegrinazhi.
Data 22 gusht shënohet si 25
vjetori i rihapjes së pelegri-
nazhit dhe me këtë rast Baba
Edmond Brahimaj i dhuroi
Presidentit një medaljon
prej floriri, me fytyrën e
Baba Reshatit dhe shqipon-
jën mbrapa. Ndërkohë Unio-
ni Artistik i Kombit Shqiptar
i dha Baba Mondit dekoratën
"Misionar i Kombit".

Besimi fetar i de
putetëve? Tani që 140

deputetët janë zgjedhur
dhe brenda dy javësh do të
mblidhet parlamenti i ri, ia
vlen të shohim përtej em-
rave, në detaje të përfaqë-
simit. Të dhënat mbi de-
putetët realizuar nga In-
stituti i Studimeve Poli-
tike përmes projektit
www. deputetim.al tre-
gojnë se raporti fetar në
parlamentin e ri është
dukshëm i devijuar nga
të dhënat zyrtare të IN-
STAT (2011). Konkretisht
në parlament do të kemi
100 deputetë të besimit
mysliman ose 72% të par-
lamentit, 23 deputetë të
besimit ortodoks ose 16%

të parlamentit dhe 17% të
besimit katolik ose 11% të
parlamentit. Referuar qar-
qeve, pothuajse asnjë qark
nuk ka ndarje të përpuths-
hme me shifrat e INSTAT,
megjithatë bien në dy të
dhëna interesante, si p.sh,
në Durrës,  me një krye
bashkiak ortodoks ky ko-
munitet zë vendin e tretë
në përfaqësim, me vetëm

7%. Lezha dhe Dibra kanë
100% deputetë të së njëjtit
besim fetar, në Shkodër
raportet e INSTAT janë të
përmbysura, kurse në disa
qarqe të tjera raportet janë
të përafërta. Interesante
janë edhe të dhënat e gru-
peve parlamentare dhe të
partive politike fituese. PS
ka më shumë deputetë mys-
limanë e ortodoksë sesa

mesatarja kombëtare, mad-
je ka përqindje më të lartë
të ortodoksëve sesa PD. PD
(duke llogaritur brenda saj
edhe Ndoka i PDK, Dule i
PBDNJ, Mediu i PR dhe
Shehi i LZHK) ka deficit në
përfaqësimin e ortodok-
sëve dhe ka përqindjen më
të lartë të përfaqësimit të
katolikëve, kryesisht falë
votave që merr në Shkodër

e Lezhë. Partia e tretë
politike, LSI, ka për-
faqësim të balancuar
edhe bazuar në faktin se
në llogari janë vetëm 19
deputetët e saj, nga të
cilët 12-5-2 i korrespon-
dojnë secilit besim fetar.
Në PDIU me tre deputetë
nuk ka lajm, vetëm një ko-
munitet fetar është i për-
faqësuar.

TË DHËNAT
Ka disa parti demokristiane dhe disa parti me bazë
besimin mysliman, si dhe dy parti me bazë ortodokse,
por asnjëra prej tyre nuk ka marrë asnjëherë më
shumë se votat e nevojshme për një mandat
parlamentar, kryesisht përmes ndihmës në koalicion
politik me njërën nga dy partitë e mëdha, PS e PD.
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i dorëzuar
dhuratën

Presidentit të
Republikës

Presidenti Ilir
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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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Lame bën bilancin: Legalizimet, 95% ka përfunduar procesi i verifikimit në terren

Hipotekimi i 1320 pallateve,
dokumentet që duhen dorëzuar
Afatet e procesit dhe detyrimet që u takojnë banorëve

Hipotekimi i aparta
menteve nga banorët
që kanë blerë shtëpi

në pallate pa zot ose që ndër-
tuesi nuk i ka nxjerrë doku-
mentin e pronësisë do të vazh-
dojë. Lajmin e bëri të ditur
Drejtori i Përgjithshëm i ALU-
IZNI-t, Artan Lame, gjatë një
bilanci të bërë për rezultatet
e arritura në institucionin që
ai drejton. Depozitimi i kërke-
save të qytetarëve duhet të
bëhet te ALUIZNI dhe jo në
Bashki apo Hipotekë. Kontra-
ta me ndërtuesin është e do-
mosdoshme në procesin e
hipotekimit të pallateve,
ndërkohë që sipas vendimit
të Këshillit të Ministrave të
vitit 2017, "Për përcaktimin
e rregullave të legalizimit të
objekteve që kanë leje
ndërtimi...", banorët duhet t'i
mbulojnë vetë shpenzimet
për hartimin e një dokumen-
ti teknik, aktin e qëndruesh-
mërisë së këtij objekti, doku-
ment i cili duhet të hartohet
nga një inxhinier ose nga një
studio inxhinierike e licenc-
uar në këtë fushë.
DOKUMENTET

Për të aplikuar për legali-
zim apartamenti është mirë
që familjet të zgjedhin një
administrator që të merret
me procesin për të thjeshtu-
ar punën e ALUIZNI-t, por ky
proces mund të ndodhë edhe
në mënyrë individuale. I in-
teresuari duhet të paraqesë
lejen e ndërtimit të dhënë
nga njësia e qeverisjes ven-
dore, pra bashkia, kopje e cila
mund të merret në këto in-
stitucione, si dhe duhet të
ketë marrëveshjen e lidhur
me ndërtuesin për sipër-
faqen e apartamentit që për-
fiton. Më pas, specialistët e
legalizimeve bëjnë eviden-
timin në terren. Nëse kërke-
sa bëhet nga ndërtuesi, i cili
ka shkelur lejen e ndërtimit
e për këtë arsye pallati nuk i
është hipotekuar, nëse ai bën
pagesat, procesi përfundon
shpejt, afro 30 ditë. Ndërsa,
nëse kërkesa bëhet nga indi-
vidi, procesi zgjat më shumë,
në varësi të problematikës
përkatëse. Gjermeni tha se ka

qenë një problem i mbetur
prej shumë vitesh, jo për faj
të qytetarëve, të cilët nuk
kanë pse paguajnë për aktet
e ndërtuesve. Sipas të
dhënave që janë përcjellë më
parë nga ministrja e Zhvillim-

it Urban, Eglantina Gjerme-
ni, janë rreth 30 mijë familje
në Republikën e Shqipërisë
të cilat nuk kanë mundur të
marrin hipotekën e pronës.
"Në gjithë vendin janë 1320
pallate, 700 prej të cilave në

Bashkinë e Tiranës, që ndiko-
hen nga ky vendim", - ka
thënë ministrja. Kreu i ALU-
IZNI-t, Artan Lame, në përm-
bledhjen e 1000 ditëve për
institucionin që ai drejton, u
shpreh se "Gjatë vitit të fun-

dit ne morëm përsipër t'i
japim rrugëzgjidhje edhe
njërës prej problematikave të
konsideruara si kockë e fortë,
atë të legalizimit dhe
hipotekimit të pallateve të
braktisura nga pronarët apo

Lame: ALUIZNI, i hapur për vende të
reja pune, nga specialist te drejtor

Artan Lame e konsideroi
të rëndësishëm proces-

in e vetëkontrollit të spe-
cialistëve që punojnë për
llogari të ALUIZNI-t në të
gjithë Shqipërinë, duke de-
klaruar se dyert e institu-
cionit që ai drejton janë të
hapura për çdo djalë a vajzë,

për çdo specialist të sektorit,
që do të dëshironte të ap-
likonte për t'u bërë pjesë e
tij, që nga pozicioni i special-
istit të terrenit e deri te posti
i drejtorit. "Këtij procesi
konkurrimi do t'i nënshtrohet
në radhë të parë e gjithë
struktura ekzistuese e jona,

që nga Malësia e Madhe e deri
në Konispol, drejtorët, shefat
e sektorëve, specialistët dhe
punonjësit e terrenit", - tha
Lame, duke shtuar se përkrah
ushtrisë së punonjësve që e
justifikuan dhe vazhdojnë ta
justifikojnë besimin e dhënë,
ka edhe një masë punonjë-

sish dhe drejtuesish që
vazhdimisht janë bërë tar-
get i ankesave të qytetarëve
apo i prapambetjes së punës.
Në ditët në vijim, sipas
Lames do të publikohen
datat dhe procedurat e
konkurrimit, si dhe kërke-
sat specifike për punësim.

me problematika të mbartu-
ra. Është një nga proceset më
të vështira për shkak të ko-
mpleksitetit që ka secili rast,
dhe jam i kënaqur që,
megjithatë, është një proces
që vijon me siguri.

TE DHENA PER 4-VJEÇARIN
Rezultate të arritura në këto 1000 ditë:
• Janë 144.154 objekteve të legalizuara.

• Nga 323.000 objekte që ishin në sistem; në
306.800 prej tyre, pra në 95% ka përfunduar
procesi i verifikimit në terren.

• Tri vendet e para për numrin e legalizimeve në rang
Republike, janë:
• Qarku Tiranë, me 36.267 shtëpi të legalizuara;
• Qarku Durrës, me 27.645 shtëpi të legalizuara;
• Qarku Fier, me 14.386 shtëpi të legalizuara.

• Nga shitja e parcelës ndërtimore (për rastet kur
trualli është me pronar) u grumbulluan 4.8 miliardë
lekë, të cilat kanë shkuar për kompensimin e
pronarëve të tyre, proces nga i cili kanë përfituar
15.068 ish-pronarë.

Foto ilustruese

Artan Lame

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 system,
international organizations government or  civil society organizations 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

TENDER ANNOUNCEMENT

Subject:  ITB for “CONSTRUCTION OF
MULTIFUNCTIONAL COMMUNITY CENTER IN SHKODER”

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive offers from interested compa-
nies who wish to be considered for the provision of the above mentioned services/works.

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures.  The offers must be deliv-
ered within the deadline, set in a sealed envelope and with clearly marked “CONSTRUCTION OF MULTI-
FUNCTIONAL COMMUNITY CENTER IN SHKODER”.

For more details please refer to the link below:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=40248

Relevant Dates: All interested companies should provide their offer in the following address, not later
than 15 September 2017, at 14:00 hrs

Address for Communication and offers’ submission:

United Nations Development Programme Albania
Str. “Skënderbej”, Gurten Center, 2nd floor,
Tirana, Albania
Fax.No: + (355) 4 225 02 86
E-mail: procurement.al@undp.org
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Burimet: Verifikim konflikteve për kompaninë e ndërtimit, dyshime edhe për ngatërresë

Shpërthimi në mjetin e Naim Qarrit,
policia zgjeron pistat e hetimit

Rreth 100 gr tritol ishte lidhur me fitil
Aksidentohet
me makinë
drejtori i

Spitalit Ushtarak
Një aksident ka

ndodhur pasditen e
së martës pranë Gjirit të
Lalzit. Mjeti tip fuoris-
tradë i drejtorit të Spi-
talit Ushtarak Gjovalin
Bushi ka pësuar aksident
në aksin rrugor Gjiri i
Lalzit - Maminas. Sipas të
dhënave paraprake nga
policia dhe dëshmitarët
në vendngjarje, mjeti ka
dalë nga rruga si pasojë e
humbjes së kontrollit të
drejtuesit. Mësohet se
përveç dëmeve materiale
nuk ka të lënduar në
njerëz. Gjovalin Bushi, i
kontaktuar nga
'tvklan.al' ka konfirmuar
se ka qenë vetë në
drejtimin e mjetit. "Unë
kam qenë në timon. Nuk
jam lënduar, thjesht
dëmtime të makinës".

Plagos me thikë 57-vjeçarin për motive
të dobëta, policia arreston autorin

NGJARJA
Ngjarja u shënua
rreth orës 20:30 të së
hënës, ku mjeti tip
"Hummer" në të cilin
ishte vendosur sasia
e lëndës plasëse ishte
në pronësi të Naim
Qarrit. Në momentin
që ndodhi shpërthimi,
mjeti ishte i parkuar
pranë një lokali dhe
fatmirësisht nuk pati
persona të lënduar.

Policia e Tiranës ka
vënë në pranga një

57-vjeçar, i cili akuzohet
se ka plagosur me thikë
një person. Ngjarja ka
ndodhur dje rreth orës
15:10, në rrugën "Kon-
gresi i Manastirit". Men-
jëherë në vendin e ng-
jarjes kanë shkuar shër-
bimet e Komisariatit të
Policisë Nr. 4. I plagosur

ka mbetur shtetasi me ini-
cialet T.K., 57 vjeç, i cili u
dërgua për në S.Q.U., për
ndihmë mjekësore,  ku
ndodhet nën kujdesin e
mjekëve.  Nga hetimet
paraprake ka rezultuar se
shtetasi T.K., ishte qëlluar
me mjet prerës thikë, pas
një konflikti për motive të
dobëta, nga shtetasi Ar-
ben Lezo, 57 vjeç, banues

në Tiranë. Ky i fundit
u arrestua në flagrancë,
ndërsa policia vijon he-
timet për zbardhjen e
plotë të rrethanave të
ngjarjes.  Materialet
procedurale do t ' i
kalojnë Prokurorisë së
Rrethit  Gjyqësor Ti-
ranë,  për veprën pe-
nale "Plagosje e rëndë
me dashje".

Xhensila Kodra

Vetëm një ditë pasi
shpërtheu me tritol
automjeti në pronë-

si të presidentit të ekipit të
Kamzës, Naim Qarrit,
hetuesit e çështjes janë duke
vijuar hetimet për të identi-
fikuar autorët dhe për të
zbardhur motivin e saj.
Burime pranë policisë bënë
me dije se shkak i ngjarjes së
ndodhur mbrëmjen e së
hënës në zonën e Bathores
dyshohet të jetë ndonjë konf-
likt i mundshëm që Qarri
mund të ketë pasur me ndon-
jë person, edhe pse kjo gjë ësh-
të hedhur poshtë në mënyrë
kategorike nga ai vetë. Sipas
të njëjtave burime, mësohet
se mjetit të tij "Hummer" i
ishte vendosur një sasi prej
rreth 100 gr tritol, i lidhur me
një fitil zjarrpërcjellës. Lënda
plasëse i ishte vendosur posh-
të makinës, në krahun e
djathtë të pasagjerit. Fat-
mirësisht, si pasojë e shpër-
thimit nuk pati persona të lën-
duar, por vetëm dëme mate-
riale. Mjeti në fjalë ishte i
parkuar pranë një lokali ku
Qarri ndodhej me persona të
tjerë. Sakaq, burimet e lart-
përmendura theksuan më tej
se lënda plasëse mund të jetë
aktivizuar në mjetin e tij në
formën e një kërcënimi, por

nuk përjashtohet mundësia
që autorët të ketë ngatërru-
ar edhe objektiv. Po ashtu,
burimet shtuan më tej se,
ndonëse kompania e tij e
ndërtimit ka falimentuar,
janë duke hetuar për ndon-
jë konflikt që ai mund të
ketë pasur më parë.
HETIMET

Për të zbuluar autorët e

mundshëm të kësaj ngjarje-
je, grupi hetimor ka marrë
në pyetje edhe disa banorë
të zonës, nëse ndonjëri prej
tyre ka mundur të fiksojë
agresorin. Mësohet se ata
kanë pohuar se, para se të
ndodhte shpërthimi nuk
kanë parë njeri të kalojë në
zonë. Po ashtu, policia ka
sekuestruar edh një sërë

pamjesh të kamerave të sig-
urisë përgjatë kësaj zone.
Pasi ndodhi shpërthimi,
"GSH" kontaktoi me Naim
Qarrin, i cili tha se mjeti në
fjalë nuk ishte i tiji, por i një
banori të zonës. Ndërsa, për
sa i përket deklaratës që
presidenti i Kamzës ka
dhënë para uniformave blu,
ka mohuar të ketë konflikte

me njeri dhe se nuk mund
ta drejtojë gishtin tek
askush për atë çfarë i ndo-
dhi, pasi nuk ka as borxhe te
ndonjë person. Sipas tij, sapo
ka dëgjuar shpërthimin,
Qarri ka dalë menjëherë nga
lokali dhe kur ka parë mje-
tin në flakë ka menduar se
bëhej fjalë për një shkëndijë
elektrike.

Naim Qarri

Gjovalin Bushi

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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SKANDALI/ Zbardhet shkresa e Enkelejdi Hajros: Situata e rëndë, individëve iu është mohuar aksesi në drejtësi

Fshihen 300 dosje, s'janë dorëzuar në Gjykatën e Lartë
Kryetarja e Gjykatës së Tiranës shkarkon kryesekretaren

SHKURT

Pranga biznesmenit,
iu gjet qumësht
kontrabandë

SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Një bi-
znesmen 43-vjeçar ësh-
të vënë në prangat e
policisë pasi akuzohet
për dy vepra penale.
Burime zyrtare të poli-
cisë bënë me dije se pas
një kontrolli të hetimit
tatimor, u vu në pranga
Shaqir Halo, 43 vjeç,
nga Delvina. Ky i fundit
ka në bashkëpronësi me
vëllanë një supermar-
ket të madh në lagjen
nr.4 të Sarandës, dhe iu
gjetën dhe sekuestruan
180 kanoçe me produkt
ushqimor qumësht me
mbishkrime në gjuhë të
huaja dhe të papajisura
me dokumente për-
katëse për tregtimin apo
marketingun e këtyre
produkteve. Ndaj tij
policia ngriti akuzat
"Tregtim i mallrave kon-
trabandë" dhe "Fshehje
e të ardhurave",
ndërkohë që materialet
i kaluan Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Sa-
randë për hetim të
mëtejshëm.

Grabitet pushuesi
kosovar, i marrin
paratë në banesë
KSAMIL KSAMIL KSAMIL KSAMIL KSAMIL - Një push-

ues nga Kosova ka rënë
pre e grabitësve, ku au-
torët i kanë marrë një
shumë të konside-
rueshme parash. Sipas
policisë, ngjarja ka
ndodhur mbrëmjen e së
hënës, në lagjen "Baxho,
Ksamil. Kallëzimi në
polici është bërë nga sh-
tetasi me inicialet R.O.,
39 vjeç, banues Prizren,
i cili ka treguar për uni-
format blu se në
banesën ku rrinte me
qira i kanë vjedhur një
portofol me një sasi të
konsiderueshme eurosh,
dollarësh dhe frangash
zvicerane, si dhe disa do-
kumente. Me të marrë
njoftimin, policia ka ni-
sur punën për identi-
fikimin dhe kapjen e au-
torit të kësaj ngjarjeje.

Kreu i Policisë së Shtetit: Goditni grupet kriminale

Ndërtimet pa leje, Çako-vartësve: Pezullim
dhe procedim penal kush neglizhon punën

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Dy punonjës të OSHEE-së janë përfshirë në
një sherr mesditën e djeshme, ndërsa policia ka paran-
daluar konfliktin mes tyre. Sipas policisë, ngjarja ka
ndodhur në lagjen "29 Nëntori", ku shtetasi me inicialet
M.B., 54 vjeç, ka marrë dëmtime si pasojë e goditjeve me
mjete të forta nga shtetasi M.Q., 49 vjeç (të dy punonjës të
OSHEE-së). "Më datë 22.08.2017, rreth orës 13:50, Struk-
turat e Policisë Vlorë në lagjen '29 Nëntori', kanë paran-
daluar përshkallëzimin e një konflikti midis dy shtetasve,
të cilët kanë qenë duke përdorur edhe mjete të forta
shpuese (kaçavidë) ndaj njëri-tjetrit", thuhet në njoftimin
zyrtar të policisë. Ndërkaq, i dëmtuari ka marrë ndihmën
e nevojshme mjekësore dhe është jashtë rrezikut për
jetën. Ndërsa, menjëherë pas ngjarjes, policia e qytetit
bregdetar ka shoqëruar në komisariat shtetasin M.Q.,
si i dyshuar për ngjarjen e ndodhur. Ndërsa, sipas
njoftimit të OSHEE-së, dy shtetasit nuk janë punonjës
të OSHEE-së, por njëri punon elektricist në Bashkinë e
Vlorës, kurse tjetri është një i njohur i tij (komshi).

OSHEE përgënjeshtron policinë
Sherr me kaçavida mes dy
punonjësve të OSHEE-së

Klodiana Lala

Hije skandali në
Gjykatën e Tiranës.
Të paktën 300 dosje,

që datojnë nga viti 2006, ndaj
të cilave është ushtruar re-
kurs, nuk janë dorëzuar në
Gjykatën e Lartë, por në
kundërshtim të hapur me
ligjin janë arkivuar, duke u
mohuar në këtë mënyrë sub-
jekteve fizike e juridike të
drejtën për akses në drejtë-
si. Kryetarja e Gjykatës së
Tiranës, Enkelejdi Hajro ka
marrë masat administrative,
duke shkarkuar nga detyra
kryesekretaren dhe një sek-
retare, dhe bën të ditur për
"News24" se do të depozitojë
kallëzim penal në prokurori.
Sipas kërkesës së saj, kry-
etarja e gjykatës është infor-
muar nga administrata, se
rreth 300 rekurse të cilat i
përkasin periudhës 2006-
2015, nuk iu ishin komuni-
kuar palëve dhe në kundër-
shtim flagrant me ligjin ish-
in arkivuar. Shumica prej

vendimeve, kishin marrë
formë të prerë apo ishin
ekzekutuar, duke iu mohuar
subjekteve fizike e juridike
të drejtën për akses në
drejtësi. Pasi është vënë në
dijeni të skandalit,
kryegjykatësja Enkelejdi
Hajro ka urdhëruar sh-
karkimin nga detyra të
kryesekretares dhe një sek-
retareje të gjykatës. E kon-
taktuar nga "News24", Hajro
tha se do të depozitojë kallë-
zim penal në prokurori për
çështjen në fjalë. Në urdhrin
e shkarkimit të kryesekre-
tares, sqarohet e gjitha situ-
ata, e cila mund të konsid-
erohet si një skandal i papre-
cedentë në drejtësi.
URDHRI
I SHKARKIMIT

"Rezulton se nga ana e
kryesekretares nuk është
vepruar asnjëherë lidhur
me komunikimin e kësaj
çështjeje zyrtarisht pranë
titullarëve, që ka rekurse të
prapambetura, të pavëna në
veprim, dhe se personat e
ngarkuar nuk e kanë kryer
detyrën apo kanë kundërsh-

tuar urdhrat e kryesekre-
tares për t'i dhënë drejtim
punës. Kryesekretarja nuk
mund të vazhdojë të qën-
drojë në detyrë, pasi nuk ka
kryer si duhet detyrën e saj
në mirëorganizimin e punës
dhe funksionimin e kryesek-

retarisë nën drejtimin e saj,
duke lejuar shkeljen e dis-
pozitave ligjore urdhëruese,
duke mohuar të drejtën e
shumë subjekteve fizike e
juridike për të pasur akses
në drejtësi, e duke qenë në
dijeni të plotë të problema-

tikës nuk ka ndërmarrë min-
imalisht asnjë hap për të
zgjidhur situatën e krijuar",
thuhet në urdhrin e sh-
karkimit të punonjëses së
administratës. Në shkresën
e Hajros, thuhet se për shkak
të moskryerjes së detyrës
nga punonjësit e ngarkuar
me ligj, janë dëmtuar inter-
esat shtetërore dhe janë sh-
kelur të drejtat e individëve,
palë në proces. Gjithashtu,
kryegjykatësja evidenton
faktin se është krijuar një
situatë e rëndë procedurale
sa u takon menaxhimit dhe
administrimit në gjykatën
më të madhe në vend, që
përballon një fluks të madh
çështjesh prej 30 mijë në vit.
Po çfarë ka ndodhur me dos-
jet gjyqësore? Disa prej tyre
i kanë kaluar Gjykatës së
Lartë, së cilës i duhet të ven-
dosë për këtë situatë të pa-
precedentë. Po ndërsa indi-
vidëve dhe subjekteve u ësh-
të mohuar e drejta, prokuro-
ria e ka mundësinë të hetojë
për të zbardhur shkaqet dhe
çuar përpara drejtësisë per-
sonat përgjegjës.

Drejtori i Përgjithshëm i
Policisë së Shtetit, Haki

Çako mblodhi në një takim
shefat e komisariateve,
vartësit e tij në qarqe, të
cilët i kritikoi për neg-
lizhencën në kontrollin e
territorit. Takimi u bë
vetëm një ditë pasi me ur-
dhër të tij u pezullua shefi i
Komisariatit Nr. 1 për një
ndërtim pa leje. Çako thek-
soi se, krahas punës së bërë
për goditjen e paligjsh-
mërisë në të gjithë territor-
in e vendit, ende ka disa
mangësi, shqetësime
nëpërmjet përcjelljes së me-
sazheve dhe ankesave të
qytetarëve në të gjithë ven-
din; shqetësime dhe porosi
të cilat vijnë direkt nga
kryeministri nëpërmjet
përcjelljes së mesazheve
dhe ankesave të qytetarëve
në të gjithë vendin. "Vihet
re një neglizhencë në evi-
dentimin, hetimin dhe
goditjen e fenomenit të ve-
prave penale që cenojnë
regjimin juridik të tokës, të
tilla si ndërtimet e
paligjshme, pushtimet e
tokës, pronës si publike dhe
private, ambienteve pub-
like, prerja e paligjshme e
pyjeve, drurëve frutorë,
peshkimi i ndaluar, shkatër-
rimi me zjarr i pyjeve dhe

mjedisit, ndotja e ujërave apo
vjedhja e energjisë elektrike",
- tha Çako. "Duke filluar që sot
(dje), për të gjitha strukturat
e Policisë së Shtetit, lufta
kundër paligjshmërisë në ter-
ritor, për veprat penale të më-
sipërme do trajtohen nga
Policia e Shtetit njësoj si po
parandalohet dhe goditet
fenomeni i kultivimit të
lëndëve narkotike. Për këtë
qëllim do të hartohet një plan
masash i ngjashëm me atë të
kultivimit të bimëve narko-
tike, ku do të parashikohen
një sërë detyrash si kontrolli
me përgjegjësi i gjithë terri-
torit", - tha Çako. Ai theksoi

 Njoftim
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
 “Apartament” me sip totale prej 73 m2 e rregjistruar ne rregjistrin hipotekore , vol 1 ,
faqe 195, me nr pasurie 2/413+1-17 , ne ZK 8592 me adrese Qyteti  Shkoder” :....
 Cmimi fillestare per shitjen ne ankand eshte ne masen  3,600,000 (tremilione e
gjashteqind mije )  leke .

Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  05.09.2017  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates
se rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te
ankandit 10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie
41064051, ose  ne Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065 1017 0000 6003 1383 9100.

 Njoftim
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
“Apartament” me sip 127.7 m2 , e rregjistruar ne rregjistrin hipotekore me nr 82 date
02.06.2011 me volumi 5 faqe 108 me nr pasurie 16/130+1-8, ne Zonen Kadastrale
8597 me adrese,  lagjja “Pazare”,  Shkoder :
 Cmimi fillestare per shitjen ne ankand eshte ne masen 4,960,000 (katermilione e
nenteqind e gjashtedhjete mije )  leke .
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  04.09.2017  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates
se rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te
ankandit 10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie
41064051, ose  ne Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065 1017 0000 6003 1383 9100.

më tej, se qëndrimi
në punë i punon-
jësve të policisë do të
vlerësohet nga kon-
trolli mbi territorin
dhe në rastin më të
keq neglizhenca do
të penalizohet ose
mund të ketë edhe
procedime penale.
"Kërkohet një in-
tensifikim i masave
për marrjen dhe an-
alizimin e informa-
cioneve si dhe
fillimin e hetimeve
proaktive për gru-
pet kriminale dhe
individët e përf-
shirë në këtë vep-

rimtari. Të gjitha grupet
kriminale, të cilat janë ev-
identuar nga vetë Drej-
toritë Vendore të Policisë,
duhet të bëhen objekt i
punës për goditjen e tyre.
Gjithashtu do të bëhet ob-
jekt i punës edhe hetimi i
pasurive dhe aseteve krim-
inale", - tha ai.



E mërkurë 23 Gusht 20178 - DOSSIER

KOMUNIZMI
SHKRIMTARET



Në kuadrin e një izolimi të
plotë që Enver Hoxha i bëri
Shqipërisë që nga fillimi i

viteve '60-të pas prishjes me aleat-
in e tij të madh Bashkimin Sovje-
tik që i kishte qëndruar sa vasal aq
dhe besnik, ai u kujdes që të ruante
një "portë të hapur" me Perëndi-
min. Dhe kjo ishte Franca?! Më
shumë për nostalgji, pasi aty kish-
te kaluar disa vite të rinisë së tij
në periudhën e Monarkisë së Zogut
ku kishte tentuar të shkollohej pa
sukses në universitetin e Montepl-
jesë, apo dhe për arsyen e thjeshtë
se si familja e tij, ashtu dhe një
pjesë e madhe e "shokëve të
udhëheqjes" bashkë më familjet e
tyre, shkonin herë pas here në Par-
is për "vizita mjekësore", apo
thjesht dhe për "transit" gjatë
udhëtimeve të tyre jashtë Sh-
qipërisë. Ndoshta dhe të dy këta
"faktorë" që përmendëm më lart e
detyruan atë që të mbante një
"marrëdhënie korrekte" me
Francën, nga ku si rezultat, që nga
fillimi i viteve '70-të, (por dhe më
parë), qeveria komuniste e Tiranës
dërgonte herë pas here një numër
jo të paktë studentësh e special-
istësh për të mësuar në universite-
tet e ndryshme të atij vendi. Në
këtë kuadër, por duke përfituar
edhe nga disa bursa që filloi të jepte
qeveria franceze, nga fillimi i
viteve '80-të, në Francë u dërguan
edhe disa nxënës për të studiuar në
shkollat e artit. Siç ishte një fëmijë
i vogël i quajtur Tedi Papavrami,
virtuozitetin e të cilët e zbuluan
vetë pedagogët francezë kur ishin
në Tiranë. Dhe në bazë të një mar-
rëveshje, ata e morën Papavramin
e vogël (bashkë me nënën e tij, për
ta shoqëruar dhe kujdesur gjatë
atyre viteve në Francë) për ta per-
feksionuar në një nga shkollat më
në zë të muzikës që kishte Parisi.
Por marrëveshjet në fjalë me
Francën për dërgimin e nxënësve
dhe studentëve shqiptarë atje, nuk
shkuan dhe aq "vaj" siç ishte men-
duar nga Tirana zyrtare?! Madje
pati dhe mjaft "probleme"?! Kësh-
tu, diku nga fillimi i muajt mars të
vitit 1986 në Ministrinë e Punëve
të Jashtme në Tiranë, (me anë të
një telegrami shifër sekret) mbër-

EKSKLUZIVE / Publikohen dokumentet e panjohura të vitit 1986 të Ministrisë së Jashtme
me autoritetet franceze, ambasadën në Paris dhe prindërit e violinistit virtuoz, Tedi Papavrami

Familja Papavrami: Ne po qëndrojmë në Francë,
edhe pse kjo është vepër e shëmtuar ndaj Shqipërisë
Ministri Malile: Dyshojmë se ndaj familjes veprohet me metoda

të djallëzuara. Nga kush, ne jemi në pamundësi të themi gjë
DASHNOR KALOÇI

Së shpejti libri më i
ri, "Shkrimtarët dhe
artistët nën diktatin

komunist…"
i gazetarit dhe

studiuesit të njohur,
Dashnor Kaloçi

““

riti një njoftim i pazakontë. Ambas-
adori shqiptar në Paris, Maxhun
Peka, bashkangjitur telegramit në
fjalë, u dërgonte eprorëve të tij më
të lartë në Ministrinë e Jashtme,
një letër që atij sapo ia kishin dër-
guar, Jolanda dhe Robert Pa-
pavrami, dy prindërit e violinistit
të vogël. Papavramët në atë letër i
bënin me dije ambasadorit Peka, se
ata kishin vendosur që të qëndro-
nin përgjithnjë në Francë dhe se atë
vendim që për ta konsiderohej
"shumë i shëmtuar ndaj atdheut
dhe Shqipërisë", ata e kishin ndër-
marrë me koshiencë të plotë. Ash-
tu siç do të shohim edhe në doku-
mentet e rralla që publikohen për
herë të parë në faqet e këtij libri,
letra në fjalë e prindërve të Tedi
Papavramit në adresë të ambasa-
dorit Maxhun Peka është mjaft e
shkurtër dhe tepër koncize për
mesazhin që ata kërkonin të përcil-
lnin mjaftueshëm me anë të saj. Por
ata i bënin me dije atij (ambasadorit
Peka),se krahas saj, i kishin dërguar
edhe një letër tjetër, në adresë të
sekretarit të Parë të Komitetit Qen-
dror të PPSH-së, "shokut Ramiz
Alia", ku i shpjegonin me detaje ar-

syet e vërteta që i kishin çuar ata
të merrnin atë vendim për të qën-
druar përgjithnjë në Francë. Në
letrën e dërguar ambasadorit Peka,
(letra dërguar Ramiz Alisë nuk ësh-
të në dosjen përkatëse prej nga janë
marrë këto dokumente), shihet
qartë se Robert dhe Jolanda Pa-
pavrami janë kujdesur jo vetëm për
t'i shfajësuar si ambasadorin dhe
personelin e ambasadës me të cilin
kishin lidhje dhe marrëdhënie
tepër korrekte, por dhe për të "mos
u armiqësuar" me regjimin komu-
nist të Tiranës, nga i cili çdo gjë
mund të pritej?! Letra në fjalë me
tone të zbutura dhe deri diku edhe
në formë lutje, duket se ka pasur
vetëm një qëllim; atë të mos prekjes
së gjyshërve të Tedit që banonin në
Tiranë. Pra; që veprimi i tyre, të
mos u sillte pasoja, Teodor Pa-
pavramit, mjekut të famshëm (në
atë kohë ishte me punë në Spitalin
ushtarak në Tiranë), që jetonte me
bashkëshorten e tij diku në fillim
të Rrugës së Dibrës, ne një shtëpi
të vogël por mjaft të bukur. Por
duket se Robert dhe Jolanda Pa-
pavrami, "i kishin bërë hesapet pa
hanxhinë"?! Pasi pikërisht aty ku

ishte dhe pika më e dobët e tyre,
aty u hakmor regjimi komunist i
Tiranës. Kështu pas kësaj ngjarje,
dy bashkëshortët Papavrami, u ho-
qën nga shtëpia e tyre dhe u inter-
nuan diku në mes malesh në një
fshat të humbur të Shqipërisë së
Mesme. Ku dhe ndërruan jetë pas
pak kohësh, duke u lënë kështu një
brengë të madhe, Robertit dhe
Jolandës, të cilët do ta vuanin gjatë
aty?! "Çështja Papavrami" në mes-
in e viteve '80-të bëri bujë të mad-
he dhe me të u morën e u an-
gazhuan jo vetëm titullarët më të
lartë të Ministrisë së Jashtme, si

200 faqe), ku titullari kryesor i Min-
istrisë së Jashtme, dërgonte me
dhjetëra telegrame shifër sekrete,
duke udhëzuar me detaje titullarët
e ambasadës shqiptare në Paris, për
të ndjekur këmba-këmbës familjen
"dezertore" Papavrami, kudo ata
fshiheshin?! Nga "dosja Papavrami"
kemi përzgjedhur dhe po pub-
likojmë disa dokumente që i bot-
ojmë të plota dhe pa asnjë sh-
kurtim.

AMBASSADE
DE LA REPUBLIQUE POPU-

LAIRE SOCIALISTE
D'ALBANIE
EN FRANCE
131. RUE DE LA POMPE. PAR-

IS 16
TEL.553-51-32
Nr. Prot 62
Paris më 3 mars 1986
MINISTRISE SE PUNEVE TE

JASHTEME
(Drejtoria e dytë)
T I R A N E
Bashkëngjitur ju dërgojmë

letrën që ka marrë shoku Maxhun
Peka nga Jolanda Papavrami.

 A M B A S A D O R I

ministri Reiz Malile, e zëvendësit
e tij, por deri te kreu i shtetit, Ram-
iz Alia, ministri i Brendshëm, Hek-
uran Isai etj. Gjë e cila konfirmo-
het edhe nga dosja në fjalë (ka rreth

 Maxhun Peka
Shënim:
Ia dërguam sh. Ramiz dhe sh.

Hekuran
………………………………… 

Robert Papavrami
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LETRA E PRINDERVE
TE TEDI PAPAVRAMIT

PER AMBASADORIN MAXHUN
PEKA

I nderuari shoku Ambasador
Ju kërkojmë ndjesë juve per-

sonalisht edhe nëpërmjet jush
gjithë gjithë personelit të Amabas-
adës pa përjashtim për këtë
shqetësim të jashtëzakonshëm që
po ju shkaktojmë.

 Nën përgjegjësinë tonë perso-
nale, po ju njoftojmë se neve ven-
dosëm që të qëndrojmë vetë vull-
netarisht në Francë.

 Bashkëngjitur po ju dërgojmë
një letër për sekretarin e Parë të
K.Q të PPSH-së, shokun Ramiz
Alia, ku janë shpjegur në mënyrë
të detajuar, shkaqet e këtij vepri-
mi, që edhe vetë ne e konsiderojmë
shumë të shëmtuar ndaj atdheut
dhe Shqipërisë.

 Me këtë rast për të evituar çdo
keqkuptim apo interpretim,
vërtetojmë që qëndrimi juaj per-
sonal dhe i gjithë punonjësve të
Ambasadës pa përjashtimin më të
vogël, ka qenë shumë korrekt si në

ju shkaktojmë.
Me respect
Robert dhe Jolanda
Papavrami
P.s.
Do të mundohemi në një kohë

sa më të shkurtër të jetë e mun-
dur që borxhin prej42.000 Fr. të
marrë nëpërmjet Amabasadës nga
Ministria e Arsimit dhe e Kulturës
ta kthejmë sa më korrekt.

…………………………………
LETRA E MINISTRIT REIZ

MALILE PER AMBASADORIN
PEKA

Urgjent
Ambasadës në Paris. Shokut

Maxhun
Merrni takim në Ministrinë e

Punëve të Jashtme, me Plezanin.
I flisni shkurt për letrën që keni

marrë dhe që thuhet se është shk-
ruar nga prindërit e Tedit, për për-
pjekjet që ju keni bërë për t'u
takuar me ta, por që nuk i gjetët
në vëndin ku i kanë vendosur për
banim autoritetet franceze.

 Shprehni shqetësimin dhe hab-
inë për çfarë po ndodh dhe dy-
shimin e thellë se ndaj Tedit dhe

lin francez, për besimin që keni
treguar duke lënë në dorë
edukimin e shumë studentëve sh-
qiptarë, etj. I thoni se letra duket e
habitëshme sepse familja Pa-
pavrami është e nderuar, vetë Tedi
është një talent i rrallë dhe shteti
ynë krijoj të gjitha mudnësitë që
ai të zhvillojë talentin e tij. Në një
moshë fare të njomë ne ia dorzuam
autoriteteve franceze, me besim se
ata do të tregonin tërë autoritetin
e duhur. Tedi, në kujdesin person-
al të professor Amujalit, sapo filloi
të hedhë hapat e para të formimit
të tij në fushën e muzikës dhe ka
akoma shumë për të bërë gjatë kë-
tyre studimeve. Vetë Amujali e
mori atë qysh në fillim për ta për-
gatitur. Ai ishte edhe në Shqipëri
ku e pritëm shumë ngrohtë. Ai
vazhdimisht premtonte se do ta
përgatiste Tedin jo vetëm si muzi-
kant, por edhe si njeri të mirë. Ne
gjithçka ja kishim besuar Amujalit
dhe autoriteteve francze, bile edhe
kur ishte rasti që Tedi duhej të
jepte koncerte në Francë apo gjet-
kë, gjithmonë ja linim atij në dorë
të vendoste. Edhe tani duam të be-
sojmë se autoritetet franceze do ta
çojnë deri në fund kujdesin e tyre.

 Sikurse u thashë, papritur mar-
rim letrën që ju njoftova. Tedi ësh-
të akoma një fëmi dhe as që mund
të gjykojë për veprimin e tij. Dys-
hojmë se ndaj familjes Papavrami
veprohet me forcë dhe me metoda
të djallëzuara. Nga kush ne jemi në
pamundësi të themi gjë konkrete.
Për këtë i lutemi Ministrisë së Jas-
htëme franceze që të sqarojë sa më
parë këtë problem. Në rradhë të
parë ne kërkojmë të dimë se çfarë
po ndodh me familjen Papavrami.
Si janë me shëndet dhe ku janë.

 Dua të përsëris se ne ua dorë-
zuam Tedin autoriteteve franceze
me besim të plotë dhe nuk ka dy-
shim se ato do të dijnë të bëjnë të
gjithë përpjekjet që çështja të
sqarohet shpejt dhe pa pasoja.

 Kërkojmë që Tedi të vazhdojë
normalisht studimet atje ku ishte
nën kujdesin e profesorit të vet
ashtu si deri tani. Gjithsesi të jetë
nën kujdesin e familjes së tij.

 Në të njëjten kohë ne do t'u
luteshim të merrni masat e duhu-
ra në mënyrë që Tedi dhe prindërit
e tij të lihen të qetë, që Tedi të vazh-
dojë rregullisht programin në kon-
servator dhe te mos lejohet që
forca keqëdashëse të ushtrojë pre-
sion mbi ta.

 Në qoftë se Plezani ose kush do
t'ju presë do të thotë se ata kanë
kërkuar që të qëndrojnë përherë në
Francë, shpreh habinë dhe foli me
termat e mësipërme, gjithnjë me
ton të qetë, duke vënë theksin se
kjo është e pamundur të ndodhë
me vullnetin e tyre, se duhet të
jenë objekt presionesh, sepse Tedi
akoma nuk e ka mbaruar konser-
vatorin dhe pas studimeve në të,
Ministria jonë e Arsimit dhe Kul-
turës ka plan që ai të vazhdojë stu-
dimet pasuniversitare në Francë.

Gjithashtu vini theksin tek be-
simi që kemi patur dhe kemi tek
autoritetet franceze që ata të japin
një zgjidhje të drejtë të këtij prob-
lem, veç të tjerave edhe në
përgjigjie të besimit që ne u dhamë
atyre duke u dhënë këtë fëmi për
ta edukuar.

Në fund kërkoni nga francezët
që t'u organizojnë sa më parë një
takim me familjen Papavrami.

Reiz Malile 7.3.1986
Shënim
Ja dërgova shokut Ramiz, ai ësh-

të dakort
Reiz Malile

(vijon nesër)(vijon nesër)(vijon nesër)(vijon nesër)(vijon nesër)

të kaluarën ashtu dhe gjatë kësaj
periudhe me neve.

Edhe njëherë duke shprehur
gjithë keqardhjen më të madhe për
këtë shqetësim kaq e shumë që po

familjes së tij po ushtrohet presion
nga forca të panjohura për ne.

 Bëni një vlerësim të mar-
rdhënieve Shqipëri-Francë, të res-
pektit që ka populli ynë për popul-



Ambasadori Maxhun Peka
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Nuk pagoi garancinë pasurore,
mbetet në burg ukrainasi

Naferit Tafani: Policia të zbardhë ngjarjen, kemi frikë të rrimë në shtëpi

Grabitja, e moshuara: Autori më
hodhi nga shkallët e më kërcënoi
 “Isha vetëm në shtëpi, më tha 'do të të vras'”

Fatmir Popja

BELSHBELSHBELSHBELSHBELSH

Një çift i moshuar ka
rënë pre e gra
bitësve, ndërsa e pla-

gosur në kokë ka mbetur gru-
aja 70-vjeçare. Ngjarja e
rëndë është shënuar
mbrëmjen e së hënës në
Belsh. Mësohet se autorët
kanë marrë rreth 3 milionë
lekë të vjetra, ndërsa e pla-
gosur në kokë ka mbetur e
zonja e shtëpisë, 70-vjeçarja
Naferit Tafani. Në momen-
tin që ka ndodhur ngjarja,
kjo e fundit ndodhej e vet-
me në banesë, pasi i shoqi
kishte shkuar në qendër të
Belshit për të ndjekur një
koncert. E tmerruar, ajo
rrëfen për "GSH" nga spitali
i Elbasanit momentet e
tmerrit që përjetoi nga ng-
jarja e rëndë. Sipas 70-
vjeçares, autorët mund të
jenë banorë të zonës dhe
kanë pasur dijeni për paratë
që ata kishin. Policia e El-
basanit ka nisur menjëherë
hetimet për zbardhjen e ng-
jarjes, ndërsa dyshohet se
autori mund të ketë pasur
pistoletë me vete dhe me
qytën e saj ka qëlluar në
kokë 70-vjeçaren. E moshua-
ra është transportuar në spi-
tal në Tiranë për mjekim më
të specializuar.

Zonja Naferit, si ndodhiZonja Naferit, si ndodhiZonja Naferit, si ndodhiZonja Naferit, si ndodhiZonja Naferit, si ndodhi
ngjarja dhe me kë ndod-ngjarja dhe me kë ndod-ngjarja dhe me kë ndod-ngjarja dhe me kë ndod-ngjarja dhe me kë ndod-
heshit në banesë?heshit në banesë?heshit në banesë?heshit në banesë?heshit në banesë?

Isha vetëm në banesë. Në
qendër të Belshit kishte

koncert. Më tha burri 'hajde
të shkojmë'. Unë i thashë
'nuk po vij, se nuk jam
shumë në terezi dhe po rri
në shtëpi'. Kurse ai iku.
Mora gjumshin si çdo natë
dhe lava edhe disa pjata. Sa
mbarova ato pak punë që
kisha, mendova të rrija ulur
te tavolina që kam vendosur
jashtë e të prisja burrin de-
risa të kthehej. Unë aty kam
dy shtëpitë. Janë përballë
njëra-tjetrës. Thashë, po fu-
tem të marr krehrin të kreh
flokët e po ulem jashtë
pastaj, derisa të vinte burri.
Hapa derën, por nga mbrapa
i ishte vënë një karrige. E
shtyva derën dhe aty pashë
një person me dritë që po
kontrollonte shtëpinë. I
hidhte gjërat sa andej-këtej.

Çfarë bëtë më pas?Çfarë bëtë më pas?Çfarë bëtë më pas?Çfarë bëtë më pas?Çfarë bëtë më pas?
Mendova se ishte burri

dhe i fola 'O Myslim, paske
ardhur ti dhe nuk më the gjë
mua që erdha nga festa?'.

S'po më përgjigjej dhe i
thashë disa herë 'pse nuk
flet?'. Pastaj bërtita 'oi,
hajduti'.

Po ai, çfarë bëri, si rea-Po ai, çfarë bëri, si rea-Po ai, çfarë bëri, si rea-Po ai, çfarë bëri, si rea-Po ai, çfarë bëri, si rea-
goi?goi?goi?goi?goi?

"Shtttt, - më tha, - mos fol
se të vrava fare". Donte të
ikte nga ana tjetër, nga dri-
tarja nga kishte hyrë, por
kur pa se dritat e komshin-
jve ishin të ndezura, u kthye
dhe kaloi aty tek unë, nga
dera. Kur u afrua aty, më ho-
dhi dhe më tha: 'Mos fol, mos

e ngri zërin, se të vrava fare'.
Më hodhi nga shkallët, dhe
aty nuk mbaj mend më se
çfarë ka ndodhur. Nuk di as
se nga kishte hyrë e as se nga
iku. Por, komshinjtë më
thanë se autori kishte kapër-
cyer nga kangjellat, ndërsa
një person tjetër e priste te
rruga me motor. Kanë hipur
të dy në motor, i kanë dhënë
gaz dhe ikën që aty. Kur u
përmenda, e pashë veten
time që nuk ndodhesha
mirë. E shikoja që çdo gjë më

vinte përqark dhe thosha pse
jam bërë me djersë, por kur
pashë, më rridhte gjaku nga
koka. Kur hapa sytë që fillo-
va të përmendesha pak, i
kam thirrur komshijes që të
vinte aty. Kurse vajza e saj i
ka kërkuar nënës së vet që
të vinte tek unë sepse kish-
te dëgjuar që unë kisha bër-
titur. Kur hajduti më hodhi
nga shkallët, unë bërtita.

Sa persona ishin dhe aSa persona ishin dhe aSa persona ishin dhe aSa persona ishin dhe aSa persona ishin dhe a
kishin arkishin arkishin arkishin arkishin armë me vmë me vmë me vmë me vmë me vete?ete?ete?ete?ete?

Brenda në shtëpi kishte
hyrë vetëm një person. Nuk
e pashë mirë nëse kishte
armë apo jo sepse ishte edhe
errësirë. Pashë vetëm që
kishte një elektrik në dorë
që kontrollonte nëpër
dhomë, sepse as dritën e
dhomës e as atë të korridorit
nuk e kishte ndezur.

A kishit para në banesëA kishit para në banesëA kishit para në banesëA kishit para në banesëA kishit para në banesë
dhe për çfarë shume bëhetdhe për çfarë shume bëhetdhe për çfarë shume bëhetdhe për çfarë shume bëhetdhe për çfarë shume bëhet
fjalë?fjalë?fjalë?fjalë?fjalë?

Po, kishim para në shtë-

pi. Kishim 3 milionë e ca
lekë, që autori e kishte gje-
tur vendin dhe i kishte mar-
rë ato.

Mendoni se autorëtMendoni se autorëtMendoni se autorëtMendoni se autorëtMendoni se autorët
mund të jenë banorë tëmund të jenë banorë tëmund të jenë banorë tëmund të jenë banorë tëmund të jenë banorë të
zonës dhe kanë pasur dije-zonës dhe kanë pasur dije-zonës dhe kanë pasur dije-zonës dhe kanë pasur dije-zonës dhe kanë pasur dije-
ni për paratë që kishit nëni për paratë që kishit nëni për paratë që kishit nëni për paratë që kishit nëni për paratë që kishit në
banesë?banesë?banesë?banesë?banesë?

Po, mendoj se janë perso-
na që na njohin shumë mirë
dhe e kanë ditur që ne mund
të kishim lekë në shtëpi,
duke qenë se jemi dy pleq
dhe çunat i kemi në Itali. Ata
duhet të kenë studiuar mirë
dhe kur kanë parë se burri
im ka qenë koncert, kanë
menduar se në shtëpi isha
vetëm unë.

Po bashkëshorti juaj,Po bashkëshorti juaj,Po bashkëshorti juaj,Po bashkëshorti juaj,Po bashkëshorti juaj,
kur erdhi në banesë?kur erdhi në banesë?kur erdhi në banesë?kur erdhi në banesë?kur erdhi në banesë?

Ka ardhur diku te 7 ose 8
minuta pasi ndodhi ngjarja.

Ju, e njohët autorin?Ju, e njohët autorin?Ju, e njohët autorin?Ju, e njohët autorin?Ju, e njohët autorin?
Jo, nuk e pashë fare as si

fytyrë se kush ishte.
A keni pasur raste tëA keni pasur raste tëA keni pasur raste tëA keni pasur raste tëA keni pasur raste të

tjera grabitjeje?tjera grabitjeje?tjera grabitjeje?tjera grabitjeje?tjera grabitjeje?
Jo, ne nuk kemi pasur as-

një rast të tillë. Kurse në
Belsh ka pasur plot raste të
tjera që kanë vjedhur maki-
na e para nëpër shtëpi.

Një thirrje e juaja ndajNjë thirrje e juaja ndajNjë thirrje e juaja ndajNjë thirrje e juaja ndajNjë thirrje e juaja ndaj
policisë?policisë?policisë?policisë?policisë?

Policia të zbardhë au-
torët. Kemi frikë të rrimë në
shtëpinë tonë. Unë jam e
sëmurë nga tensioni e zem-
ra. Edhe kur erdha në spi-
tal, doktori më ka kontrollu-
ar direkt nga zemra. Nuk më
ka zënë gjumi gjithë natën.
Përveç dhimbjeve, nuk më
hiqej nga mendja edhe ajo
që kalova duke rrezikuar
edhe jetën.

SARANDË - SARANDË - SARANDË - SARANDË - SARANDË - Ukraina-
si Oleg Koval, i cili u ar-
restua në aeroportin e
Rinasit si i dyshuar për
një vjedhje të ndodhur
në Sarandë, do të qën-
drojë në burg. Fillimisht,
Gjykata e Sarandës dha
masën e sigurisë "Garan-
ci pasurore në vlerë 8000
euro" për 43-vjeçarin, por
mësohet se ai nuk e ka
pranuar me arsyetimin
se nuk ka të ardhura, e
për këtë do të qëndrojë në

burg. Koval u arrestua
mbrëmjen e 10 majit, kur
policia në Rinas e ndaloi pak
para se ai të largohej me të
birin. Ata kishin ardhur me
pushime në Sarandë pas vde-
kjes së bashkëshortes së
Koval, me qëllim që i biri të
kalonte traumën. Por një
denoncim në Komisariatin e
Sarandës nga biznesmeni ti-

ranas Ilien Prifti, 40 vjeç, do
ta ndërpriste në mes
udhëtimin e kthimit të babë
e bir. Prifti kallëzoi se në një
plazh në Sarandë, i kishin
vjedhur 8300 euro nga
portofoli, ndërkohë që kam-
erat e sigurisë tregonin 43-
vjeçarin ukrainas teksa një
moment përkulej mbi shezl-
lonin e biznesmenit, të cilin

e kishte bërë mik gjatë push-
imeve. Ky filmim duket se ka
qenë indicie për shpalljen
në kërkim të tij dhe më pas
kapjen në aeroport. Koval
përmes një deklarate pranoi
që i biri të udhëtonte i
vetëm, ndërkohë që vetë u
soll me pranga në Sarandë.
Atij iu sekuestruan edhe
1600 euro që iu gjetën në

xhep. Në seancën për
masën e sigurisë që u mbaj
më 14 maj, Koval mbrohej
nga avokati Gjergj Imeraj,
nga një avokat ukrainas
dhe nga një përfaqësues i
konsullatës. Fillimisht ai e
pranoi masën, edhe pse as-
njëherë nuk e pranoi
akuzën, ndërsa më pas më-
sohet të jetë tërhequr nga
ajo, duke pranuar të qën-
drojë në paraburgimin e Sa-
randës deri në përfundim
të hetimeve.                  ar                 ar                 ar                 ar                 ar.su..su..su..su..su.

Naferit Tafani

Oleg Koval në gjykatë

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 communications training; Experience in leading development
and implementation of communications strategies for UN agencies is an
advantage; Previous experience with UN, International organizations 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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Ministria e Financave: Vlera që do përfitohet, dy milionë dollarë

Dalin në ankand 14 pronat
e firmave "VEFA" dhe "Kamberi"
Lista me objektet më të rëndësishme në qytete

Katërmbëdhjetë prona
të ish-firmave pira
midale, me vlerë

rreth 2 milionë dollarë, do të
nxirren në ankand nga Min-
istria e Financave. Bëhet
fjalë për prona të firmave
"VEFA", "Kamberi" dhe
"Beno". Ankandi do të zhvil-
lohet më 13 shtator të këtij
viti nga Drejtoria e Drejtim-
it të Pronës Publike pranë
Ministrisë së Financave. 9
prej pronave që do të nxir-
ren në ankand i përkasin
firmës "VEFA". Në to përf-
shihen 4 objekte të ish-Sek-
torit të Përpunimit të Drurit
në Elbasan, tokë truall e ish-
Fabrikës së Salcës në Fier,
"Frigoriferi" në Rrëshen, ish-
Fabrika e Sallamit dhe Mag-
azinë Prodhimi në Përmet,
si dhe "Truall Depo Uji Nr.
1" dhe "Truall Stacion
Pompimi" në Paskuqan.

Ankandi do vazhdojë me
pronat e firmës "Kamberi",
ku më të rëndësishmet janë
ish-Pularia në Patos dhe një
linjë prodhimi sallami në
Nartë të Vlorës. Një pronë i

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka
ndërmarrë një aksion në Gjirin e Lalëzit për prishjen

e një numri objektesh të ndërtuara jashtë lejeve. E pran-
ishme në këtë operacion ishte edhe kryeinspektorja e
IKMT-së, Dallëndyshe Bici. Ajo është shprehur e prerë
në zbatimin e ligjit, në mbrojtjen e territorit dhe të
pronës publike, duke dhënë një mesazh të qartë për
bizneset e mëdha të ndërtimit. "Loja 'merr lejen, shkele
lejen sa dhe si të duash, pastaj legalizo shkeljen për pesë
lekë', do të marrë fund", ka thënë Bici. Kryeinspektorja
ka paralajmëruar biznesmenët e ndërtimit se do të hum-
basin shumë më tepër nga ç'mund të fitojnë, nëse e
shkelin qoftë edhe një centimetër lejen e dhënë nga
institucionet publike. Për Bicin, "Shqipëria, mjedisi,
turizmi, publiku nuk mund të humbasin më për llog-
ari të xhepave të biznesmenëve të pangopur". "Breg-
deti, pasuria e shqiptarëve, nuk do të jetë më një shesh
ku bëjnë përshesh ndërtimorët", - është shprehur ajo.

IKMT aksion në Lalëz, Bici: Cili
ka shkelur lejen do të shembetBashkia e Tiranës do të

ndërmarrë një fush-
atë ndërgjegjësuese në sh-
kollat 9-vjeçare dhe gjim-
nazet e kryeqytetit për of-
rimin e ndihmës në çdo
lloj emergjence. Kryetari i
Bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj, teksa vizitoi ambi-
entet e stacionit të shër-
bimit të emergjencës
mjekësore "ERA", theksoi
se duhet të investohet në
brezin e ri që të jetë më i
përgatitur të përballet me
emergjencat. "Bashkë me
shërbimin 'ERA' dhe zjar-
rfikëset e Tiranës do të vi-
jojmë fushatën tonë të
ndërgjegjësimit, të
edukimit dhe informimit,
sidomos me nxënësit e

përket firmës "Beno". Bëhet
fjalë për një punishte salla-
mi në Lushnjë me vlerë
rreth 80 mijë dollarë. Prona
më e shtrenjtë mes 14 objek-
teve i përket firmës "Kam-
beri". Ajo është ish-pularia e
Patosit, me vlerë rreth 100
mijë dollarë. Pasuritë në
fjalë, janë të paktat që kanë
mbetur pas konfiskimit të

pronave të ish-firmave pira-
midale dhe ndarjes së një
pjese prej tyre. Skemat pira-
midale në Shqipëri filluan
aktivitetin e tyre në vitin
1991, duke sjellë si pasojë
vitin tragjik 1997, me fali-
mentimin e rreth 25 firmave,
të cilat grumbulluan rreth
1.2 miliardë dollarë kursime
të shqiptarëve.

Veliaj: Emergjencat do të nisim
fushatë ndërgjegjësuese në shkolla

gjimnazeve dhe shkollave 9-
vjeçare, sepse besoj që një
brez i ri më i ndërgjegjshëm,
që respekton më shumë
jetën, është më i përgatitur
të përballet me emergjen-
cat", - theksoi Veliaj. Krye-
bashkiaku u ndal edhe te di-
siplinimi i qytetarëve gjatë

lëvizjes në akset dhe kryqë-
zimet kryesore, duke thënë
se bashkia ka marrë masa që
në rrugët e reja të ketë alter-
nativa kalimi, për të shman-
gur çdo mundësi që sjell
rrezikun e jetës. "Në të
gjitha akset kryesore kemi
filluar të vendosim kangjel-

la për të diktuar vendet ku
kalohet rruga. Kështu
shmangim shumë prej aksi-
denteve që janë të shmang-
shme, por që shkaktohen
kur qytetarët kalojnë au-
tostradën në mënyrë të pa-
përgjegjshme. Jemi kujdesur
gjithashtu që edhe në inves-
timet e reja, jo vetëm të
vëmë këto kangjella, por ash-
tu si në autostradën e re në
drejtim të Lundrës dhe në
Unazën e Madhe të Tiranës,
të kemi mjaftueshëm
mbikalime, ku qytetarët të
kenë një alternativë të sigurt
për të kaluar rrugën pa mar-
rë risqe të panevojshme që
rezultojnë fatale në qytetin
tonë", - përfundoi kryetari i
Bashkisë së Tiranës.

Dallëndyshe Bici

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj

Ministria e Financave

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.

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 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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Intervista/ Veterani që mblodhi dy herë qeverinë belge
për sukseset e tij: Më dhemb rrënimi i Cirkut Kombëtar

PERSONAZH

Arian Miluka
Shqiptari që ngriti

universitetin belg të cirkut

Fatmira Nikolli

Ndërsa vendi linte
pas vitet e skamjes e
telave me gjemba, në
fillimin e viteve 1990,
nipi i familjes Delvi-

na dhe i biri i një oficeri të Zogut që kish
mbërritur majat e artit në Shqipëri, e lë ven-
din. Kish lënë pas rreziqe dënimi, kish stu-
diuar në Kinë, njihte 10 disiplina cirku, kish
studion e tij, ishte regjisor e megjithatë, as-
gjë prej këtyre nuk e mbajti. E kanë cilësuar
monument të cirkut shqiptarin që bashkë
themeloi "Shkollën e Lartë të Cirkut", profe-
sionist në Belgjikë.

Arian Miluka, një artist unik që është i
përgatitur në 10 disiplina të cirkut pas ikjes
nga Shqipëria në vitet 1990, ia doli të bëhej
drejtor i shkollës së vetme përgatitore të cir-
kut në Belgjikë e më tej themelues i l'Ecole
Supérieure des Arts du Cirque, duke i dhu-
ruar vetëm në një festival 5 medalje Belgjikës.
Në artikujt e mediave perëndimore për të,
vlerësimet janë të larta. Një prej revistave ha-
pet me titullin "Filli i Arjanit" duke përdorur
simbolikën e fillit të Arianës nga mitologjia
për të nxjerrë në dritë aftësitë e shqiptarit që
në moshën 48 vjeçare, emigroi për t'ia nisur
nga e para për të arritur majat. Belgjika, Fran-
ca e Italia kanë fituar prej tij studentë që sot
janë artistët më të mirë botërorë të cirkut.
Ironikisht, në një kohë kur Cirku Kombëtar
është në ditët e tija më të zeza, Ariani vjen
në Tiranë për të gjetur trishtimin e lavdisë
së humbur dhe zhgënjimin e gjurmëve të
fshira. Shkas për këtë intervistë bëhet Bujar
Kapexhiu që në të ri, i ka dhënë mësim në
shkollën e regjisë Milukës. Artisti i cirkut nga
2009 është në Piemont të Italisë pranë sh-
kollës e cirkut "Vertigo". Më poshtë intervis-
ta e tij për "GSH".

- Si u lidhe me cir- Si u lidhe me cir- Si u lidhe me cir- Si u lidhe me cir- Si u lidhe me cirkun?kun?kun?kun?kun?
Më ka gjetur Ali Xhixha duke u hedh nga

katarakti. U habit dhe më thirri e më tha "a
do që të bëhesh pelihvan?". Unë i thashë po,
por s'më lë babai. Erdhi në shtëpi dhe foli me
babain, duke e bindur atë. Më mori dhe pas 2
javësh më nxori te kinemaja verore "Donika"
në shfaqje. Më pas më mori Telat Agolli dhe
punova me të edhe në kohën krijimit të Es-
tradës.

- Qe i vështirë fillimi? Sa kohe punoje për- Qe i vështirë fillimi? Sa kohe punoje për- Qe i vështirë fillimi? Sa kohe punoje për- Qe i vështirë fillimi? Sa kohe punoje për- Qe i vështirë fillimi? Sa kohe punoje për
një numër?një numër?një numër?një numër?një numër?

Bëheshin përgatitje gjithë kohës dhe nga
kjo punë, numri ishte më i thjeshtë, pasi i
ndërtoje të gjitha. Një numër do një vit punë,
por para duhen 20 vjet përgatitje. Kam pasur
fatin që kam hyrë në të gjitha zhanret: di-
namikja, statikja, ekuilibri, vertikalizmi, teli,
biçikleta, pantonimat, etj.

- K- K- K- K- Ku u specializou u specializou u specializou u specializou u specializovvvvve?e?e?e?e?
Kam bërë në Kinë specializim dhe isha i

vetmi që futesha në të gjitha zhanret. Përgatit-
ja në të gjitha zhanret më ka bërë që të isha i
vetmi, unik në cirk e jo vetëm në Shqipëri.
As rusët e kinezët nuk kishin njeri që i dis-
pononte të gjitha zhanret. Jam i aftë në 10
disiplina, nga fillimi e deri në masterklas, jam
absolut. Më pas, për të hyrë më shumë në
brendinë e shfaqjeve, studiova edhe regji-
surën, ku më dha mësim Kapexhiu.

- Si i mësuat 10 disiplina?- Si i mësuat 10 disiplina?- Si i mësuat 10 disiplina?- Si i mësuat 10 disiplina?- Si i mësuat 10 disiplina?
Përgatitja në Kinë mua më dha bazën ab-

solute. Dhe po të kesh një bazë absolute në
statikë dhe në dinamikë mund të hysh në pa
diskutim në shumë zhanre. Nëse nuk e ke
këtë, që është një e dhënë natyrore që e për-
punon, nuk mundesh dot të hysh në disipli-
na të tjera. Duke kaluar nga një zhanër në
tjetrin, unë njoha misteret e disiplinave,
pastaj njoha teorinë, metodikën e didaktikën,
përmes literaturës ruse, me të cilën u mora
gjatë.

- K- K- K- K- Kur e haur e haur e haur e haur e hapët studion tuaj?pët studion tuaj?pët studion tuaj?pët studion tuaj?pët studion tuaj?
Studion time e hapa në vitin 1976. Ndërto-

va një libret të titulluar "Shpërthime rinore".
Patën ardhur atëherë për ta parë disa sue-
dezë. Pas shfaqjes ata pyesnin kush ishin ped-
agogët, mendonin se kemi pedagogë rusë ose
kinezë, por u habitën kur mësuan se qemë
vetëm shqiptarë.

- K- K- K- K- Ku ku ku ku ku keni dhënë shfeni dhënë shfeni dhënë shfeni dhënë shfeni dhënë shfaqje?aqje?aqje?aqje?aqje?
Kam qenë në shfaqje në të tërë Shqipërinë,

deri edhe në posta kufiri. Me makina, me plaç-

ka në krah, mal më mal, fshat më fshat. Nive-
li ishte i mirë, njerëzit ishin të apasionuar, por
ne si cirk ishim edhe të mirë trajtuar, kishim
rroga të mira e dieta shumë të mira.

Emocionoheshe kur të shihte fshatari e
punëtori që bëje ushtrime të vështira.

- Pse ike ne 90-ën nga Shqipëria?- Pse ike ne 90-ën nga Shqipëria?- Pse ike ne 90-ën nga Shqipëria?- Pse ike ne 90-ën nga Shqipëria?- Pse ike ne 90-ën nga Shqipëria?
Pati një kohë që pasi ngrita studion e u bëra

regjisor i trupës, u bë një prapaskenë që unë
të dilja në pension. Isha në kulmin tim e nuk
mund ta lejoja, ndaj ika në Belgjikë. Isha 48
vjeç në kulmin e pjekurisë profesionale e bëja
shfaqje ku edhe interpretoja vetë jo vetëm si
regjisor. Pasi shumë peripecish, mbërrita në
Belgjikë dhe na ka ndihmuar ish ambasadori
ynë në Francë, Luan Rama. Më prezantuan e
më çuan në shkollën e cirkut, ku në fillim
dhashë mësim 1 javë, duke folur copa-copa
italisht dhe duke interpretuar më shumë. Ata
që më shihnin, kishin qenë pedagogë jo stu-
dentë, që më dhanë kontratë.

- Po më pas arrite të themeloje një uni-- Po më pas arrite të themeloje një uni-- Po më pas arrite të themeloje një uni-- Po më pas arrite të themeloje një uni-- Po më pas arrite të themeloje një uni-
versitet. Si ia dole?versitet. Si ia dole?versitet. Si ia dole?versitet. Si ia dole?versitet. Si ia dole?

Në fillim pashë programet që ishin miz-
erabël dhe i thashë drejtorit të shkollës se
janë të dobëta programet. Më dha dorë të
lirë, ndaj bëra një program që e vumë në
zbatim dhe shkolla lulëzoi. Shkasin për suk-
ses ma dha një gazetë franceze. Ajo shkroi,
që, si ka mundësi që ne kemi 500 shkolla
përgatitore dhe shumë studentë i marrim
nga e vetmja shkollë e Belgjikës? Kjo nxori
në pah nivelin e shkollës përgatitore ku isha
unë. Kjo më rriti mua, sepse u bë shkolla
me emër, sa që i jepte studentë Francës.
Këtu më lindi ideja që të bënim shkollë të
lartë në Belgjikë. E propozova dhe bëmë një
dosje, që iu dërgua qeverisë, e cila na dha 6
muaj kohë që të përgatisnim studentë, që
të demonstronim. Punuam gjashtë muaj
shumë, e dhamë shfaqje para qeverisë, pra
ministrat erdhën e na panë në shkollë.
Morëm vlerësime të mëdha dhe ata miratu-
an ngritjen e universitetit në vitin 1998.
Dhanë fonde dhe nga 2 u bëmë 40 profesorë,
ku unë drejtoja.

U rrit shkolla dhe u bë më e mira e Eu-
ropës. Mendoni që vetëm në festivalin e Cir-
kut në Paris, u fituan nga shkolla jonë e nga
studentët e mi, 5 numra. Në atë festival ësh-
të arritje të fitosh një numër, jo 5. Francezët
e cilësuan festivalin si homazh për Belgjikën.

Sot jam drejtor në Torino në "Vertigo" dhe
Federata Europiane e Shkollave të Cirkut më
ka ngarkuar që bë shtete të ndryshme të jap
masterkalse për studentë që janë në prag
mbarimi.

- Ndër- Ndër- Ndër- Ndër- Ndërkaq sot, Shqipëria e ka humbkaq sot, Shqipëria e ka humbkaq sot, Shqipëria e ka humbkaq sot, Shqipëria e ka humbkaq sot, Shqipëria e ka humbururururur
lalalalalavvvvvdinë kahershme në cirdinë kahershme në cirdinë kahershme në cirdinë kahershme në cirdinë kahershme në cirk...k...k...k...k...

Unë sot kur u prezantoj materiale të asaj
kohe, studentëve të mi ose artistëve të mëd-
henj në Europë, siç janë studentët e mi që
punojnë në cirkun "Soleil" për shembull,
thonë si ka mundësi që Shqipëria e vogël të
ketë pasur këtë cirk. Mendojnë se produkti
artistik është rezultat i një ekonomie të fu-
qishme e të një shteti të madh. Shqipëria ësh-
të paradoks, furnizon Europën me artistë të
mëdhenj. Unë nxjerr kuadro në tërë Europën
që marrin medalje ari dhe nuk më jepet
mundësia të ndihmoj shtetin tim, Shqipërinë.
Kam dhimbje për këtë. Kam dashur të ngre
një akademi ballkanike. Mediat e huaja shk-
ruajnë 'gjigandi e monumenti i pedagogjisë'
së artit të cirkut, por nuk ndihmoj dot ven-
dim tim.

- Nuk ka shqiptarë që vijnë të studiojnë- Nuk ka shqiptarë që vijnë të studiojnë- Nuk ka shqiptarë që vijnë të studiojnë- Nuk ka shqiptarë që vijnë të studiojnë- Nuk ka shqiptarë që vijnë të studiojnë
me ju dhe pse nuk po bëhet akademia e Cir-me ju dhe pse nuk po bëhet akademia e Cir-me ju dhe pse nuk po bëhet akademia e Cir-me ju dhe pse nuk po bëhet akademia e Cir-me ju dhe pse nuk po bëhet akademia e Cir-
kut?kut?kut?kut?kut?

Në Belgjikë pata folur njëherë më minis-
trin e Kulturës kur bëmë atje shkollën e lartë.
I thashë të marrim disa studentë nga Sh-
qipëria, por duhej të kishe mbaruar shkollën
e mesme të cirkut që të bëje të lartën. Më tha
po. Erdha këtu, takova Edi Ramën, që atëherë
ishte kryetar bashkie dhe u tregua i gatshëm,
por ministri belg para 10 vitesh u vu para fak-
tit që nuk kishte marrëveshje atëherë Sh-
qipëri-Belgjikë për këtë çështje. Kjo mundë-
si nuk u shfrytëzua, ndërsa akademia ka mbe-
tur në ajër. Kam marrë fonde nga Europa për
akademinë, por kam ngelur. Cirku është in-
dustri, do shumë materiale për sigurimin e
jetës, mjete për çdo zhanër që kushtojnë
mijëra e miliona para. Investon bota për cir-
kun. Franca ka 500 shkolla të mesme për cir-
kun se është art sintezë, ke dramaturgji, ko-
reografi, skenografi, muzikën, është sintezë
artistike.

- Ju që keni dalë nga shkolla shqiptare,- Ju që keni dalë nga shkolla shqiptare,- Ju që keni dalë nga shkolla shqiptare,- Ju që keni dalë nga shkolla shqiptare,- Ju që keni dalë nga shkolla shqiptare,
shkëlqeni, ndërsa Cirshkëlqeni, ndërsa Cirshkëlqeni, ndërsa Cirshkëlqeni, ndërsa Cirshkëlqeni, ndërsa Cirku Kku Kku Kku Kku Kombëtar ka marombëtar ka marombëtar ka marombëtar ka marombëtar ka mar-----
rë të tatëpjetën...rë të tatëpjetën...rë të tatëpjetën...rë të tatëpjetën...rë të tatëpjetën...

Isha dhe e pashë. Faji është i dyanshëm,
edhe i shtetit edhe personelit që e drejton,
sepse janë gati të mbeten pas vetëm që të jenë.
Ka xhelozira primitive e merren me gjëra të
vogla. Se si po rrënohet një gjigand, është për
të ardhur keq, e shohin si lëmoshë. Na ka vënë
njollë ne që kemi qenë aty. Është një pa-
përgjegjshmëri e madhe.

- A keni rrezikuar në regjim?- A keni rrezikuar në regjim?- A keni rrezikuar në regjim?- A keni rrezikuar në regjim?- A keni rrezikuar në regjim?
Unë jam dënuar njëherë dhe më kanë çuar

në Fabrikë të Bukës, por është bërë si modë
ta thuash këtë lart e poshtë. Edhe ata që kanë
qenë spiunë bëjnë si të persekutuar. Vijon
urrejtja klasore, ndarja mes militantëve.
Rëndësi ka paqja dhe puna, duhet t'i qasemi
Europës. Nuk dua të ankohem si i perseku-
tuar.

- Pas shfaqjeve, udhëheqja takohej me- Pas shfaqjeve, udhëheqja takohej me- Pas shfaqjeve, udhëheqja takohej me- Pas shfaqjeve, udhëheqja takohej me- Pas shfaqjeve, udhëheqja takohej me
ararararartistët, ti e ktistët, ti e ktistët, ti e ktistët, ti e ktistët, ti e ke takuar shokun Ene takuar shokun Ene takuar shokun Ene takuar shokun Ene takuar shokun Envvvvver oseer oseer oseer oseer ose
shoqen Nexhmije?shoqen Nexhmije?shoqen Nexhmije?shoqen Nexhmije?shoqen Nexhmije?

Njëherë, pas një kthimi tonin nga Kina, u
ftua të ndiqte shfaqjen tonë, shoku Enver. Na
thanë që ai nuk qe mirë me shëndet dhe er-
dhi ta ndiqte shfaqjen, shoqja Nexhmije. Unë,
kisha një rol me Skënder Sallakun, kur i gjua-
ja me pistoletë dhe atij i ikte kapela. Vijnë
para shfaqjes këta të sigurimit dhe më kon-
trolluan. Qeshëm se më thanë, dimë ne, 'mos
e shkrepë shejtani'.

Mbaroi shfaqja dhe erdhi Nexhmija, na
takoi dhe na tha: "Fëmija lindi, e kemi për
detyrë ta përkundim". Ishte një mesazh që atë
kohë na vlerësonte, sepse thoshte "lindi cir-
ku shqiptar, tani ne na takon të përkundim"
dhe ta rrisim. Në fakt, ne artistët e cirkut kemi
qenë të privilegjuar. Unë për shembull pagu-
hesha me rrogë 9 mijë lekë, përveç dietave e
të tjerave.

Në foto:
Artisti i cirkut, Arian Miluka me studentët e tij

Në foto:
Arian Miluka me Skënder Sallakun

Në foto:
Arian Miluka gjatë interpretimit
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Pezullohet polici se “fyeu” blogerin në ‘Facebook’: Je i cekët, trashaluq, obez që hyn në profilin tim

Skandali i SMS-ve të Eliona Pitarkës,
reagon Olti Curri: Policia shqiptare të

veprojë ose të japë dorëheqjen!
Përplasje në rrjetet sociale mes efektivit të policisë dhe Currit: Ky është fjalori i Policisë Shqiptare sot?

Pas publikimit të skandalit
të mesazheve mes aktores
së njohur të “Apartamenti

2XL” Eliona Pitarka dhe një djali,
emri i të cilit mbeti anonim, e kon-
taktuar për “Summer Pages” të
“Gazeta Shqiptare”, ajo nuk ka
dashur të vazhdojë më tutje, duke
u mjaftuar me një përgënjeshtrim
të lajmit në faqen e saj në “Face-
book”. Por ka pasur të tjera rea-
gime lidhur me këtë lajm, të cilat
kanë ardhur nga disa figura pub-
like. Ndër to ishte edhe blogeri Olti
Curri, i cili nëpërmjet një statusi
në faqen e tij në “Facebook” e ka
quajtur një “krim informatik”
dhe se policia duhet të ruajë pri-
vatësinë e personave publikë dhe
duhet të veprojë menjëherë. Ndër
të tjera, Olti shprehej se Policia
Kundër Krimit Kibernetik duhet
të marrë masa në këto raste kur
mesazhet private bëhen publike.
Por në komentet e shumta që i
kanë ardhur menjëherë pas sta-
tusit, ka pikasur ai i një djali, i
cili shkruante se vetëm kur u
preket privatësia njerëzve të njo-
hur reagojnë, dhe aspak kur
ndodh e njëjta gjë me ata që nuk
janë fytyra publike. Më poshtë ai
vazhdon dhe shkruan se, kur ka
ngelur morali i çështjeve madhore
të diskutohet nga pseudoanalistë
që krijuan famë nga rrjetet so-
ciale, është akoma më tmerr.

KOMENTI I EFEKTIVITKOMENTI I EFEKTIVITKOMENTI I EFEKTIVITKOMENTI I EFEKTIVITKOMENTI I EFEKTIVIT
TË POLICISË NËTË POLICISË NËTË POLICISË NËTË POLICISË NËTË POLICISË NË
STSTSTSTSTAAAAATUSIN E CURRITTUSIN E CURRITTUSIN E CURRITTUSIN E CURRITTUSIN E CURRIT

Kaq ka mjaftuar për Oltin që të
futet dhe të kontrollojë profilin e
djalit, nga ku ka zbuluar se ai ish-
te një punonjës policie. Pas kësaj,
ai ka bërë një tjetër status të gjatë,
ku kryefjalë nuk ishte më Eliona,
por djali që përfaqësonte shtetin
me profesionin dhe pozitën e tij.
“Ja si reagon një komentues që në
infot personale tregon se është
pjesë e Policisë së Shtetit. Uroj që
kjo të jetë thjesht një ëndërr e tij,
se po të jetë ky mendimi i një
punonjësi policie, kjo tregon se je-
tojmë në një vend ku terrori vjen
nga njerëzit që duhet të na

mbrojnë. P.S. Vetëm se nuk mer-
rem me problemet e njerëzve të
thjeshtë nuk akuzon dot faqen
time, këtë e dinë ndjekësit më mirë
se kushdo. Sa për famë në rrjetet
sociale, aty më njeh ti, se nuk di
të lexosh gazetat dhe revistat ku
kam punuar, veshë të dëgjosh ra-
diot ku kam drejtuar emisione
apo këngët, tekstet e të cilave kam
shkruar etj., etj. Po ti do jesh brez
çokokremi, dhe atë që sheh në ‘Fa-
cebook’ atë njeh… #poli-
ciaqenukduam”, ishte statusi i
analistit të njohur.

STSTSTSTSTAAAAATUSI I OLTUSI I OLTUSI I OLTUSI I OLTUSI I OLTI CURRITTI CURRITTI CURRITTI CURRITTI CURRIT
MBI KMBI KMBI KMBI KMBI KOMENTIN EOMENTIN EOMENTIN EOMENTIN EOMENTIN E
EFEKTIVIT TË POLICISËEFEKTIVIT TË POLICISËEFEKTIVIT TË POLICISËEFEKTIVIT TË POLICISËEFEKTIVIT TË POLICISË

Por nuk ka mbetur me kaq,
pasi sërish polici ka replikuar,
duke e ‘provokuar’ Oltin që t’i
jepte fjalën se nuk do t’i fshinte
këto komente, dhe duke qeshur i
thotë që të mos e denoncojë, e ndër
të tjera e ka quajtur atë
‘trashaluq’.

PAS PROFILIT NËPAS PROFILIT NËPAS PROFILIT NËPAS PROFILIT NËPAS PROFILIT NË
“FA“FA“FA“FA“FACEBOOK”CEBOOK”CEBOOK”CEBOOK”CEBOOK”     TËTËTËTËTË
EFEKTIVIT TËEFEKTIVIT TËEFEKTIVIT TËEFEKTIVIT TËEFEKTIVIT TË
POLICISË,POLICISË,POLICISË,POLICISË,POLICISË, KA PKA PKA PKA PKA PASURASURASURASURASUR

NJË NJË NJË NJË NJË TJETËR STTJETËR STTJETËR STTJETËR STTJETËR STAAAAATUSTUSTUSTUSTUS
NGA OLNGA OLNGA OLNGA OLNGA OLTITITITITI

“Një punonjës policie kaq i gux-
imshëm në komente ‘Facebook’-u,
ndërkohë që jeta private e një per-
soni sot u denigrua, dhe kjo për
policin është rutine dhe duke
paragjykuar atë që unë bëj në ek-
ran (në fakt jam analist apo psiko-
analist për një reality show dhe jo
për gjë tjetër, se në këtë faqe bëj
gazetari), vijon me ofendime sapo
unë e vendos në kushte të barabar-
ta. Unë me emër, mbiemër, fytyrë,
profesion dhe ai po ashtu… Nuk
ka një ligj që lejon që një komen-

tues të denigrojë personalisht dhe
profesionalisht një personazh të
njohur dhe ky i fundit duhet t’i
kthejë faqen tjetër në heshtje.
‘Obez’, ‘trashaluq’, ‘idiot’ - ky ësh-
të fjalori i Policisë Shqiptare sot?
Ky është fjalori i njerëzve që du-
het t’i qëndrojnë pranë popullit?
Nuk e di, i Emiljanos po. Pra, nëse
një vajzë e dhunuar shkon për
ndihmë te ky polic, ky e peshon
dhe pastaj vendos ta ndihmojë ose
jo!

Ofendimet e tij aq më bëjnë,
sepse të m’i thoshte Mariano Di-
vaio edhe do mendohesha pak,
por kur m’i thotë Emiljano… i
vetmi mendim është urimi që Ko-
misariati Nr. 4 të mos i ketë të
gjithë policët si ky. E vështirë tek-
sa ai thotë: më denonco. Krahët e
tij janë të mbrojtur, po deri ku?
Ministri i Brendshëm, Rama apo
të tjerë?”, shkruan Olti.

Pas kësaj, Olti ka shkruar sër-
ish, duke dhënë një tjetër infor-
macion, se ai është nipi i Drejtorit
të Përgjithshëm të Policisë, Haki
Çakos. “Ja edhe Emiljano na lo-
dhi kot… Kujtova se ai lumë
sharjesh për mua erdhi pasi për-
menda policinë dhe ai deshi të
mbrojë, edhe pse me ofendime,
kolegët, madje nuk i bëhej vonë
për këto ofendime publike, por jo.
Thjesht sipas mesazheve që er-
dhën në inbox mësova se ai është
nipi (familjar) i Drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë, z.Haki
Çako. Kjo i sqaron të gjitha. Emil-
jano, ti je me i miri, je polici shem-
bullor, polici që duam, unë jam
obez, ti je yll, rroftë meritokra-
cia… P.S. Sqaroje Hakiun që obez
e kishe për mua”, e mbyll ai.

Pas bërjes publike të me-
sazheve në profilin e tij në “Face-
book”, Olti Curri thotë se ka pa-
sur një komunikim me Haki Ça-
kon, ku ky i fundit është shpre-
hur se fjalori i përdorur nga ofic-
eri i policë kalon etikën e komu-
nikimit të një punonjësi policie
me mediat dhe se ndaj tij është
marrë masa e pezullimit. “Madje
më tha se edhe polici më i thjesh-
të është i rëndësishëm, sepse ësh-
të para popullit përfaqësues i Pol-
icisë së Shtetit”, shprehet opin-
ionisti. Ndërkohë që, të kontak-
tuar nga “Gazeta Shqiptare”,
është konfirmuar pezullimi i
personit në fjalë, i cili është ins-
pektor policie në Komisariatin
Nr. 4 në Tiranë. Për sa i përket
lidhjes familjare të inspektorit të
policisë Emiljano Pasha me drej-
torin e policisë, Haki Çakon,
duket se nuk është e konfirmuar
ende që është nipi i tij, ndërkohë
që më lart blogeri Curri e konfir-
mon një gjë të tillë.
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“ALO”: MË PAS DJALI NGA SHQIPËRIA
U DETYRUA T’I DHURONTE NJË JAHT

Reperi e kërcënon, por ish-banorja
e “Big Brother” e injoron keqas
Nuk ka shkuar ashtu si duhej takimi mes Armelës dhe reperit Noga, i

cili u bë i famshëm pas martesës me Kristela Gjokëz. Ai dhe buku-
roshja e “BB” u takuan në Prishtinë pak ditë më parë, nga ku dhe
postuan foto. Por duket se Noga kishte pretendime të tjera ndaj Armelës
dhe kur nuk ka marrë atë që donte, e ka kërcënuar me skandal në
media.  Armela ka publikuar bisedën me të dhe shkruan: “Kur nuk
pranon ta kesh më shumë se shok e jo më të martohesh me djaloshin e
vogël. Agugugu i kam dy qen për të rritur, s’do t’i bëj tre. Rritu vetë. Ik më
bli fara tani.” Foto e siguruar nga Blitz.al, është fshirë më vonë nga ish-
banorja, por gjërat me siguri janë akoma të tensionuara mes saj dhe Nogës.

Zbulohet i dashuri biznesmen
i modeles së njohur shqiptare
Ajo është një nga modelet më simpatike shqiptare, e cila po korr

sukses brenda dhe jashtë vendit. 24-vjeçarja Megi Ndokaj, që e nisi
karrierën rreth 8 vite më parë, kur edhe u pikas nga agjenti i modës së
“Victoria’s Secret”, është sot pjesë e seteve fotografike me të mirënjohu-
rin Fadil Berisha. Ajo ka qenë në disa kopërtina revistash shqiptare si
modele, dhe pjesë e projekteve të modës me stilisten Enada At’Nikolla. Së
fundmi modelja shqiptare është kapur ‘mat’ në krahët e një biznesmeni
të suksesshëm në Angli, teksa shihen duke kaluar së bashku pushimet në
plazhin e Jalës. Modelja dhe biznesmeni shfaqen mjaft të lumtur në
krahët e njëri-tjetrit.

Olsi i “BB9” dhe Irida pas
postimeve të koduara kapen
‘mat’, çfarë ndodhi mes tyre

Kallashi i thotë lamtumirë
vendit të punës

Kanë filluar menjëherë dyshimet. Filluan menjëherë pasi një vajzë
seksi komentoi në një prej fotove të Olsit. Por e gjitha nuk mbaroi

me kaq. Ata kanë postuar të njëjtën foto dhe në të njëjtën orë.
“Ne do të fshihemi nga kjo botë, vetëm ti dhe unë. Në dreq fama për sa
kohë ti je mashkulli im dhe unë dama jote. Grabite këtë botë të verbër
dhe unë do të ndjek deri në fund. Më udhëhiq drejt vdekjes dhe unë
akoma do të jem miku jot më i ngushtë”, shkruhet në postimet e të dyve
ku shfaqet një djalë dhe një vajzë me maskë.
‘Djalë i keq romantik”, shkruan Olsi, ndërsa Irida e quan veten “vajza e
keqe”.Menjëherë pasi qarkulluan lajmet se mes tyre janë ndezur shkëndi-
jat e para, ka reaguar Irida:“Biseda me kode...Je kapur mat’’,-shkruan ajo,
gjë që të le të mendosh se mes tyre mund të ketë vërtet një flirt.

Donjeta Kosumi, e njohur si Kallashi, bëri bujë të madhe nëpër rrjetet
sociale me përmasat e saj trupore. Zeshkania e egër apo siç e quajtën

“mbretëresha e plumbave”, u bë njëra ndër femrat më të paguara si vall-
tare e kafeneve ku kishte muzike live. Ajo u bë pjesë e tyre që kur i kishte
17 vjeç. Nga ai moment ajo ishte e pranishme çdo natë nëpër klube të
ndryshme. Shumë meshkuj ishin të etur pas linjave të saj, e që nuk hezitu-
an të udhëtojnë me kilometra vetëm që t’ia shohin të pasmet. Por siç duket
kësaj periudhe po i vjen fundi. Donjeta ekskluzivisht për “Gazetën Ex-
press”, ka treguar se më nuk do të jetë pjesë e “Kobra City”.
“Më nuk do të jem pjesë e klubit ‘Kobra City’, por as e klubeve të tjera.
Kontrata ime mbaroi dhe
nuk po du ma me vazh-
du. D.m.th. kjo ka qenë
sezona e fundit”, ka
thënë Kallashi. Zeshka-
nia bombastike nuk ka
hezituar të tregojë se si
është ndarë me shefat e
saj.
“Jemi nda shumë mirë,
nuk kemi pas probleme
aspak. Akoma kam
kontakte të mira”, ka
shtuar ndër të tjera
Kallashi. Ajo tha se tani
e tutje do t’i përkushto-
het vetëm muzikës, por
ndodh që në një të
ardhme të afërt të
shkojë edhe në Amerikë.
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Pasi fituan çmimin e madh të
“Big Brother 9”, kanë qenë
prej kohësh nën objektivin

e mediave dhe fansave të tyre. Por
çifti vendosi të ishte tepër diskret
dhe që prej fitores nuk pranoi të
jepte intervistë në asnjë media. Por
kjo nuk do të thotë se ata duan të
mos jenë më pjesë e vëmendjes së
shqiptarëve, edhe pse jashtë kam-
erave të “Big Brother Albania”.
Dhe kjo mund të shihet edhe nga
postimet e shumta apo videot e pos-
tuara herë pas here në “Insta-
gram”. Vetëm para 4 ditësh në
faqen e tyre, tashmë të përbashkët,
çifti i njohur i “Big Brother 9”,
Danjel-Fotini, postuan një foto që
bëri shumë bujë. Duke qenë se kanë
qenë prej kohësh në qendër të vë-
mendjes që nga fitorja e “BB9”,
mbase çiftit i ka lezetuar kjo gjë
dhe nuk ka dashur ta humbasë
vëmendjen e mediave. Në foto
dukej se Fotini ishte shtatzënë dhe
të dy po mbanin përqafuar barkun
e saj. Dhe menjëherë pas këtij posti-
mi kanë shpërthyer jo vetëm
urimet nga ndjekësit e tyre, por
gjithashtu edhe mediat nuk kanë
harruar t’i japin vëmendje çiftit.
Ndërkohë që, për të qenë sa më
transparentë me publikun, i kon-
taktuar nga “Summer Pages” të
“Gazeta Shqiptare”, Danjeli, i pye-
tur rreth faktit nëse Fotini është
shtatzënë apo jo, nuk ka ngurru-
ar ta përgënjeshtrojë lajmin dhe ka
shtuar se fotoja e postuar ishte
vetëm një keqkuptim.

“Çfarë qëllimi kishit, duke qenë
se postuat një foto ku të gjithë
mund të keqkuptoheshin rreth saj?

Danjeli: Asnjë qëllim nuk
kishim. Thjesht ashtu u kap pozi-

“Kemi qenë 3 muaj në ‘Big Brother’, s’kemi nevojë të jemi në qendër të vëmendjes”

Fotini shtatzënë? Reagon çifti i “BB9”:
Ja e vërteta e fotos në “Instagram”

Postojnë foto me duart te barku i Fotinisë, shpërthejnë urimet për pritjen e ëmbël

cioni i fotos. Edhe ne do të keqkup-
toheshim po ta shihnim te dikush
tjetër, por s’kishim asnjë lloj qëlli-
mi.

Nuk donit të ishit të qendër të
vëmendjes së medias që të bënte
bujë fotoja, duke qenë se keqkupto-
hej?

Danjeli: Jo, nuk
kemi fare nevojë për
këtë qëllim. Ne kemi
ndenjur 3 muaj në
‘BB’ dhe nuk kemi
nevojë për vëmend-
je.”

Por gjithsesi,
sido që të ishte kup-
timi i fotos, nuk ka

munguar edhe reagimi pas një dite
me një tjetër foto në ‘Instagram’-
in e tyre, ku shihej një eko dhe në
vend të fëmijës ishte një hamburg-

er. Pra ky postim ‘humoristik’, ish-
te dhe përgjigjja e gjithë lumit të
reagimeve dhe keqkuptimeve të
ndodhura në media. Pavarësisht
kësaj, Daniel dhe Fotini vazhdojnë
të jenë aktivë në rrjetin e tyre të
përbashkët social duke përditë-
suar fansat e tyre, por edhe medi-
at e vëmendshme, me momente
nga jeta e tyre bashkëshortore.
Ndërkohë që, jo më larg se muaji
tetor, ata kanë shpallur surprizën
e të bërit një dasmë të dytë, e cila
kësaj radhe do të jetë jashtë
gjithë syve të publikut shqiptar
dhe vetëm me familjarët e çiftit.
Të tjera surpriza presim rreth
tyre, ndërkohë që një gjë është e
sigurt: dasma e shumëpritur do
të ketë edhe një moment të dedi-
kuar fansave të fituesve të “BB9”
në ditën e tyre të dasmës. Deri
atëherë, të shohim çfarë surpri-
zash të tjera mund të dalin.

PUBLIKON FOTO NUDO
Klaudia Pepa, nimfa e
plazheve të kësaj vere

Edhe pse erdhi fundi i ditëve të verës, temperaturat nuk kanë
ndërmend të ulen. Dhe këtë e vërteton qartë kolazhi me foto i

postuar nga balerina shqiptare shumë e famshme edhe në Itali,
Klaudia Pepa, e cila me sa duket nuk ka në plan të ndalet në këtë
fund vere. Vetëm dy ditë më parë ajo ka publikuar një fotografi
nudo, nga një set fotosh artistike. Një set tepër ndjellës dhe
tërheqës për të gjithë ndjekësit. Duke qenë edhe balerinë, nuk ka
vend për komente të tepërta në kolazhin bombastik e tepër seksi,
bardhezi, të balerinës. Ndërsa dje, ajo ka publikuar sërish dy foto
nudo të tjera, ku shfaqet më e zjarrtë se zakonisht.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

 Jorida Tabaku një  nënë  e lumtur
teksa shëtit me Arbën dhe Irisin

Komentuesit-Ramës: Me rrogat që
kemi, vetëm në internet i shohim

Silvio Berluskoni së  shpejti
gjysh për herë  të  katërt

Presidentin Trump e sulmojnë se
pa eklipsin pa syze!

Deri në muajin e fundit të
shtatzënisë, Jorida Tabakun e

kemi parë të jetë aktive në politikë,
me deklarata apo reagime publike
në media dhe rrjetet sociale.
Dëshira për t’u bërë nënë ka qenë
gjithmonë në mendjen e saj, gjë të
cilën e ka deklaruar dhe në shumë
intervista. Tashmë  deputetja e
Partisë Demokratike ka sjellë në
jetë dy vajzat binjake dhe shfaqet
një  nënë e lumtur me Arbën dhe
Irisin teksa i shëtit ato në  mes të
gjelbërimit dhe ajrit të  pastër.
Edhe pse ishte shtatzënë, Jorida në
asnjë moment nuk u largua nga
jeta politike, dhe i qëndroi pranë
Partisë Demokratike në ditë të
vështira në çadër.

Kryeministri Edi Rama mëngjesin e djeshëm vendosi t’ia urojë sh
qiptarëve me mbresat e një piloti spanjoll për turizmin në Shqipëri. Në

videon e postuar në “Facebook”, piloti Nacho Madrigal thotë se është i
impresionuar nga kalaja dhe pazari i Krujës. “Mirëmëngjesi dhe ju uroj një
ditë të mbarë me mbresat e këtij piloti spanjoll që ka zgjedhur Shqipërinë
për pushime të gjata me familjen e tij,” shkruan Rama. Megjithatë nuk
mungojnë as komentet kritike ndaj kreut të qeverisë. Një prej komentuesve
i thotë se “me rrogat që kemi, këto vende i shohim vetëm nga interneti”.
“Ngele duke postuar për
turizmin. Ne që jetojmë
me këto rroga i shohim
nga interneti. Pse nuk
poston për të papunët
apo të rinjtë që e gjejnë
shpëtimin tek emigra-
cioni. Apo për dritat që
ikin?”, shkruan komen-
tuesi.

Fëmija i katërt për Barbaba Berlusconin, vajzën e parë të
Silvio dhe Veronica. Gjatë pushimeve në plazh, presidentja e

Onlus Fondazione Milan tregon format e saj rrumbullake me
kostum banje, teksa shoku i saj Lorenzo Guerrieri noton me të
voglin Leone. Lajmin e bën të ditur e përjavshmja “Chi”, e cila
do të dalë të mërkurën. Vetëm nëntë muaj nga lindja e Leones,
fëmijës së parë më Guerrierin, Barbara (33 vjeç) është sërish
shtatzënë. Në super formë ajo i buzëqesh meshkujve të saj teksa
bëjnë banjo shumë pranë bregut.

President amerikan Donald Trump dhe First Lady Melania Trump panë
së bashku eklipsin nga ballkoni i Shtëpisë së Bardhë të hënën. Për një

moment kamerat kapën presidentin teksa pa direkt diellin pasi hoqi syzet
mbrojtëse, teksa miliona amerikanë ndaluan për disa minuta aktivitetin e
tyre për të ndjekur eklipsin. Veprimi i Trumpit shkaktoi menjëherë
zemërimin e kritikëve të tij, që nuk humbasin kurrë rast për ta sulmuar.
Këtë herë kritikët i kujtuan presidentit se media i kishte këshilluar njerëzit
që të mos shihnin direkt diellin. Sipas një reporteri nga Shtëpia e Bardhë,
ndihmësit i bërtitën “Mos shiko!”, kur ai ngriti kokën lart, pa syze.
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Opinioni i   Ditës

Politika midis shtetit dhe antishtetit
Nga Moikom Zeqo

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

... në mënyrë misterioze dhe
alkimike nga listat e kryetarëve
dhe të partive, pasojë kjo e de-
formimit të madh politik të Kush-
tetutës që u bë në vitin 2008. Nuk
besoj që këta deputetë, do të bëhen
të famshëm për shkak të publici-
tetit të mediave, sepse, siç ka
ndodhur dhe në legjislaturat e
mëparshme, në Kuvend flasin një
numër i kufizuar deputetësh,
kurse pjesa më e madhe e de-
putetëve flasin shumë rrallë, ose
nuk flasin fare. Prandaj dhe nuk
besoj, për shkak të skepticizmit sh-
kencor, se do të ndodhë ndonjë
mrekulli dhe këtë radhë deputetët
në Kuvend do të jenë absolutisht
më të mirët, më të përkushtuarit,
pra do të kemi një ndryshim kop-
ernikan të statusit të ligjvënësve
shqiptarë në sensin më të mirë të
mundshëm. Do të isha shumë i
lumtur nëse realiteti i së ardhmes
do të ma përgënjeshtronte këtë gjë.
Dua me gjithë shpirt të mos jetë
kështu.

Dua që gjithçka të jetë ndryshe.
Por dukuritë politike nuk kanë të
bëjnë shumë me dëshirat e një nje-
riu të letrave. Jam shprehur se në
mungesë të respektimit të Kush-
tetutës, politika shqiptare ka eks-
perimentuar ekuacione të pabe-
sueshme, që nuk gjenden në asnjë
vend tjetër të botës. Marrëveshja
Rama dhe Basha në 17 maj befas
formuloi një Qeveri Trinitare. Në
këtë Qeveri kishte ministra të PS-
së, PD-së dhe LSI-së. Ministritë më
substanciale, siç janë Ministria e
Punëve të Brendshme, Arsimi etj.,
ishin nga ministra të caktuar nga
PD, 7 të tillë, që bënin kështu një
maxhorancë brenda qeverisë, pa
harruar edhe postin e zv/ kryemi-
nistrit.  Kushtetuta thotë shprehi-
misht se të drejtën juridike të
qeverisjes e ka partia që fiton
zgjedhjet e përgjithshme politike,
ose koalicioni, gjithashtu, fitues.
Në 2013 dihet se PD i humbi zgjedh-
jet e përgjithshme dhe doli në
opozitë. Nuk ndodh në asnjë vend
të botës që një parti humbëse e
zgjedhjeve elektorale të ketë num-
rin më të madh të ministrave në
një qeveri të PS-së, por dhe të LSI-
së, që në realitet i kishin fituar
zgjedhjet në 2013.

Kjo Qeveri Trinitare nuk qe në
thelb qeveri teknike, se do te kish-
te edhe një kryeministër teknik.
Tjetër status juridik dhe kush-
tetues ka qeveria teknike. Pra, nuk
qe aspak qeveri teknike. Ministrat
kishin përkatësi të spikatur par-
tiake dhe ishin në qeveri pikërisht
për hir të kësaj përkatësie par-
tiake. Prandaj nuk duhet përdorur
alibia as terminologjia e minis-
trave teknikë. Zgjedhjet politike të
2017-s bënë një zhvendosje të paza-
kontë të pozicionit të tri partive
kryesore të politikës. Të mos har-
rojmë që këto zgjedhje u adminis-
truan formalisht nga Qeveria
Trinitare. Megjithëse Qeveria qe
Trinitare, dy partitë pjesëmarrëse
në këtë qeveri, PD dhe LSI zhvillu-

an retorika të ashpra kundër PS-
së. Këtu kemi një non sens kush-
tetues. Këtë gjë nuk duhet ta pra-
nojë dhe nuk e pranon Kushtetu-
ta. Pas 25 qershorit, në korrik dhe
gusht, ndonëse fitoi e vetme PS,
qeveria qe e të treve akoma e PS,
PD dhe LSI-së. Po si ka mundësi?
Në 25 qershor 2017 PS fiton një
maxhorancë të madhe. Po ka funk-
sionuar Qeveria Trinitare, për afro
100 ditë. Si ka mundësi të vijonte
punën një qeveri e tillë ku tashmë
edhe PD, por sidomos edhe aleati
shumë i rëndësishëm i vitit 2013,
LSI, qenë kundër fitores, dukshëm
të madhe, të PS-së? Prandaj mund
të thuhet se një eksperiment i tillë
politik që u bë nga një marrëveshje
e çuditshme, madje e papritur në
shumë kuptime midis Ramës dhe
Bashës më 17 maj, jo vetëm që nuk
rezultoi e dobishme, funksionale,
por nuk qe në asnjë mënyrë
mbushamendëse dhe morale.
Vetëm respektimi i Kushtetutës do
të bënte të mundur që të mos ftillë-
zohej një ide e tillë që nuk ngjan
politike, por ngjan gati si një per-
formancë postmoderniste. Në
pritje të qeverisë së re, nuk dua të
parashtroj pandehma, që e
kapërcejnë skepticizmin.

Më ka lënë një shije jo të mirë të
shtjellimit serioz politik, ideja e dy
metaforave që në mënyrë të banal-
izuar u quajtën metafora e timonit
dhe e tepsisë. Kur pushteti është
tepsi dhe ka një tepsi të pushtetit,
asnjeri, sado naiv, nuk mund ta
kundërthojë     këtë gjë. Çdo lloj ndar-
je e tepsisë, qoftë dhe ndërmjet, të
ashtuquajturve të vetëve.
Prapëseprapë është një ndarje e
tepsisë. Të gjithë e kuptojnë këtë
gjë. Të gjithë e kuptojnë këtë gjë.
Për sa i përket timonit, gjithash-
tu, të gjithë e dinë se vendimmar-
rja e kryeministrit në çdo qeveri
është e pakundërshtueshme.
Kryeministri si kreu i ekzekutivit
ka në vendimmarrjen e tij të
drejtën e Vetos. Asnjë lloj minis-
tri, që merr pjesë në formulimin e
një qeverie, të ardhur nga partitë
aleate, apo nga sektori i qeverisë

civile nuk ka fuqi reale, ta kundër-
shtojë. Nuk di asnjë kryeministër
shqiptar të këtyre 27 viteve të jetë
kundërshtuar nga ministrat e tij.
Më thoni një emër kryeministri, që
gjoja nuk e ka pasur asnjëherë ti-
monin vetë?

Tashmë, alibia se të tjerët e kanë
penguar për timonin për kryemi-
nistrin shqiptar, nuk ekziston më.
Përgjegjësia është e plotë. E
përkrah idenë e Ramës për sh-
kurtimin e numrit të ministrive,
për bërjen e strukturave të reja
nëpër ministritë e rikonceptuara,
por këtu dua të tërheq vëmendjen
se strukturimi, organizimi admin-
istrativ është një proces që
kërkon një optikë dhe një njohje
jashtëzakonisht të thellë të
gjërave. Nuk mund të bëhet me-
kanikisht. Nuk mund të bëhet
thjesht si ndërrimi i kuajve të kar-
rocës. Nuk mund të bëhet sipas
parimit të “besnikërisë” ndaj të
parit. Duhet bërë sipas kapac-
iteteve të mëdha profesionale.
Duhet bërë sipas autoritetit dhe
zhvillimit të karrierës së person-
aliteteve të shquara të adminis-
tratës shtetërore, ashtu siç e ka
parashikuar dhe ka folur Maks
Veber. Paradigma e administratës
Veberiane që e shikojmë të zhvil-
luar në shtete të qytetëruara të
Europës është gati e asfiksuar në
Shqipëri. Por unë i uroj sukses
kryeministrit, sepse dua të nisem
nga e mira, që të krijojë një ad-
ministratë e cila të jetë në mënyrë
të pakrahasueshme më profesio-
nale se administrata e mandatit
të tij të parë. Dua, gjithashtu, që
administrata e mandatit të dytë
të Ramës të jetë me të vërtetë më
njerëzore dhe më humaniste ndaj
qytetarëve. Ndërkohë guxoj të bëj
një vërejtje që lidhet me koncep-
tin.

E dëgjoj shpesh Ramën që thotë
“do të bëj shtet”. Çdo të thotë “do
të bëj shtet”? Domethënë është të
pranosh urbi et orbi se në Sh-
qipëri nuk ka shtet, se ky shtet do
të bëhet. Është jo thjesht një ga-
bim të shprehuri. Është një gabim

koncepti. Shqipëria ka shtet. Në
Shqipëri shteti ekziston.

Shteti modern shqiptar, i
themeluar nga Ismail Qemali në
28 nëntor 1912 deri më sot, njihet
botërisht si shtet. Është pikërisht
kjo njohje institucionale dhe
ndërkombëtare, që bën që në emër
të shtetit kryeministrat apo pres-
identët e Shqipërisë të përfaqëso-
hen. Është tjetër gjë të thuash se
“do ta forcojmë shtetin”. Kjo ësh-
të logjike. Në këtë pikë nuk mund
të kem asnjë kundërshtim.
Përkundrazi. Rama ka të drejtë,
edhe të konceptojë rolin e tij në
ekzekutiv si forcues, apo ndikues
të drejtpërdrejtë për forcimin e
shtetit, gjë që nuk na lë ne të
drejtën aspak për ta kundërshtu-
ar, por përkundrazi ta përkrahim
në këtë pikë. Pra, dhe unë jam një
përkrahës dhe jo një pengues. Por
ndërkohë nuk duhet harruar
aspak që forcimi i shtetit shqiptar
është një proces shumë i ndër-
likuar dhe i shumëfishtë në të
gjitha pikëpamjet. Nuk mund të
kemi forcim të shtetit shqiptar
thjesht duke ndërtuar një admin-
istratë. Administrata sado e për-
sosur nuk është shteti. Forcimi i
shtetit është konceptual. Nuk
është formal. Nuk është dekora-
tiv. Forcimi i shtetit është sub-
stancial. Nuk mund të kemi shtet
të fortë pa demokraci dhe liri. Nuk
mund të kemi shtet të vërtetë me
shtetarë te korruptuar, pa harru-
ar edhe korrupsionin endemik që
ka kapluar dhe kancerizuar sho-
qërinë shqiptare. Nuk mund të
kemi shtet të nderuar me media
të kapura nga klientelizimi i oli-
garkëve. Nuk mund të kemi shtet,
që meriton respektin më të lartë,
pa një shoqëri civile të shkëlqyer.
Nuk mund të kemi shtet kur cen-
ojmë çdo gjë publike.

Sepse shteti është ekzistenca e
pashmangshme e publikes për të
gjithë, instrument i epërm i
qytetërimit njerëzor mbi kaosin e
çdo gjëje private-këtë gjë e ka
sqaruar prej kohësh Tomas Hob-
si dhe sidomos Monteskjeja.

Shteti kërkon një vetëdije tejet
të lartë kombëtare dhe juridike.
Nuk mund të kemi një shtet të fu-
qishëm pa një integrim të vërtetë
ndërkombëtar, pa të drejtën euro-
pianizuese të qenies dhe të zhvil-
limit. Nuk mund të kemi shtet
duke shkatërruar çdo gjë në emër
të një privatizimi total, apo të for-
mulave që kanë rezultuara të
dëmshme të neoliberalizmit, siç
janë përdorimi vend i pavend i PPP
(Partneritet Publik Privat). Nuk
mund të bëhet shtet, nëse i reduk-
tojmë funksionet e shtetit vetëm
në diplomacinë e jashtme, vetëm
në politikën e mbrojtjes ose duke
i konceptuar si privatizime ma-
sive gjëra absolutisht shumë të
rëndësishme, siç është arsimi ko-
mbëtar, ekonomia kombëtare, in-
stitucionet publike siç janë trans-
porte, hekurudhat, flotat treg-
tare, aviacioni etj.. Në këto pika,
duke përfshirë dhe interesin për
bujqësinë, konceptualisht kemi të
bëjmë me atë që quhet kultura e
forcimit apo e zhbërjes së shtetit.

Por jo as nga ana tjetër të sh-
kohet tek mitologjia politike e sh-
tetëzimit total.

Shteti nuk është aspak vetëm
qeverisja ekzekutive-pra edhe
vetë kryeministri nuk është shte-
ti.

Shteti është dhe pushteti par-
lamentar dhe legjislativ, pushteti
gjyqësor, por edhe pushteti i
katërt i mediave dhe shtypit të
lirë, pa harruar edhe shoqërinë
civile-këto pushtete nuk janë
thjesht identike, por janë njëko-
hësisht dhe shumë të ndërthuru-
ra-te gjitha së bashku e bëjnë sub-
stancën e shtetit.

Kushtetutshmërisht Presiden-
ti i Republikës është përfaqësuesi
zyrtar i shtetit. Kjo dihet-ndaj nuk
ka pse të mos dihet.

Shteti forcohet, kur është sa
më i kulturuar. Shteti është i fu-
qishëm kur përfaqësohet nga per-
sonalitete të mëdha të kulturës,
shkencës, artit. Nuk mund të ketë
shtet të fuqishëm pa kulturë të fu-
qishme. Nuk mund të ketë shtet
pa vizion. Të paditurit dhe dilet-
antet kanë vizionin e antishtetit.
Mitologjia e privatizimit total ësh-
të antishtet. Kjo është një çështje,
kuptohet e hapur për diskutim,
por është jashtëzakonisht e
rëndësishme, sepse është e pat-
jetërsueshme. Asnjëri nuk mund
të bëjë profetin në këtë botë. As
unë. Sinqerisht dua të gëzohem
dhe të dëgjoj për gjëra të mira. Por
asgjë nuk mund të bëhet pa kriti-
cizëm. Kriticizmi është jetik. Më
kujtohet se dikur Jeferson, një nga
njerëzit më të ditur të Amerikës,
tha njëherë se “midis një shoqërie
që ka vetëm shtet dhe nuk ka me-
dia dhe një shoqërie që ka vetëm
media dhe nuk ka shtet,
parapëlqej këtë të dytën.- ndonëse
sinteza dhe bashkëjetesa e shtetit
me mediat do të ishte gjëja më e
mirë”. Po ç’është kriticizmi? Nuk
është thashethem. Nuk është
paragjykim. Kriticizmi është të
shtjellosh vetëdijen qytetare, për
të qenë i përgjegjshëm dhe
pjesëmarrës në qeverisje.
Kufizimi i qeverisjes me ad- 
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Di të  e  shkë lqyer  so t  që  D ie l l i  a r r in
Hënën në një shenjë të Tokës si e kjo
juaja, duke ju bërë më të vendosur, pro-
jektues dhe plot me propozime të reja.
Merrni parasysh një dëshirë të shpre-
h u r  n g a  p e r s o n i  q ë  d a s h u r o n i  d h e
përpiquni ta plotësoni.

DEMI

Ditë e ngarkuar dhe me ritëm intensiv,
e gj i tha e përqendruar te puna. E
vërtetë që nuk tërhiqeni para sfidave,
por nganjëherë është e lodhshme!
Para se të veproni studioni me kujdes
strategjinë, është thelbësore që të mos
bëni gabime sot.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Çfarë ditë e lodhshme! Sikur nuk mjaf-
tonte mendimi për sasinë e punës që
ishte akumuluar gjatë pushimeve për
t ’ ju nervozuar, ju mungonin vetëm yjet!
Diel l i  arr in Hënën në radhën e armiqve
nën shikimin e ashpër të Saturnit  që ju
thërret në detyrë.

Asnjë druaj t je nëse ka ardhur momen-
t i  t ë  shp rehn i  nd jen ja t  t ua ja ,  f j a l ë t
do  a r r i j në  në  zemrën  e  pe rson i t  t ë
in te resuar .  T rekëndësh i  hënor  s je l l
energ j i  konst rukt ive,  të  dobishme për
të  çuar  përpara  p rogramet  tua ja  në
punë.

Di të  me r i tëm të  lehtë .  Emocional isht
do luan i  në mbro j t je ,  por  në këmbim
në çësht je t  prakt ike do jen i  konkret
d h e  k o n s t r u k t i v.  Ç ë s h t j e t  q ë  k a n ë
l i dh je  me  menaxh im in  e  pa rave  s i -
doqo f të  kërko jnë  n jë  ndërhyr je  nga
ana jua j .

Sh i jon i  je tën !  Sot  D ie l l i  hyn  në  shen-
j ë ,  p r a n d a j  k o n s i d e r o j e n i  k ë t ë  d i t ë
s i  përga t i t je t  për  d i të l ind jen  tua j  p lo t
me entuz iazëm!  Do ar r in i  a të  që don i
në  aspek t in  p ro fes iona l .  Log j i ka  dhe
n d j e n j a  e  d e t y r ë s  j a n ë  p i k a t  t u a j a
t ë  f o r t a .

Plutoni ju kthen në të shkuarën, me kujtime
dhe keqardhje që, në fakt, duhet të arkivo-
hen. Familje zotëruese, por, nëse ju intere-
son, mund të filloni një proces të ngadaltë
transformimi. Në punë përpiquni të gjeni një
linjë kompromisi në mënyrë që mos të sh-
katërroni ekuilibrin e arritur.

Në punë do dëgjoni me vëmendje opinio-
net e të gjithëve, duke mbledhur informa-
cione të çmuara që në një kohë të sh-
kurtër do jenë të dobishme. Me miqtë, edhe
ata në distancë, kuptoheni në mënyrë të
përkryer: mund të kaloni orë të tëra duke
biseduar me ta.

Dielli që sot është kundër jush duke kërkuar
nga një saktësi dhe autokritikë të papërshtat-
shme me karakterin tuaj optimist dhe mosk-
okëçarës. Për të shmangur situata të pa-
parashikueshme dhe të pakëndshme, duhet
të jeni më sistematikë në punën tuaj.

Yjet janë në anën tuaj. Dini si të veproni
në çdo situatë. Edhe në jetën private, ajo
që keni për zemër do ketë më në fund të
rezultat të mirë. Me kontributin e Diellit,
nga sot mik, organizimi dhe sensi praktik
ju ndihmojnë të arrini objektivat tuaj.

Përqendrohuni në çështjet familjare, bler-
jet dhe financat. Logjika dhe nacionaliteti
dominojnë ditën pavarësisht emocioneve
të shumta. Tregohuni më të dashur me
partnerin, keni kohë që nuk shfaqni asnjë
lloj afeksioni.

Nëse dëshironi të arrini ndonjë rezultat në
punë, fokusohuni tek ana juaj krijuese dhe
mbani nën kontroll shpërqendrimet e pa-
nevojshme. Dielli nga sot është në shen-
jën e kundërt, drita e tij ju detyron t’i shiko-
ni gjërat nga perspektiva e të tjerëve.

Opinioni i   Ditës

Pse Trump sillet si Trump

ministratën është një mar-
rëzi.

 Shembujt e kriticizmit
ne i kemi nga bota e qytetëruar. Po
rilexoj kohët e fundit prapë librat
e mendimtarit të madh amerikan
Zbigniev Brzezinksi, i cili vdiq më
26 maj 2017. Ky mendimtar, ky
“thinker” nuk e kishte ndjenjën e
servilizmit. Servilizmi dhe klien-
telizmi në politikë çoi në katas-
trofë. Përkundrazi kriticizmi i lirë
fuqizon akoma më shumë lirinë
dhe demokracinë. Është ti-
pologjike se si ky mendimtar kri-
tikon libra të mendimtarëve të
tjerë në Amerikë, që duket sikur
zotërojnë gjithçka. Ai kritikon
gati dhe atë që quhet doktrina “neo-
con” (neokonservatorizmi). Kjo lloj
doktrine, mbështetet në një vizion
alternativ ndërmjet disa anal-
istëve të famshëm të politikës. Një
nga këta ishte Francis Fukuyama,
i cili në 1992 në librin e tij “Fundi i

historisë dhe njeriu i fundit”,
shpalli fundin e historisë politike
dhe një dialektikë gati të pavarur
të vetë ekonomisë duke u bërë kësh-
tu një apologjet dhe një përkrahës
i “neocon”-it shumë popullor. Lib-
ri i dytë i botuar në 1996 “Përplas-
ja e qytetërimeve dhe rindërtimi i
Rendit Botëror” i Samuel P. Hun-
tington, i cili, gjithashtu, krijoi
një zotërim mendor në politikën
amerikane dhe të ditës. Të dy ide-
të absolutiste, lidheshin me një
përparësi gati apriori të zhvillim-
it të gjërave dhe historisë. Por
BrzezinksiBrzezinksiBrzezinksiBrzezinksiBrzezinksi i kritikon të dy librat
duke i quajtur një doktrinë mani-
keiste, që më shumë shkaktojnë
një konfuzion se sa një qartësi për
të ardhmen. Po kështu Brzezink-
si duke qenë dhe këshilltar
strategjik i presidentëve të
Amerikës ka qenë shumë kriticist
në rrafshin e politikës ndërko-
mbëtare të SHBA-së, madje ka sh-

tjelluara kritika dhe për presi-
dent bashkëkohës. Por nga kriti-
cizmi i këtij mendimtari nuk er-
dhi asnjë gjë e keqe. Në fakt, kriti-
cizmi vetëm gjallëroi mendimin
politik amerikan. E bëri më të gjallë,
më të zhdërvjellët. Rrjedhimisht më
të fuqishëm.

 Tani le të imagjinojmë dhe një
herë, pra të kemi fuqinë për të
imagjinuar se ç’ka po ndodh në Sh-
qipëri. A kemi ne vërtetë një men-
dim politik të kualifikuar dhe të di-
tur? Apo kemi thjesht një empirizëm
politik? Një pragmatizëm shpesh të
neveritshëm? Është hedhur në tre-
gun politik ideja e zhvillimit të Ball-
kanit Perëndimor, sipas një formule
federaliste, të një lloji “Jugosllavie
të Re” ku do të jenë dhe serbët dhe
shqiptarët.  U botua shkrimi i një
historiani të njohur dhe të huaj,
Oliver Schmitt, me titull “Si është
investuar BE dhe Gjermania te dys-
hja Rama-Vuçiç?”. Është ky Shch-

mitt, i cili ka bërë historinë e
Skënderbeut edhe me disa teza tepër
problematike dhe të diskutueshme.
Pse ky Shchmitt impenjohet jashtë
profesionit të tij për të ndikuar në
një projekt të tillë politik? Shumë
analistë shqiptare, politikologë,
padyshim, e kanë parë të shqetësuar
tezën e një projekti të tillë, aq më
tepër kur vetë presidenti Vuçiç i Ser-
bisë është shprehur se nuk do ta
njohë statusin e Kosovës si shteti i
ri. Por ky subjekt duhet të ishte dis-
kutim i deputeteve, i përfaqësuesve
më të lartë të shtetit shqiptar, i
njerëzve të kulturës, jo vetëm në
Shqipëri, por dhe në Kosovë e kudo,
ku ka shqiptarë. Një nivel kaq i lartë
i diskutimit krijon vetvetiu dhe stan-
dardin e mirëpritur të forcimit të
shtetit, të koncepteve universale
juridike dhe të së drejtës së tërë
qytetarëve shqiptarë, për ata, që je-
tojnë sot, por dhe për ata që do të
vijnë në të ardhmen.

Nga Julian Zyla

... 35 të tjerë, Presidenti i Shteteve
të Bashkuara Trump deklaroi se
dhuna ishte faj i të dy palëve në
protesta. Për këtë deklaratë ai
mori kritika jo vetëm nga i gjithë
spektri i majtë amerikan, por edhe
nga një pjesë e partisë së tij. Por
pse vazhdon Presidenti amerikan
të jetë kaq kontrovers? Cila është
llogaria politike që e bën të sillet
në këtë mënyrë, ndërkohë që
mbështetja e përgjithshme për të
ka qenë në rënie?

Donald Trump i fitoi zgjedhjet
paraprake brenda Partisë Repub-
likane, duke zënë të vetmen hapë-
sirë që kishte në dispozicion dhe
që premtonte entuziazëm për një
pjesë të bazës republikane: linjat e
së djathtës së fortë apo ekstreme.
Ai nuk ishte i pari që kishte ve-
pruar në këtë mënyrë. Vetëm katër
vite më herët kandidati tjetër re-
publikan Mitt Romney u përball
me Barack Obamën pasi ishte
paraqitur në zgjedhjet paraprake
republikane si i djathtë i linjës së
fortë konservatore. Por, në zgjedh-
jet e përgjithshme, Mitt Romney
ndryshoi gjuhë. Papritur kandi-
dati u bë i moderuar, duke iu për-
shtatur kështu opinionit të elek-
toratit të përgjithshëm amerikan.
Shumëkush priste që Trump të
ndryshonte gjuhë në zgjedhjet e
përgjithshme, në krahasim me
zgjedhjet paraprake brenda par-
tisë së tij. Por kjo nuk ndodhi. Ai
vazhdoi me deklaratat e forta
kundër emigrantëve, mediave dhe
çdo gjëje që mund të kishte lidhje
me principe të majta. Kështu, edhe
për zgjedhjet e përgjithshme,
kundër shumicës amerikane të
moderuar, ai zgjodhi entuziazmin
e bazës së djathtë ultra-konserva-
tore.

Pas zgjedhjes si President i 45-
të i SHBA-ve, shumë njerëz
shpresonin se Trump mund të
bëhej një figurë më bashkuese ose,
të paktën, më pak përçarëse. Por
as kjo nuk ndodhi. Ai vazhdoi me
deklarata ekstreme, si, së fundmi,
mos dënimi i drejtpërdrejtë dhe i
fortë i dhunës nga supremacistët

e bardhë. Kjo tregon se linja e fortë
e djathtë e Trump nuk ishte
përsëritje elektorale, por strategjia
politike identifikuese: kali i fitores.

Arkitekti i kësaj strategjie ish-
te i shumëpërfoluri Steve Bannon.
Por, prej muajsh, në Shtëpinë e
Bardhë ishte rënë dakord për
largimin e tij. Pak ditë më parë ai
la detyrën. Para largimit, ishte
pikërisht këshilla e tij që Presi-
denti Trump të mos ishte shumë
i ashpër me radikalët e djathtë që
shkaktuan dhunën në Virxhinia.
Po tani, a do të ndryshojë Trump?
Pak ditë pas largimit të Bannon,
ai nuk ka dhënë asnjë shenjë se
mund të heqë dorë nga retorika e
tij ultra-konservatore. Trump
duket se i ka parë shumë shpesh
tashmë të mirat e strategjive të
Bannon për t’i larguar edhe ato
nga Shtëpia e Bardhë. Duket se
edhe pas ikjes së tij, Trump dëshi-
ron ta zbatojë këshillën e Bannon
për të mos humbur mbështetjen
e bazës ultra-konservatore. Si
provë, qëndron fakti që dek-
laratën për dhunën në Virxhin-
ia, nuk e tërhoqi. Mbështetësit e
Trump i qëndruan besnikë Presi-
dentit edhe pas kësaj deklarate

të fundit. Ata thanë se nuk e shih-
nin atë deklaratë si mbështetje të
Trump ndaj racistëve. Por men-
dojnë se është opinioni i majtë që
e ekzagjeron kundër tij dhe se
dhuna në Virxhinia mund të ketë
qenë vërtet faj i të dy palëve. Pra,
as këtë herë, mbështetësit e
Trump nuk janë të zhgënjyer,
përkundrazi, janë më se të rresh-
tuar përkrah tij.  Mbi 60% e
mbështetësve të tij thonë që nuk
ka asgjë që ai mund të thotë ose
të bëjë që mund të heqë mbësh-
tetjen e tyre për të. Por natyrisht
kjo mund të ndryshonte nëse ai
kthehet në një President të
moderuar, të qendrës. Mbësh-
tetësit entuziastë do të mund të
zhgënjeheshin. Trump nuk do që
kjo të ndodhë.

Ai e di se kujt i drejtohet kur
bën deklarata. Ai nuk është duke
folur me mediat, sepse i sheh si
përcjellës të lajmit ose si kundër-
shtarë. Nuk është duke folur me
të majtën apo me republikanët e
moderuar, një pjesë e të cilëve do
ta votojnë gjithsesi për të qenë
kundër demokratëve. Ai është
duke folur me kalin e fitores. Ësh-
të duke u pëshpëritur atyre në

vesh. Është duke përkëdhelur
ata. Është duke përkëdhelur shi-
jet e tyre politike. Është duke
përkëdhelur sedrën e tyre, të
anashkaluar për shumë kohë.

Nëse do të kthehej në President
të moderuar, ai e di që do të hum-
biste energjinë, e cila e ka mbaj-
tur në lëvizje deri tani. Ai e di që
do të humbiste pjesën më të rëndë-
sishme të identitetit të tij. Politik-
isht, do të humbiste gjymtyrët.
Prandaj, edhe pas Bannon, Trump
do të vazhdojë të sillet si Trump.

Por, a ishte vërtet faji i të dyja
palëve për dhunën në Virxhinia?
Cilat janë llogaritë politike të një
kombi që po përçahet gjithmonë
e më shumë? A janë ato të njëjta
me interesat e Trump? Shumë do
të bërtisnin “Jo!”. Atëherë, çfarë
do të ndodhë me vendin? Sistemi
amerikan funksionon në bazë të
rregullave. Dhe Trump do ta pë-
sojë vetëm nëse ka shkelur rreg-
ullat, si në rastin e akuzave për
lidhje të fushatës me Rusinë. Nëse
nuk ka shkelje të rregullave, do të
vazhdojnë të vendosin votat dhe
demokracia, një lojë ku deri tani
ka fituar entuziazmi i kalit të fi-
tores së Trump.
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KAMZA DO SULMUESIN

Ndreu: Pres edhe
Sebino Plakun

Kamza vijon përgatit
jet në Ohër, teksa dje

kanë zhvilluar një tjetër
test me FK Novaci, që
garon në ligën e dytë në
Maqedoni dhe kanë bara-
zuar 2-2. Të dy golat e
Kamzës mbajnë firmën e
Masato Fukuit. Ndërko-
hë, para ndeshjes ka qenë
trajneri Ramadan Ndreu
ai që ka dhënë një pron-
oncim për "Supersport",
duke zbuluar merkaton e
skuadrës së tij, me
Plakun që është shumë
pranë, ndërkohë që pritet
të vijnë edhe dy lojtarë të
huaj e një nga kampi-
onati ynë, emri i të cilit
nuk bëhet i ditur. "Pres
edhe dy lojtarë të mirë të
kampionatit shqiptar, që
pothuajse jemi drejt mby-
lljes me to. Sebino Plaku
njëri? Ndoshta. Jemi në
bisedime dhe them që do
të jetë pranë nesh, ashtu
si dhe ndonjë tjetër, që
s'ia vlen ta themi, pasi
nuk i duhet, ndaj mos të
bëjmë deklarata përpara.
Por do të vijnë edhe dy
lojtarë të huaj", ka dek-
laruar Ndreu, që ka folur
edhe për çështje të tjera.

Atentat ndaj Mamiç, plumba
këshilltarit të Dinamos së Zagrebit

Presidenti lavdëron Skënderbeun: U ngritën si Juventusi pas "Calciopolit"

Duka: Ndeshja në Strumicë,
paaftësi nga pala maqedonase
Kreu i FSHF do 6 pikë në dy ndeshjet e ardhshme

TRONDITEN
KROATËT

Këshilltari i Dinamos së
Zagrebit, Zdravko

Mamiç i ka shpëtuar për
mrekulli dje një atentati i
cili mund t'i merrte jetën.
Mediat kroate bëjnë të di-
tur se ish-drejtori ekzeku-
tiv i Dinamos, aktualisht
këshilltar pranë këtij klu-
bi, u qëllua me armë zjarri
në një pritë që i ishte bërë
në Tomislavgradit (Bosnjë
dhe Hercegovinë), teksa

ndodhej në afërsi të varreza
për të vizituar varrin e ba-
bait. Pas plagosjes ai u dër-
gua menjëherë në spital pasi
kishte marrë plagë në par-
akrah. Mamiç ka mbajtur
edhe postin e presidentit të
klubit disa sezone më parë,
po për shkak të disa proble-
meve me drejtësinë ai nuk
është më i tillë. Sipas 'Ju-
tarnji list' policia ka nisur
një hetim dhe aktualisht ësh-

të në vëzhgim për atentator-
in. Zëdhënësi i Dinamos tha
se ata nuk kishin asnjë ko-
ment për ngjarjen. Kreu i
qendrës shëndetësore, Dr.
Ivan Bagariç, konfirmoi se
Mamiç kishte një hemor-
ragji të rastit dhe ishte jash-
të rrezikut të jetës. Ekipi
mjekësor me Dr. Vlada
Tabak nga qendra shëndetë-
sore në Tomislavgrad, thanë
se plaga u shërua dhe gjak-

derdhja u ndal. Pasi u dër-
gua në qendrën shëndetë-
sore, Mamiç u largua nga
spitali me kërkesën e tij dhe
udhëtoi për në Zagreb. Dina-
mo e Zagrebit do të luajë të
enjten në Elbasan Arena
ndeshjen e kthimit me
Skënderbeun, të vlefshme
për turin e fundit eliminues
të Europa League, ndërsa
ngjarja e djeshme e ka tron-
ditur klubin kroat.

Në prag të fillimit të
sezonit të ri futbol
listik, sa i përket atij

vendas, por edhe të përfaqë-
sueses, presidenti i Feder-
atës Shqiptare të Futbollit,
Armand Duka, në një inter-
vistë për "Top Channel" ka
bërë një përmbledhje të sit-
uatës. Ringritja e madhe e
Skënderbeut në Europë, pas
ndëshkimeve nga UEFA, por
edhe nga FSHF, duket se i ka
bërë korçarët nga skuadra
që njollosi futbollin tonë, në
atë të krenarisë së futbollit
shqiptar, për momentin.
"Janë bërë si Italia pas Cal-
ciopolit, që u shpall kampi-
one bote. Edhe Skënderbeu
po korr suksese të mëdha në
Europë. Tani kanë një
ndeshje jashtëzakonisht
shumë të vështirë kundër
Dinamos së Zagrebit, pasi
nuk kanë bërë as 50% të
punës me rezultatin 1-1 në
takimin e parë. I mbetet
edhe rreth 70% e punës për
ta bërë në Elbasan. Nëse do
t'ia dalin, do të na bëjnë të
lumtur", deklaron Armand
Duka.

Pasi ka sqaruar edhe një
herë se, spostimi i fillimit të
Superiores ishte një vendim
i klubeve, presidenti Duka
hedh dritë mbi atë çfarë po
bëhet sa i përket titullit ka-
mpion të sezonit 2015-2016,
që iu hoq Skënderbeut dhe
nuk iu dha Partizanit.
"Presim vendimin e CAS-it,
nëse do të lërë në fuqi ven-
dimin e Komisionit të Etikës
së FSHF-së, apo do të ketë
ndonjë vendim më të thellu-
ar për Skënderbeun. Pas
këtij vendimi dhe arsyetim-
it të tij, më pas do të jenë
komisionet e Federatës që
vendosin se çfarë do të bëhet
me titullin e atij kampi-
onati", deklaroi Duka.

Ndërkohë, në fundin e
këtij muaji fillon edhe aven-
tura e Panuçit në stolin ku-
qezi, me dy ndeshjet e
radhës ndaj Lihtenshtajnit
në "Elbasan Arena" më 2
shtator, si dhe ndaj Maqedo-
nisë në Strumicë më 5 shta-
tor. "Duhet që të gjithë ne ta
mbështesim dhe ta ndih-
mojmë. Patjetër që ai është
i ri në këtë ambient, në këtë
skuadër, pavarësisht se ka

Synohet zona e Kupave të Europës

Magani beson te forca
e Teutës së tij

shumë eksperiencë në botën
e futbollit. Por e gjithë
skuadra duhet ta mbështesë
maksimalisht për të arritur
objektivin. Na duhen 6 pikë
në këto dy ndeshje për Sh-
qipërinë, jo për Panuçin", u

shpreh Duka.
Ndeshja e dytë, ajo me

Maqedoninë duket edhe më
problematikja, jo vetëm në
aspektin sportiv. Spostimi i
këtij takimi në Strumicë ësh-
të një vendim që nuk

kapërdihet lehtë nga FSHF-
ja. "Spostimi i ndeshjes në
Strumicë nga pala maqedo-
nase, nuk besoj se ka qenë
ndonjë tendencë negative
kundër nesh. Por paaftësi e
tyre për të organizuar dhe

siguruar një ndeshje në një
stadium të madh, siç është
ai i Shkupit. Ne duhet ta lex-
ojmë më tepër si me efekt
superioriteti, e jo inferiorite-
ti, vendimin për spostimin e
ndeshjes dhe kjo duhet të na
çojë drejt fitores", deklaroi
kreu i FSHF-së.

Në muajin shtator, UEFA
do të shpallë edhe stadiumin
fitues, ku do të luhet finalja
e Superkupës së Europës për
vitin 2019, ku edhe Sh-
qipëria ka mundësitë e saj.
"Për të qenë objektiv, nga 9
kandidatë mundësitë e Sh-
qipërisë janë diku te 11.5%
për të fituar, sepse janë të
gjithë të barabartë për të
fituar. Nuk mund të themi se
ne jemi absolutisht më pre-
tendentë sesa Franca apo
Turqia, apo ndonjë shtet
tjetër, gjithsesi jemi konkur-
rentë për të zhvilluar këtë
finale", përfundoi interv-
istën Armand Duka.

Sezonin e kaluar në ka
mpionat Teuta nuk

mundi të sigurojë dot një
vend në Europë, shkak
dhe e një nisje të dobët,
me Maganin që mori
detyrën vetëm në fund të
tetorit. Këtë vit trajneri
është në krye që në fillim
të sezonit dhe  nga Ohri
ku skuadra është grum-
bulluar për fillimin e se-
zonit të ri, objektivi është
i qartë, të ngjisë Teutën
drejt Europës. "Unë kam
drejtuar dhe më parë
Teutën, dhe në rastet e
mëparshme kemi mun-
dur të kualifikohemi në
Europë. Të njëjtën gjë do
të kërkojmë të bëjmë dhe
këtë sezon. Objektivi ynë
është i qartë të jemi mes
skuadrave që do të kuali-
fikohen në kompeticionet
europiane. Nuk do të jetë

e lehtë, sepse rivalët janë
përforcuar, gjithashtu, ndaj
ne duhet ta fitojmë këtë
vend në fushën e lojës." Ma-
gani ka analizuar me detaje

dhe të gjithë afrimet e reja
në ekip, duke nisur nga Moç-
ka, Lena, të rinjtë si Bilali,
por dhe afrikanët e ardhur së
fundmi te durrsakët ndërsa

shpalli dhe kapitenin e tij
të ri. "Moçka ka qenë dhe
më parë pjesë e ekipit,
mbaroi kontratën dhe rino-
voi përsëri. Lenën e njoh
mirë, sepse e kam drejtuar
dhe te Flamurtari dhe ësh-
të lojtar me personalitet
dhe për këtë arsye i kam
dhënë shiritin e kapitenit.
Kemi marrë nga Elbasani
një futbollist të ri shumë
cilësor si Bilali që besoj se
ka shumë të ardhme ndër-
sa afrikanët kanë ende prob-
leme fizike, pasi nuk janë në
formën e duhur fizike, por
deri në fillimin e sezonit do
të përshtaten dhe jam i sig-
urt se do të jenë në formë op-
timale për fillimin e kampi-
onatit." Një Teutë me qëllime
të qarta, me Maganin që në
fund të kampionatit shpre-
son t'i gëzohet objektivave të
rëndësishëm.

Jeton Selimi

SPORT
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HAKERAT ZBULOJNË GJITHÇKA

Skandal dopingu në futboll,
publikohen dokumentet e fshehta

Një grup hakerash me nofkën "Fancy Bears' kanë pub
likuar dje një sërë dokumentesh, të cilat tregojnë se

edhe futbolli është i njollosur shumë rëndë nga dopingu,
pavarësisht trumbetimit të tij si një sport i pastër. Mes do-
kumenteve është edhe lista e lojtarëve të ndryshëm në
Botërorin 2010, të cilët kanë deklaruara gjatë analizave
antidoping se kanë marrë substanca të palejuara apo u janë
lejuar të përdorin të tilla me vendim të argumentuar nga
mjeku. Grupi i hakerave "Fancy Bears", me bazë në Rusi,
deklaroi se vetëm në vitin e kaluar kanë rezultuar pozitivë

më shumë se 200 futbollistë, ndërsa emra të mëdhenj si Tevez,
Veron, Mario Gomez, Kamoranesi apo Kajt, kishin pasur leje
të përdornin substanca që nuk u lejoheshin sportistëve të
tjerë në aktivitete madhore. Grupi bëri të ditur se do të vazh-
donte publikimin e dokumenteve për të vërtetuar se futbolli
nuk ishte i pastër sa pretendonin autoritetet. Në dokumentet
e publikuar, shfaqen listat nga laboratorë të ndryshëm të
botës, të gjitha pa emrat e lojtarëve, ku shihen qartësisht se
shumë futbollistë kanë rezultuar pozitive ndaj testeve anti-
doping, ndaj substancave të ndryshme.

LISTA E TË DOPUARVE ME LEJE NË
KUPËN E BOTËS 2010

• Algjeri: Riad Budebu, Karim Matmur
• Argjentinë: Diego Milito, Karlos Tevez, Huan Veron, Gab-

riel Hainze, Valter Samuel
• Kili: Fabian Ariel Orejana, Humberto Andres Suazo
• Bregu i Fildishtë: Kanga Salbutamol Akale
• Gjermani: Kristian Trash, Mario Gomez, Hans-Jorg But,

Denis Aogo
• Greqi: Georgios Tzavellas, Pantelis Kapetanos
• Itali: Viçenco Jaquinta, Mauro Kamoranesi
• Holandë: Dirk Kajt
• Zelanda e Re: Tim Braun, Kosta Barbaruses, Rajan Nel-

son
• Sllovaki: Martin Jakubko
• Slloveni: Marco Shuler
• SHBA: Hith Pirs

Veç argjentinasit, drejtuesit kapen dhe me Nejmarin duke e paditur për thyerje të kontratës

Ditë ankthi për Barçën, Siti
takon agjentët e Mesit

Katalanasit mohojnë dhe presin rinovimin

Jeton Selimi

Zërat e një transferimi
të mundshëm të Lion
el Mesit në "Etihad"

kanë marrë një tjetër jehonë
pas lajmit që zbuloi "Canal
+" dhe "Eurosport" se
Mançester Siti është gati që
t'i paguajë klauzolën e
prishjes së kontratës me Bar-
celonën (300 milionë euro).
Sipas "Daily Record", ëndrra
e Pep Guardiolës për t'u rib-
ashkuar me argjentinasin
nuk mbetet thjesht një
dëshirë, por është kanali-
zuar edhe në rrugë zyrtare
dhe javën e shkuar ka pasur
një takim mes zyrtarëve të
"qytetarëve" dhe menax-
herëve të "Pleshtit". Sul-
muesi ka arritur mar-
rëveshjen në parim për
rinovimin e kontratës në
"Camp Nou" deri në vitin
2021 me opsionin e shtyrjes
edhe për një tjetër sezon dhe
të dy klubet i kanë mohuar
zërat e një transferimi të
mundshëm. Por blerja e Ne-
jmarit nga PSG-ja duket se
ka nisur garën mes sheikëve.

MOTO GP

Mark Markez optimist
para Çmimit të

Madh të Silverstonit në
Angli. Piloti spanjoll i
Hondas, kryesues i ren-
ditjes së përgjithshme
me 174 pikë, synon
pjesën më të lartë të po-
diumit në garën e 12-të
të vitit. 24-vjeçari që një
vit  më parë u rendit
katërti në Silverston,
beson se ka fituar ekspe-
riencën e nevojshme
për të bërë zgjedhjet e
duhura. "Shpresoj ta
përfundojë i pari këtë
Çmim të Madh, ku za-
konisht të gjithë rivalët
zhvillojnë një garë
shumë të mirë. Ne hap
pas hapi kemi arritur në
një nivel të lartë dhe kjo
është pozitive për të
qenë konkurrues në çdo

garë. Pista e Silverstonit më
pëlqen shumë. Vitin e kalu-
ar gabuam në zgjedhje për
gomën e parë dhe kjo na
kushtoi, por këtë radhë syn-
oj të ngjitem në podium."
Sheh pozitivisht nga Çmimi
i Madh i radhës edhe piloti
tjetër i Hondas, Dani Pedro-
za, për të cilin rezultatet

më të mira në Silverston
janë dy vende të treta në
vitet 2012 dhe 2013. 31-
vjeçari theksoi pas një
jave të vështirë në Austri,
e pret një tjetër garë e
fortë që mund të bëhet e
paparashikueshme për
shkak të motit të paqën-
drueshëm.

Mark Markez: Synoj
podiumin në Silverston!

FORMULA 1

Kimi Raikonen do të
mbetet pilot i Ferrarit

në Formula 1 edhe për
vitin 2018. Ishte vetë
"Kokëkuqja" që e zyrtariz-
oi marrëveshjen nëpërm-
jet një njoftimi në faqen zyr-
tare, ku shkruhet se "gjatë
sezonit të ardhshëm piloti
finlandez do të jetë i impen-
juar në kampionatin
botëror me skuadrën nga
Maranelo". Raikonen, aktu-
alisht 37-vjeç, është piloti i
fundit që ka fituar titullin
botëror me Ferrarin, pikër-
isht në vitin 2007. Kimi
gjatë karrierës së tij në For-
mula 1 ka marrë pjesë në
260 çmime të mëdha,
duke regjistruar 20 fitore
dhe 17 pole position. Në
këtë botëror renditet i 5-
ti me 116 pikë, 86 më pak
se shoku u tij i skuadrën,

Sebastian Fetel që klasifiko-
het i pari. Raikonen është
bërë pjesë e Formula 1 që në
vitin 2001 me Red Bullin,
ndërsa në kampionatin
pasardhës deri më 2005-ën
garoi për McLaren Mer-
cedesin, ku qëndroi deri në
vitin 2006. Për tre vite me
radhë ishte pjesë e Ferrarit,

ku dhe kulmoi karriera e tij
me fitimin e titullit botëror
në 2007-ën. Pasi u shkëput
për 5 vjet nga Formula 1,
duke iu përkushtuar garave
në Rally dhe Nascar u rik-
thye në Formula 1 te Lotus,
e nga viti 2014-të te Ferrari,
skuadër ku do të garojë
edhe gjatë 2018-ës.

Raikonen te Ferrari
dhe gjatë 2018-ës

BARÇA MOHON
Ndërkaq, drejtori sportiv

i Barcelonës, Robert Fernan-
dez, ka dashur të sigurojë se
është thjesht çështje kohe
përpara se Lionel Mesi të
nënshkruajë një kontratë të
re me katalanasit. Mesi pra-
noi rinovimin e kontratës
deri në vitin 2021 gjatë mua-
jit të kaluar, por mungon
ende zyrtarizimi, pasi nuk
është hedhur firma.
GJYQ NEJMARIT

Klubi i Barcelonës ka de-
pozituar dje në Federatën
Spanjolle një denoncim
kundër sulmuesit brazilian
Nejmar, për mos përmbush-
je të detyrimeve kontraktu-
ale, ndërsa ka dërguar kopje
të kësaj akuze edhe në Fed-
eratën Franceze dhe FIFA.
Klubi katalanas nuk

kënaqet me 222 milionë eu-
rot që përfitoi nga shitja e tij
te PSG-ja, ndaj tani kërkon
ca miliona të tjerë nga bra-
ziliani, apo klubi parisien që

ka në zotërim kartonin e tij.
"Klubi kërkon nga lojtari bo-
nusin e plotë që iu pagua
para rinovimit të vitit të
kaluar, si mos përmbushje e

detyrimeve kontraktuale,
8,5 milionë euro për dëme
dhe 10% shtesë si garanci.
Gjithashtu, klubi kërkon që
PSG të marrë përgjegjësinë

për pagesën e kësaj shume
nëse lojtari nuk ka
mundësitë për ta përballu-
ar", shkruhej në komuni-
katën e publikuar nga klubi.
Transferimi i Nejmar, edhe
pse më i shtrenjti në his-
torinë e futbollit botëror,
duket se ka lënë një shije të
keqe te katalanasit, të cilët
kanë kuptuar se janë dobë-
suar ndjeshëm pas largimit
të brazilianit dhe kanë pë-
suar një dëm të rëndë të
imazhit. Ndërkaq, në mediat
spanjolle kjo interpretohet
edhe si një luftë personale e
drejtuesve aktualë të Barce-
lonës me sulmuesin, i cili nuk
ngurroi të deklaronte vetëm
dy ditë më parë se ata ishin
shkaku pse kishte lënë Span-
jën dhe se e nuk e meritonin
të drejtonin një klub të tillë.
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Ish-kryeministri prehet te varrezat e dëshmorëve

Homazhe në sallën e Kuvendit të Kosovës,
Mitrovica nderon Bajram Rexhepin

NDERIMI
Një ndër liderët e parë të vendit që ka filluar të bëjë
homazhe para arkivolit të ish-kryeministrit të
Kosovës, ishte kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj.
Ai është përkulur para arkivolit me trupin e pajetë
të Bajram Rexhepi, në duart e tij, Haradinaj mban
një kurorë me lule për të nderuar figurën e të
ndjerit. Më pas ka ngushëlluar familjen Rexhepi si
dhe është nënshkruar në librin e ngushëllimeve.



Mbi 2 mijë vetë mbesin në qiell të hapur, një pjesë e ishullit dhe porti mbeten pa energji elektrike

Tërmet 3.6 ballë në ishullin Iskia në Itali
Humbin jetën 2 persona, mbeten të plagosur shumë të tjerë

Mesditën e djeshme,
në sallën e Kuvendit

të Kosovës janë mbajtur
homazhe në nder të
kryeministrit të parë të
pasluftës, Bajram Rexhe-
pi. Ai ndërroi jetë
mëngjesin e të hënës në
Turqi, në moshën 63
vjeçare, pasi qëndroi në
koma që nga muaji prill.
Homazhet u mbajtën deri
në orën 12:00, e më pas në
Teatrin Kombëtar në
Prishtinë u organizua
mbledhje përkujtimore,
ndërsa varrimi i tij u bë në
orën 16 e 30 në varrezat e
dëshmorëve në Shipol të
Mitrovicës. Për të nderu-
ar ish-kryeministrin Rex-

hepi, në drejtim të sallës së
Kuvendit kanë shkuar poli-
tikanë të shumtë, i pari
mbërriti kreu i AAK-së, Ra-
mush Haradinaj. Për të

vazhduar më pas me Isa
Mustafa, Lutfi Haziri, Haki
Rugova, Vjosa Osmani, bash-
këpunëtorë të partisë së tij
LDK. Homazhe para trupit të

ish-kryeministrit ka bërë
edhe ambasadori i Shqipërisë
në Kosovë, si dhe kryetari i
Drenasit, Ramiz Lladrovci.
Personalitete të larta të ven-
dit dhe të rajonit kanë ngush-
ëlluar familjen dhe popullin
e Kosovës për humbjen e nje-
riut që shërbeu si kryetar
ekzekutivi në vitin 2002, në
kohën që Ibrahim Rugova u
zgjodh President. Me vendim
të presidentit të vendit, fla-
mujt u ulen në gjysmë shtizë
në të gjitha objektet sh-
tetërore të Republikës së Ko-
sovës, brenda dhe jashtë ven-

dit. Nga viti 2010 deri në vitin
2014, Rexhepi ka qenë min-
istër i Brendshëm i Kosovës.
Vitet e fundit u tërhoq nga
politika, për shkak të zhgën-
jimit me zhvillimet politike në
vend. Në zgjedhjet e parafun-

dit parlamentare nuk u
përfshi fare në listën zgjed-
hore të partisë që i takon-
te, Partisë Demokratike të
Kosovës, e që prej atëherë
punonte në profesionin e
tij si mjek në Mitrovicë.

FOSHNJA
Mes personave që fatmirësisht mundën t'i
shpëtonin kësaj ngjarjeje ishte edhe një foshnjë
7-muajshe (mashkull), Pasquale. Menjëherë pas
tij, iu dha ndihma edhe dy vëllezërve të tij,
Mattias dhe Ciro. Sipas mediave të huaja, ata
tashmë gëzojnë shëndet të plotë.

Policia

ITITITITITALIALIALIALIALI

Një tërmet 3.6 ballë
ka goditur ishullin
Iskia në Itali. Ngjar-

ja e rëndë është shënuar
mbrëmjen e së hënës, ku të
paktën dy gra kanë humbur
jetën dhe 39 persona të
tjerë janë plagosur. Sipas
mediave të huaja, njëri prej
të plagosurve ndodhet në
gjendje të rëndë për jetën.
Konkretisht, 'La Repubbli-
ca' shkruante dje se njëra
prej viktimave është një
grua e moshuar, e cila hum-
bi jetën nga shembjet në
kishën Santa Maria Dei Suf-
fragi, ndërsa trupi tjetër i
pajetë u gjend mes gër-
madhave të një ndërtese të
rrëzuar. Megjithatë, mjaft
persona janë arritur të
shpëtohen në rrënoja, e
mes tyre është edhe një
grua shtatzënë. Gjithashtu
forcat e shpëtimit nxorën
nga rrënojat edhe një fosh-
një 7-muajshe (mashkull),
Pasquale, dhe më pas ar-
ritën të shpëtonin edhe dy
vëllezërit e tij, Mattias dhe
Ciro. 'Tgcom' shkruan se
forcat e zjarrfikëses kanë
dëshmuar se ka qenë pikër-
isht Ciro ai që ka shpëtuar
jetën e vëllait të tij, Matti-
as, pasi e ka shtyrë atë posh-
të krevatit në kohën kur
shtëpia shembej nga
lëkundjet e tërmetit. "La
Repubblica" shkruan se
fëmijët gëzojnë shëndet të
plotë, gjithashtu edhe
prindërit e tyre kanë shpë-
tuar. Në faqen e "Twitter"-
it, punonjësit e atyre që nji-
hen si "Brigadat" e quajtën
një mrekulli shpëtimin e
bebes në Casamicciola.
Tërmeti 3.6 ballë ra
mbrëmjen e së hënës, rreth
orës 21:00. Si pasojë e kësaj

ngjarjeje, u raportua se ka
pasur dëme të shumta ma-
teriale. Mediat italiane
raportuan dje, se janë dëm-
tuar një spital dhe një kishë.
Spitali i Iskia është evak-
uuar për arsye sigurie, ndër-
sa një pjesë e ishullit është
pa energji elektrike, përfshi
dhe portin. Ndërkohë, 2.600
persona kanë mbetur në
qiell të hapur, pasi banesat

e tyre janë shkatërruar.
Ishulli ndodhet pranë
brigjeve të Napolit, ka një
popullsi prej 50.000 ban-
orësh dhe është shumë i
frekuentuar nga turistët.
Kur toka u lëkund, në orën
20:57, shumë prej vizitorëve
ishin jashtë, nëpër bare e
restorante. Epiqendra e
tërmetit ishte shumë afër
sipërfaqes së tokës, vetëm 5

km thellësi, e ndoshta kjo
ka ashpërsuar forcën e tij.
Tragete shtesë nga Napoli
në Iskia janë vënë në dis-
pozicion gjatë mbrëmjes së
datës 21 për të dërguar në
ishull punonjës të tjerë
shpëtimi, e për t'u lejuar
pushuesve largimin.
Lëkundjet janë ndjerë edhe
në pjesë të tjera të ishullit,
si Barano dhe Forio.

BALLË
Një tërmet 3.6 ballë ka
goditur ishullin Iskia
në Itali, mbrëmjen e
së hënës, ku të
paktën 2 gra kanë
humbur jetën dhe 39
persona të tjerë janë
plagosur. Për pasojë,
2.600 persona kanë
mbetur në qiell të
hapur, pasi banesat e
tyre janë shkatërruar.

3.6

Shqiptarja i zhvat
35 mijë euro italianit

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Policia italiane ka vënë në pranga një sh-
qiptare, pasi dyshohet se i ka zhvatur 33.500 euro një
biznesmeni italian. Shqiptarja 29-vjeçare me inicialet
N.K. i ka kërkuar të dashurit të saj 55-vjeçar të ardhura
monetare dhe një apartament në Shqipëri, ku flitej se
do të jetonin së bashku. Mediat vendase njoftojnë se 29-
vjeçarja, pas ndërprerjes së lidhjes që kishte me biznes-
menin italian, ka vijuar t'i bëjë
presion se do t'i tregonte gjithç-
ka bashkëshortes së tij n.q.se ai
nuk do t'i jepte paratë e
kërkuara. Kërkesa e fundit për
t'i dhënë para ka qenë ditën e
hënë, ku rreth orës 22:00 sh-
qiptarja së bashku me ish-të
dashurin kishin lënë takim për
shkëmbimin e 10 mijë eurove në stacionin hekurudhor
të Padova-s. 29-vjeçarja shkoi në vendin e takimit me
partnerin e saj të ri, një 41-vjeçar italian nga Bari, me të
cilin bashkëjetonte në provincën e Treviso-s. Në momen-
tin që do bëhej shkëmbimi i parave, policia ka ndërhyrë,
duke arrestuar shqiptaren dhe partnerin e saj të ri.

Përplasen 2 trena në SHBA,
plagosen mbi 42 persona

SHBA SHBA SHBA SHBA SHBA - Më shumë se 42 persona kanë mbetur të pla-
gosur, pasi një tren që po ecte me shpejtësi të madhe
është përplasur me një tren tjetër të parkuar në një ter-
minal në orët e para të mëngjesit të së martës (22 gusht)
në Upper Darby, Filadelfia.
Mediat e huaja kanë raportuar
se si pasojë e aksidentit të
rëndë hekurudhor, të paktën
katër persona janë në gjendje
kritike për jetën, përfshirë
edhe shoferin. Të plagosurit
janë dërguar të gjithë në spital
për të marrë ndihmën e parë
mjekësore, raporton "CNN".
Nuk dihen akoma shkaqet e ak-
sidentit, ndërsa policia po he-
ton për të zbardhur ngjarjen.

Homazhet në nderim të Bajram Rexhepit

Të plagosurit e tërmetit duke iu dhënë ndihma e shpejtë
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Lama i Tibetit.
5. Janë vendet e lira
11. Martin i Jack London.
13. Comaneci e famshme e gjimanstikës.
15. Ekstreme në sirtar.
16. Janë princër arabë.
17. Një treshe në skenë.
19. Një provë inteligjence.
21. Gjysmë tatimi.
23. Gjysmë eolike.
24. Ekstreme në studim.
25. Bëjnë stil të lirë
28. Ndal në kufij
29. Kaluar në krye.
30. Një tragjedi... e Dreiser.
33. Grier aktore.
34. Dashi kur mungon ai
36. Eshtë zanore në filma
38. Kufizohet në kufij
39. Ente Civile Europiane.

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

40. Janë galeri në rrugë.
41. Ramazzotti këngëtar
42. Mbyllin një tender.
43. Agjenci Formacioni Tiranë.
44. Eshtë pjesë e borxhit që paguhet.
46. Gjysmë kandil
48. Jessica Parker aktore.
49. Inicialet e Presley.
50. Nuk shuhej dot nga Tantali.
51. Janë thëniet e njerëzve të famshëm.
52. Qendër fitimi

VERTIKAL
1. Eshtë halli.
2. Fillon me rruga...
3. Kastile janë në fund
4. Janë në skaje
6. Eshtë vendi aderues
7. Ka kryeqytet Doha.
8. Incialet e Daudet.
9. Ndërmarrje Industriale Tiranë.

10. Igli te Lazio.
12. Janë zjarrvënës.
14. Flanders e Defoe.
18. Shkroi Rinoceronti.
20. Ekstreme në slam.
22. Janë trille.
25. Qytet italian.
26. Jepen për hartim.
27. Fillojë takimet.
29. Kufizojnë kënde.
31. Janë vendet e para.
32. Një greminë.
35. Eshtë llogarin që qërohet.
36. Ndiqen me ilaçe.
37. Massari aktore italiane.
38. Eshtë melodramë.
40. Një thirrje e dëshiruar nga maja e direkut.
41. Kush ka... fërgëllon.
44. Një i fundit mbi të gjithë.
45. Një pjesë e satelitëve.
47. Në krye të njerëzve.
48. Sikur janë në krye.
49. Inicialet e Taylor që qe aktore..

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

BUDA
- Më mirë të jesh endacak e të udhëtosh vetëm, sesa të

mykesh në shoqërinë e budallenjve.
- Lëviz nëpër botë duke festuar, kërcyer, kënduar, si një

bletë; shko nga lulja në lule, vetëm duke provuar të
gjitha eksperiencat, piqesh.

- Të gjithë ankohemi për kujtesë të pamjaftueshme,
por asnjë deri më sot nuk është ankuar për mu-
ngesë arsyetimit të shëndoshë.

(Laforushko)
- Vështirësitë kultivojnë te njeriu aftësi të domos-

doshme për kapërcimin e tyre. (Filips)

- Mos shkatërro atë që ke, duke dashur
me epsh atë që nuk ke. Mbaj mend se
ajo që tani ke, dikur ishte gjëja e parë e
atyre që dëshiroje të kishe.  Epikuri

- Miku i vërtetë është ai i cili duke të
dhënë dorën, të prek zemrën.

Gabriel Garcia Marquez

- Mos ki frikë nëse përparon ngadalë. Kij
frikë nëse do të qëndrosh në vend dhe
nuk do të përparosh.       Konfuci

- Bota është plot dyer, plot raste, fije të
tendosura që presin t’u biesh.

(Ralf Valdo Emerson)

HORIZONTAL
1. E famshmja Curie
5. Më e mira është rekord.
9. Inicialet e Kurosawa-s.
11. Eshtë edhe ai i mendimeve.
12. Një mund të jetë zemërkau
13. Eshtë dollapi.
14. Gjysmë mimoze.
15. Fillojnë sefte.
16. Ishte shkollë e Aristotelit.
20. Ndodh në kufij.
22. Bëhen me ambalazh.
23. Janë idhnakë.
25. Fillojnë titujt.
26. Do të bëhen pemë.
27. Ashtu si jeton heremiti.
29. Eshtë dhomë e lartë.
30. Janë spanjolët dhe portugezët.
32. Ishte filozofi që preu damarët.

34. Janë gjuhë...veshi.
35. Musketierët e Dumas.
36. Lila këngëtare.
37. Kufizojnë takimet.
38. Ullmann aktore.
39. Mbledh baskët separatistë.
40. Fillojnë kapjen.
41. Inicialet e Delon.
43. Lumi i Bernës.
44. Eshtë numri të parit.
45. Një thirrje me emra.

VERTIKAL
1. Farrow aktore.
2. Me Romeo në makinë.
3. Rolet pa zë.
4. Kufij itinerari.
5. Ai ekzekutiv u bë bashki.
6. Në mes të dhomës.
7. Një tabu islamike
8. Mbyllin fushatat.

10. Janë festime
11. Lehar kompozitor.
12. Janë shtyllat për vela
14. Ata të Ferrari-t qëndrojnë në box.
16. Duhen fituar me djersë.
17. Piktura pa kura.
18. Janë dokumente partie.
19. Në fund të vitit.
21. Farkëtoi armët e Akilit.
22. Një është për kërcim.
24. Athinaja e romakëve.
25. Janë kapriçiot.
27. Një tis mjegulle.
28. Kërcimi i Fred Astaire.
31. Edwards regjisor.
33. Parker regjisor.
38. Luan në kufij
39. Inicialet e Rohmer.
42. Fillojnë detyrën.
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