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STUDIMI

Bardhyl Demiraj:
Një dokument
i 1700-ës në

gjuhën shqipe
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Nga profesionet më të kërkuara, te marrja e vizës 

Suzanne Schutz: 2100 shqiptarë aplikuan për punë në Suzanne Schutz: 2100 shqiptarë aplikuan për punë në 
6-mujorin e parë. Të udhëtosh për azil është një rrugë pa krye6-mujorin e parë. Të udhëtosh për azil është një rrugë pa krye

Ambasadorja: 
Kriteret për 
punësim në 
Gjermani 

Gjatë vitit 2017, Gjermania është parë si destinacioni 
kryesor nga shumë shqiptarë që duan të largohen prej 
vendit për një jetë më të mirë. Në një kohë që radhët 
në dyert e ambasadës gjermane sa vijnë ...
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PAGESA E KABLLORIT

Tentuan të therin 
një 37-vjeçar,

vihen në pranga 
Erjon e Igli Hoxha
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PARKU I LIQENIT

Nis ndërtimi i 
pistës së vrapimit, 
Veliaj: S’tolerojmë
ndërtimet pa leje 

SENIDA MESI ZV/KRYEMINISTRE. KRYEMADHI: REVOLTE NGA VETE SOCIALISTET

QEVERI ME 13 MINISTRA, 
RAMA: NIS EPOKE E RE

Lojërat bizantine 
Beograd-Shkup si strategji tensioni

Kriza diplomatike midis Serbisë 
dhe Shkupit mbaroi ashtu si nisi, 

artifi ciale dhe bizantine. E nisi Serbia 
në 20 gusht me vendimin e padëgjuar 
ndonjëherë ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga SHABAN MURATI i

Vijon në faqen 20

Pas dëbimit të emigrantëve, 
mungon krahu i punës

Një zonë rurale në Pensilvani po 
përballet me pasojat e ashpërsimit 

të politikave të administratës “Trump” 
ndaj emigracionit të paligjshëm. Bizne-
set dhe ekonomia...

Dje
 ‘Zëri i Amerikës’ në Nga BILL RODGERS 

Cilët janë anëtarët e rinj të kabinetit, Basha: Qeveria e re, thellim i 
korrupsionit e krimit. Gramoz Ruçi do të jetë kryetar i parlamentit

Nga VOLTIZA DURO

 

U arrestua për 
ndërtim pa leje,
lirohet oficeri 

i krimeve

ROLAND SKENDERI
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Kejdi Mehmetaj: 
Sfida në parlament 

dhe jeta ime 
jashtë politikës 

Suplement

“SUMMER PAGES” “Drogën e kisha për përdorim vetjak”. Nisin verifikimet nëse ka pasur dërgesa të tjera

Trafikimi i armëve nga Rinasi, si u zbuluan 2 miqtë

Në faqen 7

Saimir Çullhaj: S’kam lidhje me rastin. Sot i jepet masa nga Gjykata
Nga XHENSILA KODRA pranë policisë bënë me dije 

se kjo është prova më e fortë 
që hetuesit kanë ndaj të ar-
restuarit Saimir Çullhaj, dhe 
bashkëpunëtorit të tij, tash-
më i shpallur në kërkim, N.F. 
Tri pakot me pjesë kallash-
nikovi u zbuluan në aeroport 
gjatë skanimit, dhe ...

Dy personat e identifi-
kuar nga policia që bënë 

dërgesën e tri pakove me 
armë në aeroportin e Ri-
nasit e që destinacioni për-
fundimtar do të ishte Lon-
dra, u zbuluan nga shenjat e 
gishtave. Burime të besuara 

EKSKLUZ
IVE
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FAQJA E PARE

EMRAT
QEVERIA E RE



MINISTËR I
DIASPORËS
PANDELI MAJKO
Karriera kulmon në
1998-1999 ku ishte
kryeministër në
qeverinë e
Shqipërisë. Po këtë
post, e mbajti për 8
muaj në 2002. Anëtar
i Komisionit
Parlamentar për
Hartimin e
Kushtetutës Shqiptare
në vitet 1997-1998.

MINISTËR I
BRENDSHËM
FATMIR XHAFAJ
Eshtë zgjedhur deputet
i PS-së në katër
legjislatura dhe është
kryetar i Komisionit
për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut.
Ka kryer studimet
në Fakultetin e
Shkencave Politiko -
Juridike, dega
Drejtësi.

MINISTRE E
MBROJTJES
OLTA XHAÇKA
Në 2006 ka qenë
hartuese projektesh
për organizata
joqeveritare në
Amerikë, si dhe pjesë
aktive e shoqërisë
civile, në fushën e të
drejtave të njeriut dhe
mirëqeverisjes. Ka
qenë pedagoge e
Marrëdhënieve
Ndërkombëtare.

MINISTËR I
JASHTËM
DITMIR BUSHATI
Ka punuar si asistent/
ligjor në Tribunalin
Penal Ndërkombëtar
për ish-Jugosllavinë,
në zyrën e Presidentit
të Republikës së
Shqipërisë, këshilltar
ligjor në Kushtetuese,
drejtor i Përafrimit të
Legjislacionit në
Ministrinë e
Integrimit.

ZËVENDËSKRYEMINISTRE
Mesi vjen nga Shkodra. Është diplomuar në
Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik, dega
Administrim-Biznes, në vitin 2000. Ka hyrë në
politikë në 2015, kur edhe u bë anëtare e Këshillit
Bashkiak Shkodër. Ajo ka një eksperiencë 17-
vjeçare si drejtuese në sistemin bankar.

Senida Mesi

Rama nuk e rizgjodhi ministër, Tahiri: Kemi rrugë të gjatë përpara

Kush janë emrat që ngelën
jashtë kabinetit të ri qeveritar
Kryeministri: Nga 19 ministri, mbeten 11
Kryeministri Edi

Rama prezantoi dje
qeverinë e re. Pasi i

shpalli një nga një emrat e
"skuadrës" së tij të re, Rama
deklaroi se nga 19 ministri,
do të ngelen vetëm 11 të til-
la. Por, mes emrave të min-
istrave, 3 prej tyre ishin të
rinj dhe 7 u rikonfirmuan.
Por kush ngelet jashtë liste
nga emrat e atyre që ishin
pjesë e kabinetit të man-
datit të parë të qeverisë
"Rama"? Mes atyre që nuk
u zgjodhën, që ikën dhe apo
zëvendësuan në prag fush-
ate, ishte edhe Eduard Shal-
si, i cili zëvendësoi Bledi,
ministrit të Shtetit për
Pushtetin Vendor. Por nëse
Xhafaj, Xhaçka dhe Klosi
mbetën në kabinet, Shalsi
jo. Nga ana tjetër, në një
kohë kur Tahiri dhe Beqaj
ikën për të fituar zgjedhjet
bashkë me Çuçin, ata nuk u
zgjodhën më. Niko Peleshi
nuk do të jetë më zv/kryem-
inistri në qeverinë "Rama
2". Kryeministri Edi Rama si
zëvendësuese të Peleshit, i
cili do të mbajë postin e min-
istrit të Bujqësisë dhe Zhvil-
limit Rural, ka zgjedhur një
femër. Ajo është Senida
Mesi, për të cilën Rama tha
se vjen nga sektori bankar,
ka mbaruar në një univer-
sitet prestigjoz në Gjermani.
"Fokusi do të jetë ecuria e
riorganizimit të institucion-
eve," tha kreu i qeverisë Edi
Rama për detyrën e zv/
kryeministres. Ndonëse ata
u "sakrifikuan" për zgjedh-

jet e 25 qershorit, duke
hequr dorë nga postet e tyre
të ministrave, përfundimi
për Saimir Tahirin, Ilir Beqa-
jn, Bledi Cuçin dhe Blendi
Klosin nuk ishte i njëjtë.
Por, pavarësisht kësaj, siç
duket fitorja e PS-së në
qarkun e Tiranës me 18 man-
date duket se nuk ka qenë
bonus për Tahirin për t'u
shpërblyer me postin e min-
istrit të Drejtësisë. Siç shi-
het, Rama ia dedikon krye-

bashkiakut Erjon Veliajt fi-
toren spektakolare në Ti-
ranë. Ish-ministri i
Brendshëm, Saimir Tahiri, i
cili mendohet se do t'i beso-
hej ministria e Drejtësisë,
theu dje heshtjen. Me anë të
një mesazhi në faqen e tij të
"Facebook"-ut, Tahiri u ka
uruar suksese të gjithë
kolegëve të tij. Mes të tjerash
Tahiri ka paralajmëruar se
rrugë e gjatë do i presë për-
para. "Suksese kolegëve.

Rrugë e gjatë përpara", ku
shihet në një foto i buzëqe-
shur. Aktualisht Tahiri ësh-
të kreu i PS-së në Tiranë,
ndërsa në media u përfol se
atij do t'i ngarkohej detyra e
ministrit të Drejtësisë, kjo
dhe për shkak të rezultatit të
mirë në zgjedhjet e 25 qer-
shorit. Mes emrave të ish-
ministrave të përjashtuar
është edhe Beqaj, i cili nuk
arriti rezultat shumë të mirë
në Dibër, e njëjta situatë që

u përsërit edhe me Çuçin në
Gjirokastër, pasi postin e
ministrit e mbajti vetëm
Kumbaro. I vetmi i "shpërbly-
er" nga lista e të shkarkuarve
pak para zgjedhjeve ishte
Blendi Klosi, i cili sipas
Ramës, arriti rezultat pozitiv
në zgjedhjet në Berat. Pak

EMRAT, KUSH MBETI JASHTË QEVERISË

1- Mimi Kodheli: Mbante postin e ministres së Mbrojtjes

2- Saimir Tahiri: Mbante postin e ministrit të Brendshëm

3- Ermonela Felaj: Mbante postin e ministres për

Parlamentin

4- Ilir Beqaj: Mbante postin e ministrit të Shëndetësisë

5- Milva Ekonomi: Mbante postin e ministres së

Ekonomisë

6- Eglantina Gjermeni: Mbante postin e ministres së

Zhvillimit Urban

7- Milena Harito: Mbante postin e ministres së Inovacionit

dhe Administratës Publike

8- Eduard Shalsi: Mbante postin e ministrit të Shtetit për

Pushtetin Vendor

muaj para zgjedhjeve, erdhi
dhe urdhri i kryeministrit që
Tahiri të hiqte dorë nga min-
istria e Brendshme, Çuçi nga
ministria e Shtetit për Push-
tetin Vendor, Beqajn nga min-
istria e Shëndetësie, Klosin
nga Ministria e Mirëqenies
Sociale.

ISH-MINISTRI

Ish-ministri i Brendshëm, Tahiri ka
paralajmëruar se rrugë e gjatë do i presë

përpara. "Suksese kolegëve! Rrugë e
gjatë përpara", shprehet Tahiri.

“Qeveria  “Rama 1”
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ANËTARËT E QEVERISË "RAMA 2"

 FAQJA E PARE

MINISTËR I
EKONOMISË
ARBEN AHMETAJ
Ka përfunduar
studimet për gjuhë
angleze dhe ka
punuar si këshilltar për
Çështjet Fiskale pranë
Bankës Amerikane të
Shqipërisë, shef i
Kabinetit të Ministrit të
Financave, zv/ministër
i Integrimit dhe i
Ministrisë së
Energjisë.

MINISTRE E
SHËNDETËSISË
OGERTA
MANASTIRLIU
Gjatë viteve
2005-2011, ka
drejtuar Drejtorinë e
Strehimit dhe
Shërbimit Social, ku
ka qenë një nga
kontribuueset
kryesore në hartimin
dhe vënien në zbatim
të Strategjisë Lokale
të Strehimit Social.

MINISTRE E
ARSIMIT
LINDITA NIKOLLA
Në politikë hyri në
2003, vit që u zgjodh
edhe këshilltare e
Këshillit të Njësisë
Bashkiake Nr.1,
Tiranë. Është zgjedhur
për dy mandate në
periudhën 2007- 2011
dhe 2011-2013,
kryetare e Njësisë
nr.1, ndërsa në 2013,
deputete e Tiranës.

MINISTËR I
ENERGJISË
DAMIAN GJIKNURI
Ka kryer disa studime
pasuniversitare në
Qendrën për Politikat
e Sigurisë në Gjenevë
(2000) dhe të Drejtë
Ndërkombëtare në
Universitetin e
Leidenit, Holandë
(1994). Është anëtar i
Kryesisë së PS dhe
sekretar për Çështjet
Zgjedhore.

MINISTËR I
TURIZMIT
BLENDI KLOSI
Veprimtaria politike
është mjaft e pasur
me angazhime si
zëvendësministër i
Pushtetit Lokal,
kryetar i Komisionit
për Reformën
Zgjedhore, ministër i
Shtetit gjatë
periudhës 2002-2004
dhe ministër i Rinisë,
në vitin 2004-2005.

MINISTRE
E KULTURËS
MIRELA KUMBARO
Vjen nga bota
akademike dhe ka një
angazhim aktiv në
shoqërinë civile ku ka
kontribuar në fushat e
kulturës, arsimit dhe
problemeve sociale.
Ajo është përkthyese,
publiciste dhe
eksperte ndërko-
mbëtare për projekte
ndërkulturore.

MINISTËR I
BUJQËSISË
NIKO PELESHI
Karriera politike fillon
në tetor të 2004-ës,
kur emërohet Prefekt
i qarkut Korçë dhe e
ushtron këtë funksion
për rreth një vit. Në
vitin 2005, zgjidhet
kryetar i PS-së së
Korçës. Në zgjedhjet
lokale të shkurtit 2007
zgjidhet kryetar
Bashkie i Korçës.

MINISTRE PËR
SIPËRMARRËSIT
SONILA QATO
Qato mbante postin e
drejtoreshës së
Përgjithshme të
Agjencisë së Kthimit
dhe Kompensimit të
Pronave. Gjatë
drejtimit të kësaj
agjencie znj.Qato
është vlerësuar për
punën e saj, ndërkohë
që tashmë bëhet pjesë
e qeverisë "Rama 2".

MINISTRE E
DREJTËSISË
ETILDA GJONAJ
Aktualisht ajo është
zv/ministre e
Drejtësisë dhe me një
formim e karrierë të
respektuar e cila u bë
edhe shkak që
përpara disa kohësh
grupi  parlamentar i
PS-së ta mbështeste
për të marrë rolin e
komisionerit kundër
Diskriminimit.

Kryetar i Kuvendit,
Gramoz Ruçi

Gramoz Ruci veprimtarinë politike Z.Ruçi e ka ni
sur në vitin 1978 ku deri në vitin 1991 ka qenë

nëpunës në organet partiake dhe shtetërore. Në peri-
udhën shkurt-qershor të vitit 1991 ka qenë ministër i
Punëve të Brendshme. 1998-1999 ka qenë sekretar orga-
nizativ dhe kreu i grupit të
PS-së. Nga viti 2010 e në
vazhdim Ruçi mban postin
e kryetarit të Grupit Par-
lamentar të PS-së dhe atë të
kryetarit të Asamblesë Ko-
mbëtare të PS-së. Zoti Ruçi
është zgjedhur deputet i PS-
së Socialiste në gjashtë
legjislatura dhe aktualisht
është anëtar në Komision-
in për Integrimin Europian.

Rama sulmon LSI: Nuk na duhen inspektorët "banda", do shkrijmë policinë "gri"

Qeveria e re me 13 ministra,
rikthehen të dorëhequrit

KREU I GRUPIT
TË PS, TAULANT
BALLA
Balla ka qenë anëtar i
Kabinetit të
Kryeministrit Fatos
Nano. Prej vitit 2005
është deputet në
Kuvendin e
Shqipërisë si
përfaqësues i rrethit
Librazhd. Balla është
zëvendëskryetar i
Komisionit për
Integrimin Europian.

Kryeministri Edi
Rama shpalli dje
emrat e kabinetit të

ri qeveritar. Nga Asambleja
e Partisë Socialiste, Rama
deklaroi se kjo qeveri do të
ketë 13 ministri, duke shkr-
irë disa prej tyre. Mes em-
rave që iu besua sërish
drejtimi i vendit, kishte
vetëm 3 emra të rinj, ndër-
sa u rikonfirmuan pozicioni
drejtues në ministri për 7 të
tjerë. Ndërkohë, Niko Pe-
leshi, nga zëvendëskryemi-
nistër gjatë mandatit të
parë, iu besua ministria e
Bujqësisë dhe Zhvillimit
Rural. Rama e nisi prezan-
timin e "skuadrës" së tij nga
kreu i ri i Kuvendit, duke ia
besuar këtë post Gramoz
Ruçit, detyrë që më herët e
kishte presidenti Ilir Meta.
Postin e dytë që ai prezan-
toi ishte ai i kryetarit të
Grupit parlamentar të PS, që
iu ngarkua Taulant Ballës.
PLATFORMA

Kryeministri, gjithashtu,

foli për pikat bazë mbi të
cilat do të mbështetet qever-
ia në 4 vitet e ardhshme. "Do
bëjmë largime në bllok drej-
torësh apo strukturash sh-
tetërore, siç janë drejtoritë
e bujqësisë, apo policia gri,
e cila do shkrihet që në
mbledhjen e parë të qever-
isë, se këto struktura kanë
vdekur me kohë, por kanë
mbetur gjallë nga sistemi
kanceroz i koalicionit. Do zh-
dukim grabitqarët e partive

të lidhura në trup me qever-
inë. Kudo ku është shpikur
një drejtori, është marrë një
drejtor për t'i marrë shpirtin
qytetarit. Të marrësh një
shërbim në Shqipëri është
njësoj si të kalosh në nivele
të ndryshme persekutimi",
tha kryeministri. Rama tre-
goi disa nga tiparet e reja të
qeverisë së tij për këtë man-
dat. Ai theksoi se një ndër ti-
paret themelore do të jetë be-
snikëria, ndërsa tha se kjo do
të jetë "gjallë apo vdekur".
"Fitorja e 25 qershorit mund
të jetë e para e një epoke të
re politike për Shqipërinë
ose e fundit për një kohë të
gjatë. Do jetë e fundit, nëse
ne nuk e shohim se kundër-
shtarët e dobët që kemi e
bëjnë pushtetin që na është
besuar kundërshtarin tonë
më të rrezikshëm, ndërsa do
jetë vetëm e para nëse e kup-
tojmë që fati i kësaj super
sfidë varet i gjithi nga sa dhe
si ne do e mbrojmë këtë push-
tet nga vetvetja. Pesha e

madhe e kësaj përgjegjësie
që na u besua, është mundë-
sia jonë unikale për të
përmirësuar situatën. Kjo
na është dhënë si shpatë
kundër padrejtësisë", tha
z.Rama.
PËR LSI-në

Kryeministri Edi Rama
sulmoi LSI-në, aleatin gjatë
qeverisjes në mandatin e tij
të parë. Ai theksoi se vendit
nuk i duhen aq shumë ins-
pektorë, që sipas tij janë kthy-
er si banda dhe se nuk janë
për njerëzit. Një prej inspek-
toreve, siç është ai i Mjedisit
e ka LSI. Mes të tjerash ai tha
se: "Policia gri do të shkrihet
që në mbledhjen e parë të
qeverisë së re. Ne duhet të
ngrysemi e të gdhihemi me
merakun e atyre që nuk janë
këtu. Janë banda. Çfarë për-
fitimesh ka? Asgjë. Ne do të
synojmë të bëhemi shteti i
parë në Europë qe ka num-
rin më të vogël për dokumen-
tet brenda 4 viteve. Do të syn-
ojmë që të vendosim rregul-

- Gramoz Ruçi, Kryetar Kuvendi.
- Taulant Balla, kryetar i Grupit Parlamentar të PS
- Senida Mesi, zëvendëskryeministre
- Pandeli Majko, ministër i Shtetit për Diasporën
- Sonila Qato, ministre e Shtetit për Sipërmarrësit
- Ditmir Bushati, ministër i Jashtëm
- Fatmir Xhafaj, ministër i Brendshëm
- Olta Xhaçka, ministre e Mbrojtjes
- Etilda Gjoni, ministre e Drejtësisë
- Mirela Kumbaro, ministre e Kulturës
- Arben Ahmetaj, Ministër i Financave, ku shkrihet edhe

Ministria e Ekonomisë dhe e Mirëqenies Sociale
- Ogerta Manastirliu, ministre e Shëndetësisë dhe

Kujdesit Social
- Lindita Nikolla, ministre e Rinisë, Arsimit dhe Sportit
- Damian Gjiknuri, Ministër i Energjisë dhe Infrastrukturës
- Niko Peleshi, ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
- Blendi Klosi, ministër i Turizmit dhe Mjedisit

lin bazë për marrjen e doku-
menteve. Do të jetë zyra që
do ta marrë në një institu-
cion tjetër dokumentin për
qytetarin. Qytetari duhet ta
takoje veç një herë shtetin
për një dokument"
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Kryetarja e LSI: Qeveri që shpërblen bandat me ministri, grabitën me "sukses" votat

Qeveria e re, Kryemadhi: Revolta
popullore nga vetë socialistët

"Indinjata dhe klithma e popullit do jenë makthi i Ramës"

Përplasje PS-LSI, Bushati: Presim kontributin e opozitës

Gjosha: LSI ka kontribut
të çmuar për integrimin

PETRIT VASILI
Kreu i grupit Parlamentar të LSI, Petrit Vasili ka
reaguar pas publikimit të emrave të kabinetit të ri
qeveritar në Asamblenë e PS. Përmes një statusi në
‘Facebook’ Vasili thotë se “qeveria qe lindi sot asgjësoi
që në lindje të saj integrimin europian dhe ekonominë.
Qeveria që lindi sot nga gropa e ujërave të zeza të
votave të drogës dhe të krimit asgjësoi që në lindje të
saj integrimin europian, asgjësoi ekonominë dhe
ricikloi banditizmin politik të udhëhequr nga
shkollëpakti dhe anti-morali. Sa turp!…”.

Reagimi

Valentina Madani

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
qeverinë "Rama 2", e

cilëson qeverisje të vjetër,
që po çon Shqipërinë drejt
një humbëtire të pan-
dalshme ekonomike dhe
shpirtërore. Kryemadhi
akuzoi se Rama shpërbleu
me ministri banditët që
vodhën votat e 25 qershorit.
Shkrirjen e ministrive,
Kryemadhi e shpjegon me
idenë se çdo bandë që grabi-
ti me sukses votat për llog-
ari të Ramës në zgjedhjet e
qershorit, do të ketë një in-
stitucion të tillë nën kon-
troll, si shpërblim ndaj këtij
mundi. Kryemadhi shkruan
në "Facebook" se një revoltë
e madhe popullore do të fil-
lojë, madje nga vetë social-
istët dhe nga vetë policët.
Sipas kryetares së LSI-së,
ndërgjegjja shpërthen kur
krijohen kushtet e duhura.
Ajo bëri të qartë se protes-
ta, zhgënjimi dhe klithma e
popullit do të jenë forca e
LSI-së, njëkohësisht dhe
makthi i Edi Ramës. "Forcë
e re qeverisëse?! E vetmja
gjë e re në këtë qeveri të re
me qeverisje të vjetër, do të
jetë fakti se Shqipëria po
shkon drejt humbëtirës së
pandalshme! Dhe jo vetëm
ekonomike, por edhe
shpirtërore. Sepse "Qeveria
e re" e kryeministrit të
vjetër, me votat e blera nga
paratë e krimit nuk është
dhe nuk do të jetë më gjë
tjetër tashmë, përveçse një
instrument me pak ministri
ku secila do të ketë si ko-
manduese të saj, bandën për-
katëse që grabiti me "suk-
ses" votat.

Sepse vetëm kështu
mund t 'iu shpërblehet
"mundi" dhe "sakrifica" e
kriminelëve dhe trafi-
kantëve që përfshiu në
zgjedhjet e 25 qershorit,
kryeministri i ardhshëm",
shprehet zj.Kryemadhi. Si-
pas saj frika që ka nga ajo
çfarë ai ka gatuar, është
tashmë e pranishme në çdo
veprim te tij. "Frikë që ai
mendon ta largojë, duke i
mbushur mendjen vetes se

ky popull nuk kupton dhe
se nuk ka as kujtesë, as sy
dhe as mendje të shëndoshë
për të gjykuar. Kjo është qe-
sharake, por edhe e dhimb-

shme, kur sheh se deri ku
shkon humori dhe tallja e
tij me shqiptarët. Vetëm dje
oligarkët morën në telefon
gjithë portalet për të hequr

artikuj për aferat e minis-
trave të qeverisë së tij të
djeshme, me kompanitë
ruse të biznesit dhe jo
vetëm, në kurriz të sh-
qiptarëve! Eh, sa do të dëg-
jojmë dhe do të shikojmë!

Por për një gjë jam e bin-
dur, se revolta e madhe pop-
ullore do të fillojë së pari,
nga vetë socialistët! Madje
edhe nga vetë policët dhe
nga të gjithë ata, që u për-
doren si transportues të
parave të krimit për blerjen
e votës. Sepse në fund të
fundit, ndërgjegjja është
diçka që nuk blihet as
shitet përfundimisht, por
rri e strukur dhe shpërthen
kur krijohen kushtet e du-
hura! Prandaj protesta, in-
dinjata, zhgënjimi dhe
klithma e popullit do jetë
makthi i tij dhe forca jonë",
shprehet kryetarja e LSI.

DEPUTETI I LSI
Nënkryetari i LSI, Endrit Braimllari,
shprehet se qeveria “Rama” nuk
përfaqëson interesin e qytetarëve, por
është qeveri e dalë nga paratë e drogës
dhe krimit. Ai deklaron se Rama përmes
kësaj qeverie kërkon të marrë peng dhe
të mbrojë interesat e atyre që
shpërndanë paratë e drogës.

VANGJEL DULE
Ish-aleati i socialistëve, Vangjel Dule sot në
opozitë bashkë me PD është i qartë për
dështimin e qeverisë "Rama 2", në katër vitet
e ardhshme. Përtej emrave të ministrave, Dule
e sheh problemin në gjenezë, te vetë Edi
Rama. Ai shkruan në "Twitter": “Kabineti i ri,
cikli 2 i të njëjtit rreth vicioz. Përtej ideve dhe
personave, Rama vetë, garancia e plotë e një
dështimi perfekt që në gjenezë!”

Pas zyrtarizimit të emrave të rinj të
qeverisë "Rama 2", Klajda Gjosha, që

në mandatin e parë të qeverisjes së Ramës,
mbante postin e ministres së Integrimit,
shprehet skeptike në lidhje me efektivite-
tin e të zgjedhurve të rinj të Ramës për
integrimin e vendit në BE. "Mendova se
qeveria e re do të niste me prioritetin mad-
hor të Shqipërisë dhe shqiptareve që ësh-
të integrimi europian i ven-
dit, me vizionin apo
strategjinë se si Shqipëria
do të shkojë drejt çeljes se
negociatave. Integrimi nuk
është shpallja me zhurmë
e qeverisë së re dhe as
mbledhjet e asambleve të
partive politike, përkun-
drazi është një mori kriter-
esh, një koordinim i
pafundmë procesesh e mbi
të gjitha është seriozitet dhe respekt për
institucionet dhe funksionimin e tyre. Jam
e bindur se Ministria e Integrimit do të
atashohet diku në ndonjë cep të qeverisë,
por kurrë nuk kisha menduar se as nuk
do të përmendej në fjalën e mbajtur mbi
qeverinë e re! Thua vallë nuk është më
prioritet? Uroj të jem gabim për sa kohë

kemi fëmijë që rrisim në Shqipëri dhe ku
e vetmja shpresë për një shtet funksion-
al është pikërisht ky proces historik i
vendit", deklaroi ish-ministrja e Integrim-
it. Pas reagimit të saj reagoi ministri i Jas-
htëm, Ditmir Bushati. Ai e ftoi Gjoshën
dhe LSI që të jenë pjesë e çështjeve të
integrimit të Shqipërisë në BE. "S'ka
vend për shqetësim. Integrimi në BE do

jetë kryefjala e reformave
tona. Mirëpresim kontrib-
utin e opozitës, përfshirë
tëndin Klajda ", citohet në
mesazhin e tij. Po Gjosha
iu kundërpërgjigj: "Pa
merak i dashur Ditmir,
kontributi i LSI dhe i imi
personal do të jetë gjithnjë
në funksion të procesit të
integrimit, pasi vetëm
kështu Shqipëria do të

shpëtojë njëherë e mirë nga, korrupsio-
ni, krimi i organizuar, blerja e votës. Ndaj
dhe ndjejmë keqardhje që flamuri për
këtë proces ngrihet nga qeveria dhe
kryeministri sa herë i intereson dhe har-
rohet që është prioritet kombëtar i të
gjithë shqiptarëve e nuk përmendet në
këtë mandat të dytë! Suksese!"

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi
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Berisha: Me Ruçin në krye të Kuvendit, Rama mbron trashëgiminë e tij të zezë familjare

Qeveria e re, Basha: Thellim
i korrupsionit dhe krimit

"Rikthim në pushtet i elitës komuniste"

Ruçi në krye të
Kuvendit, PD:

Të bllokohet me
çdo mjet

Pas zgjedhjes së Gramoz
Ruçit si kryetari i ri i

Kuvendit të Shqipërisë,
nga kryeministri Edi Rama
në Asamblenë e PS, ka
ardhur reagimi i parë nga
PD. Fabian Topollaj, anëtar
i Këshillit Kombëtar dhe
njëkohësisht këshilltari i
PD-së në Bashkinë e Ti-
ranës, ka kërkuar te blloko-
het zgjedhja e tij në këtë
post, pasi e ka quajtur
"ministri i Brendshëm i
diktaturës". "Deputetët e
PD dhe populli duhet të
bllokojnë me çdo mjet zyr-
tarizimin e ministrit të
Brendshëm të diktaturës
në postin e kryetarit të
Kuvendit. Kjo kërkon
vetëm vullnet opozitar dhe
dashuri për demokracinë,"
shkruan Topollaj. Po dje
deputetja e PD-së Valenti-
na Duka, akuzoi se Rama
ka shpallur një masakër
ndaj administratës pub-
like dhe po përgatitet për
fushatën e spastrimeve
politike në administratë.

Qeveria e re,
Paloka: Bashkim
i kryehajdutëve
Kreu i Grupit Par

lamentar të PD-së,
Edi Paloka me anë të një
statusi nuk kurseu iron-
inë, duke shtuar se
Rama nuk zhgënjeu me
emrat e rinj të minis-
trave. "Rama nuk zhgën-
jeu. Ruçi, Balla, Ah-
metaj, Gjiknuri, Xhafaj,
Bushati, Peleshi, Klosi,
Qato…Një bashkim i
krye hajdutëve të katër
viteve të shkuara (që jo
rastësisht ishin dhe në
krye të sistemit të
blerjes se votave) dhe
përfaqësuesve më të den-
je të nomenklaturës
kriminale komuniste,
pinjollë direkt të ish-By-
rosë Politike. Duke ju
referuar dhe statusit tim
përpara zbulimit të em-
rave, po edhe në atë as-
pekt Rama nuk zhgën-
jeu, ia kaloi Caligulës. Ka
një shprehje që thotë se
"Çdo popull meriton
qeverinë që ka". Nuk e di
a e meritojmë vërtetë të
drejtohemi nga këta…?",
shkruan z.Paloka.

"Qeveria në shërbim të kryeministrit"

Mediu: Rama po ndjek mënyrën e Chavez

Valentina Madani

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha akuzoi dje
kryeministrin Edi

Rama se me emrat e qever-
isë së re nuk bëri gjë tjetër
veçse thelloi krimin dhe ko-
rrupsionin në vend. Sipas
Bashës nuk ka asgjë të re me
shpalljen e emrave përveçse
rikthim në pushtet të elitës
komuniste. "Asgjë e re, vazh-
dim dhe thellim i së keqes.
Kjo është qeveria e thellim-
it të korrupsionit dhe krim-
it. Jo vetëm Edi Rama, por
edhe Fatmir Xhafa, Arben
Ahmetaj, Damian Gjiknuri e
pothuajse të gjithë ministrat
e tjerë janë garancia e pro-
vuar për korrupsionin dhe
krimin. Kjo është qeveria e
konsolidimit të rikthimit në
pushtet të elitës komuniste.
Tridhjetë vjet pas rënies së
komunizmit, Shqipëria sot
drejtohet nga disa nga figu-
rat famëkeqe komuniste ose
pinjollët e tyre nga Edi Rama
te Gramoz Ruçi, Fatmir
Xhafaj, Bushati e Qato e qin-
dra të tjerë në poste kyçe
qeverisëse", shkruan
z.Basha në "Facebook". Sipas
tij kjo është qeveria e
thellimit të sundimit privat
të Edi Ramës dhe një grush-
ti njerëzish. "Kush mendoi
se "takimet me popullin" dhe
ballafaqimi me hallet e rën-
duara të njerëzve e bënë Edi
Ramën të reflektojë, sot kup-
toi që kjo qeveri nuk do jetë
kurrë qeveria e popullit dhe
nuk do punojë kurrë për pop-
ullin. Opozita ka detyrën
dhe përgjegjësinë që bashkë
me qytetarët të mos lejojë të
shkojë deri në fund ky pro-
jekt i zi për vendin tone", u
shpreh kreu i PD-së.
ISH-KRYEMINISTRI

Ish-kryeministri, Sali
Berisha e cilësoi qeverinë
"Rama 2" si lukuni të tepsisë
dhe ministrat e rinj, bij të
krimit. Me anë të një reagi-
mi në "Facebook", Berisha
ka komentuar të gjithë min-
istrat e zgjedhur, ndërsa nuk
ka kursyer akuzat për gjith-
secilin. "Qeveria e Noriegës
si lukuni e tepsisë, bijë e
krimit, vjedhjes dhe klep-
tokracisë!

Te dashur miq, Noriega
njoftoi shqiptarët për emrat
e qeveri-tepsisë së tij, në të
cilën spikasin bosët krye-
sorë të korrupsionit dhe
vjedhjeve të qeverisë së më-
parshme si: Damian Gjik-
nuri, mbi të cilin rëndojnë
akuzat e vjedhjes dhe shpër-
dorimit, së bashku me
Ramën në aferën e ÇEZ, e të
paktën të 630 milionë euro
dhe dhjetëra afera të tjera.
Mister Zho-Zho shpërblehet
për humbjen e Kavajës,
sepse ndan me Ramën, Ols-
in dhe familjarët e tjerë
fitime përrallore të lojërave
të fatit, në tatime, dogana

INTEGRIMI
"Ç'po ndodh me
qeverinë "Rama
2"?! Mungon
Ministria e
Integrimit!
Paqartësia: Nuk u
deklarua as
bashkimi i kësaj me
Ministrinë e
Jashtme. Lapsus,
mister, apo nuk ka
më integrim
europian!?",
shprehet deputeti i
PD-së Tritan
Shehu.

dhe në sistemin bankar. Fat-
mir Xhafa, krye kumbarë i
klanit më të fuqishëm të
trafikut të drogës, me kum-
barë vllaçko Agron Xhafën,
të dënuar tani së fundi me
20 vjet burg nga Gjykata e
Lartë e Italisë. Kështu Norie-
ga garantoi konsolidimin e
narko-shtetit të tij! Ditëzi
Bushati, përfaqësuesi më
besnik i diplomacisë së bllok-
menëve hoxhist, i damkosur
nga mediat ndërkombëtare
si i vetmi ministër i jashtëm
që në vizitën e tij zyrtare ka
shkuar në shtëpi publike
djemsh në Brazil. Ai ka ng-
ritur në ministri nepotizmin

e shkallës më të lartë! Ditë-
ziun, Rama nuk e heq dot.
Niko Peleshin, ministrin e
kanabisit dhe plantacioneve
të drogës në Shqipërinë
Juglindore, Pukë dhe gjetkë!
Ndrikull Xhaçka, famoze për
lidhjet e saj me botën e krim-
it dhe shpërdorimet e
mëdha me ndihmat me të
varfrit dhe vilë nga paratë e
piramidave! Ndrikull Man-
asterliu, famoze për vjedh-
jet, koncesionet dhe korrup-
sionin masiv së bashku me
Beqajn në sistemin e shën-
detësisë. Ndrikull Nikolla, të
cilës paratë e vjedhura në
tenderë dhe ryshfetet e uni-

versiteteve private i bëhen
vilë luksoze në Lundër etj.
etj. Ndrikull Kumbaro, që u
bë deputete për të çuar në
vend amanetin e gjyshit, por
që paratë e ministrisë i
ndanë me vllaçko Kumbar-
on! Dëshmitar i tepsi-qever-
isë, ish- kryeministri Majko!
Të dashur miq, siç e shihni
kjo është qeveri-tepsia, bijë
e vjedhjes, krimit, trafiqeve
dhe bllokut hoxhist. Ky ësh-
të kabineti me i inkriminu-
ar dhe më i korruptuar që
është instaluar ndonjëherë
që nga koha e diktaturës
gjer në ditët e sotme!",
shprehet z.Berisha.

Aleati i Lulzim Bashës,
Fatmir Mediu akuzon

Edi Ramën se po qeveris
me mënyrën e Presidentit
të Venezuelës, Hugo
Chavez. Mediu shprehet
në "Facebook" se qeveria
është e re, por zakoni i
vjetër. Përmes një statusi
në "Facebook" Mediu dek-
laron se qeveria është e re,
por zakoni i vjetër. Ndër të
tjera kreu i PR shprehet se
ish-Presidenti i Venezue-
lës, Hugo Chavez do kreno-
hej, pasi Rama po ndjek
me përpikëri mënyrën e
tij të qeverisjes. "Qeveri e
Re zakon i vjetër. Rama
konfir moj jo vetëm me
përbërjen, por dhe me atë
çka foli se këto vite që vijnë
do kemi vetëm një qeveri.
Ai është timonieri. Kush-

tetuta, ligjet, parlamenti, as-
gjë nuk ka rendësi. Fjalë
dhe demagogji pa fund.
Hugo Chavez do krenohej
se si Rama po ndjek me
përpikëri mënyrën e tij të
qeverisjes. Shtyllat krye-
sore të qeverisë: kontroll,
korrupsion, varfëri, pasig-
uri, largim masiv i njerëzve

të aftë nga Shqipëria.
Pushteti për të nuk është
shërbim dhe qeverisje për
njerëzit, por tepsia, që u
shërbehet njerëzve të tij
dhe atyre që punojnë për
të. Të tjerët duhet të duar-
trokasin vetëm kur t'i
thotë ai", shprehet kreu i
PR-së, Fatmir Mediu.

ZGJEDHJA

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

Fatmir Mediu

Fabian
Topollaj
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Gjatë vitit 2017-të,
Gjer mania është
parë si destinacioni

kryesor nga shumë sh-
qiptarë që duan të largohen
prej vendit për një jetë më
të mirë. Në një kohë që
radhët në dyert e ambasa-
dës gjermane sa vijnë e sh-
tohen, ambasadorja gjer-
mane në Shqipëri Suzanne
Schutz, në një intervistë
për "Gazeta Shqiptare" thek-
son se azilkërkimi është një
rrugë pa krye dhe e pash-
presë për shqiptarët. Ajo
bën me dije se tregu gjer-
man i punës ka një nevojë
për specialistë shumë të
mirë kualifikuar dhe që i
përmbushin të gjitha kriter-
et ligjore. Për të gjithë të in-
teresuarit publikohen sot
profesionet më të kërkuara
në tregun gjerman dhe të
gjitha procedurat që duhen
ndjekur për të siguruar një
vizë pune.

A ka haA ka haA ka haA ka haA ka hapur Gjerpur Gjerpur Gjerpur Gjerpur Gjermaniamaniamaniamaniamania
vende të reja pune këtë vit?vende të reja pune këtë vit?vende të reja pune këtë vit?vende të reja pune këtë vit?vende të reja pune këtë vit?

Më lejoni të them para-
prakisht diçka, nëse jemi
duke folur për vendet e
punës në Gjermani, një gjë
duhet të jetë plotësisht e
qartë për të gjithë ata sh-
qiptarë që janë të interesuar
për mundësi punësimi në
Gjermani, të udhëtosh drejt
Gjermanisë me qëllimin për
t'u punësuar atje dhe pasi të
mbërrish të kërkosh azil,
është një rrugë që nuk të
çon drejt një marrëdhënie-
je punësimi, por është një
rrugë pa krye. Gjermania e
ka kategorizuar Shqipërinë
si vend të sigurt origjine, që
do të thotë se kërkesat për
azil nga shtetasit shqiptarë,
ashtu sikurse edhe nga
vende të tjera të Ballkanit
Perëndimor, përpunohen
aktualisht mjaft shpejt dhe
refuzohen praktikisht në të
gjitha rastet. Azilkërkuesit
shqiptarë duhet që më pas
të kthehen në Shqipëri, e
nëse nuk e bëjnë këtë vull-
netarisht, por kthehen me
forcë, marrin ndalim-hyrje-
je një deri pesëvjeçar në të
gjithë hapësirën SCHEN-
GEN. Azil kërkimi, pra ësh-
të rruga e gabuar. Tani le t'i
kthehemi ekonomisë gjer-
mane: Ekonomia gjermane
rritet, tregu i punës zhvillo-
het mirë, por me dallime të
forta rajonale, duke nisur
nga punësimi thuajse i plotë
në qytetet jugperëndimore
deri në shifra të larta të pap-
unësisë në zonat rurale në
lindje të vendit.

Cilat  janë aktualishtCilat  janë aktualishtCilat  janë aktualishtCilat  janë aktualishtCilat  janë aktualisht
profesionet  më tëprofesionet  më tëprofesionet  më tëprofesionet  më tëprofesionet  më të
kërkërkërkërkërkuara?kuara?kuara?kuara?kuara?

Veçanërisht të kërkuara
janë infermierët e special-
iteteve, një profesion ky, për
të cilin duhet të jetë bërë

INTERVISTA PER “GAZETA SHQIPTARE”/ “Ja profesionet më të kërkuara”

Ambasadorja gjermane: 2100
shqiptarë aplikuan për punë

Suzanne Schutz: Të udhëtosh drejt Gjermanisë për t'u punësuar
dhe pasi të mbërrish të kërkosh azil, është një rrugë pa krye

Voltiza Duro

kualifikimi përkatës në sek-
torin shëndetësor. Këtu
bëjnë pjesë për shembull in-
fermierët /et e kirurgjisë.
Në Gjermani ka mungesa
edhe në kujdestarët në sh-
tëpitë e të moshuarve.
Kërkohen, gjithashtu, spe-
cialistë me formim për pro-
fesionet teknike, si p.sh.
mekatronikë, elektrikë go-
dinash si dhe specialistë në
sektorin e teknikave elek-
trike të një ndërmarrjeje
apo të automatizimit.

Çfarë kriteresh duhet tëÇfarë kriteresh duhet tëÇfarë kriteresh duhet tëÇfarë kriteresh duhet tëÇfarë kriteresh duhet të
përpërpërpërpërmbmbmbmbmbushin aushin aushin aushin aushin aplikuesit?plikuesit?plikuesit?plikuesit?plikuesit?

Në parim vlen teza që
tregu gjerman i punës ka
një nevojë të madhe krye-
sisht për specialistë shumë
të mirë kualifikuar. Edhe
specialistët e huaj kërko-
hen, por këtu vlen përsëri
rregulli. Ata mund të fil-
lojnë punën vetëm pasi
kanë përmbushur të gjitha
kriteret ligjore. Për të in-
teresuarit nga shtetet e
tjera, në kriteret e aplikim-
it bëjnë pjesë, krahas para-
qitjes së formularit të plotë-
suar në mënyrë të plotë dhe
me vërtetësi, edhe paraqit-
ja me çdo kusht e një kon-
trate pune detyruese për
palët ose miratimi paraprak

për vendin e punës nga
punëdhënësi në Gjermani.
Ky dokument duhet të
paraqitet paraprakisht. Dhe
në rastin e profesioneve të
kualifikuara është e domos-
doshme dëshmia e kuali-
fikimit nëpër mjet certi-
fikatave, diplomave ose,
nëse ka, një dëshmi për ush-
trimin e profesionit në fjalë.

Sa mund të zgjasin këtoSa mund të zgjasin këtoSa mund të zgjasin këtoSa mund të zgjasin këtoSa mund të zgjasin këto
procedura dhe cilat janëprocedura dhe cilat janëprocedura dhe cilat janëprocedura dhe cilat janëprocedura dhe cilat janë
dokumentet që kërdokumentet që kërdokumentet që kërdokumentet që kërdokumentet që kërkkkkkohenohenohenohenohen
deri në firderi në firderi në firderi në firderi në firmosjen e kmosjen e kmosjen e kmosjen e kmosjen e kon-on-on-on-on-
tratës së punës?tratës së punës?tratës së punës?tratës së punës?tratës së punës?

Negocimi i aplikuesit me
punëdhënësin potencial në
Gjermani deri në nënsh-
krimin e një kontrate pune
është natyrisht diçka që
ndodh mes punëmarrësit
dhe punëdhënësit. Shteti
gjerman në parim nuk përz-
ihet në këtë çështje. Kurse
procedura për aplikimin e
vizës që vjen pas nënsh-
krimit të kontratës mund të
zgjasë sipas rrethanave disa
javë. Në varësi të rasteve të
veçanta, zyra përkatëse gjer-
mane për të huajt duhet të
përfshihet në procedurë ku
dhe kryen pjesën më të mad-
he të përpunimit të aplikim-
it. Kështu përfaqësitë diplo-
matike gjermane nuk kanë

praktikisht ndikim në ko-
hën e përpunimit të ap-
likimit dhe në vendimmar-
rje.

A ka pasur aplikime përA ka pasur aplikime përA ka pasur aplikime përA ka pasur aplikime përA ka pasur aplikime për
viza pune nga shqiptarëtviza pune nga shqiptarëtviza pune nga shqiptarëtviza pune nga shqiptarëtviza pune nga shqiptarët
këtë vit drkëtë vit drkëtë vit drkëtë vit drkëtë vit drejt Gjerejt Gjerejt Gjerejt Gjerejt Gjermanisëmanisëmanisëmanisëmanisë
dhe sa është numri i tyre?dhe sa është numri i tyre?dhe sa është numri i tyre?dhe sa është numri i tyre?dhe sa është numri i tyre?

Shqiptarët janë ende
shumë të interesuar për
mundësitë e punësimit në
Gjermani. Pas hyrjes në fuqi
të të ashtuquajturit ligji për
emigrimin e ligjshëm për
Ballkanin Perëndimor, i cili
u mundëson shtetasve të
vendeve të Ballkanit Perën-
dimor sipas kritereve të cak-
tuara të punojnë në mënyrë
legale në Gjermani në pro-
fesione më pak të kuali-
fikuara, gjysmën e parë të
vitit 2017 kanë aplikuar për
vizë pune mbi 2.000 sh-
qiptarë. Përveç këtyre kanë
aplikuar 100 aplikues me
kualifikim të lartë dhe sh-
kencëtarë, disa të vetëpunë-
suar si dhe mbi 200 të tjerë
për viza arsimimi dhe kual-
ifikimi.

Po aplikime për stu-Po aplikime për stu-Po aplikime për stu-Po aplikime për stu-Po aplikime për stu-
dime në Gjerdime në Gjerdime në Gjerdime në Gjerdime në Gjermani ka pa-mani ka pa-mani ka pa-mani ka pa-mani ka pa-
sur dhe sa është numri isur dhe sa është numri isur dhe sa është numri isur dhe sa është numri isur dhe sa është numri i
tyre?tyre?tyre?tyre?tyre?

Në gjysmën e parë të
vitit 2017 aplikuan viza me

qëllim studimi dhe ndjekjes
së një kursi gjuhe rreth 240
persona.

Sa shqiptarë janë riatd-Sa shqiptarë janë riatd-Sa shqiptarë janë riatd-Sa shqiptarë janë riatd-Sa shqiptarë janë riatd-
hesuar në vendin e tyrehesuar në vendin e tyrehesuar në vendin e tyrehesuar në vendin e tyrehesuar në vendin e tyre
brenda këtij viti?brenda këtij viti?brenda këtij viti?brenda këtij viti?brenda këtij viti?

Çështja e të kthyerve
është, në fakt, një çështje
shumë e rëndësishme. Në
periudhën kohore nga jan-
ari 2017 e deri më sot janë
riatdhesuar në vendin e
tyre rreth 2.500 shqiptarë.
Ky numër përfshin person-
at që janë kthyer me
dëshirën e tyre si dhe ata që
janë kthyer forcërisht. Këtu
më duhet të përsëris edhe
një herë, kërkesat e pash-
presa për azil dhe qëndrimi
ilegal në gjermani do të
çojnë në mënyrë të pash-
mangshme në riatdhesimin
në Shqipëri të personave,
qoftë kjo edhe kundra vull-
netit të tyre. Pasojat janë
drastike. Kush e lë të shkojë
puna deri te dëbimi nuk do
të lejohet si rregull të udhë-
tojë për shumë vjet në Gjer-
mani ose në zonën SCHEN-
GEN. Për mua është, gjith-
ashtu, e rëndësishme që sh-
qiptarët e energjikë dhe të
zhdërvjellët, dhe unë kam
njohur shumë prej tyre,
nevojiten këtu në Shqipëri.
Gjermania dhe Bashkimi
Evropian bëjnë shumë që të
mbështesin Shqipërinë në
rrugën e saj të reformave
ekonomike dhe sociale. Por
në fund të ditës kushtet e
jetesës në vend duhet të
përmirësohen nga vetë sh-
qiptarët.

Sa  është  numri  iSa  është  numri  iSa  është  numri  iSa  është  numri  iSa  është  numri  i
azilkërazilkërazilkërazilkërazilkërkuesvkuesvkuesvkuesvkuesve dre dre dre dre drejt Gjerejt Gjerejt Gjerejt Gjerejt Gjer-----
manisë këtë vit?manisë këtë vit?manisë këtë vit?manisë këtë vit?manisë këtë vit?

Lidhur me temën e azil
kërkimit u shpreha edhe në
hyrje të intervistës. E
përsëris: azil kërkimi është
për shqiptarët një proce-
durë e pashpresë. Praktik-
isht të gjitha aplikimet për
azil nga shtetas shqiptarë
marrin përgjigje negative,
aplikuesit duhet të largohen
pas kësaj sërish nga Gjer-
mania, çka është e lidhur
me kosto të larta. Nëse
azilkërkuesit e refuzuar nuk
pranojnë të largohen me
dëshirën e tyre nga Gjerma-
nia, atëherë ata kthehen
forcërisht në vendin e
origjinës. Kjo procedurë
është e lidhur me një masë
ndalim-hyrjeje disavjeçare.
E megjithatë, në gjysmën e
parë të vitit 2017 rreth 3500
shtetas shqiptarë kanë bërë
kërkesë për azil në Gjer-

mani. Ky është problem si
për Gjermaninë ashtu edhe
për Shqipërinë, dhe ka
sjellë ndërkohë pasoja
konkrete këtu në Shqipëri:
ne përshëndesim faktin, që
prej datës 1 gusht 2017 të
këtij viti në të gjitha pikë-
kalimet kufitare si dhe në
aeroportin e Tiranës shteta-
sit shqiptarë, që udhëtojnë
jashtë vendit, kontrollohen
sistematikisht me urdhër të
Policisë së Shtetit sipas in-
strumenteve rregullatore të
BE-së. Katër kriteret e më-
poshtme do të duhej të
plotësoheshin në momentin
e largimit nga vendi: adresa
e saktë e akomodimit si dhe
një ftesë e pritësit në ven-
din e destinacionit; rezervi-
mi i biletës së kthimit si dhe
mjete financiare të mjaf-
tueshme për mbulimin e
shpenzimeve të qëndrimit.
Nëse nuk zotërohet një
rezervim hoteli, atëherë
kërkohet 100 euro për çdo
ditë qëndrimi në zonën
SCHENGEN. Nëse ekziston
konfirmimi i rezervimit,
atëherë mjaftojnë 50 euro
në ditë. Nëse udhëtarët nuk
plotësojnë njërin prej këty-
re katër kushteve atëherë
Policia Shqiptare e Kufirit
do të ndalë vijimin e
udhëtimit të tyre. Kjo do të
ketë për pasojë regjistrimin
në sistemin e të dhënave të
Policisë Shqiptare të Kufir-
it, çka mund të ndiqet even-
tualisht edhe nga një masë
e ndalim-daljes nga vendi.

Në krahasim me vendetNë krahasim me vendetNë krahasim me vendetNë krahasim me vendetNë krahasim me vendet
e tjera të rajonit, si oper-e tjera të rajonit, si oper-e tjera të rajonit, si oper-e tjera të rajonit, si oper-e tjera të rajonit, si oper-
on shteti gjeron shteti gjeron shteti gjeron shteti gjeron shteti gjerman ndaj Sh-man ndaj Sh-man ndaj Sh-man ndaj Sh-man ndaj Sh-
qipërisë?qipërisë?qipërisë?qipërisë?qipërisë?

Gjermania angazhohet
për të gjitha vendet e rajonit
në një shumësi fushash e
nivelesh. Përmend këtu të
ashtuquajturin proces të
Berlinit me iniciativat e tij
të shumta. Të gjitha shtetet
e Ballkanit Perëndimor
kanë natyrisht veçoritë e
tyre, por të gjitha i bashkon
fakti, që emigrimi për
qëllime punësimi në
drejtim të Gjermanisë nuk
mund të jetë i suksesshëm
përmes aplikimeve të pash-
presa për statusin e azilan-
tit apo përmes abuzimit me
lirinë e lëvizjes. Kjo është
një rrugë qorre për të gjithë
qytetarët dhe qytetaret e
këtij rajoni! Ndaj edhe
kolegët e mi nga përfaqësitë
e tjera të huaja e komuni-
kojnë këtë shumë qartë, një-
soj sikurse edhe unë.

Ambasadorja gjermane në
Shqipëri, Suzanne Schutz
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"Drogën e kisha për përdorim vetjak". Nisin verifikimet nëse ka pasur dërgesa të tjera

Trafikimi i armëve nga Rinasi, si u zbulua
32-vjeçari i arrestuar dhe miku i tij

Çullhaj mohon akuzën: S'kam lidhje me rastin

Policia u sekuestron trapan e disa vegla pune

Tentojnë të vjedhin bankomatin,
kapen në flagrancë dy turistë bullgarë

Autorët marrin me vete 35 mijë lekë të vjetra

Dy persona me maska kërcënojnë rojën
dhe grabisin pikën e karburantit

S A R A N D Ë  S A R A N D Ë  S A R A N D Ë  S A R A N D Ë  S A R A N D Ë  - Dy sh-
tetas bullgarë, të cilët
kishin shkuar për të
pushuar në Sarandë janë
arrestuar në flagrancë
nga policia e këtij qyteti,
pasi u kapën teksa po ten-
tonin të vidhnin një
bankomat pranë Portit
Detar të Sarandës.
Burime zyrtare të unifor-
mave blu bënë dje me
dije se ka qenë ora 06:10
e mëngjesit të së dielës
kur salla operative e Ko-
misariatit të Sarandës
është njoftuar nga qen-
dra e kontrollit të banko-
mateve se një i tillë po
tentohej të vidhej. Ngjar-
ja në fjalë po ndodhte në
lagjen nr.4 të qytetit,
pranë portit. Me të mar-
rë sinjalin, në vendin e
ngjarjes është gjendur
patrulla e policisë, e cila
ka bërë të mundur
kapjen në flagrancë të dy
shtetasve që po tentonin

të vidhnin me mjete pre-
rëse bankomatin e një
banke të nivelit të dytë, e
cila është vendosur në mje-
diset e një biznesi për sh-
kak të fluksit të turistëve
që ka kjo rrugë. Sipas poli-
cisë, në pranga kanë rënë
shtetasit Mihal Zarov, 28
vjeç dhe Aleksandër Doan,
të dy banues në Sofje, Bull-
gari. Pas vënies së tyre në
pranga, policia u gjeti dhe

u sekuestroi një trapan, si
dhe disa vegla të tjera që
do t'i ndihmonim ata në
kryerjen e vjedhjes së
bankomatit. Sipas poli-
cisë, dy bullgarët janë
pushues në Sarandë, por,
megjithatë, do hetohen
edhe për pjesëmarrje të
mundshme në ndonjë
vjedhje tjetër të ndodhur
gjatë muajve të fundit në
këtë qytet.                  ararararar.su.su.su.su.su.....

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një pikë kar-
buranti ka rënë pre e dy
grabitësve, të cilët ishin të
maskuar. Ngjarja e rëndë
është shënuar dje gjatë
orëve të para të mëngjesit
në aksin rrugor Novoselë-
Vlorë. Burime zyrtarë të
policisë së qytetit bregde-
tar bënë me dije se dy per-
sona të maskuar kanë gra-
bitur pikën e karburantit
rreth orës 04:35 minuta të
mëngjesit të djeshëm, të
cilët kishin mundur t'i
merrnin paratë rojës,
duke e kërcënuar këtë të
fundit. Ndërkaq, me të
marrë njoftimin për rastin
në fjalë, në vendin e ng-
jarjes kanë shkuar efek-
tivët e policisë dhe nga
verifikimet paraprake u ka
rezultuar se kanë qenë dy
shtetas, të cilët janë afru-
ar pranë pikës së kar-
burantit në këmbë e të
maskuar. Të dy këta perso-
na, fillimisht kanë kërcënu-

ar rojën e karburantit shteta-
sin me iniciale A.L., dhe i
kanë marrë (vjedhur) atij një
vlerë monetare prej 35.000
lekë të vjetra. Pas kësaj, poli-
cia menjëherë ka ngritur
pika të shumta kontrolli për
identifikimin dhe kapjen e
autorëve si edhe po punohet
për sqarimin e rrethanave të
ngjarjes. Ndërkaq, burime
pranë policisë bënë dje me
dije se roja i karburantit u

ka treguar oficerëve me
detaje se si ndodhi ngjar-
ja, dhe se sipas tij nuk
kishte asnjë mundësi për
të mos lejuar autorët të
merrnin paratë. Policia ka
sekuestruar edhe pamjet e
kamerave të sigurisë për të
verifikuar, nëse rasti në
fjalë është i vërtetë dhe
për të zbuluar dy agre-
sorët, apo kjo ngjarje ësh-
të një sajesë e rojës.

Xhensila Kodra

Dy personat e identi
fikuar nga policia që
bënë dërgesën e tri

pakove me armë në aeropor-
tin e Rinasit e që destinacio-
ni përfundimtar do të ishte
Londra, u zbuluan nga
shenjat e gishtave. Burime
të besuara pranë policisë
bënë me dije se kjo është
prova më e fortë që hetuesit
kanë ndaj të arrestuarit
Saimir Çullhaj, dhe bash-
këpunëtorit të tij, tashmë i
shpallur në kërkim, N.F. Tri
pakot me pjesë kallashnik-
ovi u zbuluan në aeroport
gjatë skanimit, dhe men-
jëherë për këtë rast policia
dhe prokuroria nisën he-
timet për trafikimin ndërko-
mbëtar të armëve. Brenda
pakove janë konstatuar tri
armë zjarri automatik mod-
el 56, të çmontuara. Pakot
ishin dërguar nëpërmjet një
kompanie postare dhe për
këtë, fillimisht hetuesit
nisën kërkimet duke veri-
fikuar pamjet e kamerave të
sigurisë të kësaj kompanie.
Por, njëkohësisht, eksperti-
mi që iu bë edhe tri kutive
në fjalë për të verifikuar
nëse ndonjëri prej autorëve
mund të kishte gabuar duke
lënë shenjash gishtash mbi

to, çoi në identifikimin e dy
personave që kishin bërë
edhe dërgesën. Ekspertët
zbuluan se ambalazhet që
ishin përdorur për mbulimin
e pjesëve të armëve dhe për
kutitë, ishin me një materi-
al qeseje plastike në të cilën
kishin mbetur gjurmët e
gishtërinjve të të dyshuarve.
Pas ekzaminimeve të tyre,
për policinë rezultoi se shen-
jat e gishtërinjve për-
putheshin me ato të Saimir
Çullhajt, 32 vjeç, si dhe të
shtetasit me inicialet N.F.
Pas kësaj, policia nisi kon-
trollet në banesat e tyre, ku
mundën të arrestonin vetëm
Saimir Çullhajn, banues në
Shijak, i dënuar më parë për
"Trafikim të narkotikëve".
Kurse në kërkim është
shpallur shtetasi me inicial-
et N.F., 47 vjeç, banues në
Durrës. Të dy këta persona
akuzohen për veprën penale

"Trafikim i armëve dhe mu-
nicionit". Çullhajt iu gjet në
trup një sasi prej 220 gr
lëndë narkotike e llojit mar-
ijuanë "çokollatë". Ndërsa,
gjatë kontrollit në banesën e
shtetasit N.F., policia gjeti
një sasi prej 4.5 kg lëndë

narkotike e ambalazhuar në
një thes, si dhe 32 bimë
kanabis sativa. Ndërkaq,
burime pranë hetuesve të
çështjes bënë me dije se 32-
vjeçari ka mohuar të jetë i
përfshirë me këtë veprim-
tari kriminale. Ndërsa, për sa

i përket sasisë së drogës që
iu gjet me vete, ai ka pohuar
se e kishte për përdorim vet-
jak. Nga ana tjetër, burime
thanë se kanë prova të mjaf-
tueshme që i përfshin këta
dy persona në këtë veprim-
tari, ndërsa kanë nisur he-

timet, në bashkëpunim edhe
me autoritetet e huaja, për
të zbuluar edhe personin që
do të bënte pritjen e pakove
në Mbretërinë e Bashkuar,
emri i të cilit dyshohet të
jetë i rremë.
HETIMET

Hetimet për këtë rast
janë duke vijuar nga
Prokuroria për Krimet e Rën-
da, ndërsa janë duke u kry-
er verifikime mbi telefonatat
e bëra nga dy të dyshuarit.
Verifikime janë duke u bërë
edhe për tërheqjet e parave
që ata mund të kenë kryer
kohët e fundit nga bankat
apo nga shoqëri të tjera të
transferimit të parave.
Hetuesit e çështjes dyshojnë
se këta persona mund të
ketë bërë edhe më herët
dërgesa të tjera armësh drejt
Anglisë, gjë e cila nuk mund
të jetë zbuluar nga oficerët
e policisë.

Pjesët e
armëve të

sekuestruara
nga policia

Foto ilustrueseMomenti i arrestimit

SHPALLJE ANKANDI
Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e III-të, për
shitjen e pasurisë së paluajtshme,Pyll dhe kullotë me sipërfaqe 280,000
m², Zona Kadastrale 3028, regjistruar në ZVRPP Vlorë,
Cmimi i ankandit të tretë është EUR 564,480  (pesëqind e gjashtedhjetë e
katër mijë e katërqind e tetëdhjetë euro).
Ankandi zhvillohet dt. 11/09/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”,
Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –te, Tiranë.
Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels.lole@nchb.a

SHPALLJE ANKANDI
 Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e II-të, për
shitjen e pasurisë së paluajtshme,Apartament me sip. 53.09 m², me nr.
pasurie 4/90+1-20, Vol. 1, Fq.173, regjistruar në ZVRPP Burrel.
Cmimi i ankandit të dytë është 1,344,000 lekë (një milion e treqind e dyzetë
e katër mijë lekë).
Ankandi zhvillohet dt. 12/09/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”,
Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –te, Tiranë.
Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels.lole@nchb.al.

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt 28.08.2017 ora 16:00 ‘
Përfundon Ankandi i Tretë  për pasurinë:
-Apartament me sip.119.7 m2, me adresë Linze, Tirane
 Me çmim   51 520 Euro
Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt
 Cel 0682096575
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I plagosuri u kishte para borxh dy të rinjve, nuk u kishte bërë pagesën e TV kabllorit

Tentuan të therin një 37-vjeçar,
policia arreston dy kushërinjtë
Vihen në pranga Erjon e Igli Hoxha

Adoleshenti i
futet të miturës
në shtëpi dhe e

përdhunon
BEBEBEBEBERARARARARAT T T T T - Një ngjarje

e rëndë ka ndodhur në
qytetin e Beratit, ku një
vajzë e mitur është
përdhunuar nga një ad-
oleshent në banesën e
saj. Sipas policisë, ditën
e djeshme u bë arrestimi
në flagrancë i shtetasit
me inicialet K.A, 17 vjeç,
banues në Berat. Vënia e
tij në pranga u bë pasi më
datë 26 gusht, në banesë,
ka kryer marrëdhënie
seksuale pa dëshirën e
vajzës, me një të mitur,
13-vjeçare. Materialet
në ngarkim të adolesh-
entit, i cili akuzohet për
veprën penale parash-
ikuar nga Neni 100/1/2
i Kodit Penal, iu referu-
an prokurorisë.

ARRESTIMI
Sipas policisë, dy
kushërinjtë në
bashkëpunim me
njëri-tjetrin kanë
tentuar të vrasin
shtetasin B.H., 37
vjeç, duke e qëlluar
atë me thikë në pjesë
të ndryshme të trupit,
por fatmirësisht ai
ndodhet jashtë
rrezikut për jetën, në
spitalin e Korçës.

Dogji 2 dynymë barishte e
ullinj, procedohet 67-vjeçari
ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Policia e Elbasanit ka proceduar në

gjendje të lirë një 67-vjeçar, pasi dyshohet nga pakuj-
desia dogji 2 dynym barishte dhe ullinj. Specialistët
për Krimet në Komisariatin e Policisë Elbasan, referu-
an materialet në prokurori për
procedim penal në gjendje të
lirë, në ngarkim të shtetasit
B.Ç., 67 vjeç banues në fsha-
tin Godolesh. Ky shtetas, në fs-
hatin Godolesh në vendin e
quajtur Pjeç nga pakujdesia
dyshohet të ketë djegur me
zjarr një sipërfaqe 2 dynym,
barishte e ullinj. Gjithashtu,
janë djegur pjesërisht 35 rrënjë ullinj të moshave të
ndryshme. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rre-
thit Gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për
veprën penale "Shkatërrimi i pronës me zjarr".

Po transportonin mallra
kontrabandë, kapen 2 persona

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAVIJË VIJË VIJË VIJË VIJË - Dy persona janë arrestuar nga policia
në doganën e Kakavijës, pasi në automjetin autobus
po transportonin mallra, të cilat nuk ishin më parë të
deklaruara. Sipas policisë, mjeti autobus i linjës Athinë
- Tiranë, me targë AA678NM, i drejtuar nga shtetasit
D.M dhe E.XH, pasi ka hyrë në
doganën e Kakavijës, rreth
orës 02:00 së datës 27.08.2017,
nuk ka kryer deklarimin e
mallrave, të cilat i kishte në
bagazh dhe më pas është kon-
trolluar nga strukturat doga-
nore ku u konstatuan mall-
ra të padeklaruara, duke fak-
tuar veprën penale të kon-
trabandës me mallra të tjera.
Materialet u referuan në prokurorinë e rrethit
Gjirokastër për veprën penale "kontrabandë me
mallra të tjerë", kryer në bashkëpunim.

Ngjarja në lagjen "Sporti", në kërkim 3 të tjerë

Sherri me armë për vendin e parkimit,
policia vë në pranga një 31-vjeçar

GRAMSH GRAMSH GRAMSH GRAMSH GRAMSH - Uniformat
blu në Gramsh kanë bërë
të mundur vënien në
pranga të një djali të ri, i
cili është përfshirë në një
sherr me armë, së bash-
ku me disa persona të
tjerë. Ngjarja ka ndodhur
në lagjen "Sporti" në
Gramsh. Ditën e
djeshme, specialistët për
Krimet, në Komisariatin
e Policisë Gramsh, mbi
bazën e informacioneve
të marra në rrugë opera-
tive, bënë ndalimin e sh-
tetasit në kërkim Arman-
do Vërça, 31 vjeç, banues
në Gramsh. "Ndalimi i tij,
u bë pasi më datë
19.08.2017 në lagjen
"Sporti", për motive të
dobëta, në bashkëpunim
me shtetasit R.D., 19 vjeç,
A.Ç., 38 vjeç, dhe A.V., 31
vjeç, dyshohet të kenë
kanosur dhe goditur me
grushte shtetasit A.H.,
S.H., dhe XH.H., 43, 38
dhe 26 vjeç, të tre banues
në Gramsh", thuhej në

njoftimin zyrtar të policisë.
Gjithashtu, shtetasit R.D.,
19 vjeç, A.Ç., 38 vjeç dysho-
hen të kenë kanosur 3 sh-
tetasit e lartpërmendur me
armë zjarri pistoletë.
Burime pranë policisë,
bënë me dije se shkak i kon-
fliktit mes tyre dyshohet të
ketë qenë për një parkim të

mjetit që kanë bërë katër të
dyshuarit para lokalit të tre
shtetasve të tjerë. Aktual-
isht, policia, po punon in-
tensivisht për kapjen e tre
bashkëpunëtorëve të përf-
shirë në këtë ngjarje, si dhe
për zbardhjen e plotë të rre-
thanave të saj. Ndërkaq, ma-
terialet në ngarkim të 31-

vjeçarit Armando Vërça i
kaluan Prokurorisë së Rre-
thit Gjyqësor Elbasan për
veprime të mëtejshme për
veprën penale "Kanosja",
"Plagosja e lehtë me dashje,
kryer në bashkëpunim".

ARRESTIMI
Sipas policisë së
Gramshit, arrestimi
i 31-vjeçarit
Armando Vërça u
bë pasi më datë
19.08.2017 në
lagjen "Sporti", për
motive të dobëta në
bashkëpunim me
shtetasit R.D., 19
vjeç, A.Ç., 38 vjeç,
dhe A.V., 31 vjeç,
dyshohet të ketë
kanosur dhe goditur
me grushte shtetasit
A.H., S.H. dhe
XH.H., 43, 38 dhe
26 vjeç, të tre
banues në Gramsh.

Lediona Xheladinaj

MALIQMALIQMALIQMALIQMALIQ

Një tentativë vrasjeje
ka ndodhur ditën e
djeshme në Maliq të

Korçës, ndërsa ndërhyrja e
shpejtë e policisë bëri që
sherri mes 3 personave të
mos merrte përmasa të
mëdha. Burime zyrtare
pranë policisë bënë me dije
se në konflikt janë përfshirë
dy kushërinj nga fshati Zvir-
inë si dhe një 37-vjeçar, ban-
ues në shtatin Pirg, ku ky i
fundit ka mbetur i plagosur
me thikë. Mësohet se sherri
mes tyre ka nisur për mo-
tive të dobëta, ndërsa
burime pranë uniformave
blu sqaruan se shkak është
bërë një borxh i pashlyer
nga ana e 37-vjeçarit. Sipas
bluve, dy kushërinjtë, në
bashkëpunim me njëri-
tjetrin kanë tentuar të vra-
sin me thikë shtetasin B.H.
Por, me të marrë njoftimin,
specialistët e Sektorit për
Krimet e Rënda në Drej-
torinë Vendore të Policisë
Korçë, në bashkëpunim me
shërbimet e Komisariatit të
Policisë Maliq, bënë kapjen
dhe arrestimin e tyre në fla-
grancë. Të arrestuarit janë
shtetasit Erjon Hoxhaj, 26
vjeç dhe Igli Hoxha, 19 vjeç
(kushërinj), të dy banues në
fshatin Zvirinë. "Arrestimi

i tyre u bë, pasi më datë
26.08.2017, në fshatin Zvir-
inë, këta shtetas në bash-
këpunim me njëri-tjetrin,
pas një konflikti për motive
të dobëta, kanë tentuar të
vrasin, duke e goditur në
pjesë të ndryshme të trupit,
me një thikë (buke) shteta-

sin B.H., 37 vjeç, banues në
fshatin Pirg. Ndërhyrja në
kohë e policisë parandaloi
përshkallëzimin e mëte-
jshëm të këtij konflikti. Sh-
tetasi B.H. aktualisht ndod-
het në Spitalin e Korçës,
jashtë rrezikut për jetën",
thuhej në njoftimin zyrtar

të policisë. Aktualisht, dy
kushërinjtë akuzohen për
veprën penale "Vrasje me
dashje, e kryer në bash-
këpunim, e mbetur në ten-
tativë".
SHERRI

Burime të besuara pranë
uniformave blu bënë dje me

dije se konflikti mes tyre
kishte nisur, pasi i plagosuri
u kishte lekë borxh dy kush-
ërinjve. Po sipas të njëjtave
burime u mësua se konkre-
tisht bëhej fjalë për mospag-
esën nga ana e tij për TV
kabllor ku dy të rinjtë e ar-
restuar punonin.

Foto ilustruese

Foto ilustruese

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje Ankandin e pare per pasurite
a)”Njesi Tregtare” me nr. Pasurie 2/1132-N27, Vol. 49, Fq. 12, Zona Kadastrale 8591, me
siperfaqe 238.1 m2, e ndodhur ne Rr.”Studenti”, Shkoder, ne pronesi te Zef dhe Anton
Gurakuqi, pasuri e hipotekuar ne favor te bankes.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 163,744 (njeqind e
gjashtedhjete e tre mije e shtateqind e dyzete e kater) Euro.
b)”Njesi Tregtare” me nr. Pasurie 2/1132-N31, Vol. 49, Fq. 20, Zona Kadastrale 8591, me
siperfaqe 197.68 m2, e ndodhur ne Rr.”Studenti”, Shkoder, ne pronesi te Zef dhe Anton
Gurakuqi. pasuri e hipotekuar ne favor te bankes.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 136,000 (njeqind e
tridhjete e gjashte mije) Euro.
Ankandi i Pare zhvillohet me dt.29.08.2017, ora 16:00 ne ambientet e Studios Permbarimore
Shkrela, me adrese : Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, H.2, K.3, Ap. 5, Tirane.

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje Ankandin e Trete per
pasurine “Truall + Ndertese” me siperfaqe trualli 196.1 m2, dhe ndertese
kombinuar tre kateshe” me siperfaqe 151.7 m2, me nr. Pasurie 1/241, Vol.
15, Fq. 45, Z.K 8190, e ndodhur ne Rr.”Petro Nini Luarasi” Tirane, ne pronesi
te Petrit dhe Lumnie Hasa, pasuri e hipotekuar ne favor te bankes.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 199,803.24
(njeqind e nentedhjete e nente mije e teteqind e tre pike njezete e kater)
Euro.
Ankandi zhvillohet me dt.31.08.2017, ora 16:00 ne ambientet e Studios Permbarimore
Shkrela, me adrese: Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, H.2, K.3, Ap. 5, Tirane.
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Objektet pa leje, vetëm në një ditë
policia referon 12 raste në prokurori

AKTUALITET

Klodian Xheka bashkëpunonte me italianin

Arrestohet i riu, fshihte
drogë në plazh publik

Ngjarja ka ndodhur në Borgosatollo

Shqiptari gjendet i vdekur
në ballkonin e shtëpisë

Së bashku me 40-vjeçarin u kap edhe inspektori i bashkisë, Çako 'shkriu' Komisariatin Nr.2

U arrestua për ndërtim pa
leje, lirohet oficeri i krimeve

Prangosja e Roland Skënderit, e paligjshme

Vetëm në një ditë, Poli
cia e Tiranës ka refer-

uar 12 raste në prokurori,
për disa persona të ndry-
shëm që janë kapur duke
kryer punime pa leje në
banesa. Sipas njoftimeve
të publikuara në faqen zyr-
tare të Policisë së Shtetit,
raportohet se këto raste
janë konstatuar vetëm në
datën 26 gusht. Nga Komis-
ariati Nr. 2 janë referuar
materialet për shtetasin
D.B., 40 vjeç, banues në
Tiranë, pasi dyshohet se
në banesë, u kap duke kry-
er punime pa leje. Nga
efektivë të Komisariatit Nr.

3 janë referuar materialet
për vlerësim për shtetasit
A.A., V.L. dhe Sh.D. 55 vjeç,
pasi dyshohet se në banesë
u kapën duke kryer punime
pa leje. Nga Komisariati Nr.
4 u referuan materialet për
shtetasin L.G., 50 vjeç, ban-
ues në Tiranë, pasi dyshohet
se ka ndërtuar një objekt pa
leje. Nga i njëjti komisariat
u referuan materialet për
shtetasin T.Sh., 69 vjeç, ban-

ues në Tiranë, pasi dyshohet
se në banesë, u kap duke kry-
er punime pa leje. Gjithash-
tu efektivë të Komisariatit
Nr. 4 referuan materialet për
shtetasit A.M., H.K., B.K.
dhe Z.H., përkatësisht 58, 41,
55 e 59 vjeç, banues në Ti-
ranë, pasi dyshohet se në fs-
hatin Shëngjin, A.M. ka
ndërtuar një objekt pa leje,
kurse H.K., B.K. e Z.H., u
kapën duke ndërtuar objek-

tin e A.M. Po punohet për
kapjen e A.M. Nga Komisar-
iati Nr. 5 u referuan materi-
alet për shtetasin R.E., 56
vjeç, banues në Tiranë, pasi
është konstatuar duke kry-
er ndërtim pa leje. Gjithash-
tu shtetasi H.A., 58 vjeç, ban-
ues në Tiranë, dyshohet se
në banesë, është konstatuar
duke kryer punime pa leje.
Nga efektivë të Komisariatit
Nr. 6 u referuan materialet

për shtetasin L.M., 45 vjeç,
banues në Tiranë dhe sh-
tetasin A.P., 49 vjeç, banues
në fshatin Kodër Mëzez, pasi
dyshohet se kanë ndërtuar
një objekt pa leje. Nga komis-
ariati i Vorës u referuan ma-
terialet për shtetasin Z.P., 55
vjeç, banues në fshatin
Sharg, pasi dyshohet se në
banesë, u kap duke kryer
punime pa leje. Efektivë të të
njëjtit komisariat referuan
materialet për shtetasin I.K.,
44 vjeç, banues në fshatin
Prezë, dhe po punohet për
kapjen e tij, pasi dyshohet se
në Prezë, po ndërton një ob-
jekt pa leje.

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Një 27-vjeçar sh-
qiptar ka rënë në prangat
e policisë italiane pasi u
kap me drogë. I riu e
fshihte drogën në një
plazh publik të quajtur
Alassio, në Itali. Forcat
policore raportojnë se më
pas rolin e shpërndarësit e
kryente bashkëpunëtori i
tij. Shqiptari 27-vjeçar qu-
hej Klodian Xheka, banues
në Torino. Mediat italiane
shkruajnë se Xheka së
bashku me bashkëpunëtor-
in e tij, një 55-vjeçar ital-

ian, dyshohet se merreshin
me shitje të narkotikëve, për
këtë arsye policia italiani
kishte kohë që i mbante nën
vëzhgim. Media italiane "La
Stampa" ka shkruar se sh-
qiptari shkonte në Itali si
pushues, ku dhe merrej me
drogë. Hetimet e policisë
kanë zbuluar edhe bash-
këpunëtorin e tij, 55-vjeçarin
italian, i cili dyshohet se
kishte për detyrë të kontrol-
lonte zonën në mënyrë që
askush të mos i afrohej "de-
pozitës" së drogës. Megjithatë,

ky i fundit ka mohuar preten-
dimet dhe ka deklaruar se ish-
te thjesht konsumator. Por ky
version edhe pas dëshmive të
mbledhura, nuk është kon-
sideruar i besueshëm nga
gjykatësi, i cili ka vërtetuar të
dyja arrestimet.

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Një ngjarje e
rëndë e ndodhur në
Breshia, Itali, ku një sh-
qiptar rreth 40 vjeç është
gjetur i vdekur në ballko-
nin e shtëpisë së tij. Ng-
jarja ka ndodhur konkre-
tisht në Borgosatollo, në
zonën e Breshias. Sipas
verifikimeve policore, sh-
qiptari ishte me nënsh-
tetësi italiane. Ai është
gjendur i vdekur nga të
afërmit dhe miqtë që e
kërkonin, pasi ishin
shqetësuar sepse nuk
kishin asnjë informacion
për vendndodhjen e tij.
Sipas ekspertizës italiane,
mendohet se mosha e sh-
qiptarit ishte rreth 40
vjeç, por identiteti i tij

nuk bëhet i ditur. Mediat
vendase njoftojnë se ai ka
mbetur i vdekur nga një
plagë me armë zjarri tip pis-
toletë në kokë. Nuk dihen
ende shkaqet dhe motivet e
ngjarjes, por paraprakisht
policia italiane raporton se
dyshohet që shqiptari ka
vrarë veten me një plumb
në kokë. Arsyeja mendohet
të ketë qenë depresioni i
ardhur prej çështjeve sen-
timentale. Policia italiane
po vazhdon hetimet për të
zbardhur ngjarjen.

Ina Allkanjari

Oficeri i krimeve në
Komisariatin e Poli
cisë Nr. 2 në

kryeqytet i ka shpëtuar
burgimit prej kolegëve të tij.
Ai u la i lirë vetëm pak orë
pasi ishte arrestuar për
ndërtim të paligjshëm dhe
shpërdorim detyre. Bëhet
fjalë për punonjësin e poli-
cisë Roland Skënderi, i cili u
prangos më datë 23 gusht
duke u akuzuar se ishte
duke kryer punime pa leje
në një ambient të përshtat-
ur si lokal, të cilin ai e kish-
te marrë me qira. Burime të
besuara pranë policisë bënë
me dije se oficeri Skënderi u
la i lirë me urdhër të
prokurorisë, pasi e ka cilë-
suar arrestimin e tij të
paligjshëm. Ndërkaq, së
bashku me 40-vjeçarin, me
urdhër të kreut të Policisë së
Shtetit, Haki Çako, u arres-
tua edhe një inspektor i lartë
i Bashkisë së Tiranës.
ARRESTIMI

Skënderi u prangos në
kuadër të operacionit
"NDËRTIMI 3". Ditën e ar-
restimit, policia bëri me dije
se "u bë arrestimi në fla-
grancë i shtetasve Roland
Skënderi, 40 vjeç, banues në
Tiranë, me detyrë oficer pol-
icie për Krimet, në Komisar-
iatin e Policisë Nr.2 Tiranë;
si dhe Shyqyri Gega, 50 vjeç,
banues në Tiranë, me profe-

sion inxhinier gjeolog, i
punësuar si Inspektor i lartë
tek IMT Bashkia Tiranë". Si-
pas policisë, procedimi i kë-
tyre dy personave u bë për
veprat penale "Ndërtim pa
leje" dhe "Shpërdorim dety-
re", pasi më datë 23.08.2017,
në vendin e quajtur rruga
"Muhamet Gjollesha", oficeri

Roland Skënderi ka kryer
ndërtim pa lejen e organeve
kompetente, konkretisht një
lokal bar-kafe. "Sa më sipër,
nga ana e Inspektorit të Ins-
pektoratit të Mbrojtjes së Ter-
ritorit, edhe pse morën dije-
ni për këtë ndërtim pa leje,
nuk kanë nxjerrë vendim për
prishjen e tij, por e kanë

lejuar, duke u mjaftuar me
pezullim të punimeve dhe pa
njoftuar Policinë e Shtetit
për ndërtimin pa leje, ku
kanë sjellë pasoja ndaj inter-
esave të ligjshme të shteta-
sve (banorëve të pallatit), në
kundërshtim me ligjet në
fuqi", thuhej më tej në
njoftimin zyrtar të policisë.

SHKARKIMET
Lidhur me këtë rast, nga

Drejtoria Vendore e Poli-
cisë Tiranë dhe nga Drejto-
ria e Standardeve Profesio-
nale në Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë së
Shtetit u morën masa ad-
ministrative për disa oficerë
policie. E konkretisht u sh-

karkua nga detyra shefi i
Komisariatit të Policisë Nr.2
Tiranë; u shkarkua nga
detyra dhe ka filluar hetimi
disiplinor për Shefin e
policimit në komunitet,
pranë Komisariatit Nr.2 Ti-
ranë; u shkarkua nga detyra
dhe ka filluar hetimi disipli-
nor për Specialistin e poli-
cisë kriminale (që mbulon
zonën), pranë Komisariatit
Nr.2 Tiranë; si dhe u sh-
karkua nga detyra dhe filloi
hetimi disiplinor për Spe-
cialistin e policisë së rendit
(që mbulon zonën), pranë
Komisariatit Nr.2 Tiranë. Po
ashtu, nga ana e SHÇBA-së
janë kryer veprime proce-
durale penale mbi dyshimet
për implikim të punonjësve
të policisë pranë Komisari-
atit Nr.2 Tiranë, të cilët kanë
marrë dijeni apo nuk kanë
kryer detyrat funksionale
sipas procedurave stan-
darde për ndërtimet pa leje.

Kreu i Policisë së Shtetit, Haki Çako
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"Do të vazhdojmë edhe me parkun e Farkës dhe atë të Kasharit"

Nis ndërtimi i pistës së vrapimit dhe
biçikletave në parkun e liqenit

Veliaj: Kush ka ndërtuar pa leje, nuk do të tolerohetTë gjithë ata që prefer
ojnë ecjen dhe vrapin
në natyrë, si dhe të

apasionuarit pas biçikle-
tave, do të kenë shumë shpe-
jt në dispozicion dy pista të
mirëfillta për aktivitetet e
tyre. Bashkia e Tiranës ka
nisur një nga projektet më
të rëndësishme për rig-
jallërimin e parkut të liqen-
it; pra, ndërtimin e një piste
vrapimi dhe ecje përgjatë
gjithë liqenit dhe një pistë
të posaçme për çiklistët që
preferojnë pedalimin në
natyrë dhe freskinë e liqen-
it. Kryetari i Bashkisë së Ti-
ranës, Erion Veliaj inspektoi
punimet që po kryhen në
këto dy pista, ndërsa u
shpreh se po bën realitet një
premtim të dhënë më parë.
"Jam shumë i kënaqur dy
herë: një herë si kryetar i
Bashkisë për një investim
fantastik në kurorën e liq-
enit, dhe një herë si vrapues
që po përgatitet për "Mara-
tonën e Tiranës". Më në
fund po mbajmë premtimin
tonë për ta kompletuar ko-
mplet pistën e vrapimit të
liqenit të Tiranës. Pista e re
fillon nga Kopshti Zoologjik,
aty ku mbaron diga, dhe deri
në kufi me Pallatin e Briga-
dave, që e kompleton në të
dyja anët", tha ai. Veliaj
theksoi se nëpërmjet pro-
jektit të pistës së vrapimit
bëhet e mundur krijimi i
një itinerari të pandërprerë
për këmbësorë përqark liq-
enit artificial të Tiranës,
duke përmirësuar dukshëm

aksesin në pjesën çlodhëse
dhe rekreative. Kryebashki-
aku theksoi se projekti merr
një rëndësi të veçantë për
faktin se për herë të parë në

park parashikohet edhe një
korsi e dedikuar për biçikle-
tat, e cila do të ndërtohet në
pjesën më pak të populluar
të liqenit. "Kemi pasur anke-

sa nga admiruesit e çiklizmit
prej faktit se formalisht e
kemi ndaluar përdorimin e
biçikletës te liqeni prej fluk-
sit të madh të qytetarëve.
Kësaj here do të kemi një
korsi të dedikuar edhe për
çiklistët, që kushdo që të
vijë, qoftë për të ndenjur apo
pushuar, qoftë për të vra-
puar apo për të përdorur
biçikletën, të ketë hapësirën
e tij në parkun e Liqenit, i
cili sot numëron 300 mijë
vizitorë unik çdo vit", u
shpreh Veliaj. Kreu i Bash-

kisë bëri të ditur se investi-
mi i Bashkisë së Tiranës për
krijimin e këtyre dy pistave
do të shoqërohet edhe me
vijimin e punës për
pastrimin e parkut nga të
gjitha ndërtimet pa leje,
ndërsa kërkoi nga qytetarët
e tjerë që të tregohen bash-
këpunues dhe të krijojnë
mundësinë që ky investim
të realizohet sipas të gjitha
standardeve. "Do të vazh-
dojmë edhe me parkun e
Farkës dhe atë të Kasharit,
por duam që të paktën të
përfundojmë njërin nga par-
qet. Pra, të përfundojmë
gjithë pistën, të pastrojmë të
gjitha ndërtimet pa leje, që
do të thotë që të hiqen gard-

het e asaj zone që deri dje ka
qenë e komunës së Farkës
dhe ku zaptimi, tafmaja dhe
babëzia ka qenë e përmasave
spektakolare. Tani ka ardhur
një moment për t'i dhënë një
sinjal këtyre qytetarëve të
kthehen te prona e tyre.
Nëse do të ketë nevojë për
shpronësime jemi të gat-
shëm t'i bëjmë, ama secili
duhet të kuptojë që nuk
mundet që prej babëzisë per-
sonale të prishë pasurinë e
përbashkët", tha Veliaj. Ai
theksoi se kush ka bërë një
shkelje të tillë të marrë ma-
sat dhe ta prishë vetë
ndërtimin pa leje, pasi në të
kundërt do të procedohet
edhe penalisht.

KREU I BASHKISË
Veliaj u shpreh se investimi i Bashkisë së Tiranës
për krijimin e këtyre dy pistave do të shoqërohet
edhe me vijimin e punës për pastrimin e parkut
nga të gjitha ndërtimet pa leje, ndërsa kërkoi nga
qytetarët e tjerë që të tregohen bashkëpunues
dhe të krijojnë mundësinë që ky investim të
realizohet sipas të gjitha standardeve.

DETAJE TE PROJEKTEVE

• Itinerari për këmbësorë nga diga e liqenit deri te
shkolla "Wilson", në një segment të ri prej 2250
metra linear.

• Itinerari i biçikletave është shtrirë në zona më
pak të populluara të liqenit, pikërisht për t'i bërë
të aksesueshme edhe këto zona. Gjerësia e këtij
itinerari do të jetë 2 metra dhe 5600 metra linear
i gjatë, duke krijuar një qark të mbyllur.

• Parku i liqenit artificial numëron 300 mijë vizitorë
unik çdo vit.

Kryetari i
Bashkisë së

Tiranës, Erion
Veliaj gjatë

inspektimit të
punimeve
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REPORTAZH NË VENDIN E SHENJTË MES HISTORISË
E PARADOKSIT TË TUNELEVE TË NËNDHESHME

NË TOMOR, TE
TEMPULLI I PERËNDIVE

Salo Qato: Për këtë vit janë shpenzuar
nga Kryegjyshata rreth 60 mln lekë të rinj

Nga Abedin Kaja

Që në kohët më të her-
shme, duke filluar nga
kulti pagan i majave të
larta, i përhapur në

gjithë Shqipërinë, kulti i malit të Tomorit u ka mbi-
jetuar ndërrimit të feve, duke u kthyer kështu në
mitin e besimit të shqiptarëve.

Për këtë mal, me lartësi 2416 m mbi nivelin e
detit, tetë shekuj para Krishtit, Homeri ka shkruar
se ka qëndruar Dodona Pellazgjike me bijtë e saj të
quajtur Tomarus.

Vlerësimin për tempullin e shenjtë e gjejmë edhe
në vargëzimin homerik të Iliadës: "O zot, mbret i
Dodonave Pellazgjike/ Që banon në ato vende të
largëta/ E sundon mbi Dodonën dimërkeqe/ Këm-
bëzbathur e gjumëpërdhese...".

Sipas historianëve të hershëm, banorët dodo-
nas, quheshin tomaros. Nga informacioni që jepet,
del se rreth tempullit kishte lisa të lartë, të moçëm,
zogj të bukur e të shumtë. "Dodona dimër keqe në
një mal dimër keq, me akuj dhe borë, …nga ku dukej
deti…"

Homeri dhe shpjeguesit e tij të mëvonshëm
thonë se Dodona vjen nga kohët që nuk mbahen
mend. Por Homeri "mbanë mëndë shumë mirë"
qytetërimin e Knosos 2000, para Krishtit, gjë që do
të thotë se Dodona vjen nga mijëvjeçari i tretë Para
Krishtit.

I pari Herodoti, por edhe historianë të tjerë, të
mëvonshëm kanë konkluduar se e gjithë teologjia
pellazgjike rrjedh nga Dodona. Sipas mitologjisë,
Dodona ishte bijë e oqeanit, e detit, e qiellit dhe e
dheut. Legjendat për Tomarus, flasin për një tem-
pull në Tomor, ku "jetonin perënditë parahelene".
Drejt tij vërshonin banorë nga gjithë Europa, të cilët
flinin përjashta, në pritje për të mësuar të fshehtat
e motit, të natyrës apo të fatit të tyre. Dodona The-
sprote, me profecitë çudibërëse, ishte si të thuash,
institucioni i vetëm i qytetërimit pellazg. Ndaj
edhe poetët tanë Çajupi dhe Naim Frashëri do të
shkruanin:

"Baba Tomorr, Kish e Shqipërisë/ mal i lartë,
fron i Perëndisë/ Tek Ti vinin njerzitë qëmoti/ Për
të mësuar se ç'urdhëron Zoti…" - Çajupi

"Abaz Aliu zu Tomorë/ Erdhi afër nesh/ Sh-
qipëria s'mbet e gjorë/ Se Zoti e desh…"- N.
Frashëri.

Historiani grek, Straboni, thotë se, "në kohët më
të lashta e gjithë zona përreth Tomorit ishte shumë
e banuar. Kurse sot, aty popullsia është rralluar, por
megjithatë duken disa ndërtesa të rrënuara. Fal-
torja e Dodonit, e cila gjendet "stis propodhes tu
vunu Tomar" (gjendet në rrëzë e malit Tomorr)...
Në veprat e tij Herodoti, shekulli II, p.e.s, e vizitoi
Dodonën, qendrën e pellazgëve. Edward Lear i
ardhur në Berat, 155 vjet më parë, kur pa malin e
Tomorit u shpreh se, "Tomori është mal mbretëror,
ky mal është si një sokrat madhështor". Ky olimp i
shqiptarëve, i cili përmendet në "Iliadë" nga Hom-
eri tetë shekuj Para Krishtit, me emrin Tomaros, i
tillë ngelet edhe sot. Sot në Tomor praktikohet kulti
bektashi, por midis këtij të fundit dhe atij të parit,
kultit pagan, qëndron kulti i fesë që ndan këto dy
periudha fetare, pra kulti i krishterë. Këtë nuk e
dëshmon vetëm tradita gojore për ekzistencën e
kishës së Shën Mërisë në mal të Tomorit dhe për
pelegrinazhin e besimtarëve ortodoksë nga data 15-
25 gusht, ditën e Shën Mërisë së gushtit. Po sipas
M. Hasluck, bektashinjtë e pranojnë se kanë zëv-
endësuar një kult shumë më të vjetër. Për t'i dhënë
prestigj shkencor e thellësi historike këtij miti, ata
iu referuan trashëgimit antik. Toponimin "Tomar-
os" ose "Tamari" a "Tmari", që del te Straboni dhe
te Plini Secundi (Talar) si mal pranë Dodonës, pra
si mal i shenjtë, ata e lidhën pa asnjë mëdyshje me
Tomorin e Shqipërisë. Kështu, kulti i Tomorit u
shndërrua në kultin e malit, ku ka selinë perëndia
e lashtë e shqiptarëve. "Shqiptarët e moçëm, - shk-
ruan poeti kombëtar Naim Frashëri, - besoninë
hyjninë, dhe në malt të Tomorit ish-falëtore e ti, që
thuhej Dodonë".

Zbulimi i Dodonës pellazge, si edhe i faltores së
saj rrëzë malit Tomor do sillte edhe rënien antish-
qiptare që kërkonte të fuste frymën e përçarjes mes
shqiptarëve. Faltorja e Dodonës, sipas antikitetit,
ndodhet në rrëzë të malit Tomor dhe nuk ka lidhje
me fetë aktuale në Shqipëri, por lidhet drejtpërsë-
drejti me fenë pellazge shqipfolëse, ose fenë e gju-
hës së perëndive e vërtetuar edhe me mbishkrime
shqipe që 2500 vjet para Krishtit.
TOMORI, MALI MBRETËROR QË
BASHKON SHQIPTARËT

Nuk ka një mal tjetër në botë që të jetë pagë-
zuar me emrin "baba" Baba Tomori. Ati i Perën-
dive dhe i njerëzve.

Shenjtërimi i Tomorit nuk është rastësi, por ësh-
të rrjedhojë e bukurive të rralla dhe e madhështisë

së tij. Mbi këto bukuri të veçanta të tij u krijuan
misteret, miti, legjenda, gojëdhëna. Këtë e kanë
vënë re hulumtuesit e ndryshëm.

Etnologia angleze Margaret Hasluck, që u ngjit
në majë të tij më 1930-ën, konstatoi midis të tjerave
se pelegrinët besonin në një fuqi të mbinatyrshme
me seli në atë majë e se betimi për Baba Tomorin
ishte më i fortë se në besimet e tjera. Sot në Tomor
praktikohet kulti bektashi, por midis këtij të fun-
dit dhe atij të parit, kultit pagan, qëndron kulti i
fesë që ndan këto dy periudha fetare, pra kulti i
krishterë. Këtë nuk e dëshmon vetëm tradita go-
jore për ekzistencën e kishës së Shën Mërisë në
mal të Tomorit dhe për pelegrinazhin e besimtarëve
ortodoksë nga data 15-25 gusht, ditën e Shën Mërisë
së gushtit. Po sipas M. Hasluck, bektashinjtë e pra-
nojnë se kanë zëvendësuar një kult shumë më të
vjetër. Për t'i dhënë prestigj shkencor e thellësi his-
torike këtij miti, ata iu referuan trashëgimit antik.
Toponimin "Tomaros" ose "Tamari" a "Tmari", që
del te Straboni dhe te Plini Secundi (Talar) si mal
pranë Dodonës, pra si mal i shenjtë, ata e lidhën pa
asnjë mëdyshje me Tomorin e Shqipërisë. Kështu,
kulti i Tomorit u shndërrua në kultin e malit, ku ka
selinë perëndia e lashtë e shqiptarëve. "Shqiptarët

e moçëm, - shkruan poeti kombëtar Naim Frashëri,
- besoninë hyjninë, dhe në malt të Tomorrit ish falë-
tore e ti, që thuhej Dodonë".

Zbulimi i Dodonës pellazge, si edhe i faltores së
saj rrëzë malit Tomor do sillte edhe rënien antish-
qiptare që kërkonte të fuste frymën e përçarjes mes
shqiptarëve. Faltorja e Dodonës, sipas antikitetit,
ndodhet në rrëzë të malit Tomor dhe nuk ka lidhje
me fetë aktuale në Shqipëri, por lidhet drejtpërsë-
drejti me fenë pellazge shqipfolëse, ose fenë e gju-
hës së perëndive e vërtetuar edhe me mbishkrime
shqipe që 2500 vjet para Krishtit.

Homeri dhe shpjeguesit e tij të mëvonshëm
thonë se Dodona vjen nga kohët që nuk mbahen
mend. Por Homeri "mbanë mëndë shumë mirë"
qytetërimin e Knosos 2000, para Krishtit, gjë që do
të thotë se Dodona vjen nga mijëvjeçari i tretë Para
Krishtit.

Historiani grek,
Straboni, thotë se, "në
kohët më të lashta e
gjith zona përreth To-
morit ishte shumë ban-
uar. Kurse sot, aty pop-
ullsia është rralluar,
por megjithatë duken
disa ndërtesa të rrënu-
ara. Faltorja e Dodonit
e cila gjendet "stis pro-
podhes tu vunu
Tomar" (gjendet në
rrezët e malit To-
morr)... Në veprat e tij
Herodoti, shekulli II,
era jonë, e vizitoi Do-

donën, qendrën e pellazgëve. Eduard Lear i ardhur
në Berat, 155 vjet më parë, kur pa malin e Tomorit
u shpreh se, "Tomori është mal mbretëror, ky mal
është si një sokrat madhështor". Ky olimp i sh-
qiptarëve, i cili përmendet në "Iliadë" nga Homeri
tetë shekuj Para Krishtit, me emrin Tomaros, i tillë
ngelet edhe sot.
BETIMI SHQIPTAR PËR "BABA
TOMORIN"

Ndër shqiptarët edhe ata të Kosovës dhe Maqe-
donisë, mali i Tomorit ka kuptim mitologjik dhe
mbahet si mal i shenjtë. Sipas legjendës, në majë të
tij jetojnë gjallesa mitologjike, një zog i shenjtë dhe
hyjni të ndryshme. Njerëzit bënin dhe bëjnë be mbi
këtë mal, si për gjënë më të shenjtë dhe më të sh-
trenjtë që ata kanë, duke thënë: "për Baba Tomor-
in", "për të mirin Tomor". Por, duke besuar te forca

ndëshkuese e Tomorit, për ata që bëjnë keq, shumë
njerëz prapë i drejtohen malit të shenjtë dhe kur
duan të mallkojnë dikë thonë: "të vraftë Baba To-
mori", "të vraftë Abaz Aliu që është atje lartë në
Tomor" etj. Shumëkush, nga respekti, as emrin nuk
ia përmend, por duke u drejtuar me dorë nga mali i
Tomori thonë: "ai" dhe bëjnë be "për atë çukë". Mi-
tologjia është hapësirë e pafund, së cilës nuk i sh-
teret kurrë rrëfimi, prandaj si e tillë, në këtë fushë
mund të japim shembuj të një kullure shumë të lash-

të, më të lashtë se çdo religjion dhe çdo normë tjetër
morale të kodifikuar, në çfarëdo mënyre qoftë, nga
çfarëdo bashkësie e shkallës primitive ose të për-
paruar kudo në botë.
LEGJENDAT PËR ABAZ ALIUN

Mali i Tomorit, ndodhet i ulur këmbëkryq në
pjesën lindore të qytetit të Beratit. Përveç buri-
meve ujore, që shpërthejnë nga zemra e tij si vull-
kan i ftohtë akull, ai ka edhe shumë pasuri të tjera
natyrore. Por, mbi të gjitha këto, mali i Tomorit ka
ekskluzivitetin e qenies tempull kombëtar i të
gjithë shqiptarëve. Në kalanë e tij ndodhet tempul-
li i stërlashtë i Dodonës. Ky mal i lartë, me histori
të madhe, rrënjët e besimit i ka që nga lashtësia e
deri më sot. Ai ka pritur e përcjellë ndër njerëz re-
spekt e dashuri, për fjalën dhe urtësinë e Zotit, për
Abaz Alinë. Besa bektashiane është e thellë dhe e
gjerë, dritë si drita e Tomorit, dritë si shpirti i Abaz
Aliut, si dashuria e vetë Zotit. Vijnë në këtë vend të
shenjtë besimtarë e dashamirës bektashianë nga
gjithë Shqipëria dhe bota. Përulen me respekt e
nderim, duke marrë me vete qetësinë dhe urtësinë
shpirtërore.

Abaz Aliu, nga Arabia, së bashku me vëllain e
tij të vogël, u vendosën në Berat, duke u bërë
mbrojtës të nahijes. I vëllai mbronte qytetin e Be-
ratit, ndërsa Abaz Aliu u vendos në Tomor, për të
mbrojtur gjithë fiset dhe krahinat e Tomorit. Ditën
e 25 gushtit shpirti i tij vjen nga Olimpi dhe kthe-
het përsëri për të çliruar viset e Beratit nga gjithë
të këqijat. Populli ka respekt e nderim hyjnor për
dy vëllezërit, sepse betohet "për Baba Tomor", "për
Abaz Ali". Legjendat e gojëdhënat popullore hedhin
dritë mbi frikën, mbi forcën magjike të barnave që
përdoreshin për shërimin e sëmundjeve, por shpre-
hin njëkohësisht respekt dhe nderim për Baba To-
morë e për Abaz Alinë.
INFRASTRUKTURA RRUGORE

Edhe pse janë bërë përmirësime të vazhdueshme
në mirëmbajtjen e rrugës që të çon për tek tempul-
li, rrugë e cila shkëputet nga pjesa nacionale në fs-
hatin Pronovik, kjo rrugë ende ngelet problema-
tikë për shkak se është e paasfaltuar, malore dhe
shkëmbore.

Sekretari i Përgjithshëm i Kryegjyshatës Salo
Qato, një besimtar i devotshëm bektashi, thotë se
për këtë vit janë shpenzuar nga Kryegjyshata rreth
60 mln lek të rinj. Sipas tij këto lek janë investuar
në mirëmbajtjen e rrugës, sistemimi i vendit për
tregtimin e qengjave për kurban, sistemimin e ven-
dit për therjen e kurbaneve, depo me 500 m3 uji,
janë bërë 32 banja publike, një mensë etj.

PARADOKSI
"TUNEL" PËRPARA
TEMPULLIT

Tempulli i Abaz Aliut ndod-
het në majën më të lartë. Të
gjithë pelegrinët, përpara se të
festojnë në sheshin kryesor ku
edhe ka pak infrastrukturë, i
drejtohen majës më të lartë, aty
ku ndodhet edhe "olimpi" i
bektashinjve, tempulli i Abas
Aliut. Aty, Deri në vitin 1990,
në vendin ku ngrihet tempulli
i Abaz Aliut, ka qenë një rep-
art ushtarak, që më tepër shër-

bente si pikë vrojtimi, lartësi prej nga shihen edhe
brigjet e Pulaias- Itali. Nga kjo kohë ka ngelur si
dëshmi një tunel me disa labirinte, rreth 30ml, larg
tempullit. Ky tunel është dëshmi e paradoksit të
kohës. Nuk dihet se për çfarë do shërbente, ai tunel
i nëndheshëm në atë majë shkëmbore, që tani ësh-
të kthyer në vendin më të ndotur prej përdorimi si
banjë nga njerëzit e shumtë që vizitojnë tempullin
si dhe tregtarët e qengjave dhe artikujve të tjerë
industrial si qeska plastike, qirinj etj.

Tomor Zalo Qato, sekretar i Kryegjyshatës
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"Nuk kam
frikë,

manifestimi në
Barcelonë si
reagim ndaj
atentateve
terroriste",
shkruhej në

parulla.

““ "Ne nuk
frikësohemi,

pasi e dimë se
dashuria

triumfon kundër
urrejtjes",

brohorisnin
marshuesit e

shumtë.

““

Shkak, ngjarjet e rënda të ndodhura më 17 dhe 18 gusht, ku vdiqën 16 persona

Sulmet vdekjeprurëse në Barcelonë,
marshim masiv kundër terrorizmit

Parullat nëpër duar: Nuk kam frikë
Motra e dy

të dyshuarve
dënon
sulmet

në Katalonjë
Motra e dy të dys

huarve si terror-
istë i ka dënuar publik-
isht sulmet në Katalon-
jë, që lanë 15 të vdekur.
"Duam t'i themi fort
dhe qartë, këtu në Ri-
poll: Jo terrorizmit, jo
dhunës dhe po paqes", -
tha Hafida Oukabir, e
cila nuk i mbajti dot
lotët në shqiptimin e
kësaj fjalie të thjeshtë.
"Duhet të punojmë së
bashku - shtoi ajo, - që
gjëra të tilla të mos ndo-
dhin më kurrë", por
ngashërimet e detyru-
an të ndalonte. Hafida
foli në një tubim
kundër dhunës në Ri-
poll, qyteti ku jetonin 8
prej të dyshuarve. Njëri
prej të vëllezërve,
Musa Oukabir, u qëllua
për vdekje nga policia
në Cambrils, ndërsa
tjetri, Dris ka dalë për-
para gjykatës nën
akuzat e "Anëtarësimit
në një organizatë ter-
roriste" dhe "Vrasjes".

Ina Allkanjari

Afro 500 mijë njerëz
kanë marshuar
ditën e shtunë në

Barcelonë, Spanjë, në man-
ifestimin kundër sulmeve
vdekjeprurëse terroriste
që kanë ndodhur më 17
dhe 18 të këtij muaji, të
cilat kanë shkaktuar 16 vik-
tima dhe dhjetëra të tjerë
kanë mbetur të plagosur.
Autoritetet e huaja rapor-
tuan se marshi paqësor
është mbajtur nën masa të
shtuara të sigurisë dhe për
të parën herë deri tani, në
këtë marshim ka marrë
pjesë dhe Mbreti i Spanjës,
Felipe VI, me qëllim që të
tregohet solidaritet ko-
mbëtar. Gjithashtu i pran-
ishëm ka qenë dhe presi-
denti katalonjas. Marshimi
është hapur me një parul-
lë të bardhë ku shkruhej:
"Nuk kam frikë, manifesti-
mi në Barcelonë si reagim
ndaj atentateve terror-
iste". Parulla mbahej nga
75 përfaqësues të shërbim-
it të sigurisë dhe
emergjencës të qytetit.
Rreth 500 mijë persona
kanë vërshuar në zonën e
dyqaneve duke mbajtur në
duar flamuj të pavarësisë
katalonjase e duke brohori-
tur "Ne nuk frikësohemi,
pasi e dimë se dashuria tri-
umfon kundër urrejtjes".
Në manifestim morën pjesë
mbreti Felipe VI, kryemi-
nistri Mariano Rajoi dhe
presidenti katalanas Karls
Puidemon. Pranë mbretit
Felipe ndodhej kryeminis-
tri Mariano Rajoy, presi-
denti katalonjas Puidem-
on, kryebashkiakja e Bar-
celonës Ada Kolau,
pjesëtarët e qeverisë së
Spanjës dhe Katalonjës,
liderë të partive politike
dhe presidentët rajonalë.
Për sjelljen e tyre në ven-
din e marshimit u përdor
një avion i veçantë nga

Madridi dhe shtatë auto-
busë. Marshuesit u dër-
guan kështu edhe një me-
sazh terroristëve, ku thu-
hej se ata nuk do të mposh-

ten, ndërkohë që marshi
vjen në përgjigje të sul-
meve të një jave më parë,
ku militantët islamistë
vranë dhjetëra persona.

Sulmi në Bruksel, ISIS merr
përsipër përgjegjësinë

Shteti Islamik ka marrë përsipër përgjegjësinë e sul
mit në Bruksel, të ndodhur ditën e premte, aty ku

një agresor, që sipas agjencisë së lajmeve të xhihadis-
tëve "Amaq" ishte ushtar i ISIS-it, sulmoi 3 ushtarë me
thikë përpara se të qëllohej për vdekje. Në një deklaratë
të bërë publike ditën e djeshme thuhej se "ushtari" kreu
sulmin e së premtes në mbrëmje në përgjigje ndaj thir-
rjeve për të shënjestruar vendet e koalicionit që po
lufton luftëtarët e Shtetit Islamik. Mediat e huaja kanë
raportuar se lidhur me këtë ngjarje prokuroria belge
ka hapur një hetim për tentativë vrasjeje terroriste. Kjo,
pasi agresori sulmoi ushtarët teksa thërriste "Allahu
Akbar". Megjithatë, ai mbeti i plagosur dhe më pas ndër-
roi jetë, pas reagimit të vetë ushtarëve. Zyra e Prokurorit
Federal tha se personi ishte i njohur për policinë. Ai ka
pasur precedentë të tjerë kriminalë për sulme, por asn-
jëherë më parë nuk ka qenë i lidhur me shkelje me
natyrë terroriste. I dyshuari, një shtetas belg me
origjinë somaleze, mbante gjithashtu një armë zjarri të
rreme dhe kopje të Kuranit. Kohët e fundit, Shteti Is-
lamik ka filluar të marrë përsipër edhe sulme nga njerëz
që nuk kanë pasur lidhje të njohura me grupin xhihad-
ist. Belgu tridhjetëvjeçar, me origjinë nga Somalia, u
vra pasi sulmoi me thikë patrullën e ushtarëve në
qendër të Brukselit. Fillimisht, ai iu turr ushtarëve me
hanxhar në dorë, por më pas u qëllua për vdekje.

Disa protestues thirrën
"Jashtë mbreti",  duke e
shprehur edhe njëherë
qartë pakënaqësinë e tyre.
Katalonja, që për kryeqytet

ka Barcelonën, pritet të
mbajë në fillim të muajit
tetor referendumin e pavar-
ësisë së saj, që nuk prano-
het kurrsesi nga Madridi

zyrtar. Ndërkohë, në fund
të marshimit  mbajtën
fjalim aktorja e njohur nga
Katalonja,  Rosa Maria
Sadra,  dhe aktivistja
lokale myslimane, Miriam
Hatibi. Për sulmet vdekje-
prurëse në Barcelonë, me-
diat e huaja raportuan më
herët se përgjegjësinë e ka
marrë grupi terrorist Shte-
ti Islamik.

SULMET
Sulmet
vdekjeprurëse
terroriste
ndodhën në datat
17 dhe 18 të këtij
muaji. Ato
shkaktuan 16
viktima dhe
dhjetëra të tjerë
mbetën të
plagosur.

MESAZHI
Marshuesit u dërguan
edhe një mesazh
terroristëve, ku thuhej
se ata nuk do të
mposhten, ndërkohë
që marshimi vjen në
përgjigje të sulmeve të
një jave më parë, ku
militantët islamistë
vranë dhjetëra
persona.
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Rrëfehet deputetja e re: Pushimet e mia me të rinjtë e LRI-së dhe me familjen

Kejdi Mehmetaj:
 Sfidat në parlament dhe jeta ime jashtë politikës

“Nuk jap këshilla për politikanët e rinj, u takon më të mëdhenjve”
Egla Xhemali

Kejdi Mehmetaj, në një in
tervistë për suplemen-

tin “Summer Pages” të
“Gazeta Shqiptare” ka
treguar për pushimet ver-
ore, angazhimin e saj politik,
për sfidën e opozitës si dhe
për të vërtetën e fotove që
qarkulluan në rrjetet so-
ciale. Deputetja tha se
pushimet i ka kaluar në jug
së bashku me familjen dhe
theksoi çështjen e turizmit,
që sipas saj ka qenë i vakët,
pasi nuk ka pasur investime
nga qeveria. Kejdi pohon se
LSI-ja e ka të qartë pozicion-
in që do mbajë si opozitë e
fortë për të mbështetur in-
teresat e qytetarëve: LSI-ja
do sjellë modelin e opozitës
këmbëngulëse dhe me alter-
nativë. Sa u përket fotove ku
shfaqej në shoqërinë e një
djali, që u përfolën aq
shumë, Kejdi tha se nuk i
kanë krijuar ndonjë
shqetësim të madh.
Përgjigjen më të mirë sipas
saj e kanë dhënë lexuesit, të
cilët kanë interesa për
punën e saj e jo për jetën e
saj personale. Deputetja na
tregoi se kohën e lirë ia rrëm-
bejnë librat, miqtë, kinema-
ja dhe arti. E pyetur nëse ka
menduar të heqë dorë nga
politika, ajo thotë se ka
shumë objektiva në mendje
dhe zemër.

Keni lënë pas një fush-Keni lënë pas një fush-Keni lënë pas një fush-Keni lënë pas një fush-Keni lënë pas një fush-
atë të ngjeshur; si ka qenëatë të ngjeshur; si ka qenëatë të ngjeshur; si ka qenëatë të ngjeshur; si ka qenëatë të ngjeshur; si ka qenë
kjo verë për Kejdin? Sakjo verë për Kejdin? Sakjo verë për Kejdin? Sakjo verë për Kejdin? Sakjo verë për Kejdin? Sa
keni pushuar këtë sezon?keni pushuar këtë sezon?keni pushuar këtë sezon?keni pushuar këtë sezon?keni pushuar këtë sezon?

Ka qenë një verë e ngje-
shur po aq sa edhe periudha
para saj, pasi menjëherë pas
përfundimit të zgjedhjeve,
organizuam në Jalë Festiva-
lin e Internacionales së të
Rinjve Socialiste, me pjesë-
marrjen e më shumë se 1000
të rinjve nga e gjithë bota.
Përveç ngarkesës si organi-
zatorë të këtij aktivitet, pasi
LSI dhe LRI ishin mik-
pritëse, pata edhe an-
gazhimin e dyfishtë si zëv-
endës presidente. Po ashtu
gjatë verës kemi pasur kam-
pet verore të të rinjve, që
janë tashmë një traditë e
LSI-së. Pra kam pasur pak
ditë pushimi real dhe
meqenëse i kalova në Sh-
qipëri, as ato ditë nuk do i
quaja mirëfilli pushime.

KKKKKu i bëtë pushimet, vu i bëtë pushimet, vu i bëtë pushimet, vu i bëtë pushimet, vu i bëtë pushimet, veçeçeçeçeç

kampit të Jalës me LSI-në?kampit të Jalës me LSI-në?kampit të Jalës me LSI-në?kampit të Jalës me LSI-në?kampit të Jalës me LSI-në?
Ditët në Jalë unë nuk i

konsideroj pushime, pasi
janë ditë intensive dhe gjatë
një jave mund të gjesh mak-
simumi 3-4 orë për të shijuar
detin e bukur aty. Pushimet
i kalova me familjen në jug
të Shqipërisë, kryesisht në
Dhërmi, por edhe ndonjë
ditë në Himarë dhe plazhet
përreth.

Si i është dukur turizmiSi i është dukur turizmiSi i është dukur turizmiSi i është dukur turizmiSi i është dukur turizmi
këtë vit Kejdit si një vajzëkëtë vit Kejdit si një vajzëkëtë vit Kejdit si një vajzëkëtë vit Kejdit si një vajzëkëtë vit Kejdit si një vajzë
e re në moshë, por edhe sie re në moshë, por edhe sie re në moshë, por edhe sie re në moshë, por edhe sie re në moshë, por edhe si
një deputete?një deputete?një deputete?një deputete?një deputete?

Lehtësisht nga bisedat me
sipërmarrësit kuptoje se
turizmi këtë vit ka qenë
shumë i vakët, asnjë in-
vestim serioz nga qeveria
dhe asnjë vëmendje e shtu-
ar. Format e ndryshme të
presioneve të përdorura
gjatë fushatës dukshëm
ndikuan edhe në turizëm,
pasi qytetarët ishin të frikë-
suar edhe të merrnin lejen e
zakonshme për të pushuar,
pasi mund të pushoheshin
nga puna. Po ashtu si ndjeje
edhe te shitësi më i thjeshtë
frikën nga tatimet, apo të
fortët e zonave që gjenin të
gjitha llojet e formave për të
përfituar nëpërmjet pre-
sioneve. E gjitha kjo rriti
çmimet, ndërkohë që pagat
janë ulur dhe papunësia ësh-
të rritur në nivele alarm-
ante. Nga ana tjetër kishe
frikë të notoje, pasi çdo ditë
kishte lajme për pushues që
humbnin jetën në det si pa-
sojë e moskontrollit të vijës
bregdetare dhe e pakujde-
sisë së instancave qeveri-
tare. Po ashtu siç duhej të
mateshe disa herë për të
marrë përsipër një rrugë, se
mund të të zinin flakët e zjar-
reve që dogjën e vazhdojnë
të djegin gjithë Shqipërinë,
e për të cilat nga qeveria nuk
tha një fjalë, e jo më të mer-
reshin masa serioze. Besoj
me të gjitha këto që përmen-
da, përfundimi është që kjo
ka qenë një verë e trishtë për
shqiptarët.

Çfarë i mungon turizmitÇfarë i mungon turizmitÇfarë i mungon turizmitÇfarë i mungon turizmitÇfarë i mungon turizmit
shqiptar?shqiptar?shqiptar?shqiptar?shqiptar?

Së pari, dua të them atë
që turizmi shqiptar e ka me
bollëk e për të cilën duhet të
jemi të gjithë krenarë: vende
të bukura, madje do të
thosha përrallore, që
ofrojnë mundësi për turizëm
të të gjitha llojeve dhe

stinëve. Jemi një vend i pa-
sur jo vetëm në bukuri naty-
rore, por edhe në histori, tra-
ditë e kulturë. Fatkeqësisht
për turizmin nuk ka një viz-
ion të qartë investimesh dhe
mbështetjeje, dhe duket se
nuk do të ketë edhe për sa
kohë kjo qeveri të jetë në
detyrë. Turizmi që të zhvil-
lohet do ide dhe investime.
Investime në infrastruk-
turë, energji, shërbime, ino-
vacion etj. Megjithatë duket
se nuk ka ndonjë dritë
jeshile për asnjërën prej
tyre. Kjo nuk është ndonjë
habi për mua, në fakt, duke
marrë parasysh se Rama
është kryeministër i fasa-
dave dhe jo strategjive afat-
gjata me interes kombëtar.

Fotot tuaja në shoqërinëFotot tuaja në shoqërinëFotot tuaja në shoqërinëFotot tuaja në shoqërinëFotot tuaja në shoqërinë
e një mashkulli në plazhe një mashkulli në plazhe një mashkulli në plazhe një mashkulli në plazhe një mashkulli në plazh
kanë qarkulluar në mediatkanë qarkulluar në mediatkanë qarkulluar në mediatkanë qarkulluar në mediatkanë qarkulluar në mediat
online; si i ka parë Kejdi,online; si i ka parë Kejdi,online; si i ka parë Kejdi,online; si i ka parë Kejdi,online; si i ka parë Kejdi,
sa jua “prishin” imazhinsa jua “prishin” imazhinsa jua “prishin” imazhinsa jua “prishin” imazhinsa jua “prishin” imazhin
këto foto?këto foto?këto foto?këto foto?këto foto?

I kam parë ato foto dhe
nuk ka asgjë për t’u shqetë-
suar. Gazetarët mundohen
të rrisin audiencën në por-
talet e tyre. Përgjigjen më
të mirë në këtë rast e kanë
dhënë lexuesit, të cilët nuk
kanë interes në jetën time
personale, por në punën
time, për të cilën jam e bin-
dur se nuk ka asgjë që

mund të më cenojë.

Si reagojnë shqiptarëtSi reagojnë shqiptarëtSi reagojnë shqiptarëtSi reagojnë shqiptarëtSi reagojnë shqiptarët
kur shikojnë një deputetekur shikojnë një deputetekur shikojnë një deputetekur shikojnë një deputetekur shikojnë një deputete
me rroba banje?me rroba banje?me rroba banje?me rroba banje?me rroba banje?

Haha... Nuk e di nëse ka
ndonjë reagim të veçantë,
mua nuk më ka ndodhur ta
shoh një të tillë. Për më
tepër, unë vazhdoj të jem
një vajzë e re, jam shumë
sportive në përditshmërinë
time, dhe besoj nuk habis
njëri me rrobat e banjës,
atletet apo xhinset.

Si janë pushimet tuaja,Si janë pushimet tuaja,Si janë pushimet tuaja,Si janë pushimet tuaja,Si janë pushimet tuaja,
më shumë të qeta, më shumë të qeta, më shumë të qeta, më shumë të qeta, më shumë të qeta, apo tëapo tëapo tëapo tëapo të
rrethuara me miq dherrethuara me miq dherrethuara me miq dherrethuara me miq dherrethuara me miq dhe
muzikë?muzikë?muzikë?muzikë?muzikë?

Janë të qeta dhe famil-
jare ato pak ditë që pushoj
seriozisht. E gjithë pjesa
tjetër e vitit është plot zhur-
më, në të gjitha aspektet,
ndaj qetësia në pushime për
mua është domosdoshmëri.

Ndërkaq,  një sezon iNdërkaq,  një sezon iNdërkaq,  një sezon iNdërkaq,  një sezon iNdërkaq,  një sezon i
ngjeshur ju pret në parla-ngjeshur ju pret në parla-ngjeshur ju pret në parla-ngjeshur ju pret në parla-ngjeshur ju pret në parla-
ment; si do të jetë për Kej-ment; si do të jetë për Kej-ment; si do të jetë për Kej-ment; si do të jetë për Kej-ment; si do të jetë për Kej-
din ky rifillim?din ky rifillim?din ky rifillim?din ky rifillim?din ky rifillim?

Si e thatë edhe ju, do të
jetë i ngjeshur dhe aktiv. Ne
si LSI e kemi të qartë pozi-
cionin tonë: do të jemi një
front i fortë opozitar për të
mbrojtur interesat e vendit
dhe të qytetarëve. Kemi të
qartë cilat janë prioritetet

për vendin dhe çfarë poli-
tikash duhen ndërmarrë,
dhe do të bëjmë çdo për-
pjekje për të qenë zëri i fortë
i qytetarëve në parlament
dhe në vendimmarrje. Besoj
si e re, këtë përgjegjësi e
kam dyfish, pasi te ne të
rinjtë shihet edhe mundë-
sia, shpresa për të pasur një
Shqipëri më të mirë.

Po opozita, si është nëPo opozita, si është nëPo opozita, si është nëPo opozita, si është nëPo opozita, si është në
sytë tuaj, do të jeni “agre-sytë tuaj, do të jeni “agre-sytë tuaj, do të jeni “agre-sytë tuaj, do të jeni “agre-sytë tuaj, do të jeni “agre-
sive”?sive”?sive”?sive”?sive”?

Në këtë situatë në të
cilën ndodhet vendi, me
këtë qeveri të re që krijoi
kryeministri, kryefjala e të
cilit ishin emrat dhe jo pro-
jektet, interesi parësor i të
cilit është ta japë vendin me
koncesion në shërbim të
krimit që e solli në pushtet,
opozita, është detyrë qyteta-
re dhe përgjegjësi përpara
votuesve tanë. Ne do të sjel-
lim modelin e opozitës këm-
bëngulëse, argumentuese
dhe opozitës që sjell alter-
nativë. LSI-ja është krijuar
si parti opozitare, është par-
ti e të rinjve, dhe të rinjtë
janë barriera kryesore e pa-
drejtësive, ndaj jam e bin-
dur që LSI-ja do të jetë ajo
opozitë që i ka munguar
vendit gjithë këto vite.

Si i keni marrëdhënietSi i keni marrëdhënietSi i keni marrëdhënietSi i keni marrëdhënietSi i keni marrëdhëniet
me kundërshtarët  poli -me kundërshtarët  poli -me kundërshtarët  poli -me kundërshtarët  poli -me kundërshtarët  poli -
tikë?tikë?tikë?tikë?tikë?

Janë marrëdhënie ko-
mplekse. Do ishte klishe nga
ana ime po të thosha insti-
tucionale, pasi ndodh të për-
plasesh me ide dhe argu-
mente, dhe kjo të çon edhe
në mungesë të mar-
rëdhënies. Megjithatë, nuk
jam natyrë që sillem ndry-
she para kamerave e ndry-
she pas tyre. Nëse gjykoj se
me sjellje të caktuara poli-
tike cenohet e drejta,
atëherë marrëdhënien e
kemi të keqe.

Gjithë këto vite në poli-Gjithë këto vite në poli-Gjithë këto vite në poli-Gjithë këto vite në poli-Gjithë këto vite në poli-
tikë, keni bërëtikë, keni bërëtikë, keni bërëtikë, keni bërëtikë, keni bërë më shumë më shumë më shumë më shumë më shumë
miq amiq amiq amiq amiq apo arpo arpo arpo arpo armiq?miq?miq?miq?miq?

Shumë miq, do të thosha.
Jam përpjekur me të gjitha
mundësitë e mia të tregoj
se një e re ka shumë për t’i
dhënë politikës, ka shumë
për të thënë e për të bërë.
Jam përpjekur po ashtu me
të gjitha mundësitë e mia
të mos i zhgënjej ata që be-
suan kaq shumë te ne të
rinjtë e tek unë dhe të për-

faqësoj sa më mirë brezin
tim. Kështu, them se të vet-
mit armiq që mund të kem
bërë, janë ata të cilët nuk
duan ta shohin Shqipërinë
mirë, apo të rinjtë të
edukuar dhe të përgatitur
për çdo sfidë.

Mandati juaj i parë uMandati juaj i parë uMandati juaj i parë uMandati juaj i parë uMandati juaj i parë u
përfol shumë si deputetjapërfol shumë si deputetjapërfol shumë si deputetjapërfol shumë si deputetjapërfol shumë si deputetja
më e rmë e rmë e rmë e rmë e re në Ke në Ke në Ke në Ke në Kuvuvuvuvuvend; këtëend; këtëend; këtëend; këtëend; këtë
vit  ka  të  t jerë  emra tëvit  ka  të  t jerë  emra tëvit  ka  të  t jerë  emra tëvit  ka  të  t jerë  emra tëvit  ka  të  t jerë  emra të
rinj, a keni një këshillërinj, a keni një këshillërinj, a keni një këshillërinj, a keni një këshillërinj, a keni një këshillë
për ta?për ta?për ta?për ta?për ta?

Më besoni, jam e lumtur
që këtë vit do të jemi një
skuadër më e madhe, dhe si
rrjedhojë zë më i fortë në
mbrojtje të interesave të të
rinjve. Jam e bindur se do
ia dalim të sjellim një tjetër
frymë e të përçojmë me-
sazhet e duhura. Shqipëria
do të zhvillohet atëherë
kur rinia të jetë e
mirëedukuar dhe gati të
marrë në dorë fatin e saj.
Nuk di të jap këshilla, kam
menduar gjithmonë se du-
het të jesh i vjetër në
moshë e eksperiencë që të
jesh i zoti t’i japësh drejt.
Megjithatë, është e rëndë-
sishme të ruajnë idealin
dhe të luftojnë për çdo gjë
që e gjykojnë të drejtë e
kundër çdo padrejtësie.
Mosha nuk duhet të na ko-
mpleksojë, përkundrazi, të
na japë forcë për të bërë më
shumë, pasi ata që na votu-
an presin shumë nga ne të
rinjtë.

Krahas politikës, çfarëKrahas politikës, çfarëKrahas politikës, çfarëKrahas politikës, çfarëKrahas politikës, çfarë
e rrëmben kohën e Kejdit?e rrëmben kohën e Kejdit?e rrëmben kohën e Kejdit?e rrëmben kohën e Kejdit?e rrëmben kohën e Kejdit?

Besoj të njëjtat gjëra si
moshatarët e mi: librat,
miqtë, kinemaja, arti etj.
Megjithatë politika nuk
është me orar, dhe nëse e
bën me pasion, nuk e kup-
ton sa shpejt ecën ora, dhe
pavarësisht se s’ke shumë
kohë të lirë, ke gjetur
mundësinë të marrësh emo-
cione dhe energji pozitive
edhe nga puna e përditshme.

Keni  menduar ndon-Keni  menduar ndon-Keni  menduar ndon-Keni  menduar ndon-Keni  menduar ndon-
jëherë të hiqni dorë ngajëherë të hiqni dorë ngajëherë të hiqni dorë ngajëherë të hiqni dorë ngajëherë të hiqni dorë nga
politika, a është një botëpolitika, a është një botëpolitika, a është një botëpolitika, a është një botëpolitika, a është një botë
shumë e ashpër për ju?shumë e ashpër për ju?shumë e ashpër për ju?shumë e ashpër për ju?shumë e ashpër për ju?

Ndoshta është pak herët
për mua të mendoj të heq
dorë, kur ende kam shumë
objektiva në mendje dhe
zemër. Pastaj ne të rinjtë
jemi pak revolucionarë,
nuk heqim dorë pa e bërë
ndryshimin që duam.
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Pozat seksi të mbesës së Nishanit
POZON PËR “PLAYBOY”

Pushimet “ekonomike”
të Inis Gjonit. Showgirl-i,
në Golem me vajzën e saj
Vera duket se ka “zhveshur” edhe Inis Gjonin. Showgirl-i i mirënjohur

nuk është parë shumë buzë detit këtë verë, deri në këto foto. Në top-
formë dhe në shoqërinë e vajzës së saj, Inisi është fotografuar duke push-
uar në Golem. Natyrisht që duket e habitshme sesi një bukuroshe si Inisi
zgjedh bregdetin e Golemit për të pushuar, teksa shumica e personazheve
publike zgjedhin jugun e vendit, apo edhe plazhet jashtë Shqipërisë. Së
bashku me kaçurrelsen simpatike ka qenë edhe e bija, Coco Antonel. Duket
se dy vajzat kanë zgjedhur t’i shijojnë së bashku këto orë relaksi larg
Tiranës. E veshur me rroba banje të zeza, Inisi është shfaqur si gjithnjë në
top-formë këtë verë, duke konfirmuar edhe një herë se mbetet një nga
femrat më sharmante në vendin tonë.

Mbesa e ish-presidentit Bujar Nishani është përfolur gjith
monë në mediat shqiptare dhe ato italiane për setet fo-

tografike të guximshme. Beniada Nishani Jakic, e rritur në Itali,
tërhoqi vëmendjen me pjesëmarrjen në emisionin investigativ “Le
lene”. Ajo ka studiuar për aktrim, por asnjëherë nuk e ka lënë pas
dore pasionin e saj më të madh, modelingun. Ditët e fundit ajo ka
publikuar në llogarinë e saj në “Instagram” se ka punuar për
“Playboy” në Portugali për të qenë pjesë e imazhit të tyre. Në
fotot që ka postuar për ndjekësit ajo duket tejet e nxehtë dhe
provokuese. Bukuroshja ka pozuar me rroba banje. Çka bie në sy
janë format e saj perfekte dhe ëmbëlsia e fytyrës. Me sa duket,
suksesi i Beniadës sapo ka nisur. Ndoshta pasioni i saj shumë
shpejt do kthehet në profesion.

Eni Çobani ka një këshillë
praktike për të gjitha
gratë mbi peshë
Eni Çobani është një nga personazhet më të dashura për publikun shqiptar. Ajo

shfaqet çdo të diel në ekranin e “TV Klan” në rubrikën “Shihemi në Gjyq”.
Zonja Eni, ashtu siç të gjithë i flasin, me rolin e saj të ndërmjetësueses ka arritur të
fitojë simpatinë e publikut dhe gjithnjë është përpjekur të përcjellë mesazhe në çdo
seancë që organizon apo rast që trajton.
Rrjetet sociale janë një tjetër mënyrë e saj për të komunikuar me publikun. Këtë
verë ajo ka qenë tepër aktive, duke postuar foto nga pushimet. Pak orë më parë Eni
ka publikuar një foto të saj, bashkëngjitur së cilës ka dashur të përcjellë te të gjithë
një mesazh shumë domethënës. “Kush nga ju të gjinisë sime e ka problem shëndetin,
më lejoni t’ju them vetëm diçka: Dhurata më e madhe është shëndeti. Pasuria më e
madhe është kënaqësia dhe marrëdhënia më e mirë është besimi. Të kesh shëndet, të
qesh fytyra e të ndrijnë sytë dhe mbushet zemra me lumturi. Ju uroj së pari shën-
det, pastaj vijnë të tjerat”, shkruan Çobani në “Instagram”.
Rrallëherë
ndodh që
zonja Eni të
flasë për tema
të tilla,
megjithatë ajo
ka dashur t’u
japë një
mesazh të
gjitha grave
që nuk ndihen
komode me
trupin e tyre.
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Ju grumbullohet yndyra
vetëm në pjesën e poshtme të
barkut, në gjithë pjesën e

sipërme të trupit apo kryesisht në
bel, vithe dhe fundshpinë? Mësoni
cili rast ka të bëjë me ju dhe çfarë
mund të bëni lidhur me këtë çësh-
tje.

Është gjë e mirë që për çdo
formë trupi, pa marrë parasysh sa
yndyrë është grumbulluar, ekzis-
ton ushtrimi ideal me të cilin mund
të eliminoni yndyrën e tepërt.

Yndyrat në pjesën e sipërme të
trupit – do të thotë që hani më
shumë seç keni nevojë dhe për të
ulur tepricën, do të duhet të ush-
troheni. Njerëzit te të cilët yndyra
grumbullohet në pjesën e sipërme
të trupit rrezikohen shumë nga
diabeti i tipit 2, apneja në gjumë
dhe ngritja e lartë tensionit të
gjakut, i cili ndikon në shtimin e
rrezikut nga infarkti dhe sëmund-
jet e tjera të zemrës.

Bark i madh – zakonisht është
rezultat i konsumimit të tepërt të
alkoolit. Nëse dëshironi të jeni i
shëndetshëm, është e domos-
doshme të ulni konsumimin e alk-
oolit, më mirë do të ishte që ta elim-
inonit tërësisht nga jeta.

Yndyra në pjesën e poshtme të
barkut – personat e këtillë më së

Vendi ku ju grumbullohet
yndyra në trup zbulon
shëndetin tuaj!

shpeshti vuajnë nga depresio-
ni dhe ankthi, por do t’ju ndi-
hmojnë teknikat e relaksimit
dhe ushtrimeve.

Stomak i madh yndyror dhe
yndyrat në pjesën e sipërme të
shpinës – depozitimi i këtillë i
yndyrës zakonisht është rezu-
ltat i një qëndrimi ulur për një
kohë të gjatë. Sapo të filloni të
ushtroheni dhe të lëvizni më
shumë, yndyra do të shkrihet.
Nëse keni këtë tip të trupit,
është me rëndësi të kontrollo-
ni nivelin e sheqerit në gjak,
sepse mund të keni sheqer në
nivel të lartë.

Është shumë më mirë të
konsumoni racione të vogla,
disa herë gjatë ditës, sesa tri
racione të mëdha në ditë.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Gafa e zv. kryeministres në
transmetim live ditën e zgjedhjeve

Rama batuta për kollaren, zyrtari i
Bankës Botërore e heq

Shpenzoi 24 mijë euro për
make-up, shpërthejnë kritikat
për Macron

Zyrtari i PD-së: Ju përshëndes nga
vila që më dhuroi Rama

Kryeministri Rama shpalli dje
kabinetin e tij, ku ndër emrat e

rinj surprizë është zv/
kryeministrja Senida Mesi, e
cila do ketë detyrën e zv/
kryeministres. Zonja Mesi që
e zëvendëson është 40 vjeç
dhe ka përfunduar studimet
për ekonomi. Ajo u zgjodh
deputete e Shkodrës në
zgjedhjet e 25 qershorit,
ndërkohë në politikë është
futur në vitin 2015. Videoja
tregon se zonjës Mesi do i
duhet edhe pak kohë të
mësohet me gjuhën politik-
isht korrekte. Mesi fliste live
nga Shkodra ditën e
zgjedhjeve.

Takimi i kryeministrave rajonal në Durrës filloi me një batutë nga
Rama për Cyril Muller, zëvendës/Presidenti i Bankës Botërore për

Evropën dhe Azinë Qendrore. Pasi zbriti nga makina dhe po i drejtohej
vilës qeveritare, Rama iu drejtua me fjalët “Pranohen vetëm pa kollare”.
Ndërsa Cyril Muller ktheu batutën “Do të jem shumë i lumtur që ta heq”.
Disa minuta me pas në foton zyrtare Cyril Muller e kishte hequr kollaren.
Të pranishëm në këtë takim ishin edhe kryeministrja e Serbisë, Ana Brn-
abiç, kryeministri i Kos-
ovës Isa Mustafa, i Bosnje
dhe Hercegovinës Denis
Zvizdiç, kryeministrin i
Maqedonisë Zoran Zaev
dhe i të Malit të Zi Dushko
Markoviç.

Presidenti francez Emmanuel Macron, u vu menjëherë në qendër
të kritikave, pasi shpenzoi një shumë të madhe për të bërë make-

up. Sipas revistës franceze Lë Point, Macron ka shpenzuar vetëm në
tre muajt e tij të parë në detyrë 26.000 euro. Artistja e make-up, e
quajtur Natacha M, ka faturuar 2 herë presidentin. Herën e parë me
10.000 euro dhe herën e dytë me 16.000 euro që nga inaugurimi i
tij. Zgjedhësit e Macron nuk kanë qenë të kënaqur kur zbuluan se
taksat e tyre po përdoreshin për të rregulluar fytyrën e presidentit.
Macron nuk është fytyra presidenciale më e shtrenjtë që Franca ka
parë ndonjëherë. François Hollande thuhet se ka paguar 30,000 euro
ndërsa Nicolas Sarkozy ka paguar 24.000 euro.

Prezantimi i emrave që do të përbëjnë qeverinë e re të kryeministrit Edi
Rama, ka ngjallur reagime pa fund nga personalitete të politikës dhe jo

vetëm. Aktori i njohur i humorit, njëkohësisht anëtari i PD-së Juljan Deda
nuk ka komentuar lidhur me kabinetin e ri qeveritar, por ka përshëndetur
me ironi duke thënë se po pushon në “vilën që i dhuroi Rama për shkak të
kritikave që ka bërë ndaj Bashës”. “Ju përshëndes nga vila, që më dhuroi Ed
Rama për të gjitha statuset kritike ndaj Lul Bashës”.
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STUDIMI

Antonio Babbi (Ndue Babi), dëshmitë e shkruara
të ipeshkvit që jetoi në vitet 1659 – 1728

NNNNNë numrin e fundit të “ë numrin e fundit të “ë numrin e fundit të “ë numrin e fundit të “ë numrin e fundit të “HylHylHylHylHyl
litlitlitlitlit të  të  të  të  të Dritës”Dritës”Dritës”Dritës”Dritës”, profesor, profesor, profesor, profesor, profesor
BarBarBarBarBard hd hd hd hd hyl Demiraj sjellyl  Demiraj sjellyl  Demiraj sjellyl  Demiraj sjellyl  Demiraj sjell

studimin “Grimca biografikestudimin “Grimca biografikestudimin “Grimca biografikestudimin “Grimca biografikestudimin “Grimca biografike
për autorët tanë të vjetër”, njëpër autorët tanë të vjetër”, njëpër autorët tanë të vjetër”, njëpër autorët tanë të vjetër”, njëpër autorët tanë të vjetër”, një
kontribut i vyer për emrat ekontribut i vyer për emrat ekontribut i vyer për emrat ekontribut i vyer për emrat ekontribut i vyer për emrat e
“harruar” që megjithëkëtë kanë“harruar” që megjithëkëtë kanë“harruar” që megjithëkëtë kanë“harruar” që megjithëkëtë kanë“harruar” që megjithëkëtë kanë
lënë dëshmi ta paçmueshme përlënë dëshmi ta paçmueshme përlënë dëshmi ta paçmueshme përlënë dëshmi ta paçmueshme përlënë dëshmi ta paçmueshme për
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e errëta kur kultura vihej në dis-e errëta kur kultura vihej në dis-e errëta kur kultura vihej në dis-e errëta kur kultura vihej në dis-e errëta kur kultura vihej në dis-
kutim prej pushtimit osman.kutim prej pushtimit osman.kutim prej pushtimit osman.kutim prej pushtimit osman.kutim prej pushtimit osman.
Anipse është së pari, një tekstAnipse është së pari, një tekstAnipse është së pari, një tekstAnipse është së pari, një tekstAnipse është së pari, një tekst
fetarfetarfetarfetarfetar, duk, duk, duk, duk, duke pasur parasysh pa-e pasur parasysh pa-e pasur parasysh pa-e pasur parasysh pa-e pasur parasysh pa-
rimin rimin rimin rimin rimin primus inter paresprimus inter paresprimus inter paresprimus inter paresprimus inter pares, ai,  ai,  ai,  ai,  ai
tekst është më parë se një teksttekst është më parë se një teksttekst është më parë se një teksttekst është më parë se një teksttekst është më parë se një tekst
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Një dokument i 1700-ës
në gjuhën shqipe

Varianti i shkrimit
i përdorur prej
Ndue Babit
pasqyron qartë
vijimësi të
(pa)ndërmjetshme
të kodit alfabetik
që risoi dhe
përdori Pjetër
Bogdani (1685),
si ipeshkëv i
dikurshëm
i Shkodrës
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Me ndërmarrë në kohën tonë

një studim me karakter të mirë-
filltë njohës-enciklopedik mbi per-
sonalitetin e Imz. Ndue Babit (it.
Mons. Antonio Babbi) shkaset
mund të jenë të ndryshme. Ndër
to më i thjeshti, pra më bindësi
gjan të jetë në pamje të parë të

qenit të tij për 25 vjet me radhë
ipeshkëv i Dioqezës së Shkodrës,
çka vjen me thënë që mungesa e
tij në Fjalorin Enciklopedik Sh-
qiptar, sidomos në botimin e tij të
dytë, por aspak fatlum në plot tri
vëllime (Tiranë 2008/9) është
thuajse e vetëkuptueshme, paçka
se një klerik shqiptar me atë pozi-
cion në kapërcyell të shek. XVII –
XVIII përfaqësonte si i tillë elitën
e kulturës e të inteligjencës ven-
dore edhe për atë bashkësi etnike,
që përdorte shqipen si mjet komu-
nikimi, anipse e kufizuar kjo qoftë
edhe vetëm për atë shtresë sociale
(të besimit katolik) që ishte më-

suar të ngjëronte të paktën
predikimin shqip, kur shkonte në
kishë “me p meshë”. Gjithsesi tun-
dimin tonë e nxit shumë më
shumë një shkas i dytë, ai i ma-
dhi: bash kur mësojmë se – dale-
dale!!! – ky klerik na paska lënë
trashëgim në letër të zvjerdhur
nga motet një tekst të vjetër sh-
qip që i takon fillimit të shek. XVI-
II. Ndue Babi na ka lënë në fakt
më shumë se një tekst shqip, por
vetëm njëri, ai zindjellësi (!), mun-
di të mbijetonte, pikërisht
“Mallkimet” – ashtu siç dinte t’i
lëshonte vetëm ai – t’Ejten e Mad-
he (1704), madje të kopjuara këto
dyherësh dhjetëvjeçarë më pas
nga të tjera duar, prashtu që të
lëshoheshin rishtas “me zâ të
nçelë” buzë altarit nga të tjerë ip-
eshkvij.

Asgjëmangut mëtuam radhazi
disa ndër arsyet që na yshtën të
merreshim konkretisht me këtë
klerik e njëherësh lëvrues në his-
torinë e kulturës së shkrimit sh-
qip, duke përcjellë kështu në letër
vullnetin dhe dëshirën e mirë me
nxitur kërkime të mëtejshme të
natyrës njohëse enciklopedike
qoftë për personin në fjalë ashtu
edhe për shumë e shumë bartës,
lëvrues dhe studiues të kulturës
shqiptare në shekuj, të cilët rrez-
ikojnë të fshihen përfundimisht
prej kujtesës historike intelektu-
ale shqiptare në kohën tonë.

Duam pra t’i rrëfehemi qysh në
fillim lexuesit tonë sqimatar, se
studimi ynë nuk mëton assesi një
ndërmarrje ballore dhe shteruese
ndaj personalitetit në fjalë, të cil-
in shumëkush do të mund ta
njihte në detaj vetëm pas një kre-
hjeje fatlume të dokumentacionit
përkatës në dosjet e shumta të
Arkivit Historik të Propaganda
Fide-s (Romë).

TË DHËNA TË SHKURTRATË DHËNA TË SHKURTRATË DHËNA TË SHKURTRATË DHËNA TË SHKURTRATË DHËNA TË SHKURTRA
BIOGRAFIKEBIOGRAFIKEBIOGRAFIKEBIOGRAFIKEBIOGRAFIKE

 Ndue Babi do të ketë lindur aty
rreth vitit 1659 në katundin /
Naraç/ që i takonte atëbotë Dio-
qezës së Sapës. Ndërsa për
vendlindjen e tij lejohemi të cit-
ojmë literaturë enciklopedike të

mirënjohur për vjeljen e akribtë
të burimeve dokumentare-admin-
istrative të Vatikanit (Eubel VI
1958 317), për vitlindjen na duhet
të bëjmë kalkulimet e rastit, duke
mbajtur parasysh moshën 43-
vjeçare, të kumtuar pas gjase po
prej tij gjatë asaj vizite të gjatë
apostolike që zhvilloi në fund të
vitit 1702 në çdo dioqezë e famulli
të Provincës Kishtare të Arbënit
e të Arqipeshkëvisë së Shkupit ar-
qipeshkvi i dikurshëm i Tivarit
Vincenz Zmajevic-i, pra edhe në
misionin e Hajmelit, ku vepronte
atëbotë edhe Ndue Babi si misio-
nar apostolik. Siç na mësojnë Far-
lati & Coleti: “[Babi] vdiq në
moshë të shtyrë dhe u varros në
Kishën e Shën Shirgjit” rreth
muajit tetor të vitit 1728, pra aty
te 69 vjeç, një moshë kjo e kon-
siderueshme për kohën kur jetoi,
paçka se jeta dhe punët nuk du-
het t’i kenë ecur e rrjedhur gjith-
herë në vaj.

RINIA DHE FORMIMI MESH-RINIA DHE FORMIMI MESH-RINIA DHE FORMIMI MESH-RINIA DHE FORMIMI MESH-RINIA DHE FORMIMI MESH-
TTTTTARAK-INTELEKTUARAK-INTELEKTUARAK-INTELEKTUARAK-INTELEKTUARAK-INTELEKTUALALALALAL

Në vitin 1676 Babin e ndeshim
në Kolegjin Pontifikal të Shën
Pjetrit dhe Shën Palit në Fermo
(1663-1746), si njëri ndër kolegjet
që administronte atëbotë Kongre-
gacioni i Shenjtë i Propaganda
Fide-s. Ky kolegj njihet më fort në
historinë ekleziastike dhe kultur-
ore të Ballkanit perëndimor si
Kolegji Ilirik i Fermos, i ripagë-
zuar kështu falë destinacionit
zanafillës si një institucion arsi-
mor-fetar për formimin teologjik-
intelektual të rishtarëve që vinin
kryesisht nga provincat e Ilirisë,
një emërtim ky kulturor-
gjeografik diturak, me të cilin
identifikoheshin atëkohë zonat
perëndimore të Ballkanit. Ndoi
ynë rezulton të jetë regjistruar në
kolegj më 20 korrik të atij viti,
duke studiuar po aty shtatë vjet
me radhë, deri më 10 tetor 1683
(Bartoccetti 1935 162), kur përfun-
don formimin meshtarak dhe
merr izmën për t’u kthyer me mi-
sion apostolik në atdhe,
domethënë në Dioqezën e Sapës,
ku do të përmbushte ato detyrime
e nevoja baritore që i caktonte ip-
eshkvi për të mbarështuar grigjën
e vet. Se si e kaloi periudhën
7-vjeçare të qëndrimit në
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kolegj, si eci me studimet,
çfarë rezultatesh pati dhe a

e përjetoi shugurimin priftëror
menjëherë pas sosh, janë këto py-
etje pas pyetjesh, të cilave edhe në
mungesë informacioni burimor le-
johemi t’u japim deri diku
përgjigje pozitive, vetëm po të
mbajmë parasysh karrierën e tij
klerikale për plot 25 vjet si ipesh-
këv i Dioqezës aspak të vogël të
Shkodrës, si edhe ato vlerësime të
njohura të njërit apo tjetrit rela-
tor për Kongregacionin e Shenjtë
të Propagandës.

KarKarKarKarKarriera kishtarriera kishtarriera kishtarriera kishtarriera kishtare dhe aktie dhe aktie dhe aktie dhe aktie dhe aktivi-vi-vi-vi-vi-
teti baritorteti baritorteti baritorteti baritorteti baritor

Famullitar në Hajmeli të Dio-
qezës së Sapës (? – 1702) Babi filloi
angazhimin e tij misionar aposto-
lik pas gjase në dioqezën amë, ku
qëndroi deri në fund të vitit 1702,
ase më saktë e zyrtarisht deri më
15 janar të vitit 1703, kur iu dorë-
zua pallium-i i ipeshkvit të Shko-
drës, anipse ishte dekretuar dhe
aprovuar ky post më shumë se një
vit më parë, në datat 19 dhe 21 ko-
rrik 1701 (Eubel loc. cit.), ndërsa
më 25 dhjetor 1702 ishte Papë Kle-
menti XI që firmosi dhe vulosi
brevën e emërimit të tij (Farlati
& Coleti loc. cit.). Siç cekëm sh-
kurt më lart, në fund të aktivi-
tetit të tij baritor në Dioqezën e
Sapës e ndeshim në famullinë e
Hajmelit, ku vepronin tre mesh-
tarë, të cilët mbarështonin tre
fshatra: Hajmeli me 55 shtëpi ka-
tolike, përkatësisht 368 frymë,
‘Caccia’ me 21 shtëpi katolike,
përkatësisht 157 frymë dhe ‘Re-
nesa’ me 23, përkatësisht 134
sosh. Këto të dhëna i nxjerrim
prej relacionit të zgjeruar të
Vincenz Zmajevic-it (1702; Bar-
tl 1979 62v.), i cili e përshkruan
këtë famulli.

Interes edhe më të madh për
rastin tonë fiton vlerësimi që i
bën Zmajevic-i famullitarit Ndue
Babit – i zgjedhur tashmë si ipesh-
këv i Shkodrës – sikurse edhe af-
tësive të tija të lëvdueshme mesh-
tarake.

Pjesëmarrës aktiv në Kuvendin
e Arbënit (Mërqinjë, janar 1703)
Babi pjesëmerr si anëtar aktiv me
votë vendimmarrëse në Kuvendin
e parë Provincial të Arbënit, që
është një pikë kulmore në his-

torinë ekleziastike-kulturore të
trevave shqipfolëse në fillim të
shek. XVIII. Andaj nuk është ass-
esi rastësi që emrin e tij e ndeshim
edhe si firmëtar i vendimeve të
atij kuvendi në botimin e akteve
origjinale latinisht (Romë 1706 95)

Prania e tij aktive në këtë ku-
vend dha pas gjase edhe frytet e
rastit në zgjidhjen e një numri
problemesh me karakter admin-
istrativ-kishtar që shkaktonin
prej kohësh mosmarrëveshje
ndërmjet Dioqezave kufitare të
Shkodrës, Lezhës, Sapës dhe
Pultit.
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 Siç e cekëm edhe më lart ishte
Papë Klementi XI – i njohur në
letërsinë ekleziastike-historike
shqipe edhe si Papë Shqiptari – ai
që firmosi e vulosi përfundimisht
breven e emërimit të Babit si ip-
eshkëv i Dioqezës Shkodrës më 25
dhjetor 1702. Babi zuri me këtë
rast vendin e mbetur vakant prej
vrasjes së Ndue Negrit (Antonio
Negri), i martirizuar prej push-
tetit vendor osman në qershor të
vitit 1698. Për këtë kumtojnë edhe
Farlati & Coleti, të cilët përpos rre-
thanave të zhvillimit të Kuvendit
të Arbënit dhe zgjidhjes së një
numri çështjesh në të mirë të Di-
oqezës së Shkodrës, përshkruajnë
edhe rolin e Ndue Babit, pasi hipi
në fronin e ipeshkvit, duke u an-
gazhuar me vetëmohim për të
zbatuar e vënë në jetë vendimet e
Kuvendit të Arbënit. E për këtë
sigurisht që do t’i duhej të për-
ballej edhe me ndeshtrashat e ko-
hës, vendit dhe rastit për plot 25
vjet me radhë, derisa ndërroi jetë.

Parë nga kjo perspektivë ne
jemi tash në gjend-
je të mirëkuptojmë
me respektin për-
katës organizimin e
Sinodit Dioqezan të
Shkodrës që ndër-
morri Babi një vit
më vonë (31.03.1704)
në Beltojë të Shko-
drës). Vendimet e
këtij sinodi – falë
rëndësisë së vet – i
ndeshim të regjistru-
ara dhe të plotësuara
edhe katër dekada
më vonë në bleun e
dytë të Regjistrit të
Ipeshkvisë së Shko-
drës (1744-) e që kanë
pas gjase për autor pa-
suesin e tij në selinë
ipeshkvore, Imz. Pal
Pema Kampsin dora
vetë.

VEPRA DHE ROLIVEPRA DHE ROLIVEPRA DHE ROLIVEPRA DHE ROLIVEPRA DHE ROLI
I NDUE BABIT NËI NDUE BABIT NËI NDUE BABIT NËI NDUE BABIT NËI NDUE BABIT NË
K U LK U LK U LK U LK U LTURËN E SH-TURËN E SH-TURËN E SH-TURËN E SH-TURËN E SH-
KRIMIT SHQIPKRIMIT SHQIPKRIMIT SHQIPKRIMIT SHQIPKRIMIT SHQIP

Nga e njëjta dorë
buron pas gjase edhe

teksti i kopjuar shqip (dhe ital-
isht) i Mallkimeve qi leshon ipesh-
kvi t’Ejnten e Madhe (= it. I Scom-
municati nel Giovedi Santo), tekst
ky që i paraprin në regjistrin në
fjalë atij të vendimeve të Sinodit
Dioqezan të Shkodrës. Ky tekst
shqip dëshmon ndër të tjera
vijimësi në traditën shkrimore si
edhe në funksionet e reja që më-
tonte me kohë dhe ndërkohë sh-
qipja e shkruar në marrëdhëniet
e klerit vendor me grigjën e vet,
bash me bashkësinë shqipfolëse të
besimit katolik të paktën në Dio-
qezën e Shkodrës. Shtojmë gjith-
ashtu që këtë tekst shqip, që ru-
het në AQSH në dy variante, ia
kemi nënshtruar dikur një anal-
ize të mirëfilltë gjuhësore-
filologjike (Demiraj 2014), duke
mundur të saktësojmë bindshëm
edhe vendin e tij në kulturën e
shkrimit shqip në arealin kultur-
or të Veriut (katolik) shqiptar, i
cili për periudhën në fjalë (gjys-
ma e parë e shek. XVIII) dëshmon
qartas një bashkëjetesë tri tra-
ditash shkrimi me alfabet (krye-
sisht) latin, të cilat vijojnë në një
mënyrë a një tjetër risitë e përf-
tuara në kodin alfabetik nga sh-
krimtarët e mëhershëm sh-
qiptarë si Budi dhe Bogdani në
shek. XVII, ose të zhvilluara më
tej nga Kazazi në mes të shek.
XVIII. Ndër këto tri nënsisteme
kodi i përdorur prej Kazazit – më
përhapje ndoshta vetëm në
pjesën verilindore të këtij areali
– përbën risinë e kohës në kul-
turën e shkrimit shqip. Tradita e
zhvilluar nga Budi kishte gjetur
ndërkohë strehë ndër etërit
françeskanë (të paktën) në dio-
qezën e Pultit. Ndërsa varianti i
përdorur prej Ndue Babit pasqy-
ron qartë vijimësi të
(pa)ndërmjetshme të kodit alfa-
betik që risoi dhe përdori Pjetër
Bogdani (1685), si ipeshkëv i
dikurshëm i Shkodrës. Përkthyer
ndryshe, Babi i përshtatet në sh-
krimet e veta në gjuhën shqipe
shi traditës i shkodrane në kul-
turën e shkrimit shqip, të
përditësuar dhe sendërtuar prej
“mâ të vlertit ndër shkrimtarët

Kemi vetëm një
tekst të shkurtër

shqip, madje edhe atë
falë rastësisë fatlume

ose fatmirësisë së
rastit, sepse Babi ka
shkruar pa dyshim

shumë më shumë se
vetëm një syresh

““

e hershëm të shqipes.” Përdorëm
më lart jo pavëmendshëm numrin
shumës lidhur me “shkrimet e
veta në gjuhën shqipe” të Ndue
Babit. Edhe pse prej tij njohim
deri sot vetëm një tekst të sh-
kurtër shqip, madje edhe atë falë
rastësisë fatlume ose fatmirësisë
së rastit, sepse Babi ka shkruar pa
dyshim shumë më shumë se
vetëm një syresh. E kjo ka të bëjë
më fort si gjithherë me rastësitë
fatkeqe ase fatkeqësitë e rastit në
kulturën e shkrimit shqip, pasi të
gjitha rropatjet e tij që këto sh-
krime të shihnin dikur dritën e
ditës në shtypshkronjën e Propa-
ganda Fide-s në Romë ishin të des-
tinuara të dështonin. Këtë kumt
të trishtë e mëson i pari kolegu
dhe miku ynë Gurga Gurga, i cili
pati mirësinë të na verë më pas
në dispozicion edhe kopjen e një
teksti protokollar të komisionit
vendimmarrës në instancën e
lartë të Kongregacionit të Shen-
jtë të Propaganda Fide-s, ku thu-
het shprehimisht se si Ndue
Babi kishte bërë kërkesë të
përsëritur për shtypin e një dok-
trine të krishterë si edhe të
litanive të Virgjëreshës Hirplotë,
përkthyer shqip prej tij nga lat-
inishtja, por drejtuesi i këtij in-
stitucioni, kardinali Barberini
nuk e dha pëlqimin për botim.

PËRFUNDIMPËRFUNDIMPËRFUNDIMPËRFUNDIMPËRFUNDIM
Mbyllim këtu studimin tonë

me dëshirën dhe shpresën e mirë
të kemi ravijëzuar sado përciptas
konturet e një portreti të ri në his-
torinë e kulturës shqiptare e si të
tillë edhe në atë të shkrimit sh-
qip. Jemi gjithsesi më se të
vetëdijshëm se ky portret do gë-
zojë plotësinë e duhur, vetëm pasi
të jenë bërë objekt i analizës së
mirëfilltë shkencore qoftë ajo
trashëgimi e tij në dorëshkrim, e
cila ruhet dhe njihet sot si e tillë,
siç janë p.sh. në AQSH aktet e ven-
dimeve të Sinodit Dioqezan të Sh-
kodrës (1704), ashtu edhe ajo
trashëgimi që ruhet, por ende
s’njihet e që mund dhe duhet
kërkuar e zbuluar dikur e diku në
arkiva të ndryshëm brenda dhe
jashtë hapësirës shqipfolëse.

Ky tekst shqip dëshmon ndër të tjera
vijimësi në traditën shkrimore si edhe në
funksionet e reja që mëtonte me kohë
dhe ndërkohë shqipja e shkruar në mar-
rëdhëniet e klerit vendor me grigjën e
vet, bash me bashkësinë shqipfolëse



Në foto:
Dokument që dëshmon
praninë e Babit në
Kuvendin e Arbënit

Në foto:
Faksimile
e Sinodit
Dioqezan
të Shkodrës
me
emrin e
Antonio
Babit

Në foto:
Bardhyl Demiraj
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Pas dëbimit të emigrantëve,
mungon krahu i punës Hënë kundërshtare, por jo e ashpër, përkun-

drazi e ëmbëlsuar nga fantazitë e Neptu-
nit, ju dhuron momente qetësie dhe bash-
këpunimi në çift dhe në familje. Për të
pasur mirëkuptim është e rëndësishme të
besoni te dialogu, tregoni gjithçka, duke
përfshirë edhe detajet.

DEMI

Edhe pse dini të manovroni më së miri
duke u mbështetur në vetvete, mos e
refuzoni ndihmën që do t’ju bjerë nga
qielli falë një miku. Do të kërkoni dhe
do të gjeni, me Marsin dhe Venusin që
ju mbështesin, mundësi dialogu dhe
bashkëpunime me personin e dashur.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Bashkëveprimi i planetëve do të bëjë që hu-
mori juaj të ketë luhatje. Mos u mbyllni bren-
da vetes. Pranoni dhe besojuni të tjerëve.
Për të arritur në një mirëkuptim më të madh,
vëreni veten në vendin e partnerit dhe bëni
më të mirën që mundeni.

Do të jeni të frymëzuar për të mposhtur
ç d o  m e n d i m  s h k a t ë r r i m t a r ,  d o  t ë
përvishni mëngët dhe do të përmbushni
me zell punët tuaja. Në fi l l im, kush ju
in tereson do t ’ i  përg j ig je t  f tesës me
droje, por më pas do të dorëzohet nga
sharmi juaj.

Keni shumë pritshmëri ndaj një personi që ndosh-
ta nuk do të tregohet në lartësinë e duhur. Do
të ishte më mirë ta përqendronit vëmendjen
diku tjetër. Mos u bëni kokëfortë! Keni dëshirë
të madhe të imponoheni në të gjitha rrethanat.
Do të ishte mirë që të mendoheshit pak.

Të papritura të këndshme në famil je.
Përditshmëria do të jetë më emocionuese
dhe e këndshme, edhe pse do t’ju ndodhë
që të ndryshoni menjëherë programin. Do
të jeni në lartësinë e duhur për të marrë
vendime shumë del ikate. Do të f i toni
kështu vlerësimin e një eprori.

Partneri më në fund do të jetë në lartës-
inë e duhur që kërkon situata dhe nuk
do të shqetësohet nga përgjigjet që do
t’u jepni kërkesave që ka. Nëse do të
zgjidhni të jeni më emocionalë, do të
jeni më pak bujarë dhe të përfshirë, por
me siguri më të qartë dhe të qetë.

Nëse në jetën në çi f t  xhelozia dhe dy-
sh imet  do  t ’ i  ka lon in  n ive le t  e  nor -
males, jepini  fund kur të mundeni dhe
ndërroni menjëherë drejtim. Plutoni nuk
shkon mirë me Saturnin.  Humori  jo i
mirë do të pengojë bashkëpunimin me
një koleg.

Disa kërkesa për pushtet në çift nuk funk-
sionojnë. Hapni rrugë. Nëse do të jeni më
mirënjohës, rezultatet nuk do të vonojnë
të vijnë. Mos u merrni me gjëra që hanë
diskutim. Duke këmbëngulur, do ta kupto-
ni se e keni pasur gabim.

Sot mund t’ju dalin gjëra të paparash-
ikueshme. Për të shmangur tensionet, ndiq-
ni atë që ju thotë zemra, edhe pse mund të
interpretohet si një dobësi. Do të keni një
ditë që priret drejt përtacisë, por që nuk
pajtohet me angazhimet tuaja të shumta.

Ditën e sotme përpiquni ta shfrytëzoni çastin
e mirëqenies shpirtërore për të dëgjuar më
shumë dhe për t’i kushtuar më shumë kohë
familjes. Me Saturnin që ju del kundër, priten
disa përgjegjësi që ndoshta mund t’ju kufi-
zojnë disi lirinë.

Nëse keni programuar një udhëtim, do ta
menaxhoni më mirë lodhjen dhe përshtatjen
ndaj ritmeve më të mëdha të punës, falë
Plutonit mik që ju favorizon. Kridhuni në ndon-
jë aventurë të bukur, zbuloni një horizont të ri
dhe jetojeni me gjithë shpirt.

Nga Bill Rodgers

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

... kryesisht agrare po përballen
me mungesën e punëtorëve. Disa
fermerë të drurëve frutorë dhe
aktivistë vendas pro-emigracionit
janë bashkuar për të lobuar
ligjvënësit dhe për të rritur
ndërgjegjësimin për kontributin e
emigrantëve, në një zonë që votoi
në mënyrë masive vitin e kaluar
për presidentin Donald Trump.
Makinat klasike garojnë gjatë një
panairi në Bashkinë Adams të Pen-
silvanisë.

Në këtë periudhë, këtu mblid-
hen njerëz nga mbarë rajoni. Shu-
mica thonë se votuan për Donald
Trump-in në zgjedhjet e vjetshme.
Kim Sanders, e cila punon në një
kompani transporti, mbështet me
forcë presidentin. “Mendoj se ai po
punon mirë, por media nuk i jep
imazh pozitiv”, thotë Sanders. Por,
si shumë të tjerë, kur pyetet rreth
politikave të presidentit Trump për
emigracionin, zonja Sanders ësh-
të kundër dëbimit të emigrantëve
pa dokumente. “Nuk ka mjaf-
tueshëm amerikanë që të punojnë
në ferma për të mbjellë pemët apo
për të mbledhur zarzavate, siç
bëjnë emigrantët”, thotë ajo. Kjo
nuk është për t’u habitur në një
zonë që varet nga bujqësia. Pap-
unësinë këtu e ka mbajtur të ulët
ekonomia e prodhimit të frutave,
si dhe turistët që vijnë për të parë
fushëbetejën historike në Gettys-
burg. Ata që janë të papunë vijnë
te “CareerLink”, agjencia sh-
tetërore që i ndihmon të gjejnë
punë. Por, pak prej tyre thonë se
janë të gatshëm të bëjnë punën që
bëjnë emigrantët hispanikë. Ish-
saldatori Glenn Hendrickson ndi-
hmon si konsulent karriere. “Kam
shumë miq që kanë punuar gjatë
verës duke mbledhur fruta, kur
kanë qenë në shkollë të mesme, por
nuk mendoj se duan ta ushtrojnë
këtë si profesion”, thotë zoti Hen-
drickson.

Megjithatë, punëdhënësit e
kanë tani të vështirë të plotësojnë
vendet e punës të mbetura nga
largimi i emigrantëve. Administra-
tori i “CareerLink”, Alan Dudley,
thotë se kjo po ndodh në një peri-
udhë kur “është sezoni i punësim-
it masiv. P.sh., firma ‘Knouse
Foods’ shpalli tetë vende të reja
pune këtë javë nëpërmjet nesh.
Tani është e vështirë të gjejnë punë-
torë”, thotë zoti Dudley. Ndërsa ka
filluar mbledhja e pjeshkave, ferm-
erët janë të shqetësuar se nuk do
të kenë mjaftueshëm punëtorë për
sezonin e mbledhjes së mollëve që
pason. Fermerja Kay Hollabaugh
është e zemëruar me Kongresin që
nuk e realizoi reformën e emigra-
cionit. “Ata që bëjnë ligjet e këtij
vendi ushqehen çdo ditë. Dhe nuk
u shkon mendja se kjo që unë po
ha, dikush është duke e rritur në
fermë”, thotë zonja Hollabaugh.

Dje në 'Zëri i Amerikës'

Ligjvënësi republikan Scott Per-
ry, i cili përfaqëson distriktin që
përmbledh Bashkinë Adams, ka
marrë shumë ankesa të tilla. Gjatë
pjesëmarrjes në një aktivitet të
komunitetit, ligjvënësi thotë se
fillimisht duhet siguruar kufiri
dhe më pas të bihet dakord për një
reformim të emigracionit. “Derisa

të bindemi që kufiri të jetë i sigurt,
do të vazhdojë të ketë mosbesim.
Do të vazhdojmë të kemi vështirë-
si në mënyrën se si do t’i trajtojmë
njerëzit që kanë ardhur këtu ile-
galisht”, thotë ai. Ndërkohë, aktiv-
istë pro-emigracionit po organi-
zojnë në Gettysburg manifestime
të rregullta për të rritur

ndërgjegjësimin. Organizatorja
Jenny Dumont e hedh poshtë ar-
gumentin për sigurinë e kufirit.
“Mendoj se ky argument është
pjesë e lojës që i paraqet emi-
grantët si kriminelë, të nxitur nga
administrata aktuale. Ndjesia ime
është se njerëzit që kanë pasur
kontakte me emigrantët këtu, e
mirëkuptojnë kontributin e tyre
dhe janë në gjendje t’i shikojnë si
thjesht njerëz dhe jo t’i emërtojnë
vetëm si emigrantë”, thotë zonja
Dumont. Në fermat e pemëve fru-
tore, punëtorët po seleksionojnë
frutat. Sapo të hyjë vjeshta, mollët
e mbetura në pemë do të jenë të
gatshme për t’u vjelë. Fermerët
nuk janë të sigurt nëse do të kenë
mjaftueshëm punëtorë që t’i mble-
dhin ato.

Megjithatë,
punëdhënësit e kanë tani
të vështirë të plotësojnë

vendet e punës të
mbetura nga largimi i

emigrantëve.
Administratori i

“CareerLink”, Alan
Dudley, thotë se kjo po
ndodh në një periudhë

kur “është sezoni i
punësimit masiv. P.sh.,
firma ‘Knouse Foods’

shpalli tetë vende të reja
pune këtë javë

nëpërmjet nesh. Tani
është e vështirë të

gjejnë punëtorë”, thotë
zoti Dudley.
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Lojërat bizantine
Beograd-Shkup si strategji tensioni

Nga SHABAN MURATI(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

Katovica

Serbia është brenda rolit të saj destabilizues në krijimin e
krizës artificiale diplomatike me Maqedoninë.

... në analet diplomatike “për të
thirrur në atdhe për konsultime”
gjithë stafin e ambasadës serbe
në Shkup. Historia e diplomacisë
deri tani njeh që thirret ambasa-
dori për konsultime në shenjë
proteste, por që të thirret edhe
sekretari i tretë edhe kafazikafazikafazikafazikafazi për
konsultime, kjo është një shpikje
serbe. Nuk shpjegoi as presiden-
ti serb dhe as ministri i jashtëm
serb pse u ndërmor ky hap i paza-
kontë, që zakonisht merret kur
ndërpriten marrëdhëniet diplo-
matike, kur shteti pritës është në
prag të luftës, ose kur kërcënimi
terrorist kundër ambasadës ësh-
të konfirmuar. Beogradi tha
vetëm në mënyrë të vagulluar se
Maqedonia po kryente veprim-
tari ofensive kundër institucion-
eve të Serbisë, duke i lënë fushë
të lirë të gjitha fantazive dhe fak-
enews-eve serbe, maqedonase
dhe ruse për Kosovën, për
UNESCO-n, për CIA-n, etj.

Që kriza diplomatike e re ish-
te edhe artificiale, edhe bizantine,
e tregoi shfryrja e shpejtë e saj
brenda tre ditësh, kur të
mërkurën folën në telefon presi-
denti i Serbisë me kryeministrin
e Maqedonisë dhe nga telefoni
doli dhe një komunikatë e për-
bashkët optimiste. Po atë ditë
folën në telefon ministri i Jash-
tëm i Serbisë me ministrin e Jas-
htëm të Maqedonisë. Të enjten
Presidenti i Serbisë priti ambas-
adoren e Maqedonisë në Beograd
dhe po atë ditë stafi diplomatik i
ambasadës serbe në Shkup u rik-
thye në ambasadë, nga iku para
katër ditësh. Ambasadorja serbe
do të kthehet në 31 gusht dhe do
të pritet të nesërmen nga kryem-
inistri maqedonas. Në 25 gusht
në Nish u zhvillua takimi i
posaçëm midis ministrit të Jash-
tëm serb dhe ministrit të Jash-
tëm maqedonas dhe iu vu kapa-
ku asaj që ministri i Jashtëm
maqedonas, në konferencën e për-
bashkët të shtypit me homologun
serb, e përkufizoi si “pak ditë rel-
ative turbulente në marrëdhëni-
et dypalëshe”. Divorci i bujshëm
diplomatik serbo-maqedonas zg-
jati sa një shi vere, çka tregon sa
artificial ishte. Po kaq absurd ish-
te dhe motivi i shkrirjes diploma-
tike, kur Daçiç deklaroi në 25
gusht se informacionet e zbulim-
it, që ka marrë Serbia, nuk lid-
hen me qeverinë e Maqedonisë,
por me sektorin e sigurimit me
ndërhyrjen e faktorit të huaj. Po
kaq absurd ishte dhe justifikimi
i shkrirjes së shpejtë diplomatike
nga ministri i Jashtëm maqedo-
nas, i cili përsëriti argumentin
serb se informacionet nuk im-
plikojnë qeverinë e Maqedonisë.

Përtej stuhisë diplomatike të
gotës së ujit apo lojës infantile
diplomatike serbo-maqedonase të
tipit “ngriva-shkriva”, ngjarja
duhet parë më thellë për synimet
e vërteta dhe për sponsorizimet
gjeopolitike ballkanike brenda
saj.

Burime diplomatike të mirë in-

formuara bëjnë të ditur se Maqe-
donia kishte grumbulluar infor-
macione të bollshme për im-
plikimin e shërbimit sekret serb,
bashkë me atë rus, në përpjekjet
për të mbajtur me çdo kusht në
fuqi regjimin e kryeministrit filos-
erb dhe filorus, Nikolla Gruevski
dhe për të sabotuar legalizimin e
qeverisë së shumicës parlamen-
tare. Ndërhyrja e shërbimit sekret
serb ishte kaq flagrante saqë shefi
i rezidenturës serbe në ambasadën
serbe në Shkup hyri bashkë me
grupet e zjarrit të partisë së
Gruevskit, që sulmuan parlamen-
tin maqedonas në 27 prill në një
përpjekje për grusht shteti dhe
dhunuan e tentuan të vrasin de-
putetë, duke plagosur kryeminis-
trin legal Zaev dhe kryetarin e një
partie shqiptare Ziadin Sela. Shefi
i spiunazhit serb në Shkup drej-
tonte brenda në parlament rrjetin
e tij dhe autoritetet maqedonase
regjistruan dhe publikuan steno-
gramet e komunikimeve të tij me
vartësit në parlament. Dosja e im-
plikimit të shërbimit sekret serb
dhe atij rus në krizën e stërzgja-
tur politike në Maqedoni dhe në
krijimin e trazirave dhe të desta-
bilitetit në Maqedoni ishte aq e
mbushur me fakte, sa që pritej nga
momenti në moment që autorite-
tet maqedonase të publikonin
dosjen e ndërhyrjes serbe në punët
e brendshme të Maqedonisë.

Në situatën para një demaski-
mi ndërkombëtar të ndërhyrjes në
një shtet fqinj, Serbia nxitoi dhe
krijoi artificialisht krizën diplo-
matike të zhurmshme me
tërheqjen e gjithë personelit të
ambasadës së saj në Shkup. Jo ras-
tësisht bashkë me personelin ajo
transportoi me urgjencë të gjithë
dokumentacionin e ambasadës, e
trembur se mos rridhnin materi-
ale komprometuese. Që kjo për-
bënte motivin dhe thelbin e pro-
vokimit të krizës artificiale diplo-
matike, u pohua nga vetë
udhëheqësit serbë. Presidenti i
Serbisë, Vuçiç, deklaroi se tërhoqi
stafin e ambasadës, sepse Serbia

mori të dhëna për veprimtari ofen-
sive zbulimi të Maqedonisë kundër
institucioneve të Serbisë. Ministri
i Jashtëm serb, Daçiç e tha edhe më
qartë në 22 gusht se “qëllimi i ak-
tiviteteve të tilla zbuluese të Maqe-
donisë është që të goditet me të
gjitha llojet e akuzave false ndaj
Serbisë, sikur përfaqëson rrezik
dhe dëshiron të organizojë një lloj
konflikti në Maqedoni”. Si presi-
denti, ashtu dhe ministri i Jash-
tëm, akuzuan shtetet perëndimore
se qëndrojnë prapa komplotit të
Maqedonisë kundër Serbisë. Min-
istri i Jashtëm serb bëri edhe një
autogol, kur me mburravecërinë
tipike ballkanike u mburr me vep-
rimtarinë e agjenturës serbe në
Maqedoni, duke deklaruar publik-
isht se mesazhi ynë drejtuar Shk-
upit është se ne i dimë të gjitha
çfarë bëni dhe mendoni në Shkup.

Siç shihet, kriza artificiale dip-
lomatike u provokua nga Serbia
për të mbuluar ndërhyrjen e saj në
punët e brendshme të Maqedonisë
dhe veprimtarinë destabilizuese të
shërbimit sekret serb në atë vend,
në bashkëpunim me shërbimet
ruse. Së bashku me Rusinë, Serbia
mbështeti fort ish-kryeministrin
Gruevski, përfaqësuesi kryesor i
lobit serb në Shkup, i cili para se të
futej në politikë në Shkup ka punu-
ar si këshilltar i qeverisë serbe në
Beograd. Ndryshimi i rrëgjimit në
Shkup e bëri tepër të pakënaqur
Beogradin, të cilit iu kufizuan hapë-
sirat e ndikimit. Serbia pësoi një
humbje gjeopolitike, sepse:1-u lar-
gua nga pushteti kryeministri
filoserb Gruevski, 2- kryeministri
i ri nënshkroi Traktatin dypalësh
me Bullgarinë, që e kishte bllokuar
prej vitesh Gruevski 3- kryeminis-
tri i ri premtoi një profil të ri të
marrëdhënieve me popullin sh-
qiptar në Maqedoni në drejtim të
realizimit të disa kërkesave
themelore dhe në drejtim të
përmirësimit të marrëdhënieve me
Shqipërinë. 4-Maqedonia u sh-
këput nga skenari serbo-rus i
ndikimit gjeopolitik dhe po
përpiqet të riorientohet në shpe-

jtimin e anëtarësimit euroatlan-
tik.

Interesi gjeopolitik i Serbisë
është që në Shkup të jetë një qeveri
satelite e Beogradit dhe që Maqe-
donia të mos ketë marrëdhënie
miqësore as me Shqipërinë dhe as
me Bullgarinë dhe të acarojë mar-
rëdhëniet me Kosovën. Serbia syn-
on ta shtrëngojë orientimin e poli-
tikës së jashtme të Maqedonisë
vetëm në aksin vertikal Serbi-Gre-
qi. Jo rastësisht pas ardhjes së
Zaevit në pushtet Beogradi ka ash-
përsuar presionet dhe deklaratat
zyrtare kundër Shkupit, duke
kërcënuar se do të rishikojë qën-
drimin serb për njohjen e Maqedo-
nisë me emrin kushtetues. Histe-
ria zyrtare serbe nga ndryshimi i
regjimit në Shkup nisi menjëherë
sapo Zaev u konfirmua kryemi-
nistër, dhe ajo ishte aq e ashpër, sa
që kryeministri i ri i Shkupit u
detyrua në 17 maj të akuzonte pub-
likisht kryeministrin e Serbisë
Vuçiç se po bën një fushatë armiqë-
sore ndaj Maqedonisë.

Kriza artificiale diplomatike, që
Serbia provokoi në marrëdhëniet
me Maqedoninë, duhet të ndezë
llambat e alarmit në kryeqytetet e
rajonit dhe sidomos në Bruksel
lidhur me rolin destabilizues, që
Serbia po luan në rajon. Ka një
kurbë të lexueshme të veprim-
tarisë së Serbisë në Ballkan për të
rritur tensionet dhe për të krijuar
trazira, sidomos në tre vitet e fun-
dit pas krizës ukrainase. Serbia e
Vuçiçit e nisi me nxitjen e tension-
eve dhe krijimin e krizave me
Kroacinë, kur provokoi duke or-
ganizuar lumin e refugjatëve siri-
anë drejt në kufijtë kroatë për ta
destabilizuar atë vend, vazhdoi me
organizimin e manovrave ushtar-
ake serbo-ruse pranë kufijve
kroatë dhe me armatosjen me
armë të sofistikuara ruse, duke
kërcënuar Kroacinë. Serbia vazh-
doi me nxitjen e separatizmit të
“serpska republikës” në Bosnjë,
duke përkrahur zyrtarisht celeb-
rimet e 9 janarit të ditës së separa-
tizmit serb. Pastaj veprimtaria

ndërhyrëse serbe kulmoi me
pjesëmarrjen e shërbimit sekret
serb bashkë me shërbimin sekret
rus në organizimin e grushtit të
dështuar të shtetit në Mal të Zi
në zgjedhjet e tetorit 2016. Pastaj
kemi pjesëmarrjen serbe në për-
pjekjet antikushtetuese për të
sabotuar kalimin e pushtetit në
Maqedoni te shumica parlamen-
tare dhe pjesëmarrjen flagrante
të shërbimit sekret serb në sul-
min kundër parlamentit të Maqe-
donisë.

Në gjithë këtë veprimtari sub-
versive rajonale Serbia ka nx-
itjen dhe sponsorizimin e Rusisë,
e cila në përplasjet e saj gjeopoli-
tike me Perëndimin në Europë
synon të krijojë vatra destabiliz-
imi në hallkën më të dobët të kon-
tinentit, që është Ballkani. In-
trigat diplomatike serbe janë tak-
tika të Rusisë për ruajtjen e in-
fluencës së saj në rajon. Ndaj
Moska e përkrahu menjëherë
Serbinë edhe në rastin e pro-
vokimit diplomatik me Maqedon-
inë. Gazeta ruse “Pravda” shkru-
ante në 23 gusht se “Serbia është
e vetmja republikë e ish-
Jugosllavisë që nuk do të hyjë në
NATO dhe Serbia është i vetmi
bastion në territorin e ish-
Jugosllavisë që kundërshton
zgjerimin e NATO-s në rajon”.
Është një pohim interesant dhe i
qartë se Serbia është bërë instru-
ment i strategjisë ruse për të
bllokuar në rajon integrimin
euro-atlantik. Jo rastësisht pro-
vokoi marrëdhëniet me Maqe-
doninë, sepse Maqedonia është
tani shteti i parë në rajon, që
pritet të avancojë në anëtarë-
simin në NATO.

Serbia është brenda rolit të saj
destabilizues në krijimin e krizës
artificiale diplomatike me Maqe-
doninë. Ndaj duhet parë përtej re-
torikës dhe dashurisë rajonale të
Serbisë. E kam thënë qindra herë
dhe e përsëris që Serbia kërkon
rol dominues dhe hegjemon në
rajon dhe këtë po përpiqet ta re-
alizojë duke e trembur Bash-
kimin Europian me kartën e de-
struktivitetit rajonal dhe me ka-
pacitetet e saj për të krijuar
trazira dhe tensione me të gjithë
shtetet e rajonit. Do të ishte fat-
keqësi dhe humbje gjeopolitike
për Perëndimin, nëse BE do të
përpiqet ta marrë me të mirë
Serbinë duke i hapur dritën
jeshile ambicieve rajonale serbe,
me gjithë emrat e rij rajonalë të
projekteve pan jugosllave. Nëse
dikujt nuk i mbushet mendja
akoma, le të lexojë deklaratën e
ministrit të Jashtëm serb, Daçiç,
në 22 gusht, ku thotë se “Ne e
kemi në mendje se Maqedonia
është një republikë e ish-
Jugosllavisë, kontinuitetin e së
cilës Serbia e shtrin në Maqedo-
ni dhe në vende të tjera”.
Udhëheqjes së sotme serbe i ka
mbetur ora te kontinuiteti i ish-
Jugosllavisë. Çështja është që
ballkaniko-perëndimorët e tjerë
të kullohen që nuk kanë pse i
kurdisin orët e interesit ko-
mbëtar njësoj me Serbinë.
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GOL NË KAMPIONAT

Kritikat ndaj
Sadikut,
përgjigje prej
sulmuesit
Legia e Varshavës ka

fituar sot përballë Za-
glebies me rezultatin 2-
1, në një ndeshje që u
mbyll me rrjeta të pa-
prekura në 45 minutat e
para. Për ta zhbllokuar
sfidën mendoi sulmuesi
Armando Sadiku, që re-
alizoi në minutën e 57-të,
ndërkohë që pak minuta
më pas Legia dyfishoi
shifrat dhe më pas ishte
e qetë. Për Sadikun ky
ishte goli i dytë në kam-
pionat. Ndërkohë duhet
përmendur fakti që ndaj
tij ka pasur kritika të
shumta, të cilave u ësh-
të përgjigjur me gol.

SPORT

FORMULA 1

Hamilton nuk fal
në Belgjikë, Vettel i dyti

Nuk ka surpriza në Bel
gjikë, aty ku rinisi ka-

mpionati i Formula 1. Lewis
Hamilton nuk e vendosi as-
njëherë në dyshim fitoren
pasi u nis nga vendi i parë,
duke e ruajtur pozicionin
deri në xhiron e 44-rt. Gara
e 12-të e botërorit të Formu-
la 1 foli e gjitha për britani-
kun e Mercedes, i cili la pas
rivalin kryesor në garën për
titullin, Sebastian Vettel,
diferenca me të cilin tash-
më është ngushtuar në

vetëm 7 pikë. Një garë që
nisi me gomat ultra soft për
Hamilton, i cili nuk e humbi
ritmin, duke mbajtur pas
krahëve Ferrarin e gjerman-
it dhe shokun e skuadrës
Bottas të ndjekur nga
Raikkonen. Gjatë xhirove të
para ishte pikërisht Vettel
që falë sistemit DRS tentoi

parakalimin, por garimi i
britanikut ishte agresiv,
duke ruajtur deri në fund
vendin e parë, që i siguroi
suksesin e pestë sezonal.
Nuk shkëlqeu Valteri Bot-
tas, që pak xhiro nga fundi
nuk arriti ta mbante mak-
inën në pistë, duke i ndezur
dritën jeshile australianit

Riçiardo, i cili u rendit në
shkallën më të ulët të po-
diumit, ndërsa Raikkonen
u rendit në vendin e katërt,
duke lënë pas bashkëko-
mbësin Bottas. Pas një
jave, Formula 1 do të zhv-
endoset në Monza ku Fer-
rari ka mundësi për t'i
kthyer reston skuadrës ka-
mpione në fuqi, me një
tjetër raund interesant të
këtij sezoni, që po konfir-
mon një betejë të ashpër
mes Hamilton dhe Vettel.

Për ndeshjet e shtatorit ndaj Lihtenshtejnit dhe FYROM-it, italiani pret dy fitore

Panuçi: Ja pse mora tre
lojtarë të rinj në Kombëtare
Trajneri kuqezi arsyeton vendimet e tij

Jeton Selimi

Përfaqësuesja sh
qiptare e futbollit
nisi grumbullimin

këtë të diel në "Hotel Tira-
na" për dy ndeshjet elimina-
tore të botërorit 'Rusi 2018'
me Lihtenshtejnin dhe
Maqedoninë. Të parët në
vendgrumbullim u shfaqën
trajneri Kristian Panuçi dhe
sulmuesi Azdren Llullaku,
ndërsa në orën 21:00 mbër-
riti grupi i parë i futbol-

LISTË:
PORTIERË: Etrit
Berisha, Thomas
Strakosha, Alban Hoxha.
MBROJTËS: Ansi Agolli,
Arlind Ajeti, Mërgim
Mavraj, Berat Djimshiti,
Elseid Hysaj, Frederik
Veseli, Hysen Memolla,
Ivan Balliu.
MESFUSHORË: Migjen
Basha, Andi Lila, Ledian
Memushaj, Burim Kukeli,
Eros Grezda, Jahmir
Hyka, Odise Roshi,
Liridon Latifi, Amir
Abrashi.
SULMUES: Valon
Ahmedi, Sokol Cikalleshi,
Azdren Llullaku, Armando
Sadiku.

PREMIERLIGA

Liverpuli dërrmon
Arsenalin, Çelsi
rigjen fitoren

Pas hapit fals në javën e
parë të kampionatit

ndaj Bërnlit, kampionët e
Çelsit duket se kanë vënë
mend. Blutë e Londrës kanë
triumfuar në përballjen e
sotme ndaj Evertonit në
shtëpi me rezultatin 2-0, falë
golave të Fabregas dhe Al-
varo Moratës në minutën e
27-të dhe të 40-të. Kjo fitore
e ngjiti skuadrën e trajner-
it italian Antonio Konte në
kuotën e 6 pikëve në tri
ndeshje, ndërsa Evertoni ka
arritur të sigurojë vetëm 4
pikë. Sulmuesi spanjoll Mo-
rata ishte futbollistë që
spikati më shumë në sfidën
e djeshme, duke dhënë dhe
asistin në goli i Fabregasit.
Ndeshje e radhës Çelsi do ta
luajë në transfertë ndaj
Lestërit, ndërsa Evertoni do
të presë Totenhemin.
Ndërkohë sfida tjetër e lua-
jtur në orën 14:30 mes Uest
Bromuiçit dhe Stok Sitit
përfundoi në barazim 1-1.
Xhei Rodrigez kaloi në avan-
tazh vendasit në minutën e
61-të. Ndërsa Piter Krauç
barazoi shifrat për Stoken
në minutën e 77-të, duke i
dhuruar një pikë tepër të
vlefshme skuadrës bard-
hekuqe. Liverpuli ka sh-
katërruar Arsenalin në kry-
endeshjen e javës së tretë të
Premier Ligës, duke e
mposhtur me rezultatin e
thellë 4-0. Firminjo në
minutën e 17-të hapi serinë
e golave për të kuqtë, ndër-
sa në minutën e 40-të, Sadio
Mane dyfishoi shifrat. Në
pjesën e dytë djemtë e Jur-
gen Klopit shënuan edhe dy
gola të tjerë, me anë të Salah
në minutën e 57-të dhe
Daniel Starixh në të 77-tën,
duke kapitulluar përfundi-
misht skuadrën e Vengerit.
Me fitoren e sotme, Liverpul
është pozicionuar në vendin
e dytë të renditjes, ku në 3
takime ka arritur të sigurojë
7 pikë, ndërsa Arsenal ndod-
het në vendin e 16-të, me
vetëm 3 pikë. Në sfidën tjetër,
Totenhem ka zhgënjyer sër-
ish, duke barazuar përballë
Bërnlit me rezultatin 1-1.
Dele Ali në minutën e 49-të
gjeti rrugën e rrjetës për
"gjelat", ndërsa në minutën
e 92-të Ud barazoi shifrat,
duke i prishur festën
skuadrës londineze.

MERKATO

"Pako" surprizash nga
Skënderbeu, vjen Sahiti

Skënderbeu, me kualifikimin në grupet e Europa
League, pritet që të bëjë disa lëvizje të rëndësishme

në merkato, teksa presidenti Takaj dëshiron ta pasurojë
grupin me lojtarë cilësorë, që në të ardhmen të shiten
jashtë vendit. Veç forcimit të
skuadrës, aspekti financiar gjith-
ashtu është shumë i rëndësishëm,
dhe deri më tani në Korçë janë të
kënaqur, pasi kanë shitur Olajinkën,
Berishën dhe Latifin së fundmi. Për
mesfushorin nga Prishtina është
gjetur zëvendësuesi, teksa Suad
Sahiti pritet të prezantohet sot. Afrime të tjera janë në hor-
izont, dhe emrat e tyre janë përmendur shumë kohët e
fundit. Dejvi Bregu, Kristal Abazaj dhe Albi Doka janë ob-
jektiva të Skënderbeut, por jo vetëm ata, pasi së fundmi
ka pasur shumë fjalë për një ofertë prej 300 mijë eurosh
për kartonin e Besar Ibraimit, sulmuesit të Shkëndijës,
që do të ishte edhe goditja e verës në merkato.

MESFUSHORI

Ledjan Memushaj është i
Beneventos

Peskara - Memushaj është një histori e së shkuarës,
pasi e ardhmja e vlonjatit për sezonin e ri futbol-

listik është Benevento, që këtë verë huazoi nga Atal-
anta Berat Gjimshitin,
ndërkohë që u lakuan te
kjo skuadër edhe Arlind
Ajeti dhe Rei Manaj. Mar-
rëveshja është bërë e ditur
prej ditësh në mediat ital-
iane, me Beneventon që e
huazon mesfushorin me të
detyrim blerjeje për 700
mijë euro. Në Itali ky op-
eracion merkatoje konsid-
erohet i mbyllur dhe mbe-
tet vetëm zyrtarizimi. Memushaj donte shumë ta vi-
jonte karrierën në Serinë A dhe tashmë ndahen nga
delfinët, që për kartonin e lojtarit të Kombëtares
patën paguar 200 mijë euro te Leçe.

listëve kuqezinj. Në orën
23:00 skuadra mori formë më
të plotë, ndërsa gjatë kësaj të
hënë në dispozicion të
Panuçit do të vihen edhe
Abrashi, Kukeli dhe Grezda.
I fundit që do t'i bashkohet
skuadrës të martën do të jetë
Migjen Basha, i cili do të jetë
i impenjuar në Serinë B me
Barin. Në një lidhje direkte
nga "Hotel Tirana" për 'Zona
Gol', trajneri i Shqipërisë
theksoi rëndësinë që kanë dy
takimet e radhës për kuqez-
injtë. "Janë dy ndeshje
shumë të rëndësishme, sepse
kur vesh fanellën e Ko-
mbëtares nuk ekzistojnë
miqësoret dhe ndeshjet e leh-
ta. Ndaj Lihtenshtejnit që
duket ndeshje e lehtë, nëse
nuk hyn në fushë me mentali-
tetin e duhur, gjithçka mund
të kthehet shumë e vështirë.
Pastaj kemi përballjen
shumë të rëndësishme me

Maqedoninë. Të dyja duhet
t'i marrim me shumë seri-
ozitet". Më pas Panuçi
shpjegoi arsyen se përse u ka
dërguar ftesë tre prurjeve të
reja, Hysen Memollës, Valon
Ahmedit dhe Ivan Balliut.

"Kanë bërë mirë në këtë pe-
riudhë dhe e pashë të arsye-
shme për t'i grumbulluar.
Janë lojtarë interesante dhe
që mund të kontribuojnë në
Kombëtare. Shpresoj të mos
kem gabuar".
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Bëhet një me psonisje.
5. Një mund të jetë qeveritar
11. Maiden që këndojnë.
13. Një ushtarak është solemn.
15. Inicialet e Mann shkrimtar nobelist.
16. Teket pa kufij.
18. Mbetet në fund.
19. Një treshe në skenë.
21. Një mongol i Timurlengut
23. Një peshk i rëndë.
25. Tiriac ish-tenist
26. Kufizojnë një takim.
27. U hodhën në Tartar nga Zeusi
30. Fillojnë nazet
31. Kalimi në krye.
32. Ishte gruaja që i dha ujë nga pusi Jezusit.
34. Janë portet.
35. Dashi kur mungon ai
37. Javier, shefi i diplomacisë së BE
38. Kufizohet në kufij
39. Ente Civile Europiane.

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

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

VERTIKAL
1. Brad aktor.
2. Komandohet nga gjenerali.
3. Në hyrje të zonës
4. Janë në skaje
6. Janë librat e parë
7. Mund të jetë arme.
8. Incialet e Turgeniev.
9. Ndërmarrje Industriale Tiranë.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

BUDA
- Është më e rëndësishme të parandalosh që një kafshë të

vuajë, sesa të rrish ulur e të meditosh për të kqijat e
Universit duke u lutur në shoqërinë e priftërinjve.

- Njeriu duhet të shpëtojë veten me përpjekjet e veta, asnjë
nuk mund të bëjë për të, atë që ai duhet të bëjë për veten.

- S’ka gjë më të tmerrshme se sa të shikosh injorancën
në veprim. Johann Wolfgang Goethe Shkrimtar

- Tre janë metodat nga marrim dije: e para, nga reflek-
timi që është më fisnikja; e dyta, nga imitimi që esh-
të më e thjeshta dhe e treta nga eksperienca, që
është më e hidhura. (Konfuci)

- Zhurma nuk provon asgjë. Shpesh një
pulë që ka bërë thjesht një vezë,
kakarit sikur ka bërë një asteroid.

(Mark Tuein)

- Asnjëherë mos i mbaj sytë përdhe kur
hedh hapin. Vetëm ai që mban sytë të
fiksuar në horizontin e largët do të
gjejë rrugën e duhur.

(Dag Hamaskjold)

- Mos kini frikë të ndërmerrni një hap të
madh nëse është e nevojshme. Nuk
mund ta kaloni humnerën me dy hapa
të vegjël.   (Dejvid Llojd Xhorxh)

HORIZONTAL

1. Humanisti i Rotterdamit
6. Mund të jenë cigaresh.
12. Capirossi i MotoGP.
13. Eshtë bixhoz
14. I vetmi në orar.
15. Para Diego në Kaliforni.
16. Fillojnë sefte.
17. Eshtë makina për guidë.
21. Inicialet e Benigni-t.
23. Janë riparime.
25. Janë të brishtë.
27. Fillojnë largimin.
28. Ishin kambistë të dikurshëm.
29. Një motoskaf gare.
31. Kështu thirrej Marco Pantani.
32. Janë penjtë për moline.
33. Emër vajze.
35. Janë edhe ato të cirkut.

36. Nuk ka tradhtari.
37. Janë baballarët.
38. Fillojnë titrat.
39. Ai dhe ajo.
40. Mbledh baskët separatistë.
41. Fillojnë saldimin.
42. Gjysma e krahut.
45. Në krye të armatës.
46. Gjysmë krisme.
47. Jepet për hartim.

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

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