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UDHEZIMI I FINANCAVE

Ish-të përndjekurit, 
lista e 12-të me emrat
kush përfiton paratë
e dy kësteve bashkë

ALUIZNI: Kush përfiton në gjithë Tiranën

Dosja për marrjen e certifi katës së Dosja për marrjen e certifi katës së 
pronësisë bëhet nga vetë Agjencia pronësisë bëhet nga vetë Agjencia 

Legalizimet, 300 
personat që kanë 

gati tapitë e 
shtëpive e faturat

ALUIZNI publikon listën me 300 persona që kanë 
ndërtuar pa leje dhe kanë gatlejen e legalizimit. 

Përfi tuesit janë në Tiranë. Drejtoria e ALUIZNI-t njofton 
qytetarët se duhet të paraqiten pranë zyrave të ALUIZNI-
t në Tiranë për të tërhequr lejen ndërmore....

 

“VUANTE NGA DEPRESIONI”

ISH-AMBASADORI
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Horror në Pogradec, 
burri masakron 

gruan me thikë e 
sqepar, flet i ati

Robert Bosch: Vizat
nuk kthehen. Krimi 

shqiptar, thjesht
fryrje mediatike

Nga ORNELA MANJANI
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Që nesër të 
mos i quajmë 

tradhtarë

 KOMENT

Nga ADRIATIK DOSTI

SI TE VEPRONI PER TE PLOTESUAR DOSJEN DHE HAPAT QE DUHET TE NDIQNI
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Në faqen 2

imit, në vendin tonë u krijua 
një atmosferë entuziaste, që 
përfshinte rrëmujën ndër-
timtare të veprave industriale 
dhe infrastrukturës rrugore. 
Njerëzit ishin të mbushur 
me shpresa dhe kurajë se po 
lindte një jetë e re, pa agallarë 
e shfrytëzues...

Del në treg, libri më i ri i gazetarit Ilir Bushi, “Kurthet e Dritëro Agollit”

Festa e 1 Majit, si e përzunë Dritëroin me pallto grash
Nëna e droguar
kërkon ndihmë 
për vajzat: Ja si 

përfundova e tillë 
Në faqet 10-11

INTERVISTA

Pas luftës, Dritëroi u bë 
një eksponent aktiv i 

lëvizjeve progresiste, rinore 
në Shqipëri. Kështu, ai mori 
pjesë në hekurudhën Durrës-
Peqin, që filloi punimet në 
vitin 1945, ku punoi për një 
muaj si vullnetar. Pas Çlir-

Botimi i poezisë së parë në gazetë dhe nisja drejt gjimnazit të Gjirokastrës

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ndryshon rregullat për tërheqjen e 
vërtetimit dhe mënyrën për dorëzimin e kërkesës paraprake për pension

Nga SHABAN MURATI 
Opinioni

 Ditësi

Fjala e urrejtjes” është një dukuri 
publike në Shqipëri e në Ballkan. 

Ajo sundon shtypin, median, mul-
timedian, botimet, madje edhe një 
pjesë të letërsisë...

“Hate speech”, si momenti frankeshtajn 
i mediave që i krijuam vetë

Nga DR. MONIKA STAFA Ditës
Opinioni

i

Vijon në faqen 19
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Nga ILIR BUSHI

Portali grek “Protothema.gr” njof-
tonte në 21 shtator se në mbledhjen 

e zbatimit të dimensionit human, 
HDIM, të organizuar nga Zyra e 
ODIHR-it të OSBE...Vijon në faqen 18

Hienat “vorio-
epirote” në OSBE
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SITUATA POLITIKE
REAGIMET

HAPJA E
NEGOCIATAVE
"Nëse reformat e vendit
vazhdojnë të zbatohen,
negociatat e pranimit duhet të
hapen në gjysmën e parë të vitit
2018. Njerëzit e Shqipërisë
shpresojnë për të dhe ata e
meritojnë atë. Me hapjen e
negociatave, fillon një proces
shumëvjeçar i afrimit.
Kohëzgjatja e negociatave varet
nga zbatimi i shumë reformave,
por njerëzit do të shohin se duam
përparim në BE. Një mënyrë e
vështirë. Ne ndihmojmë!" - tha
raportuesi Fleckenstein.

Avokati i njohur, kreu
i Partisë Ligj dhe

Drejtësi, Spartak Ngjela
deklaroi dje, se Rama dhe
Basha kanë frikë nga re-
forma në drejtësi, e cila në
vetvete ka edhe reformën
zgjedhore. Ai shprehet se
Rama dhe Basha janë të
kapur nga reforma në
drejtësi. "Bashkimi Rama-
Basha është politikë për
progres, apo është dësh-
përim dhe frikë nga refor-
ma antikorrupsion? Ësh-
të frikë dhe çoroditje men-
dore që iu vjen të dyve nga
reforma antikorrupsion.
Këta të dy, kanë që nga
muaji maj që po luajnë çdo
mjet për të frenuar re-
formën; por janë sa të
trembur aq edhe naivë.
Rama në fakt priti që PS-ja
të mos i merrte në këto
zgjedhje 71 vende në parla-
ment, që, të dy këta pastaj,
ta arsyetonin qetë-qetë

Avokati akuzon kryeministrin e kreun e PD-së se kanë frikë nga reformat

Spartak Ngjela: Rama e Basha
duan të frenojnë reformën në drejtësi

marrëveshjen e tyre si
detyrim për të konstitu-
cionuar parlamentin. Por
shqiptarët ua hodhën: ata i
dhanë PS-së shumicën abso-
lute prej 74 vendesh në par-
lament", shkroi Ngjela. Duke

analizuar këtë bashkim,
Ngjela shprehet se "men-
jëherë pas zgjedhjeve, sërish
të dy dolën me çështjen e
Kodit Zgjedhor, ashtu siç ve-
proi Saliu në muajin prill për
të bllokuar vetingun. Nuk
mund të ketë Kod të ri Zgjed-
hor pa përfunduar më parë
reforma në drejtësi". "Po, pse
janë lëshuar drejt Kodit
Zgjedhor Rama dhe Basha?
Janë të dy të kapur nga re-
forma në drejtësi, prandaj.
Tani ata kërkojnë të heqin vë-
mendjen e opinionit publik
dhe të zvarrisin reformën në
drejtësi, duke menduar se po
kryejnë një punë parësore, siç

është Kodi Zgjedhor", jep ai
arsyetimin. "Duhet të kuj-
tohemi edhe për një gjë:
edhe Enver Hoxhën refor-
ma antistaliniane e Mosk-
ës e kapi, se kishte bërë
krime kundrejt popullit të
vet, prandaj ai shkoi në
Kinë dhe izoloi Shqipërinë,
dhe jo përpara ligjit siç sh-
kuan të gjithë stalinianët e
tjerë të vendeve të Europës
Lindore. E njëjta gjë edhe
sot: frikë nga ligji antikor-
rupsion kanë dhe 'tre mos-
ketierët' e sotëm të korrup-
sionit shqiptar - Berisha,
Rama dhe Basha", u
shpreh Ngjela.

Ish-ambasadori i OSBE-së
në Shqipëri, Robert
Bosch mohoi të ketë një

vendim të Holandës për të
rikthyer vizat për shqiptarët.
Ai sapo ka mbaruar manda-
tin e ambasadorit të Holan-
dës në Kosovë, mandat të cil-
in e mori menjëherë pas mis-
ionit që kreu në Shqipëri, në
krye të OSBE-së. "Siç e dini,
para pak javësh në një gazetë
holandeze u publikua një do-
kument i policisë së Amster-
damit, një dokument që fliste
për të ashtuquajturën 'rritje
të mafies shqiptare në Holan-
dë'. Oficeri i policisë në rapor-
tin e tij shkroi se 'ndoshta
duhet rimenduar regjimi i
vizave, sepse po shohim se li-
ria e vizave ka rritur krimin'.
Ky ishte një dokument i
brendshëm, nuk ishte i des-
tinuar për mediat, ndaj duke
u bërë publik mori një vë-
mendje më të madhe se
ç'duhej", - tha Robert Bosch,
ish-ambasador i OSBE-së në
Shqipëri, citon "TCH". Pavar-
ësisht kësaj, sipas tij nuk ka
asnjë rrezik që në këtë valë
emigracioni të rikthehet regji-
mi i vizave me Holandën. "Du-
het të mbetej në kufijtë e një
dokumenti të brendshëm të
policisë, pasi policët nuk janë
diplomatë. Kemi një problem
të madh me shqiptarët në
Holandë. Të rinjtë përpiqen që
të shkojnë me anije drejt
brigjeve britanike në mënyrë
ilegale. Në të shumtën e ras-
teve nuk ia dalin dhe jetojnë
në rrugë. Ata nuk vjedhin,
por ama pjesa më e madhe e
njerëzve nuk e pëlqejnë që ata
enden rrugëve të Holandës.
Holandezët u kërkojnë

policëve që t'i dëbojnë, por
duke pasur regjim të lirë të
vizave, policët nuk munden ta
bëjnë këtë. Këta emigrantë
tregojnë në këtë formë se as
nuk e kanë idenë se ç'do të
thotë regjim i lirë vizash,
sepse mendojnë se mund të
bëjnë gjithçka. Unë mendoj
se, nëse ka krim, dhe krim ka
kudo, nuk mund ta përgjithë-
sojmë që janë shqiptarët ata
që e bëjnë krimin në Holan-
dë, pasi pjesa më e madhe e
shqiptarëve janë njerëz të
mirë. Kjo gjë u bë e madhe

tani, ka shkuar deri në rang
ministrish, por le të jemi të
arsyeshëm: kriminelët e
vërtetë nuk i ndal regjimi i
vizave. Do të ishte shumë e
padrejtë që njerëzit normalë
të jetë viktimat dhe e gjitha
kjo për faj të një polici", - tha
Bosch. Lidhur me perspek-
tivën e integrimit të Sh-
qipërisë dhe Kosovës në BE,
Bosch e sheh "dritën jeshile"
pas 5 viteve. "Nëse për emi-
grimin mund të them se jam
ekspert i fushës, për inte-
grimin nuk mund të them të

njëjtën gjë. Kemi parë Junck-
er në Parlamentin Europian
që po punon shumë dhe tha
se rruga është e hapur, por
ama, unë mendoj se nuk do të
ndodhë tani, do të ndodhë në
4-5 vitet e ardhshme", - tha
Bosch. Pak ditë më parë, pas
një vizite në Tiranë, edhe
raportuesi për Shqipërinë,
Knut Fleckenstein, deklaroi
se për Shqipërinë nuk ka një
diskutim për rikthim të
vizave e ndërkohë nuk ka as-
një kusht shtesë për hapjen e
negociatave përveç atyre që

janë vendosur prej kohësh.
'Asnjë kusht shtesë!' Ky

ishte mesazhi im, të cilin e
kisha lënë gjatë vizitës sime
si Raportues i Parlamentit
Europian në Shqipëri. Situa-
ta shqiptare pas zgjedhjeve u
diskutua në diskutimet me
Kryetarin e Parlamentit, Pres-
identin e Parlamentit, Presi-
dentët e Grupeve dhe minis-
trat e Brendshëm dhe të
Drejtësisë, si dhe me ambasa-
dorët e shteteve anëtare të
BE-së", - deklaroi Flecken-
stein pas vizitës në Shqipëri.

Ish-ambasadori i OSBE-së në Shqipëri: Integrimi në BE, pas 5 vjetësh

Robert Bosch: Vizat nuk kthehen.
Krimi shqiptar, fryrje mediatike
"E padrejtë që njerëzit normalë të jetë viktimat"

NËNKRYETARI I PD

Paloka: Dora e
shtrirë nuk është
dobësi, të pavlerë
ata që s'e kuptojnë

Nënkryetari i Partisë
Demokratike Edi Pal-

oka, është kundër krijim-
it të fraksioneve, ide kjo e
hedhur prej disa figurave
qendrore të kësaj partie.
Përmes një postimi në rr-
jetin social "Facebook", ai
nuk e ka përkrahur këtë
ide, teksa është shprehur:
"Kur dikush dorën e shtr-
irë për bashkëpunim e
merr si dobësi, është fat-
keqësi, por fatkeqësi për
ata vetë që nuk kuptojnë
se sa të pavlerë mbeten", -
shkruan Paloka. Një ndër
figurat kryesore që hodhi
idenë e krimit të fraksion-
eve brenda PD-së, ishte
Astrit Patozi, po kundër
kësaj ideja ishte kreu i PD-
së Lulzim Basha, ku në
mbledhjen e kryesisë bëri
të qartë se nuk do të lejon-
te që kjo gjë të ndodhte. I
pari që propozoi ngritjen
e fraksioneve brenda PD-
së ishte Astrit Patozi, ku
gjeti mbështetje edhe të
grupit që kërkon largimin
e Bashës nga drejtimi i PD.
Ndërsa në një dalje për
media pas mbledhjes së
kryesisë së partisë, Lulzim
Basha bëri të qartë se për
sa kohë do të jetë ai në
krye të PD, nuk do ketë
fraksione teksa i shtriu
dorën e bashkëpunimit
kritikëve për t'u bërë
kundër kundërshtarit të
vetëm që sipas tij është ale-
anca e krimit e Edi Ramës

Ish-ambasadori i OSBE-së
në Shqipëri, Robert Bosch

Gjatë një seance
parlamentare
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Kreu i PD-së pret delegacionin e kristian-demokratëve holandezë

Basha: Shqipëria në krizë të
rëndë, do kthejmë votën e lirë
"Rekord historik i fluksit të azilantëve shqiptarë"
Kryetari i Partisë

Demokratike, Lul
zim Basha priti dje,

një ekip të Fondacionit Ed-
uardo Frei të partisë simo-
tër Kristian- Demokrate
Holandeze CDA. Kjo është
partia që kërkoi rikthimin
e vizave për shqiptarët. Në
fokus të takimit ishte forci-
mi i bashkëpunimit dhe asis-
tenca ndaj Partisë Demokra-
tike me qëllim forcimin e ak-
sionit opozitar dhe alterna-
tivës e ofertës së Partisë
Demokratike për të ardh-
men europiane të Shqipë-
risë, thuhet në njoftimin për
shtyp të Partisë Demokra-
tike. "Me shqetësim të thellë
u përcollën në takim sfidat
aktuale të rritjes dhe fuqiz-
imit të krimit të organizuar
dhe trafikut të drogës në Sh-
qipëri, dhe nga Shqipëria
drejt vendeve të BE, përf-
shirë Holandën. Në këto
katër vite, siç konfirmojnë
raportet e EUROPOL dhe
Departamentit Amerikan të
Shtetit, Shqipëria është kthy-
er në një bazë të veprim-
tarisë së grupeve të organi-
zuara kriminale", thuhet në
njoftimin e PD-së. Kryetari i
opozitës vuri në dukje se
bashkëpunimi i drejtpër-
drejtë dhe i hapur i politikës
me krimin ka goditur rëndë
standardet e sigurisë dhe
demokracisë, e në veçanti
votën e lirë, siç ndodhi ne
zgjedhjet e 25 qershorit
përmes presionit dhe blerjes
se votës me paratë e drogës.
"Kapja e shtetit nga krimi i
organizuar dhe bashkëq-ever-
isja me krimin kanë kon-
tribuar në precipitimin e një
krize të rëndë në vend, çka ka
rritur në rekorde historike
fluksin e shqiptarëve që brak-
tisin vendin dhe kërkojnë azil
në vendet e BE e në Holandë,
për shkak se kanë humbur
besimin në të ardhmen e ven-
dit nën qeverisjen e sotme", u
shpreh Basha në takim.

Kryetari i PD-së, Basha
shprehu vendosmërinë e
opozitës për të vijuar çdo ditë
luftën pa kompromis kundër
krimit, drogës dhe lidhjeve të
tyre qeveritare. Kreu i
opozitës theksoi se garanti-
mi i zgjedhjeve e lira janë rru-
ga e vetme e daljes nga kriza,
ndaj dhe PD do bëjë çdo për-
pjekje që të rikthejë votën e
lirë. Bashkëbiseduesit holan-
dezë shprehën gatishmërinë
për të ndihmuar Partinë
Demo-kratike në kursin e re-
formimit dhe modernizimit
të saj dhe në sfidat e përball-

Deputetja e njëherësh
sekretarja e PS-së,

Elisa Spiropali kritikoi
dje qëndrimin e mbajtur
nga kryetari i PD-së, Lul-
zim Basha gjatë takimit
që ai ka pasur me delega-
cionin holandez. Në një
postim në "Facebook", ni-
sur nga lajmi i këtij taki-
mi, Spiropali shkroi: "Zoti
Basha a e ke ti një atdhe
apo ke veç një karrige
partie për të mbrojtur,
mor burrë i dheut?", ish-
te kjo pyetja me të cilën
iu drejtua dje, deputetja
socialiste kreut të PD-së,
pasi i ka tërhequr vë-
mendjen lajmi i takimin
me delegacionin holan-
dez. Sipas asaj që citon
Spiropali, në njoftimin për
shtyp të PD-së, nuk thu-
het nëse kryetari i PD-së
ka kërkuar informacion
në lidhje me kërkesën e
partisë holandeze për rik-
thimin e vizave për sh-

qiptarët. "Po si ka mundësi
të flitet kështu me të huajt
për atdheun tënd?! Po si
mund të shpifet në këtë farë
feje për vendin tënd, duke
ushqyer forca e individë të
huaj, që i kanë emigrantët

si mish për topin e politikës
së tyre?! Po si është e mun-
dur të derdhet mbi fytyrën
e popullit tënd tërë ky zift
pezmi për disfatën e radhës
në zgjedhje?!", u shpreh më
tej, deputetja Spiropali.

jes dhe luftën ndaj korrup-
sionit e krimit të organizuar.
Ata e siguruan z. Basha,
gjithashtu, për mbështetjen
në sfidën madhore të garan-
timit të zgjedhjeve të lira dhe

të ndershme. Delegacioni
holandez përbëhej nga
z.Wouter Hoff, anëtar bordi
dhe financier i EFF; znj.Hillie
van de Streek, Sekretare e
Përgjithshme e Forumit të

Kryetarja e Lidhjes Demokratike të Gruas, deputet
ja Albana Vokshi ngriti shqetësimin për statusin

e rënduar të grave dhe vajzave në Shqipëri për shkak
të korrupsionit të madh në të gjitha nivelet e qever-
isjes. Duke folur në Konferencën Rajonale për të
"Drejtat e Grave në Evropë dhe Ballkan" që po mbahet
në Bosnjë Hercegovinë, deputetja e Partisë Demokra-
tike, Albana Vokshi tha se në Shqipëri nuk respekto-
hen të drejtat kushtetuese si: e drejta për arsimim, e
drejta për shërbime sociale e shëndetësore, e drejta e
strehimit dhe e pronës. Në referencë të kësaj ajo për-
mendi keqtrajtimin e? grave dhe fëmijëve në periferi
te Tiranës (Shkozë) në shkelje të Konventave Europi-
ane dhe Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeri-
ut, të miratuara nga Asambleja e Kombeve të Bash-
kuara në 1966. "Shumë gra dhe vajza kanë humbur
shpresën për jetën. Mediat europiane flasin për një
eksod trishtues të fëmijëve shqiptarë drejt Europës
me dijeni të prindërve të tyre, të cilët nuk gjejnë rrugë
tjetër si t'i shpëtojnë nga varfëria. Mbi 56% e sh-
qiptarëve, të tronditur nga traumat e varfërisë në
familje,  planifikojnë të lënë Shqipërinë dhe të
kërkojnë një jetë më të mirë diku në Evropë e
Amerikë.", - deklaroi deputetja Vokshi. Gjatë fjalës
së saj, znj. Vokshi foli për eksodin e mbi 300 mijë sh-
qiptarëve dhe renditjen e Shqipërisë në vendin e dytë
për numrin e azilkërkuesve pas vendeve të konflik-
tit. "Në Shqipëri nuk ka luftë, por ka keqqeverisje,
shtypje të të drejtave të njeriut, korrupsion dhe pasig-
uri. Disa qeveritarë erdhën si përfaqësues të krimit në
parlament dhe në institucione. Një problem tjetër mad-
hor është edhe rritja e prodhimit dhe eksportimit të
drogërave të lehta dhe kthimi i korridorit në Shqipëri
për drogërat e forta, duke rritur kështu krimin e orga-
nizuar", tha Vokshi.

Deputetja e PS-së sulmon kreun e PD-së

Spiropali: A ke atdhe apo vetëm
karrige partie? Shpif për vendin tënd

Gruas së Partisë Popullore
Europiane; znj. Heidi van
Haastert, trajnuese e EFF;
dhe Z.Alexander Arent-
shorst konsulent komuniki-
mi i CDA.

Reagimi
 "Po si ka mundësi të flitet kështu me të huajt për
atdheun tënd?! Po si mund të shpifet në këtë farë feje për
vendin tënd, duke ushqyer forca e individë të huaj, që i
kanë emigrantët si mish për topin e politikës së tyre?! Po
si është e mundur të derdhet mbi fytyrën e popullit tënd
tërë ky zift pezmi për disfatën e radhës në zgjedhje?!"

Bashkëbiseduesit
holandezë
shprehën

gatishmërinë për
të ndihmuar

Partinë Demo-
kratike në kursin e

reformimit dhe
modernizimit të

saj dhe në sfidat e
përballjes dhe

luftën ndaj
korrupsionit e

krimit të
organizuar.

BISEDA

Deputetja e PD-së, në Sarajevë

Vokshi: Mbi 56% e shqiptarëve
duan të ikin në Evropë e Amerikë

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha dje, gjatë
takimit me një ekip të Fondacionit Eduardo Frei të
partisë simotër Kristian-Demokrate Holandeze CDA

Deputetja e PS-së,
Elisa Spiropali

Kryetarja e Lidhjes
Demokratike të Gruas,
deputetja Albana Vokshi
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TAKIMI BUSHATI-KOTZIAS
Pak ditë më parë, dy ministrat e Jashtëm të
Greqisë dhe Shqipërisë u takuan në Nju-Jork, në
kuadër të javës së OKB-së. Bushati bëri të ditur se
u takuan "për të vijuar punën e nisur për adresimin
e të gjitha çështjeve dypalëshe, bazuar mbi të
drejtën ndërkombëtare dhe me frymë europiane".



Floreta Faber: Një student shqiptar në Dominici u lidh me familjen e tij

Uragani "Maria", ambasadorja
në SHBA: Ka shqiptarë të prekur
"Nuk kemi komunikim me një tjetër bashkëkombës në Puerto Rico"

Banorë të Pargës, në
Greqi dhe të disa

zonave përreth në Thespro-
ti kanë krijuar të ashtuqua-
jturën "Shoqata e pasar-
dhësve të viktimave të
çamëve", për të përkujtuar -
siç thonë ata - masakrat e
gjermanëve dhe të bash-
këpunëtorëve të tyre çamë
ndaj popullsisë greke në
vitet 1941-1944. Në dek-
laratën që shpjegon qëlli-
min e krijimit të shoqatës
thuhet se, është detyrë e his-
torianëve për të dhënë një
imazh sa më real të së
vërtetës dhe ngjarjeve të
asaj kohe, si dhe shkaqet që
e kanë shkaktuar atë, njof-
toi dje, korrespondenti i
"Top Channel". Një prej
nismëtarëve të krijimit të
saj, ish-zv.ministri i qeverisë
"Samaras" dhe ish-deputeti
i "Demokracisë së Re", An-

Në Parga të Greqisë mblidhen antiçamët: Mbrojmë të drejtën tonë

Ish-deputeti grek krijon shoqatën
e pasardhësve të viktimave të çamëve

tonis Bezas ka theksuar në
fjalën e tij se ka ardhur koha
që edhe pala greke të zgjohet
dhe të mos lejojë vetëm sh-
qiptarët të pretendojnë ver-
sionin e tyre në forumet
ndërkombëtare, të ngjarjeve

tragjike të asaj kohe, duke
minuar marrëdhëniet
ndërmjet shteteve. "Edhe pse
e ashtuquajtura 'çështje
çame' është politikisht, his-
torikisht dhe ligjërisht in-
ekzistente për palën greke,

kjo nuk do të thotë që ne nuk
duhet ta mbrojmë të vërtetën
tonë historike dhe të drejtën
tonë nëse është e nevojshme",
ka thënë ndër të tjera Bezas,
duke shtuar më tej: "Gjyka-
ta e Hagës, në të cilën kanë
shkuar edhe çamët, duhet ta
dijë se udhëheqja ushtarake
dhe politike e çamëve në vitet
1941-1944 ndërmori veprime
kundër jetës dhe pronës së
popullatës greke dhe se
grekët ishin duke u mbroj-
tur në shtëpitë e tyre". E duke
shkuar më tej, ish-deputeti

grek ka sqaruar, se në vep-
rimet e para të shoqatës ësh-
të kërkimi dhe gjetja e bazave
ligjore, që do ta lejojnë sho-
qatën të parashtrojë çësh-
tjen e dëmshpërblimeve për
këto masakra, si nga shteti
gjerman, ashtu edhe nga ai
shqiptar. Krijimi i shoqatës

nuk ka pasur deri tani je-
honë të madhe në mediat
greke, përveç dy-tre ar-
tikujve, ndërsa nga Athina
zyrtare nuk ka ende asnjë
koment për strategjinë që
propozon ish-deputeti grek
në kundërpërgjigje të asaj
shqiptare për çështjen çame.

Uragani "Maria" ka
lënë pasoja të mëdha
në Shtetet e Bash-

kuara, ku mes të prekurve
ka edhe nga komuniteti sh-
qiptar. Edhe pse nuk rapor-
tohet për viktima, jo pak
shqiptarë kanë pësuar dëm-
time të shumta, deri në sh-
katërrim në banesa dhe në
bizneset e tyre. Në një sta-
tus në "Facebook", ambasa-
dorja e Shqipërisë në Uash-
ington, Floreta Luli-Faber
bën të ditur se ka ndjekur
gjatë kësaj jave nga afër
shqetësimin e dy familjeve
shqiptaro-amerikane, të
afërmit e të cilëve jetojnë në
zona të prekura thellësisht
nga uragani "Maria". "Jemi
tepër të çliruar që një stu-
dent me origjinë shqiptare
në Dominici u lidh me famil-
jarët e tij në SHBA pas tri
ditësh moskomunikimi. Stu-
denti pritet të evakuohet në
ditët në vijim bashkë me një
numër qytetarësh ameri-
kanë që jetojnë në shtetin
Dominici, një shtet-ishull i
përbërë prej më pak se 75
mijë banorësh. Një tjetër
bashkëkombës i nderuar që
punon në Puerto Rico ako-
ma nuk ka mundur të lidhet
me familjarët. Është për-
dorur çdo rrugë e mund-
shme për të marrë informa-
cion, por nuk ka rezultuar
me sukses", - deklaron dip-
lomatja shqiptare në SHBA.
Ajo shton më tej se "komu-
nikova me qytetarin person-
alisht të martën në darkë,
me shqetësimin e uraganit
'Maria', që pritej të afrohej
atë natë. Më siguroi që jeton
dhe punon në ndërtesa të
mbrojtura nga uragani.
Qëndroj besimplotë që ai
është jashtë rrezikut për
jetën, por pa asnjë mundësi
komunikimi, nga ishulli ku
tashmë energjia elektrike
dhe lidhjet celulare janë
ndërprerë 100 për qind".
Ambasadorja thekson:
"Gjatë këtyre ditëve jemi
lidhur disa herë me Depar-
tamentin e Shtetit për të

Darina Tanushi

marrë informacion. Për-
pjekjet për të gjetur
mundësitë e komunikimit
nuk do rreshtin". Të martën
e javës që shkoi "Maria" godi-
ti dhunshëm si stuhi e kate-
gorisë së pestë ishujt Virx-
hin, ku banojnë 55 mijë per-
sona, e më pas preku tokën
në Puerto Rico, duke u zbu-
tur në kategorinë e katërt.
Guvernatori i Puerto Rico-
s, Ricardo Rossello, u kërkoi
banorëve të strehohen në
zona të sigurta. Problemi
kryesor është se disa prej

zonave të prekura nga
uragani kanë pësuar dëme
të rënda nga stuhia
paraardhëse "Irma". Nëpër
rrugë gjenden ende rrënoja
të shumta e autoritetet dru-
hen se erërat e forta mund
t'i lëvizin ato, duke i sjellë
një tjetër rrezik popullsisë.
Autoritetet në Porto Rico
nuk komunikojnë dot me
më shumë se gjysmën e
qyteteve në ishull dhe
ndërkohë nxitojnë të
evakuojnë dhjetëra mijëra
njerëz që rrezikohen nga një

digë e çarë. Katastrofa e lënë
pas nga uragani "Maria" po
bëhet gjithnjë e më e qartë.
70.000 persona që jetojnë
poshtë digës janë urdhëru-
ar që të evakuohen sa më
shpejt që të jetë e mundur
dhe paralajmërimet e au-
toriteteve në mediat sociale
s'mund të ishim më alarm-
ante. Qeveria e Porto Rico-s
tha dje, se nuk komunikon
dot me 40 nga 78 bashkitë në
ishull, për shkak të shkatër-
rimit 85 për qind të telave të
telefonit dhe internetit.



Vizatimet e kryeministrit, në Bienalen e Venecias

Gazetarët e huaj për pikturat e Ramës:
Sikur t'i kishte bërë një i droguar!

Atë që në Shqipëri e dinë të gjithë, por që nuk ka
guxuar ta thotë asnjë kritik arti apo gazetar kul-

ture, e gjen në një nga shkrimet për Bienalen e Vene-
cias. Pikturat e Edi Ramës bëjnë përshtypje sepse ai
është kryeministër, jo se kanë vlerë artistike.
"GSH.al" sjell artikullin e "Artsy.net", ku gazetarja
Alexxa Gotthardt dhe kolegu i saj Scott Indrisek i
krahasojnë pikturat e Edi Ramës me eksperimentet
mbi librin e shënimeve të një adoleshenti të droguar
kolegjesh. "Në segmentin 'Giardini', të 'Viva Arte
Viva', një dhomë e madhe është e mbuluar me një letër
muri, me një seri vizatimesh gjeometrike,
shumëngjyrëshe, pak si eksperimentet në fletoren e
një djali kolegji të talentuar nën efektin e drogës. Për
të qenë të sinqertë deri në fund, punimet nuk do të
kishin ndonjë rëndësi, sikur të mos ishin bërë nga
Kryeministri i Shqipërisë, një njeri që u bë i famshëm
sepse ngjyrosi pallatet në Tiranë kur ishte kryetar
bashkie. Një letër muri e ngjashme është përdorur
për të dekoruar zyrën e tij në godinën e qeverisë. Viza-
timet janë bërë në dokumentet dhe letrat e zyrës së
tij, të përzgjedhura gjatë ditës së punës". Në shkrim
sillet edhe një herë në vëmendje një shprehje e Ramës
për "The Guardian": "Nëse arti nuk e bën politikën
më të arsyeshme, politika me çmendurinë e saj, mund
ta bëjë artin më të mirë".

SITUATA
Të martën e javës që shkoi "Maria" goditi dhunshëm si stuhi e kategorisë së

pestë ishujt Virxhin, ku banojnë 55 mijë persona, e më pas preku tokën në
Puerto Rico, duke u zbutur në kategorinë e katërt. Guvernatori i Puerto Rico-s,
Ricardo Rossello, u kërkoi banorëve të strehohen në zona të sigurta. Problemi
kryesor është se disa prej zonave të prekura nga uragani kanë pësuar dëme të

rënda nga stuhia paraardhëse "Irma".

Ish-zv.ministri i qeverisë "Samaras" dhe
ish-deputeti i "Demokracisë së Re", Antonis Bezas
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Të ardhurat nga taksa e
TVSH, që njihet ndry-

she edhe si taksa e kon-
sumit, kanë ardhur në
rritje këtë vit. Sipas statis-
tikave jo zyrtare të Minis-
trisë së Financave, të
ardhurat nga TVSH-ja për
8- mujorin janë realizuar
në vlerën 90.1 miliardë
lekë, ndërkohë që janë 4.5
miliardë lekë më shumë se
një vit më parë. Kështu në
të njëjtën periudhë të një
viti më parë mbledhja e të
ardhurave nga kjo taksë
rezultonte në vlerën e 85.6
miliardë lekëve. Një ndër
faktorët që mund të ketë
ndikuar në të ardhurat e
këtij zëri mund të jetë
ndërgjegjësimi i biznesit

Kërkesa paraprake për pensionin, dokumentet që duhet të dorëzoni

ISSH ndryshon rregullat për
vërtetimin dhe kërkesën për pension
Procedurat për të tërhequr dokumentet onlineOrnela Manjani

Instituti i Sigurimeve Sho
qërore ndryshon rregul
lat për tërheqjen e vër-

tetimit të pensionit dhe
mënyrën për dorëzimin e
kërkesës paraprake për pen-
sion. Gjithë procedura do të
ndiqet online në portalin
qeveritar e-albania.
VËRTETIMI
I PENSIONIT

"Vërtetim pensioni" është
një shërbim elektronik, i cili
u mundëson qytetarëve të
marrin online vërtetimin e
përfitimit të pensionit. Doku-
mentacioni i nevojshëm ësh-
të një karta identiteti ose
pasaportë biometrike (i
nevojshëm për t'u loguar në
portalin e-albania. Më pas
regjistrimi si qytetar në por-
talin e-albania dhe aksesoni
i shërbimit, i cili hapet men-
jëherë kur klikoni butonin
"përdor" në krah të tij shër-
bimi merret menjëherë dhe
periudha e vlefshmërisë ësh-
të pa afat. Për të marrë këtë
shërbim nuk ka asnjë kosto.
KËRKESA
PARAPRAKE PËR
PENSION

Plotësimi i kërkesës para-
prake nuk është i
detyrueshëm dhe nuk ju
shmang nga plotësimi i
kërkesës për përfitimi pensio-
ni pleqërie, por rekoman-
dohet të plotësohet në
mënyrë që aplikuesi të mos
rrezikojë zgjatjen në kohë të
marrjes së pensionit në mo-
mentin që i lind e drejta.

Koha nga dorëzimi i kërkesës
deri në momentin e lindjes të
së drejtës, është e nevojshme
që specialistët tanë të veri-
fikojnë në kohë dokumenta-

cionin e dorëzuar. Personi i
interesuar, 1 deri në 12 muaj
para se t'i lindë e drejta për
përfitim, mund të paraqesë
kërkesën paraprake.

HAPAT E PROCEDURËS

1. Për të përdorur shërbimin duhet të regjistroheni
si qytetar në portal dhe të plotësoni formën
përkatëse për këtë kërkesë, e cila hapet
menjëherë kur klikoni butonin "përdor" në krah të
këtij shërbimi;

2. Formulari është i ndarë në tre pjesë;
3. Fillimisht ju duhet të zgjidhni drejtorinë dhe

agjencinë lokale ku do aplikoni. Numri dhe data e
regjistrimit plotësohen automatikisht nga sistemi.

4. Pjesa e parë ruan të dhënat e gjeneraliteteve
tuaja. Numri juaj i sigurimit plotësohet
paraprakisht në momentin, që ju hyni në portal
me kredencialet tuaja.

5. Duke klikuar butonin "Merr detaje nga regjistri",
automatikisht plotësohen edhe fushat e tjera me
të dhënat tuaja nga gjendja civile.

6. Fushat që ngelen bosh, jeni të detyruar t'i
plotësoni manualisht.

7. Në pjesën e dytë, duhet të zgjidhni arsyet dhe
llojin e përfitimit. Ju kujtojmë, që ky shërbim
elektronik është i vlefshëm vetëm për pensionin e
pleqërisë.

8. Në pjesën e tretë duhet të deklaroni periudhën
tuaj të sigurimit dhe zgjidhni dokumentet që keni
për të dorëzuar.

9. Ju mund ta ruani formën si projekt, për të
vazhduar në një moment tjetër ose mund ta
dërgoni menjëherë për procesim në serverin e
Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

10.Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
11. Pasi të keni përdorur këtë shërbim elektronik, ju

duhet të paraqiteni në zyrat e agjencive lokale
për të dorëzuar dokumentet.

12.Pa pagesë

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM

1. Fotokopje e kartës së identitetit ose certifikatë
lindjeje personale;

2. Certifikatë familjare;
3. Certifikatë martese (për mbiemrin para

martese për kërkueset femra);
4. Fotokopje e librezës së punës;
5. Diplomën e shkollës së lartë (për femrat).

Indeksi i shitjeve në sek
torin prodhues të ekon-

omisë shqiptare u rrit me
6.9% në tremujorin e dytë
të vitit. Sipas të dhënave
nga Instituti i Statistikave,
sektori prodhues ka për-
fituar nga rritja e
përgjithshme e shpenzi-
meve në ekonomi për
tremujorin e zgjedhjeve,
ndërkohë që forcimi i
shitjeve u mbështet edhe
rimëkëmbja në segmentin
e industrisë nxjerrëse. Si-
pas INSTAT, shitjet në in-
dustrinë nxjerrëse u
rritën me 16.3% ndaj të
njëjtës periudhë të një viti
më parë, të shtyra nga rrit-
ja e çmimit të lëndëve të
para, me përfitime sido-

APLIKIM PËR
MBYLLJE PENSIONI

Mbyllja e pensionit kryhet
në portalin elektronik apliki-
mi kryhet online. Sipas for-
mularit "Aplikim për mbyllje
pensioni" nevojiten doku-
mentet e mëposhtme: Fotoko-
pje e librezës së pensionit dhe
vërtetim nga subjekti ku ka
filluar punë. Për të përdorur
shërbimin duhet të regjistro-
heni si qytetar në portal dhe
të plotësoni formën përkatëse
për këtë kërkesë, e cila hapet
menjëherë kur klikoni buto-
nin "përdor" në krah të këtij
shërbimi. Pasi të keni për-

dorur këtë shërbim elek-
tronik, ju duhet të paraqite-
ni në zyrat e agjencive

lokale për të dorëzuar doku-
mentet fizike të ngarkuara
paraprakisht gjatë aplikimit.

Shitjet e biznesit

Rritja mbështetet nga
ndërtimi dhe industria

mos në industrinë e nxjer-
rjes së naftës. Ndërkohë,
edhe industria përpunuese
për tremujorin e dytë shfaqi
një rritje të përmirësuar, me
3.5%, krahasuar me të
njëjtën periudhë të një viti
më parë. Në përmirësim re-
zultoi edhe indeksi i shitjeve
në energjetikë. Pas rënies në
tremujorin e parë, për trem-
ujorin e dytë shitjet në këtë
sektor u rritën me 5.2% me
bazë vjetore. Ndërkohë, sek-
tori që ka përfituar më
shumë nga shpenzimet ele-
ktorale natyrshëm ka qenë
ndërtimi. Për tremujorin e
dytë, indeksi i shitjeve ësh-
të rritur me afro 34%, i
mbështetur sidomos nga pro-
jektet e mëdha inxhinierike,

por edhe nga një rritje e in-
vestimeve publike në infras-
trukturë. Ndërsa dega me
peshën më të lartë në eko-
nominë shqiptare, ajo e shër-
bimeve, për tremujorin e
dytë regjistroi një rritje vje-
tore modeste me 1.1%. Të
dhënat e shitjeve për trem-
ujorin e dytë tregojnë se rrit-
ja mbetet e përqendruar si-
domos te industria nxjerrëse
dhe ndërtimi. Ndërkohë, dy
degët me peshë më të lartë
në ekonomi, shërbimet dhe
sidomos industria për-
punuese shfaqin një rritje
më modeste.

Të ardhurat nga TVSH - 8 mujori

Të ardhurat, 4.5 miliardë lekë
më shumë se në vitin 2016

dhe formalizimi i transak-
sioneve, por nuk mund të
lihet pa përmendur edhe
kontrollet e tatimeve sido-
mos ato të përqendruara në
zonat bregdetare, ku dhe ak-
tiviteti ekonomik këto mua-
jt e fundit është i lartë.
Kështu, referuar këtyre të

dhënave, të cilat edhe pse
nuk janë përfundimtaret,
rezulton se vetëm gjatë
muajit gusht janë
mbledhur nga kjo takes
12.4 miliardë lekë. Por
duke analizuar këto të
ardhura për këtë zë në
treguesit fiskalë vërehet
se kemi një shifër më të
lartë edhe në rimbursimin
e TVSH ndaj bizneseve.
Sipas statistikave të Tati-
meve, vetëm për 8 mujor-
in e këtij viti janë rimbur-
suar 520, ose 192 biznese
më shumë se një vit më
parë. Nga këto 198 tatimpa-
gues i përkasin kërkesave
te vitit 2016 dhe 322 ta-
timpagues i përkasin
kërkesave te vitit 2017.
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FATURA PER ARKETIM, GATI

NR EMER ATESI MBIEMER NJESIA

1 OLTION BASHKIM KOCI NJESIA NR.1

2 AJDIN ARIF RAMA NJESIA NR.1

3 LIN FRAN UKA NJESIA NR.1

4 PETRITENVER MIFTARI NJESIA NR.1

5 THIMITHOMA VANE NJESIA NR.1

6 SHKELQIM KAPLLAN LUZINJESIA NR.1

7 PETRITALI DUQI NJESIA NR.1

8 GJONI THOMA KERRI NJESIA NR.1

9 XHANAN ILIAS MUCA NJESIA NR.1

10 SADETE TAHIR ALHASANJESIA NR.1

11 SABRI QAZIMHIDRI NJESIA NR.1

12 SYRJA FERIKMETA NJESIA NR.1

13 BAJRAM RAMAZAN QORDJA NJESIA NR.1

14 ARJAN SHABAN KERINJESIA NR.1

15 GEZIM EMIN KUCI NJESIA NR.1

16 OSMANNJAZI PETRITI NJESIA NR.1

17 SHKELQIM SHABAN MEHIDRI NJESIA NR.1

18 QAMIL ISEN DUKA NJESIA NR.1

19 IDRIZHYSEN HALILI NJESIA NR.1

20 SHPETIM XHEMALI DOMI NJESIA NR.1

21 ISMAIL QAMILSHKALLA NJESIA NR.1

22 KAMBER HASAN QOSJA NJESIA NR.1

23 PETRITQAZIMMEMA NJESIA NR.1

24 ESAT  GEZIM SHEFIT ZOTINJESIA NR.2

25 LEONIDHA RRAPO HODAJ NJESIA NR.2

26 SERVET GANI SHULI NJESIA NR.2

27 AGIM HAJDAR DEMARKU NJESIA NR.2

28 MESLIM HAXHI IBRANJESIA NR.2

29 HASAN SHEFQET IBRALIUNJESIA NR.2

30 YLLI MAHMUT VRAPI NJESIA NR.2

31 GJURI MALIQHALILAJNJESIA NR.2

32 HALIL MEHMET MEHMETI NJESIA NR.2

33 QAMIL AVDI OSMANAJ NJESIA NR.2

34 BILBIL MYRTEZAN ALIJANJESIA NR.2

35 RAMAZAN MYZAFER NOKA NJESIA NR.2

36 ENVER QAMILSHIMANJESIA NR.2

37 ILMI DALIPGJUTA NJESIA NR.2

38 SERVET MYSLIMBRAHIMLLARI NJESIA NR.2

39 AGIM SEJFULLA SINANI NJESIA NR.2

40 RUZHDI HAZIS LUGU NJESIA NR.2

41 REFIK OSMAN SOLLAKU NJESIA NR.2

42 FLORANT ISMAIL PASHOLLARINJESIA NR.2

43 BESNIKQAMILLLOCINJESIA NR.2

44 PALMARK DJERRI NJESIA NR.2

45 RRAHMAN BAFTJAR TAHIRAJ NJESIA NR.2

46 FATOS ALUSH ELHASA NJESIA NR.2

47 TASIM FERIDCULLHAJ NJESIA NR.2

48 RASIM MEHMET SHPATA NJESIA NR.2

49 ARIF SHAQIRBECA NJESIA NR.2

50 ABDYLMEXHIT RUSTEM TOCILLA NJESIA NR.2

51 SHPETIM MEHMET SHPATA NJESIA NR.2

52 SINAN ALI KARAJ NJESIA NR.2

53 FEHMI OSMAN HOXHA NJESIA NR.2

54 ZELFI BLERIMMAHMUT ZELFI TOTANJESIA NR.2

55 ESHTREF SHEFKI TOCILIA NJESIA NR.2

56 SAFET HAN PEPOSHI NJESIA NR.2

57 IBRAHIM  BESNIK HALIL VOKSHI NJESIA NR.2

58 REMZI SHABAN RAMA NJESIA NR.2

59 AVDI HYSEN BUCPAPAJ NJESIA NR.2

60 SHEFIKE AHMET RRISKA NJESIA NR.2

61 GEZIM HALIL ZEQAJ NJESIA NR.2

62 VEHAP RAHIM BIBA NJESIA NR.2

63 HURMA VATH SOKOLI NJESIA NR.2

64 ALBERT HYSEN HARIZI NJESIA NR.2

65 SELIM RRAHMAN ALLMUCA NJESIA NR.2

66 RESHAT NEXHIP STAFA NJESIA NR.2

67 BAJRAM MAHMUT TOTA NJESIA NR.2

68 SHEFIKNEZIRALLDERVISHI NJESIA NR.2

69 ZAIM DERXHAN SINANJESIA NR.2

70 LULZIM BEQIR SINANI NJESIA NR.2

71 SHPETIM TAHIR META NJESIA NR.2

72 VELI HYDA ZIKO NJESIA NR.2

73 KUJTIMALI VOGLI NJESIA NR.2

74 DILE BESIMALIMADHI NJESIA NR.2

75 CEN ELEZ NUHIALLARI NJESIA NR.2

76 BEQIR ISMAIL HYKA NJESIA NR.2

77 BASHKIM OSMAN SULA NJESIA NR.2

78 HAKI RUSHITMEMISHAJ NJESIA NR.2

79 FESTIMISUF GURANJESIA NR.2

80 BUJAR DEFRIM HAJDAR GRECA NJESIA NR.2

81 MUNIR JAHE LIKA NJESIA NR.2

82 ASTRIT SKENDER FADIL BOCERRI NJESIA NR.2

83 ESTREF AHMET BUDINI NJESIA NR.2

84 SELMAN HYSNI NELA NJESIA NR.2

85 NAIM RASIM KALA NJESIA NR.2

86 ISMET MEHMET MIFTARI NJESIA NR.2

87 LULZIM MET BITRI NJESIA NR.2

88 AVNI SHABAN TOTA NJESIA NR.2

89 ISLAM BAJRAM LLOCI NJESIA NR.2

90 ASIM ZENEL ZENELAJ NJESIA NR.2

91 RAMAZAN MAHMUT SALA NJESIA NR.2

92 RIZA UK LITA NJESIA NR.2

93 XHAFER DULE ELEZI NJESIA NR.2

94 LUTFI ISUF CERA NJESIA NR.2

95 ABAZ HYSMEN TOCILLA NJESIA NR.2

96 RUZHDI SALI BYKU NJESIA NR.2

97 GAFURRAHIM BIBA NJESIA NR.2

98 ZAREHASAN KOLGJEGJANJESIA NR.2

99 LAVDIJE SHEFKI KOKA NJESIA NR.2

100 BESNIK SALI GAXHERI NJESIA NR.3

101 NEXHMI SHAZO LATOLLARI NJESIA NR.5

102 SHEFQET HEKURANHYKA NJESIA NR.5

103 BEXHET DURIM VELI BEXHETSULA NJESIA NR.5

104 FADIL NURI HOXHA NJESIA NR.5

105 PETRIT ALI MULLAHU NJESIA NR.6

106 GURALI HETEM LLUPI NJESIA NR.6

107 PARTIZANALI ALLBANI NJESIA NR.6

108 MUHARREM AHMET KUNXHIU NJESIA NR.6

109 NEKI SALI DOKONJESIA NR.6

110 SADIK SHEFIT SULA NJESIA NR.6

111KASTRIOT IRAKLI LAGJI NJESIA NR.6

112 DEFRIM ALI PICI NJESIA NR.6

113 ARBEN DAMAN NELINJESIA NR.6

114 MUSA DEMIR PICI NJESIA NR.6

115 BEHAR SALIKO HOXHAJ NJESIA NR.6

116 SHENDETSEJDIN KOCI NJESIA NR.6

117 BAJRAM OSMAN RENA NJESIA NR.6

118 FATMIR MEXHIT VLADI NJESIA NR.6

119 XHELIL AJET METAJ NJESIA NR.6

120 ENVER HYSEN MUCA NJESIA NR.6

121 PETRIT MEFAIL DUKA NJESIA NR.6

122 AGRONHALIL TRIMI NJESIA NR.6

123 HAVA ABDULLA IBERDEMAJ NJESIA NR.6

124 ISMAIL NEZIR MEZIU NJESIA NR.6

125 MYSLYM KADRI VELA NJESIA NR.6

126 ZUBER ISA MURRANI NJESIA NR.6

127 NEBI IMERR ALHASA NJESIA NR.6

128 BAKI RAMAZANPLAKU NJESIA NR.6

129 AVNI MAZAR IBRAHIMI NJESIA NR.6

130 AGRONDAMAN NELINJESIA NR.6

131 ESMADANE ELEZI NJESIA NR.6

132 EDUART NEIM BAJRAMKAPO NJESIA NR.6

133 LULZIMSALI CAKRI BERZHITE

134 ALI ISMAIL HOXHAJBERZHITE

135 MYSLYM SABRI FEJZA BERZHITE

136 ASLLAN MEHMET SALLAKU BERZHITE

137 REXHEP ZYBER SHIRA DAJT

138 NOVRUS IZEIR LEKA DAJT

139 ILIR FADILDELIUDAJT

140 PRENDUSHKOL DODAJ DAJT

141 TAHIR HAXHI CANI DAJT

142 ZYBER JAKUP SHKOZA DAJT

143 SAMI LUTFIMARTINIDAJT

144 TASUN SEFULLA DARSI DAJT

145 MARK NDUE NDUE MARK DODAJDAJT

146 RAMADAN SAHIT HASA DAJT

147 GANI SHPEND MUSLIAJ DAJT

148 BESNIK NOVRUZ LLESHI DAJT

149 VENEMIN JOSIF DERVISHI DAJT

150 LUTFI SALI GJONI DAJT

151 XHEVIT ELEZ HASA DAJT

152 XHEVAHIR ABDULLA SHEHU FARKE

153 RAMAZANLUTFI COKU FARKE

154 VLADIMIR SELAUDIN SULKUFARKE

155 MEHMET HAJDAR MANI FARKE

156 MERSIN HASAN XHINI FARKE

157 ALTIN LUTFI SHOTI FARKE

158 FETI FAIK CIKOLLARI FARKE

159 MIRVETE XHAVIT BARDHI FARKE

160 GANI ADEM DALIPI FARKE

161 AGRONMAKSUT PALUSHI FARKE

162 BILBIL HYSEN NELA FARKE

163 LUTFI ADEM DALIPI FARKE

164 IDRISKAMER GJINI FARKE

165 HEBIB FERIT PALUSHI FARKE

166 ZIJA SABRISHEHU FARKE

167 BAJRAM SHERIF SHERIFI FARKE

168 AHMET AHMET ISMAILAJ FARKE

169 BAFTJAR MUSTAFA BETI FARKE

170 RRAHMAN ADEM DALIPI FARKE

171 ARTAN SABIT KOCI FARKE

172 ASTRIT ABDYL SHEHU FARKE

173 QERIM JAKUP BIBA FARKE

174 MUHARREM BURHAN PALUSHIFARKE

175 RAMADAN SHEFQET MYFTARAJ FARKE

176 FERIT DYLBER MECI KASHAR

177 XHAFERRSKENDER CELA KASHAR

178 SHPETIM RAMAZAN LOCKA KASHAR

179 FESTIM QAMIL PEZA KASHAR

180 RAMAZANQAMIL LAMI KASHAR

181 ARJAN ISMET KALLULLI KASHAR

182 FATJON RAMAZAN SULAJ KASHAR

183 HAKI QAMILSULA KASHAR

184 AGIM ZYLYFSHIMAKASHAR

185 SHPETIME SULEJMAN DEMROZI KAVAJE

186 XHEVIT ALI CANI KAVAJE

187 FARI HAZIZZIU KAVAJE

188 FIQIRETE ZEQIR HAKAKRRABE

189 SHUAIP ALI HAKA KRRABE

190 FLAMUR FADIL BARDHI NDROQ

191 HASAN BAJRAM CEKANDROQ

192 NAZMI MAKSUT BARDHI NDROQ

193 IDAJET HAMIT MANSAKU NDROQ

194 BARDHYLBESIM ALLKOCI NDROQ

195 TELHA HAMID MANSAKU NDROQ

196 NAZMI KAPLLAN BLETA NDROQ

197 MAKSUD MYFTARGJOSHI NDROQ

198 HASAN SHAQIR CURRINDROQ

199 QEMAL ALI LILA NDROQ

200 ZIJA RAMADAN SHEHU PETRELE

201 BUJAR SELMAN KOLGJINI PETRELE

202 ARBEN MEXHITHOXHA PETRELE

203 XHEVDET QAZIM KOLAPEZE

204 LIRI ZEQIRDERVISHI PEZE

205 MIMOZE BAJRAMMURATI PEZE

206 ILIR MEXHITSHKRETA VAQARR

207 AGIM MEXHITSHKRETA VAQARR

208 XHEVAHIR QAZIMIBRA VAQARR

209 SHABAN MEHMET MEMA ZALL-HERR

210 LIRIMHAMZA HOXHA ZALL-HERR

LEJE LEGALIZIMI GATI

NR EMER ATESI MBIEMER NJESIA

1 QAMIL ISLAMKOKOSHI NJESIA NR.1

2 AGIM RAKIPISUFI NJESIA NR.2

3 NDRICIM IMER MAZHI NJESIA NR.2

4 KUJTIMHYSEN BUCPAPAJ NJESIA NR.2

5 ZENEL MEHMET HYSNI NJESIA NR.2

6 FEMI XHELIL MEZIUNJESIA NR.2

7 XHEVDET SADIK DERVISHI NJESIA NR.2

8 ARJAN MUSA CECA NJESIA NR.2

9 HAKI ADEM LOKANJESIA NR.2

10 ISMET XHEZAIRHABE SHEHU NJESIA NR.2

11 ISMAIL BEQIRCAKRRI NJESIA NR.2

12 HALIT SHAHIN FATBI RAMIZ NELA NJESIA NR.2

13 SELMAN MAKSUT VASKU NJESIA NR.2

14 MYFTAR XHEMAL BULKU NJESIA NR.2

15 ABDI VELI HASANJESIA NR.2

16 RAMAZAN VIKTOR MALIQ RAMAZAN KOTARJA

NJESIA NR.2

17 ALFRED VESEL XHABAFTI NJESIA NR.2

18 QEMAL SHEFQET DOCI NJESIA NR.5

19 HILE KOLE BERISHA NJESIA NR.6

20 ADEM ZEQIRTOSKAJ NJESIA NR.6

21 AGIM  XHEVAHIR XHELAL SALISHUAIPI QEVANI

NJESIA NR.6

22 FILLORETA NIKO MUCA NJESIA NR.6

23 ERJON ABIL SALLO NJESIA NR.6

24 BAFTJAR SELIM CULLHAJ NJESIA NR.6

25 MYSLIM MYRTO MYSLIM NJESIA NR.6

26 PERPARIM FADIL KRASNIQI NJESIA NR.6

27 ELMI MAKSUT SULA FARKE

28 ILIRJAN REMZI ALIKO FARKE

29 PELLUMP HYDA DOKO FARKE

30 AGRON FERHAT SHIMA KASHAR

31 NAZMI ISLAMHOXHA NDROQ

32 ZENEL DAUT KRUTA ZALL-HERR

Dosja për marrjen e tapisë dorëzohet nga Agjencia e Legalizimeve në Hipotekë

ALUIZNI, 300 personat që
kanë gati lejet e legalizimit

“Ja kush përfiton në të gjithë njësitë e Tiranës”

Ornela Manjani

ALUIZNI publikon
listën me 300 perso
na që kanë ndërtuar

pa leje dhe kanë lejen e le-
galizimit. Përfituesit janë në
Tiranë. Drejtoria e ALUIZ-
NI-t njofton qytetarët se du-
het të paraqiten pranë
zyrave të ALUIZNI-t në Ti-
ranë për të tërhequr lejen
ndërmore. ALUZINI bën të
dituar 32 persona duhet të
paguajnë faturën për par-
celën ndërtimore.
TAPIA

Ndërkohë procedurat për
marrjen e tapisë do të
ndiqen nga AULIZNI, i cili
dorëzon dosjen e plotë në
Hipotekë. Menjëherë pas
regjistrimit të certifikatës së
pronësisë përfituesit do të
njoftohen për tërheqjen saj.
Pas ndryshimeve të fundit
ligjore qytetari do të marrë
një kopje për të vërtetuar
mbarimin e procesin të le-
galizimit, por gjithë proce-
dura vijuese për
regjistrimin në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të

Paluajtshme do të bëhet nga
Agjencia. Ndërkohë që sipër-
faqja e parcelës, për të cilën
miratohet kalimi i së drejtës
së pronësisë, nuk mund të

jetë më e madhe se trefishi i
sipërfaqes së bazës së
ndërtimit dhe për ndërtimet
pa leje me funksion banimi
jo më shumë se 500 m².

Sipërfaqet mbi masat e për-
caktuara në këtë pikë, të
cilat, për shkak të për-
masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen

më vete për ndërtim, i shit-
en poseduesit të ndërtimit
pa leje sipas vlerës së
pronës, të miratuar me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave, vetëm nëse ka shpre-
hur më parë vullnetin,
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Gjithsej leje legaliz-
imi, të dhëna në periudhën
2006-2015, janë 57.000 leje.
Me ndryshimet që pësoi ligji
nr.9482/2006 në vitin 2014
dhe 2015 dhe me miratimin
e kuadrit të plotë të akteve
nënligjore, u bë i mundur
përshpejtimi i ritmeve të
procesit të legalizimit duke
mundësuar legalizimin e
15.294 ndërtimeve në vitin
2014 dhe 19.714 të tjerave për
periudhën janar-26 tetor
2015. Sipas ligjit në fuqi, kur
ndërtimi pa leje disponohet

nga një subjekt, kontrata e
kalimit të pronësisë së par-
celës ndërtimore dhe objek-
tit që legalizohet regjistro-
hen në emër të subjektit që
disponon objektin. Ndërsa në
rastin kur ndërtimi pa leje
disponohet nga më shumë se
një person fizik ose juridik,
regjistrimi i pjesëve takuese
mbi pasuritë (parcelë dhe
objekt) kryhet: në pjesë të
pandara, ideale, sipas num-
rit të subjekteve; në pjesë
takuese të ndara, sipas mar-
rëveshjes së nënshkruar
ndërmjet subjekteve lirisht
dhe të depozituar brenda
afatit të vetë deklarimit. Sub-
jektet mund të përcaktojnë
përveç pjesës takuese edhe
pjesët fizike respektive nëse
ndërmjet tyre përputhet
vullneti.
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Shpallet në kërkim bashkëpunëtori i 25-vjeçarit

Grabiste ATM-të e disa bankave, në pranga bullgari

Prokuroria: Dyshohet se janë të përfshirë edhe shqiptarë të tjerë ende të paidentifikuar

1.2 tonë kanabis në Fier, burg për shqiptarin dhe italianin
Veli Ymeri: Do kaloja klandestin, nuk e dija çfarë kishin pakot

TONË KANABIS
Gjykata e Krimeve të
Rënda dha masën e
sigurisë "arrest me
burg" pa afat për
italianin Xhovani
Palladino dhe
shqiptarin Veli
Ymeri, të cilët u
kapën në flagrancë
teksa po udhëtonin
në një varkë-velierë
në bregun e
Darëzezës në Fier,
në tentativë për të
trafikuar drejt Italisë
1.2 tonë kanabis.

1.2

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

1- “Apartament” me sip. 51 m2, Nr Pasurise 1/132+1-51, ZK: 8370, Volum.25, Faqe.9,  i ndodhur ne Rr
Dibres, Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi
është 28.224 Euro. Ankandi zhvillohet datë 16.10.2017 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”,
K.6,Tirane.
2- “Apartament” me sip. 54.7 m2, Nr. Pasurie 5/73+1-4, Vol.14, Fq.15, ZK 8270, i ndodhur ne Tirane. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 52.704 Euro .
Ankandi zhvillohet datë 13.10.2017 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
3- “Apartament” me sip. 29.2 m2, Nr. Pasurie 5/73+1-4, Vol.19, Fq.8, ZK 8270, i ndodhur ne Tirane. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 55.296 Euro .
Ankandi zhvillohet datë 13.10.2017 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
4- “Are+Truall” me sip totale. 582 m², nga kjo truall 112.2 m2, dhe ndertese 112.2 m2, Nr Pasurise 6/1/
241, ZK: 1298, Volum.17, Faqe.87, e ndodhur ne Bucimas, Pogradec. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor
te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 123.200 Euro . Ankandi zhvillohet datë 13.10.2017
ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
5- “Truall” me sip totale. 3.942 m², Nr Pasurise 731/45, Zona Kadastrale: 2648, Volum.7, Faqe.110, e
ndodhur ne Memelisht, Pogradec. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të
cilin fillon ankandi është 66.225 Euro . Ankandi zhvillohet datë 13.10.2017 ora 16.00 në adresen Rr.”I.
Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ

"Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj zhvillon ankandin e dyte per shitjen e pasurive
te paluajtshme :

Apartament me nr. pasurie 118/57+2-10, ZK 3292,vol 38, faqe 184, me siperfaqe
94.5 m²;
    Apartament me nr. pasurie 118/57+2-11, ZK 3292,vol 38, faqe 185, me siperfaqe
99 m²; per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit Shoqerise Edil-Al-It Sh.p.k., ne
shumat 67’287(gjashtedhjete e shtate mije e dyqind e tetedhjete e shtate)Euro dhe
291’350(dyqind e nentedhjete e nje mije e treqind e pesedhjete) Leke.

Çmimet me të cilat fillon ankandi i dyte jane :

   Apartament me nr. pasurie 118/57+2-10, ZK 3292,vol 38, faqe 184, me siperfaqe
94.5 m², te ndodhur ne Selite, Tirane, ne shumen 44’982 (dyzete e kater mije e nenteqind
e tetedhjete e dy)Euro ;
  Apartament me nr pasurie 118/57+2-11, ZK 3292,vol 38, faqe 185, me siperfaqe 99
m², te ndodhur ne Selite, Tirane, ne shumen 46’648 (dyzete e gjashte mije e gjashteqind
e dyzete e tete)Euro ;

Ankandi zhvillohet ne date 04.10.2017, ora 16.00 ne zyren e përmbaruesit
gjyqesor privat Ermir Godaj, Rruga Abdi Toptani, Qendra Torre Drin, kt.2,
nr.33, Tirane, dhe per informacion mund te kontaktoni ne nr.0682099471,
0695370060, email ermirgodaj@zyrapermbarimit.com."

Ina Allkanjari

Gjykata e Krimeve të
Rënda la dje në burg
italianin Xhovani

Palladino dhe shqiptarin
Veli Ymeri, të cilët u arres-
tuan pak ditë më parë pranë
Semanit, në tentativë për të
trafikuar drejt Italisë 1.2
tonë kanabis. Dy të pande-
hurit u kapën në flagrancë
teksa po udhëtonin në një
varkë-velierë në bregun e
Darëzezës në Fier. Gjatë se-
ancës gjyqësore Veli Ymeri
ka deklaruar se nuk kishte
informacion se çfarë përm-
banin pakot dhe pretendoi
se ndodhej si pasagjer në Ve-
lierë, pasi do kalonte
klandestin në Itali. Por këto
pretendime u hodhën posh-
të nga organi i akuzës. Ndër-
sa italiani Xhovani Paladino
nuk ka pranuar të japë dek-
larime para gjykatës.
Prokurori Blerim Tominaj
tha se gjatë operacionit të
policisë, janë filmuar dy per-
sonat që ndodheshin në bor-
din e varkës turistike, që në
mënyrë të herëpashershme
hidhnin çantat me drogë në
det. Gjatë ndjekjes, u është
bërë thirrje disa herë për të
ndaluar, por ata nuk i janë
bindur policisë derisa ajo ka
arritur t'i ndalojë. Ndërkaq,
prokuroria dhe policia sh-
qiptare dyshojnë se ka sh-
qiptarë të tjerë të përfshirë

në këtë rast trafiku, por
ende nuk janë identifikuar.
Gjithashtu, organi i akuzës
dyshon se pasi varka të dilte
në det të hapur, droga do të
ngarkohej në një anije më të
fuqishme, pasi veliera është
varkë turistike me një motor
të vogël dhe e ka të pamun-
dur për të kaluar drejt Ital-
isë me ngarkesën që kishte.
Në përfundim të seancës,
Gjykata e Krimeve të Rënda
dha masën e sigurisë "arrest
me burg" pa afat për dy të
pandehurit. Giovanni Palla-
dino, 69 vjeç dhe Veli Ymer-
aj, 35 vjeç u akuzuan për

"Trafik të narkotikëve", mbe-
tur në tentativë.
ARRESTIMI

Në mesnatën e 19 shta-
torit, gjatë një operacioni
të përbashkët antidrogë,
policia ka arritur të sekues-
trojë një sasi prej 1.2 tonësh
kanabis. Burime zyrtare
nga Policia e Shtetit bënë
me dije se sasia e madhe e
lëndës narkotike u kap në
një velierë me emrin "Nano
Nini" me flamur belg, midis
plazhit të Semanit dhe
Darëzezës, në vendin e qua-
jtur "Kanali i Serës". Mëso-
het se në bordin e mjetit

lundrues ishin dy persona;
një shqiptar dhe një italian,
të cilët përfunduan në
pranga. Bëhet fjalë për 35-
vjeçarin Veli Ymeraj nga
Fieri dhe 69-vjeçarin Cio-
vanni Palladino, banues në
Itali. Sipas policisë, sekues-
trimi i sasisë së madhe të
drogës u bë i mundur nga
sinjalizimi i radarit të Poli-
cisë Kufitare në Hoxharë, i
cili ka identifikuar mjetin
lundrues. Ndërkohë,
burime konfidenciale
pranë grupit hetimor po-
huan se lënda narkotike u
zbulua nga një defekt që

kishte pësuar veliera në
det. Mësohet se veliera me
flamur belg është bllokuar
midis plazhit të Semanit
dhe Darëzezës, pranë hidro-
vorit të Hoxharës. Sipas
bluve, operacioni është zh-
villuar në kushte shumë të
vështira të motit, ku deti
ishte me dallgë 5-6 ballë.
Për këtë shkak nga Policia
Kufitare dhe Delta Forcë,
është kërkuar ndihma e
Rojës Bregdetare dhe më
pas e GdF-së. Kur dy per-
sonat në velierë kanë parë
se në drejtim të tyre po sh-
konte Roja Bregdetare dhe
Policia, e kanë hedhur
lëndën narkotike në det. Dy
trafikantët në velierë janë
kapur nga policia dhe janë
shoqëruar në Drejtorinë
Vendore të Policisë Fier.
Forcat e Policisë të Drej-
torisë Vendore të Policisë
Fier, së bashku me FNSH-në
Fier, Delta Forcë e Policisë
Kufitare përgjatë mesnatës
së 19 shtatorit, kanë riku-
peruar të gjithë sasinë e
lëndës narkotike që ishte
hedhur në det. Burimet e
mësipërme pohuan se janë
sekuestruar 151 pako të

Arrestohet i riu
nga Kruja, kapet

me drogë në makinë
në Yzberisht

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Një 18-
vjeçar ka rënë dje në pran-
ga në Tiranë pasi u kap
me drogë në automjetin e
tij. Bëhet fjalë për shteta-
sin Ernerdo H., 18 vjeç,
banues në Nikël, Krujë.
Arrestimi u realizua në
zonën e Yzberishtit, pasi
gjatë një kontrolli rutinë
të ushtruar në mjetin tip
"Volkswagen", i cili drejto-
hej nga ky shtetas, janë
gjendur 240 fara të dys-
huara narkotike të llojit
kanabis sativa. Gjithash-
tu u sekuestruan në cilës-
inë e provës materiale: 240
fara të dyshuara narko-
tike të llojit kanabis sati-
va, mjeti tip "Volkswagen"
dhe 1 aparat celular. Ma-
terialet iu referuan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësorë Tiranë, në
ngarkim të shtetasit E.H.,
për veprën penale "Pro-
dhim dhe shitje e lëndëve
narkotike".

SEANCA GJYQËSORE
Gjatë seancës gjyqësore, Veli Ymeri ka deklaruar
se nuk kishte informacion se çfarë përmbanin
pakot dhe pretendoi se ndodhej si pasagjer në
velierë, pasi do kalonte klandestin në Itali. Por këto
pretendime u hodhën poshtë nga organi i akuzës.
Ndërsa italiani Xhovani Paladino nuk ka pranuar të
japë deklarime para gjykatës.

mëdha, ku brenda tyre
kishte gjithsej rreth 1.2
tonë lëndë narkotike
kanabis sativa.

Gjatë operacionit poli
cor të koduar "Skim-

mer 09" bie në pranga një
bullgar dhe shpallet në
kërkim një tjetër, pasi
klononin kartat e banko-
mateve. Konstatin Efti-
mov, 25 vjeç, nga Sofja e
Bullgarisë, është arrestu-
ar në flagrancë pasi po ten-
tonte të kryente tërheqje
të lekëve nga një banko-
mat. Konstatin Eftimov
është mbajtur për një javë
në vëzhgim nga Policia, ky
operacion u finalizua me

arrestimin e tij. Bullgarit iu
gjetën 2 karta banke si dhe
një sasi lekësh. 25-vjeçari
bashkëpunonte me një
shokun e tij, po bullgar, me
inicialet A.M., për të kryer
vjedhjet nga bankomatet.
Konstatin Eftimov iu gjetën
edhe mjetet me të cilat
klononte kartat e bankomat-

eve, ndërkohë që është
shpallur në kërkim shoku i
tij me inicialet A.M. Mëso-
het se dy bullgarët kryenin
vjedhjet e ATM-ve të disa
bankave të nivelit të dytë,
duke instaluar aparate të
quajtura "Skimmer", të cilat
shërbejnë për klonimin dhe
vjedhjen e të dhënave të kar-

tave. Policia dyshon se kemi
të bëjmë me një rrjet për
klonimin e kartave të banko-
mateve, i cili është i shtrirë
në Bullgari, Itali dhe Sh-
qipëri. Kjo edhe për faktin se
pak ditë më parë janë arres-
tuar dy bullgarë të tjerë në
Sarandë, të cilët po ashtu po
tentonin të vidhnin një

bankomat. U sekuestruan
në cilësinë e provës mate-
riale: Pajisje skimmer,
kapele me mbishkrim
"Guci", aparat celularë, 2
karta banke, një sasi le-
kësh dhe copa teli. Materi-
alet iu referuan Prokuror-
isë së Rrethit Gjyqësor Ti-
ranë, në ngarkim të shteta-
sve bullgarë K.E. dhe
A.M., për veprat penale
"Mashtrim kompjuterik",
"Ndërhyrje në të dhënat
kompjuterike" dhe
"Keqpërdorim i pajisjeve".
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Pijet alkoolike false, Gjykata lë në burg 2 punonjësit e fabrikës

Abuzuan me detyrën, lihen në qeli 3 inspektorët
e AKU-së, "arrest shtëpie" për 2 të tjerë

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Gjykata e
Parë e Shkodrës dje ka lënë
në burg vetëm 3 nga 5 ins-
pektorët e Autoritetit Ko-
mbëtar të Ushqimit në drej-
torinë e Shkodrës, të cilët
u arrestuan pak ditë më
parë, pasi akuzohen për ve-
prën penale "Shpërdorim
detyre". Ata u prangosën,
pasi dyshohet se kanë
plotësuar në mënyrë fik-
tive formularët gjatë punës
së tyre në kontrollin e ush-
truar në fabrikën e pro-
dhimit të pijeve "Briland",
që ndodhet në qytetin e Sh-
kodrës. Kjo fabrikë u bë
pjesë e një skandali të bërë
publik përmes një videoje

në emisionin investigativ
"Stop". Pas hetimeve para-
prake, prokuroria e qytetit
verior nxori një urdhër ar-
resti për 5 inspektorët e
AKU-së, ndërsa policia i vuri
në pranga. Në fund të se-
ancës gjyqësore të zhvilluar
për afro 3 orë, gjyqtarja e
çështjes, Ermira Dedja ven-

dosi masën e sigurisë "arrest
me burg" për inspektorët:
Hilmi Erkoçi, Abdyl Bajrak-
tari dhe Elvis Rraboshta.
Ndërsa, dy inspektorët e
tjerë, dhe konkretisht: Ad-
nan Gradeci dhe Edmond
Fortuzi, u lanë në "arrest
shtëpie". Në seancën e
djeshme ishin të pranishëm

të 5 inspektorët bashkë me
avokatët e tyre. Gjithashtu,
Gjykata e Shkodrës dje ven-
dosi masën e sigurisë "arrest
me burg" për dy punonjësit
e fabrikës "Briland": Fatjon
Bushati dhe Sami Haxhija.
Ndërsa, punonjësi tjetër i
fabrikës në fjalë, Syrri Çaku
u la me masën e sigurisë "ar-
rest shtëpie". Prokurorja e
çështjes ishte Esmeralda Ndoj.
Për tre inspektorët e AKU-së
dhe dy punonjësit që u lanë në

qeli, avokatët kërkuan një
masë tjetër lehtësuese, për
shkak se këta persona nuk
paraqesin rrezikshmëri, por
gjykata pranoi kërkesën e
prokurorisë. Pronari i fab-
rikës, Xhavit Kasemi është
shpallur në kërkim, pasi dys-
hohet se ka falsifikuar pije
energjike, alkoolike dhe
freskuese, bashkë me ambal-
azhimet e tyre, ndërsa mbi të
rëndojnë edhe disa akuza të
tjera si "Fshehje e pasurisë".

SHKURT

Goditi punonjësin e
OSHEE-së, përfundon
në pranga 57-vjeçari

LUSHNJËLUSHNJËLUSHNJËLUSHNJËLUSHNJË - Policia e Lush-
njës ka vënë në pranga një
57-vjeçar, pasi akuzohet se
ka goditur një punonjës të
Operatorit të Shpërndarjes
së Energjisë Elektrike që
ka qenë në detyrë. Sipas të
dhënave zyrtare, Special-
istët për Hetimin e Krimeve
në Komisariatin e Policisë
Lushnjë, arrestuan në fla-
grancë shtetasin Gëzim
Koçiu, banues në Lushnjë.
Sipas bluve, arrestimi i këtij
shtetasi u bë, pasi ka godi-
tur për shkak të detyrës
punonjësin e OSHEE-së, sh-
tetasin M.T., 58 vjeç, banues
në Lushnjë. Materialet i
kaluan për hetime të mëte-
jshme Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së
Parë Lushnjë, për veprën
penale "Goditje për shkak
të detyrës".

Vodhën tufën me dele
në Greqi, kapen në
flagrancë 3 persona

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË - Policia Kufitare e
Korçës, në bashkëpunim me
Drejtorinë Vendore të Pol-
icisë kanë finalizuar me
sukses operacionin anti-
kontrabandë të koduar
"Matrikulli", si rezultat i
të cilit u bë i mundur ar-
restimi në flagrancë i sh-
tetasve: Avdyl Spaho, 51
vjeç, Klaudjo Spaho, 24
vjeç (baba e bir), të dy ban-
ues në Bilisht, dhe Martin
Dulo, 30 vjeç, banues në fs-
hatin Rakickë, Devoll. Si-
pas policisë, këta shtetas
u kapën në flagrancë në
drejtim të piramidës nr. 13
mbi fshatin Rakickë, duke
kaluar kufirin në mënyrë të
paligjshme dhe duke kon-
trabanduar nga Greqia në
drejtim të Shqipërisë 82
krerë bagëti të imëta, të
cilat dyshohet se janë
vjedhur në Greqi.
Mësohet se katër prej
bagëtive ishin të ma-
trikulluara nga shteti
grek dhe pjesa tjetër të
pamatrikulluara. Materi-
alet në ngarkim të person-
ave të mësipërm i kaluan
Prokurorisë të Rrethit
Gjyqësor Korçë, për ve-
prat penale: "Kontraban-
da me mallra të tjera" dhe
"Kalimi i paligjshëm i ku-
firit shtetëror".

Policia: Autori debatoi me viktimën për oborrin e përbashkët dhe qenin

Vrau nipin me thikë, xhaxhai: Isha
i dehur, nuk e di se çfarë ka ndodhur
"Di vetëm që kemi debatuar dhe s'mbaj mend gjë tjetër"

PUNONJËSIT E FABRIKËS
Gjykata e Shkodrës dje vendosi masën e sigurisë
"arrest me burg" për dy punonjësit e fabrikës
"Briland": Fatjon Bushati dhe Sami Haxhija.
Ndërsa, punonjësi tjetër i fabrikës në fjalë, Syrri
Çaku u la me masën e sigurisë "arrest shtëpie".
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Ka vrarë me thikë
nipin e tij, por nuk
mban mend asgjë se

çfarë ka ndodhur. Bujar
Kuçi, i cili dy ditë më parë
vrau me thikë nipin e tij 33-
vjeçar Mirsad Kuçi, ka pran-
uar autorësinë e krimit
gjatë marrjes në pyetje nga
policia e Shkodrës. Ndërko-
hë, ai ka deklaruar se ishte
në gjendje të dehur. "Isha në
gjendje të pirë dhe realisht
nuk e mbaj mend se çfarë ka
ndodhur në shtëpinë time.
Di vetëm që kemi debatuar
dhe s'mbaj mend nga rrëmu-
ja që është bërë në kuzhinë",
- ka pohuar 62-vjeçari.
Përveç pretendimeve dhe
debateve për oborrin e për-
bashkët që kishin dy famil-
jet Kuçi si dhe për makinën
që viktima e parkonte aty,
mësohet se xhaxhai i vik-
timës i ka thënë nipit të tij
edhe për jashtëqitjen e qen-
it. Sipas hetuesve të çësh-
tjes, agresori i ka kërkuar
llogari të riut duke i thënë
"përse qeni yt vjen në pjesën
time". Kjo pasi dy familjet
jetojnë në dy shtëpi të ndry-
shme, por me një oborr të
përbashkët, pa mur ndarës.
Kaq është dashur që vikti-
ma Mirsad Kuçi të shkojë
për t'u sqaruar te banesa e
xhaxhait të tij që i kanë
shumë afër. Në debat e sipër,
në mënyrë të papritur Bujar
Kuçi ka marrë thikën dhe e
ka goditur tri herë, në këm-
bë, në bark, dhe goditja fa-
tale ka qenë në krahun e
zemrës, duke i prekur arteri-
et nipit të tij. Në pak sekon-
da, Mirsad Kuçi ka bërë ten-
tativë të dalë nga kuzhina,
por ka ecur vetëm pak me-
tra dhe më pas ka ndërruar
jetë.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

33-vjeçari Mirsad Kuçi u
vra me thikë pasditen e së

shtunës, rreth orës 15:50, pas
teatrit "Migjeni", në një
rrugë dytësore shumë afër
qendrës së qytetit. Burime
zyrtare nga policia e Shko-
drës bënë me dije se i riu u
godit për vdekje nga xhax-
hai i tij, Bujar Kuçi, pas de-
bateve për oborrin dhe jash-
tëqitjen e qenit. Në vendng-
jarje mbërriti me shpejtësi
ambulanca, por ishte e pam-
undur për t'i dhënë ndihmën
e parë, sepse 33-vjeçari kish-
te ndërruar jetë nga plagët
e rënda që kishte marrë në
trup. Burime nga grupi he-
timor pohuan se viktima
dhe 62-vjeçari, prej disa
vitesh kishin debate të tilla
për oborrin apo gjëra të ng-
jashme. Ngjarja e rëndë ka
shokuar familjarët. Bash-
këshortja, vajza dhe babai i
viktimës teksa kanë parë
trupin e pajetë të Mirsad
Kuçit të larë në gjak janë

tronditur. Pas sinjalizimit
për vrasjen, policia ka sh-
kuar menjëherë në vendng-
jarje dhe ka nisur hetimet.
Blutë kanë bërë të mundur
identifikimin dhe ar-
restimin e autorit të krim-
it, i cili akuzohet për vrasje.

Sipas burimeve të më-
sipërme, edhe para 4 viteve,
Bujar Kuçi ka tentuar të
vrasë nipin e tij me një çifte
po për debate të tilla, por
atëherë Mirsad Kuçi shpëtoi
për mrekulli, pasi xhaxhai
i tij (ishte në gjendje të de-

hur) nuk dinte të përdorte
ar mën e gjahut. Pas 4
vitesh, 62-vjeçari arriti që t'i
marrë jetën të afërmit të tij
për një debat banal. Mirsad
Kuçi ishte baba i dy fëm-
ijëve, një vajze dhe një djali
të vogël.

Senad Nikshiqi

Droga në Igumenicë, zbulohet dhe shpallet në
kërkim transportuesi, arrestohet babai i tij

SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Një ditë pas
sekuestrimit të 67 kg mar-
ijuanë në fshatin As-
proklis së Igumenicës,
policia e Sarandës ka thel-
luar hetimet, duke zbulu-
ar një tjetër person që ka
ndihmuar në trafikimin e
drogës. Sipas bluve, kapja
e sasisë së marijuanës nga
policia greke nuk ishte
rastësi, pasi ka qenë poli-
cia Kufitare e Sarandës
ajo që ka njoftuar për tre
shtetas që po kalonin në
këmbë kufirin përmes pi-
ramidave 67-68 në Koni-

spol. Më pas policia greke
sekuestroi drogën dhe arres-
toi Besfort Kërtullën, 25
vjeç, banues në fshati Metoq
të Sarandës, Laert Rakipin,
28 vjeç, banues në fshatin Ni-
nat të Sarandës, dhe Alfred
Ketën, 25 vjeç, banues në
Sarandë. Kërtulla mësohet
se ka qenë më parë i dënuar
për "Kalim i paligjshëm i
kufirit", ndërsa Rakipi për

"Drejtim mjeti në mënyrë të
parregullt" (në vitin 2015, në
bahçen e këtij të fundit u
gjetën të mbjella 13 rrënjë
kanabis). Pas hetimeve, poli-
cia zbuloi se automjeti që
transportoi tre trafikantët
drejt Konispolit, drejtohej
nga Sentjon Lame, 30 vjeç,
një ish-i dënuar për "Dhënie
ndihme për kalim të
paligjshëm të kufirit",

"Vjedhje" dhe "Prodhim dhe
shitje të lëndëve narkotike".
Policia e Sarandës zhvilloi
kontroll në banesën e tij, ku
zbuloi 1 kg marijuanë. Poli-
cia arrestoi babain e Sent-
jonit, 57-vjeçarin Fatmir
Lame, ndërkohë që shpalli
në kërkim 30-vjeçarin. Poli-
cia sekuestroi edhe një "Mer-
cedes-Benz" në pronësi të
Sentjon Lames.                ararararar.su..su..su..su..su.

Viktima Mirsad Kuçi Banesa ku ndodhi ngjarja

Pijet e sekuestruara
në  fabrikën  "Briland"
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Babai i autorit: Nusen e gjeta të mbytur në gjak. Djali vuante nga depresioni, por nuk e mbajti spitali

Horror në Pogradec, burri masakron gruan me thikë e sqepar
Arrestohet 49-vjeçari Bashkim Mekolli, e goditi gruan në oborrin e shtëpisë

VRASJA E GJYQTARES
Më 31 gusht të këtij viti, gjyqtarja e Shkodrës

Fildeze Hafizi u ekzekutua me plumb në kokë nga
ish-bashkëshorti i saj, Fadil Kasemi. Nëna e dy
fëmijëve u qëllua për vdekje në mes të ditës, në

zonën e Xhamllikut në Tiranë. Pas ngjarjes, Kasemi
deklaroi se e qëlloi për vdekje gruan e tij 39-vjeçare,

pasi nuk e linte të takonte fëmijët.

PRECEDENTI

FJALËT E VRASËSIT
Babai i vrasësit dje pohoi se nusen e gjeti në oborr të
mbuluar në gjak. "E preka, nuk kishte shenja jete. I
tmerruar i thashë djalit: Ç'bëre kështu, mor bir?! Në atë
kohë erdhi policia, kështu që Bashkimi më la porosi: "Të
varroset në Lushnje te njerëzit e saj, jo këtu"! Vetëm kaq
më tha, pasi e mori policia. Nuk më tha as qysh, as tek.
Vetëm ata të dy e dinë pse u grindën, pse u zunë. Nuk
kishte njeri tjetër në shtëpi", tha Nexhdet Mekolli.
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Një 49-vjeçare nga Po
gradeci është vrarë
barbarisht na bash-

këshorti i saj. Demirkë
Mekolli, nënë e një djali 16-
vjeçar është masakruar nga
Bashkim Metolli në oborrin
e banesës së tyre. Gruaja
është goditur për vdekje me
thikë dhe sqepar pas një
sherri të momentit. Burime
zyrtare nga policia e Po-
gradecit bënë me dije se ng-
jarja e rëndë ka ndodhur
mëngjesin e djeshëm në fs-
hatin Blacë të këtij rrethi.
Pas sinjalizimit për krimin
në familje, blutë kanë sh-
kuar në vendngjarje dhe
kanë  arrestuar në flagrancë
autorin. Sipas hetuesve të
çështjes, në momentin që ka
ndodhur krimi, në banesën
e familjes Mekolli nuk ka
pasur persona të tjerë. Pas
kryerjes së veprimeve heti-
more paraprake ka rezultu-
ar se çifti ka pasur probleme
më parë çka ka sjellë edhe
fundin tragjik të viktimës.
Ndërkohë, babai i 49-
vjeçarit, Nexhdet Mekolli ka
deklaruar se i biri grindej
vazhdimisht me nusen.
Ndërkaq, 75-vjeçari ka po-
huar se djali i tij, Bashkimi
vuante prej kohësh me
depresion. Madje i moshua-
ri sqaroi se para dy muajsh,
i biri kishte shkuar në Ti-
ranë për t'u shtrua, por spi-
tali nuk e mbajti pasi nuk
kishte Kartë Shëndeti dhe
sigurime shoqërore. Nexh-
det Mekolli pohoi se ngjarja
tragjike mund të parandal-
ohej, ndërsa u shprehu se
nusja e djalit ishte një grua
shumë e mirë dhe se gjithç-
ka ndodhi për shkak të
gjendjes së rënduar men-
dore të të birit.
VRASJAVRASJAVRASJAVRASJAVRASJA

Pa kaluar as 24 orë nga
ngjarja në Shkodër, ku xhax-
hai vrau me thikë nipin e tij,
një tjetër krim brenda famil-
jes tronditi Pogradecin.
Rreth orës 07:00, pas një sher-
ri me të shoqen, Bashkim
Mekolli ka arritur deri në
çmenduri. Ai ka marrë në
duar një thikë dhe një
sqepar dhe e ka ndjekur gru-
an e tij, Demirkën nga dho-
ma në oborr. Sapo 49-vjeçar-
ja ka shkuar afër çezmës,
bashkëshorti i saj e ka godi-
tur sqepar në pjesën e pas-
me të kokës, por edhe me
thikë. Për pasojë, ajo ka
mbetur e vdekur në vend.
Skena horror është parë nga
një e afërm e familjes, e cila
ka njoftuar menjëherë ba-
bain e autorit të krimit dhe
policinë. Pas hetimeve para-
prake, burime pranë grupit

hetimor thanë se çifti
Mekolli jetonin në varfëri
dhe se ata grindeshin prej
kohësh me njëri-tjetrin.
Gjithashtu, mësohet se çifti
ishte martuar me shkuesi
para 18 vitesh, jetonin në
shtëpinë e babait të autorit
të krimit dhe ishin të pap-
unë. 49-vjeçarja Demirkë
Mekolli ishte nga një fshat i
Lushnjës dhe fillimisht
gjithçka shkonte mirë për
çiftin, por pas pak kohësh
mes tyre nisën grindjet. Si-
pas të afërmeve të familjes
Mekolli, çifti grindej për
gjëra nga më të ndryshmet
dhe se në të gjitha rastet
sherri niste nga Bashkimi.
Dy vite pas martesës, çifti

solli në jetë djalin e tyre
të vetëm, i cili aktualisht
ndodhet në Itali tek tezja e
tij. Mësohet se djali është

dërguar në Otali për shkak
të probleme ekonomike, pasi
prindërit e tij mbijetonin me
ndihmë ekonomike. Filli-
misht çifti Mekolli jetonte
në një shtëpi në periferi të
fshatit, por pas rrënimit të
banesës, Bashkim Mekolli e
kishte shitur dhe, së bash-
ku me familjen kishte sh-
kuar për të jetuar në
banesën e të atit, Nexhdet
Mekolli. Prej një viti i
moshuari u kishte lënë
njërën prej dhomave të sh-
tëpisë, ndërsa edhe mar-
rëdhënia e tij me djalin ish-
te e krisur. Ai thuajse nuk
fliste fare më të për shkak të
grindjeve të mëparshme, të
cilat sipas tij ishin për arsye
banale dhe vinin si pasojë e
gjendjes mendore të rëndu-
ar të të birit. Ndërkaq, Mex-
hdet Mekolli, në një interv-

istë për "Gazeta Shqiptare"
tregoi me detaje se si i biri
vrau mizorisht të shoqen.

Zoti Nexhdet, mund të na
thoni si ndodhi ngjarja?

Në mëngjes dola në fshat
për të pirë kafe, ndërsa dja-
lin dhe nusen i lashë të dy
në shtëpi. Kur i lashë në
banesë, ata nuk kishin prob-
leme. Për ngjarjen më njof-
toi nusja e nipit. Ajo erdhi
dhe më tha: Hajde shpejt se
Bashkimi ka vrarë
Demirkën. I tronditur nga
ajo që dëgjova, u ktheva
menjëherë në banesë. Pashë
djalin teksa vinte vërdallë

në oborr. Në njërën dorë
mbante një thikë dhe në
tjetrën sqeparin. Ndërsa,
nusja e tij ishte e shtrirë tek
çezma. Ajo ishte e mbuluar
në gjak. E preka, nuk kish-

te shenja jete. I tmerruar i
thashë djalit: Ç' bëre kështu
mor bir?! Në atë kohë erdhi
policia, kështu që Bashkimi
më la porosi: "Të varroset në
Lushnjë tek njerëzit e saj, jo
këtu"! Vetëm kaq më tha,
pasi e mori policia. Nuk më
tha as qysh, as tek. Vetëm
ata të dy e dinë pse u grind-
ën, pse u zunë. Nuk kishte
njëri tjetër në shtëpi.

KKKKKush e njoftoi policinëush e njoftoi policinëush e njoftoi policinëush e njoftoi policinëush e njoftoi policinë
për vrasjen?për vrasjen?për vrasjen?për vrasjen?për vrasjen?

Nusja e nipit kishte njof-
tuar policinë. Ajo kishte
kaluar rastësisht para obor-
ri të banesës time dhe donte

t'i përshëndeste, kur kishte
parë se çfarë kishte bërë
Bashkimi. Djali vetë, thosh-
te herë pas here njoftoni po-
licinë.

Cili ishte shkaku i ng-Cili ishte shkaku i ng-Cili ishte shkaku i ng-Cili ishte shkaku i ng-Cili ishte shkaku i ng-

jarjes së rëndë?jarjes së rëndë?jarjes së rëndë?jarjes së rëndë?jarjes së rëndë?
Gjithë jetën djali im ësh-

të ka grindur me bash-
këshorten e tij. Ai vuante
prej disa vitesh me depre-
sion, ndaj vazhdimisht sillte
shqetësime, bënte sherr për
gjënë më të vogël. Ndërsa,
nusja ishte e mirë dhe e rreg-
ullt, por im bir ishte i
sëmurë dhe s'kishim çfarë t'i
bënim. Unë thuajse nuk flis-
ja fare me të, pasi ishte
shumë nervoz, agresiv dhe i
dhunshëm. Për vite të tëra
kështu ka qenë.

Ju jetonit në një banesëJu jetonit në një banesëJu jetonit në një banesëJu jetonit në një banesëJu jetonit në një banesë
me djalin dhe nusen?me djalin dhe nusen?me djalin dhe nusen?me djalin dhe nusen?me djalin dhe nusen?

Deri para një viti, unë je-
toja vetëm në shtëpi, pasi
bashkëshortja më ka vde-
kur para 14 vitesh. Vitin që
shkoi mora djalin dhe nus-
en e tij në banesën time, pasi
mbetën rrugëve. Fillimisht
ata jetonin në një shtëpi të
vjetër në periferi të fshatit,
por Bashkimi e shiti se ajo
ishte e vjetër dhe nuk kish-
te mundësi ta rregullonte.
Nuk pyeti fare se ku do sh-
konte me grua dhe djali, por
e bëri fakt. Megjithatë unë
ua hapa derën se nuk mund
t'i lija në rrugë. Iu thashë se
ja ku e keni njërën dhomë
dhe bëni çfarë të doni. Unë
pjesën më të madhe të ditës
e kaloja në fshat si pension-
ist që jam, takoja shokët dhe
kalonim kohën. Më ka ras-
tisur t'i dëgjoj edhe kur
grindeshin për hiç mos gjë,
por nuk ndërhyja, shihja
punën time.

Me çfarë të ardhurash je-Me çfarë të ardhurash je-Me çfarë të ardhurash je-Me çfarë të ardhurash je-Me çfarë të ardhurash je-
tonin djali dhe nusja?tonin djali dhe nusja?tonin djali dhe nusja?tonin djali dhe nusja?tonin djali dhe nusja?

Ata mbijetonin me ndih-
më ekonomike, me 30 mijë
lekë të vjetra në muaj.
Paratë që merrnin nuk u dil-
nin për asgjë, por u jepja
edhe unë nga pensioni se më
vinte keq për nipin.

Nga se vuante djali juaj?Nga se vuante djali juaj?Nga se vuante djali juaj?Nga se vuante djali juaj?Nga se vuante djali juaj?
Para dy muajsh ai shkoi

dhe u vizitua, ndërsa mjekët i
thanë se ishte me depresion.
Me rekomandimin e mjekut të
fshatit, Bashkimi shkoi në
Tiranë dhe bëri vizitë ku i
dhanë edhe diagnozën. Donte
të shtrohej në spital, por nuk
kishte sigurime dhe Kartë
Shëndeti, ndaj dhe nuk mund
të shtrohej. I dhanë recetën e
ilaçeve dhe u kthye në shtëpi.
Ai i mori ilaçet dhe kurohej.
Më përpara edhe konsumon-
te ndonjëherë alkool, por që
kur nisi të mjekohej nuk e
përdorte fare, se kështu ia re-
komanduan mjekët.

Po nipi juaj di gjë përPo nipi juaj di gjë përPo nipi juaj di gjë përPo nipi juaj di gjë përPo nipi juaj di gjë për
vrasjen e nënës?vrasjen e nënës?vrasjen e nënës?vrasjen e nënës?vrasjen e nënës?

Po i lajmëruan të gjithë
njerëzit e nuses. Ai është tek
tezja e tij në Itali dhe ajo e mori
vesh se çfarë ka ndodhur. Nuk
di si do e përjetojë nipi, a do
vijë dot të varrosë të ëmën apo
jo. Nuk di çfarë të them, pasi
jam i tronditur shumë nga kjo
që më ndodhi.

Lediona Xheladinaj

DJALI I VIKTIMËS
Të afërm të familjes Mekolli dje pohuan se djali 16-vjeçar i
çiftit ndodhet në Itali tek të afërmit e nënës së tij. Këta të
fundit e kanë marrë minorenin për t'i siguruar një të
ardhme me të mirë, por nisur dhe nga fakti se prindërit e
tij jo vetëm që ishin shumë të varfër, por edhe grindeshin
vazhdimisht me njëri-tjetrin. Prej disa muajsh Bashkimi
dhe Demirka kishin autorizuar motrën e kësaj të fundit
përmes një prokure që ta merrte djalin në Itali dhe të
vazhdonte shkollën atje, ndërsa planifikonin që me kalimin
e kohës edhe ata të merrnin rrugën e emigracionit.



Viktima,
Demirkë Mekolli

Babai i 49-vjeçarit,
 Nexhdet Mekolli,
duke folur për “GSH”

Banesa e familjes Mekolli
ku ndodhi vrasja
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Drejtori i "Aksion plus": Po rritet edhe numri i përdoruesve të kokainës në vend

Lufta me heroinën, 550
vetë trajtohen me metadon
Muçollari: Kërkojmë ndihmë nga shteti

Voltiza Duro

Në përpjekje të vazh
dueshme për t'u lar
guar nga droga e

për të filluar një jetë të re,
shumë përdorues të hero-
inës në vendin tonë, traj-
tohen me medikametin
metadon. Rreth 550 të
varur nga droga e llojit
heroinë trokasin për të
kërkuar ndihmë në dyert e
organizatës jofitimpru-
rëse,  "Aksion plus" në
kryeqytet, por dhe në de-
gët e saj nëpër rrethe. Në
një intervistë për "Gazeta
Shqiptare", drejtori i Ak-
sion Plus, Genci Muçollari
tregon se kostot për çdo pa-
cient shkojnë rreth 1 euro
në ditë, përfshirë ilaçin
metadon dhe seancat
këshillimore. Por prej një
viti, kjo organizatë, duke
mos lënë pas misionin e
saj, është detyruar të mb-
ulojë vetë të gjitha shpen-
zimet, deri në realizimin e
marrëveshjes mes Minis-
trisë së Shëndetësisë dhe
Fondit Global. Muçollari
bën thirrje për më shumë
ndihmë financiare nga sh-
teti për këta përdorues, të
cilët  nëse nuk marrin
dozën e metadonit, rrez-
ikojnë që t'i kthehen sër-
ish rrugës së drogës. Ai,
gjithashtu, tregon se kohët
e fundit është bërë shqetë-
sues fakti i rritjes së num-
rit të përdoruesve të ko-
kainës. Në bazë të statis-
tikave të publikuara, ven-
di ynë ka prevalencën më
të lartë për sa i përket per-
sonave që kanë provuar
kokainë  të  paktën një
herë në jetë, në një kohë
që çmimi i kanabisit e ko-
kainës paraqitet më i ulë-
ti në rajon.

Sa është numri i për-Sa është numri i për-Sa është numri i për-Sa është numri i për-Sa është numri i për-
doruesve të heroinës nëdoruesve të heroinës nëdoruesve të heroinës nëdoruesve të heroinës nëdoruesve të heroinës në
Shqipëri që vijnë për tëShqipëri që vijnë për tëShqipëri që vijnë për tëShqipëri që vijnë për tëShqipëri që vijnë për të
marrë trajtimin me meta-marrë trajtimin me meta-marrë trajtimin me meta-marrë trajtimin me meta-marrë trajtimin me meta-
don në qendrën tuaj?don në qendrën tuaj?don në qendrën tuaj?don në qendrën tuaj?don në qendrën tuaj?

Numri i përdoruesve të
drogës, që i drejtohen për
ndihmë organizatës Aksion
Plus në kryeqytet është
200 persona. Dua këtu të
theksoj faktin që trajtimi
që ne ofrojmë është për për-
doruesit e heroinës. Ne

kemi dhe filialet tona në
qytetin e Vlorës, Shkodrës,
Elbasanit, Durrësit e Ko-
rçës ku rreth 300 përdorues
në total shkojnë për tra-
jtim. Duke përllogaritur
dhe 50 veta që marrin tra-
jtim në burgje, shkon në
550 numri i të gjithë atyre
që marrin trajtim me
medikamentin qetësues
metadon në Aksion Plus
për t'i mbajtur larg hero-
inës përdoruesit e varur.

Në bazë të staNë bazë të staNë bazë të staNë bazë të staNë bazë të statistikatistikatistikatistikatistikavvvvveeeee,,,,,
sa është numri i person-sa është numri i person-sa është numri i person-sa është numri i person-sa është numri i person-
aaaaavvvvve të klasifikuar si përe të klasifikuar si përe të klasifikuar si përe të klasifikuar si përe të klasifikuar si për-----
dorues të llojeve të ndry-dorues të llojeve të ndry-dorues të llojeve të ndry-dorues të llojeve të ndry-dorues të llojeve të ndry-
shme të drogës në vendinshme të drogës në vendinshme të drogës në vendinshme të drogës në vendinshme të drogës në vendin
tonë?tonë?tonë?tonë?tonë?

Në Shqipëri rreth 40
mijë persona janë për-
dorues të drogërave të
llojeve të ndryshme, ku 6-7
mijë prej tyre njihen si për-
dorues afatgjatë problema-
tikë që konsumojnë drogë
në mënyrë sistematike.
Vetëm 10% i tyre trajtohen
në organizatën tonë, ndër-
sa pjesa tjetër gjen mënyra
të tjera alternative ku një
pjesë shkon në spital kur
gjendja paraqitet e rëndë
dhe lind nevoja për të mar-

rë edhe ndonjë serum.
Ndërsa një pjesë e për-
doruesve kanë mundësi tra-
jtimi dhe e marrin atë në
rrugë të tjera, por ekziston
dhe një kategori, që nuk ka
nevojë për asnjë lloj trajti-
mi pasi është në fazën që
mund ta kontrollojë situ-
atën.

S a  s h k o j n ë  p ë r a f ë r -S a  s h k o j n ë  p ë r a f ë r -S a  s h k o j n ë  p ë r a f ë r -S a  s h k o j n ë  p ë r a f ë r -S a  s h k o j n ë  p ë r a f ë r -
sisht kostot për trajtiminsisht kostot për trajtiminsisht kostot për trajtiminsisht kostot për trajtiminsisht kostot për trajtimin
e një përdoruesi në njëe një përdoruesi në njëe një përdoruesi në njëe një përdoruesi në njëe një përdoruesi në një
ditë?ditë?ditë?ditë?ditë?

Kostoja është shumë e
vogël dhe për çdo pacient sh-
kon rreth 1 euro në ditë, përf-
shirë këtu medikamentin
qetësues metadon dhe sean-
cat e këshillimit që realizo-
hen nga psikologu i qendrës.
Pra, nëse bëjmë një llogaritje
të thjeshtë  kjo kosto është e
papërfillshme në krahasim
me atë çka do i duhej për-
doruesit nëse do merrte
drogë, ku 2 mijë lekë të reja
do i shpenzonte për heroinë,
pa shtuar kosto të tjera si ajo
spitalore, kosto burgu, gjyqë-
sori e shumë të tjera.

Si e siguron organiza-Si e siguron organiza-Si e siguron organiza-Si e siguron organiza-Si e siguron organiza-
ta Aksion Plus metado-ta Aksion Plus metado-ta Aksion Plus metado-ta Aksion Plus metado-ta Aksion Plus metado-
nin?nin?nin?nin?nin?

Ne për shtatë vite me

radhë kemi marrë ndihmë
prej grantit të financuar
nga Fondi Global, ndërsa
tani jemi në pritje të
përgjigjes nga Ministria e
Shëndetësisë. Kjo e fundit
aktualisht është në fazën e
negociatave me Fondin Glo-
bal për të përfituar një
grant që do e ndajë sipas një
projekti të realizuar më
parë në bazë të prior-
iteteve, ku një prej tyre ësh-
të dhe trajtimi që ne
ofrojmë për përdoruesit e
heroinës.

Akualisht këtë finan-Akualisht këtë finan-Akualisht këtë finan-Akualisht këtë finan-Akualisht këtë finan-
cim ncim ncim ncim ncim nuk po e meruk po e meruk po e meruk po e meruk po e merrrrrrni ngni ngni ngni ngni ngaaaaa
shteti?shteti?shteti?shteti?shteti?

Prej një viti organizata
jonë po i mbulon vetë të
gjitha shpenzimet për bler-
jen e metadonit dhe pagesat
e stafit, pasi nga shteti nuk
është siguruar asgjë. Presim
përgjigje, por shpesh hasim
me burokraci dhe justi-
fikime. Por përveç trajtimit
me metadon, këta njerëz që
trokasin në dyert e Aksion
Plus kanë nevojë edhe për
terapi këshillimi. Por stafi
jonë është i vogël për të për-
balluar 200 persona që
kërkojnë ndihmë, theksoj
faktin që vetëm 3 persona
trajtojnë pacientët drejtpër-
drejt, në një kohë që në sh-
tetet e tjera një staf është në
dispozicion të një grupi për-
doruesish prej 15 vetash. Por
ne jemi një organizatë jofit-
imprurëse dhe kemi një mi-
sion që pavarësisht kush-
teve po e plotësojmë mesa
mundësi kemi. Ajo çka
kërkojmë është më shumë
mbështetje nga shteti, pasi
jemi e vetmja organizatë në
Shqipëri që ofron trajtimin
me metadon.

Cilat janë efektet që iCilat janë efektet që iCilat janë efektet që iCilat janë efektet që iCilat janë efektet që i
shkaktohen një përdorue-shkaktohen një përdorue-shkaktohen një përdorue-shkaktohen një përdorue-shkaktohen një përdorue-
si në momentin që nuksi në momentin që nuksi në momentin që nuksi në momentin që nuksi në momentin që nuk
merr substancën meta-merr substancën meta-merr substancën meta-merr substancën meta-merr substancën meta-
don?don?don?don?don?

Në muajin gusht të këtij

viti, për rreth 2 javë, nuk
mundëm të siguronim
metadon për pacientët. Në
momentin që iu ndërpre
doza e ilaçit, ata shfaqën
kontraktime të shumta si
dhimbje barku, humbje të
qetësisë dhe menaxhimi i
tyre bëhet shumë i vësh-
tirë. Ka një rrezikshmëri
shumë të lartë që, me ndër-
prerjen e metadonit, pa-
cientët t'i rikthehen sërish
konsumit të heroinës.

Sa e vështirë është përSa e vështirë është përSa e vështirë është përSa e vështirë është përSa e vështirë është për
një përdorues që të dalënjë përdorues që të dalënjë përdorues që të dalënjë përdorues që të dalënjë përdorues që të dalë
nga rruga e drogës?nga rruga e drogës?nga rruga e drogës?nga rruga e drogës?nga rruga e drogës?

Të varurit që i drejtohen
qendrës sonë, përgjithë-
sisht janë përdorues të her-
oinës dhe jetojnë në kush-
te të vështira. Në një kohë
që ky person nuk po gjen
një punë, ka konflikte
familjare, nuk ka një part-
ner ku të mbështetet dhe të
ndihet mirë, madje mund
të ketë marrëdhënie jo fort
të mira me prindërit, gjen
"ngushëllim" te droga. Për-
doruesit, në pamundësi për
të përballuar problemet e
jetës së përditshme, e sho-
hin këtë substancë të rrez-
ikshme si një nga burimet
e pakta që mund t'i japë
kënaqësi. Pra, kryesisht në
vendin tonë është faktori
ekonomik ai që krijon
pengesa për "të varurin" që
të dalë nga rruga e drogës.
Por, theksoj, gjithashtu, që
ka dhe një kategori tjetër
që ka mundësi ekonomike,
por e përdorin drogën, he-
qin dorë për disa muaj, por
sërish bien pre e saj.

A ka organizuar "Ak-A ka organizuar "Ak-A ka organizuar "Ak-A ka organizuar "Ak-A ka organizuar "Ak-
sion Plus" aktision Plus" aktision Plus" aktision Plus" aktision Plus" aktivitete sen-vitete sen-vitete sen-vitete sen-vitete sen-
sibilizuese kundër për-sibilizuese kundër për-sibilizuese kundër për-sibilizuese kundër për-sibilizuese kundër për-
dorimit të drogës?dorimit të drogës?dorimit të drogës?dorimit të drogës?dorimit të drogës?

Organizata jonë po punon
shumë për parandalimin e
drogës nëpër shkolla, me
grupe të rinjsh, në media.
Në datën 26 qershor
kemi organizuar një

"Sipas të dhënave
vendi ynë renditet
i pari në rajon pasi

ka prevalencën
më të lartë të

personave që kanë
provuar kokainë

të paktën një herë
në jetën e tyre.
Ndërsa jemi të
2-tët në rajon,
pas Kroacisë

për përdorimin
e kanabisit gjatë

jetës", - tha
drejtori i

Aksion Plus.

““

PËRDORUES
DROGE
"Numri i
përdoruesve të
drogës që i
drejtohen për
ndihmë
organizatës
Aksion Plus në
total është 550
persona,
specifikisht 200
në kryeqytet, 300
në rrethe dhe 50
të tjerë në burgje.
Trajtimi me
metadon që ne
ofrojmë është për
të varurit nga
heroina",-u
shpreh Muçollari.

550



Foto ilustruese

Qendra e OJF "Aksion plus"
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Apeli i 25-vjeçares ndaj shtetit: Më ndihmoni vajzat, të mos kenë të njëjtin fat si unë

Nëna e droguar: Jam
detyruar edhe të prostituoj
Vogëlushet flenë në një "shtëpi" kartoni

aktivitet të madh sen-
sibilizues në Durrës,

në bashkëpunim me agjen-
ci të huaja, të cilat shprehin
interes për atë çka ne
ofrojmë, pasi objektivi krye-
sor është shpëtimi i jetëve
të njerëzve nga droga.

"Në muajin
gusht, për rreth

2 javë, nuk
mundëm të
siguronim

metadon për
pacientët.

Në momentin
që iu ndërpre
doza e ilaçit,
ata shfaqën

kontraktime të
shumta si dhimbje
barku, humbje të
qetësisë. Ka një

rrezikshmëri
shumë të lartë që
me ndërprerjen e

metadonit,
pacientët t'i

rikthehen sërish
konsumit të
heroinës", -u
shpreh Genci

Muçollari.

““ Cila është droga më eCila është droga më eCila është droga më eCila është droga më eCila është droga më e
përdorur në Shqipëri?përdorur në Shqipëri?përdorur në Shqipëri?përdorur në Shqipëri?përdorur në Shqipëri?

Në vendin tonë droga
më e përdorur aktualisht
është marijuana, kjo për
shkak të çmimit të lirë që
ka dhe për faktin se nuk
është një drogë e fortë.
Pas saj vjen heroina, por
është vënë re kohët e fun-
dit një trend në rritje i
përdoruesve të kokainës.
Ndërsa drogërat e reja
kanë hyrë në vendin tonë
në mënyrë shumë spo-
radike të tipit ekstazi,
mentafetaminë, LCD etj.,
të përdorura në sasi
shumë më të vogël.

S i  p a r a q i t e t  v e n d iS i  p a r a q i t e t  v e n d iS i  p a r a q i t e t  v e n d iS i  p a r a q i t e t  v e n d iS i  p a r a q i t e t  v e n d i
ynë në raport me rajo-ynë në raport me rajo-ynë në raport me rajo-ynë në raport me rajo-ynë në raport me rajo-
n i n  l i d h u r  m e  p ë r -n i n  l i d h u r  m e  p ë r -n i n  l i d h u r  m e  p ë r -n i n  l i d h u r  m e  p ë r -n i n  l i d h u r  m e  p ë r -
dorimin e drdorimin e drdorimin e drdorimin e drdorimin e drooooogëragëragëragëragëravvvvve tëe tëe tëe tëe të
ndryshme?ndryshme?ndryshme?ndryshme?ndryshme?

Bazuar në statistikat e
fundit të publikuara nga
Zyra e Kombeve të Bash-
kuara për Drogën dhe
Krimet, Shqipëria rezul-
ton si vendi me çmimet
më të ulëta në rajon për sa
i përket kokainës dhe
hashashit, në një kohë që
ka prevalencën më të
lartë të përdoruesve. Sipas
të dhënave vendi ynë ren-
ditet i pari në rajon pasi ka
prevalencën më të lartë të
personave që kanë pro-
vuar kokainë të paktën
një herë në jetën e tyre.
Ndërsa jemi të 2-tët në ra-
jon, pas Kroacisë për për-
dorimin e kanabisit gjatë
jetës. Kjo vjen si pasojë e
çmimeve të lira ku kanabi-
si në Shqipëri kushton më
lirë se në çdo vend tjetër
të rajonit, ku te ne për-
doruesit mund të blejnë
një gram marijuanë për
vetëm 5 dollarë, ndërsa në
Malin e Zi, e njëjta sasi bli-
het për 26 dollarë. Në kra-
hasim me Kosovën, num-
ri i përdoruesve për ven-
din tonë është më i lartë.



Voltiza Duro

Një prej përdoruesve
të heroinës që po
lufton për t'u larguar

nga bota e errët e drogës, qu-
het Sara. Me një vështrim të
turbullt, ajo është ulur në
parkun afër qendrës së
kryeqytetit me dy vajzat e saj
të vogla në prehër. E divor-
cuar 3 vite më parë nga i sho-
qi dhe pa asnjë mbështetje,
25-vjeçarja tregon për "Gaze-
ta Shqiptare" kalvarin e gjatë
të vuajtjeve, betejën e përdit-
shme për mbijetesë dhe për-
pjekjet e vazhdueshme për të
hequr dorë nga droga. 4 vite
më parë, e detyruar nga ish-
bashkëshorti, ka filluar të
konsumojë heroinë e të pros-
tituojë pa dëshirën e saj. Sot,
Sara kërkon ndihmë nga sh-
teti për fëmijët e saj që flenë
në "shtëpinë e kartonit" që
ajo ka sajuar për to, në sh-
kallët e një ndërtese.

Sa vjeç ishit kur pro-Sa vjeç ishit kur pro-Sa vjeç ishit kur pro-Sa vjeç ishit kur pro-Sa vjeç ishit kur pro-
vuat drogën për herë tëvuat drogën për herë tëvuat drogën për herë tëvuat drogën për herë tëvuat drogën për herë të
parë?parë?parë?parë?parë?

Në moshën 17-vjeçare u
martova, dhe nga kjo mar-
tesë erdhën në jetë 2 vajzat
e mia, momentalisht njëra 6
e tjetra 8 vjeçe. Para 4
vitesh, ish-bashkëshorti im
më detyroi të konsumoja
heroinë. Nuk kisha pirë kur-
rë asnjë lloj droge më parë
dhe heroina bëri që unë të
humbisja kontrollin mbi vet-
en dhe të kisha luhatje të
vazhdueshme, madje mezi
qëndroja në këmbë.

Pra ju keni qenë ePra ju keni qenë ePra ju keni qenë ePra ju keni qenë ePra ju keni qenë e
detyrdetyrdetyrdetyrdetyruar ta përuar ta përuar ta përuar ta përuar ta përdordordordordornit hernit hernit hernit hernit her-----
oinën?oinën?oinën?oinën?oinën?

Patjetër që po! Ish-bash-
këshorti im filloi të pinte alk-
ool e heroinë dhe më dety-
roi me dhunë që ta përdorja
edhe unë. Nuk kisha asnjë
mbështetje, pasi nëna im
vdiq nga kanceri dhe isha
fillikate në këtë botë. E vet-
mja gjë që më mbante gjallë
ishin dy vajzat e mia të vog-
la, që nuk doja t'i lija në du-
art e babait të tyre.

A ushtronte dhunë ish-A ushtronte dhunë ish-A ushtronte dhunë ish-A ushtronte dhunë ish-A ushtronte dhunë ish-
bashkëshorti mbi ju?bashkëshorti mbi ju?bashkëshorti mbi ju?bashkëshorti mbi ju?bashkëshorti mbi ju?

Në fillim të martesës çdo
gjë shkonte mirë, por ish-bash-
këshorti im filloi të ushtronte
dhunë ndaj meje dhe ndaj va-
jzave. Madje ai kur më jepte
heroinë, më rrihte, dhe një
ditë më detyroi të bëja rolin e
prostitutës për të fituar paratë
që humbi në bixhoz.

Sa herë të tjera ju dety-Sa herë të tjera ju dety-Sa herë të tjera ju dety-Sa herë të tjera ju dety-Sa herë të tjera ju dety-
roi ai që të prostituonit?roi ai që të prostituonit?roi ai që të prostituonit?roi ai që të prostituonit?roi ai që të prostituonit?

Për një vit rresht, unë
kam qenë e detyruar të pi
heroinë e të bëj rolin e pros-
titutës, duke duruar edhe
dhunën ndaj meje e ndaj
fëmijëve. Im shoq nuk na sig-
uronte asgjë, madje shumë
herë rrinim pa ngrënë, pasi
lekët që bëja unë si prosti-
tutë, ai i merrte të gjitha.
Kërkoja nëpër xhepa me
shpresë se mund të gjeja
ndonjë 10-lekësh për të blerë
bukë për vajzat që po dobë-
soheshin dita-ditës.

Si shpëtuat nga kjo situ-Si shpëtuat nga kjo situ-Si shpëtuat nga kjo situ-Si shpëtuat nga kjo situ-Si shpëtuat nga kjo situ-
atë?atë?atë?atë?atë?

Para 3 vitesh mora gux-
imin të merrja fëmijët e të
shkoja në shtëpinë e një sho-
qes sime, dhe pas kësaj u di-
vorcova dhe me burrin. Ai
na harroi më pas dhe nuk
donte t'ia dinte më për ne.
Isha e vetme me dy vajzat e
mia dhe ende shumë e

varur nga droga.
Pra edhe pas diPra edhe pas diPra edhe pas diPra edhe pas diPra edhe pas divvvvvorororororcit jucit jucit jucit jucit ju

vazhduat të konsumonitvazhduat të konsumonitvazhduat të konsumonitvazhduat të konsumonitvazhduat të konsumonit
heroinë?heroinë?heroinë?heroinë?heroinë?

Unë merrja heroinë për
një vit, dhe u bëra e varur
ndaj saj. Edhe pasi u divor-
cova, pija sërish, derisa dëg-
jova për organizatën "Aksion
Plus" e u bëra pjesë e saj.
Aty kam 3 vjet që marr
metadon falas, bëj seanca
këshillimi, madje më ndih-
mojnë edhe financiarisht me
sa mundësi që kanë. U jam
mirënjohëse që po më ndih-
mojnë të shpëtoj nga ajo
rrugë e zezë e pa krye e
drogës. Por kur nuk marr
metadon, pi sërish heroinë.

KKKKKu po jetoni aktualisht?u po jetoni aktualisht?u po jetoni aktualisht?u po jetoni aktualisht?u po jetoni aktualisht?
Nuk kam mundësi të

punoj, nuk kam një shtëpi
ku të mbaj vajzat e mia të
vogla. Afër Pallatit të Kul-
turës, flemë në kartonë nën

strehën e një ndërtese, ajo
është "shtëpia" jonë tani.
Ndërsa ditën rrimë në lul-
ishte, me shpresë që të mos
bjerë shi. Nuk kam mundë-
si që t'i çoj në shkollë vajzat,
pasi nuk kam para për të
blerë libra ose rroba. Unë
mezi po iu nxjerr bukën e
gojës duke lypur paradite, e
me raste edhe prostituoj,
sepse nuk kam zgjidhje
tjetër.

A kA kA kA kA keni këreni këreni këreni këreni kërkuar ndihmëkuar ndihmëkuar ndihmëkuar ndihmëkuar ndihmë
për të dalë nga kjo situatë?për të dalë nga kjo situatë?për të dalë nga kjo situatë?për të dalë nga kjo situatë?për të dalë nga kjo situatë?

Shumë herë kam shkuar
te zyrat e qendrave sociale,
por asnjëherë nuk më kanë
ndihmuar. I bëj thirrje sh-
tetit që të më ndihmojë të
paktën me shkollimin dhe
strehimin e vajzave, sepse
vetë nuk kam mundësi
ekonomike dhe nuk dua që
të përfundojnë në rrugë e të
kenë të njëjtin fat si unë.

Vendi ku fle nëna e droguar me dy fëmijët
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Komisioni përbëhet nga 4 trupa gjykuese me nga 3 anëtarë, me mandat 5-vjeçar

Anëtarët e vetingut, kërkesë Kuvendit:
Shpërblim mujor sa 200% e pagës

"Ne dhe familjet tona jemi në rrezik"

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes së sistemeve
të kondicionimit në dhomat e serverëve dhe arkivën e  Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,388,000 Lekë”.

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

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes së sistemeve
të kondicionimit në dhomat e serverëve dhe arkivën e  Bankës së Shqipërisë’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 23 Tetor  2017, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Shoqëria “Birra Tirana” Sh.a do të zhvillojë procedurën e prokurimit publik për: Blerje Solari në 
sasinë 1,000 ton me një afat kontraktor 1-vjeçar. 
Data e zhvillimit do të jetë  28/09/2017, ora 11.00 pranë Shoqërisë “Birra Tirana” Sh.a në adresen 
“Rruga e Kavajës”, Tiranë.
Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj (çmimi me Tvsh dhe karakteristikat teknike)  për këtë objekt 
prokurimi.
Për informacione më të hollësishme mund të na kontaktoni në adresën e e-mailit dhe nr. e telefonit 
si më sipër.

BIRRA TIRANA

FTESË PËR OFERTË
“BIRRA TIRANA” SHA.  
Adresa: “Rruga e Kavajës”, Tiranë
Tel : +355 4 222 9770
E-mail: info@birratirana.com  

Ina Allkanjari

Anëtarët e organeve të
vetingut i janë drej
tuar Kuvendit për

një shpërblim mujor sa
200% e pagës, me arsyen se
familjarët e tyre janë në
rrezik si dhe për vështirësitë
që ata hasin në verifikimet
që duhet të kryejnë. Proce-
si i rivlerësimit kalimtar të
gjyqtarëve, krahas institu-
cioneve të vetingut, do të
ketë edhe asistencën e
Këshillit të Lartë të Drejtë-
sisë. Ky institucion, nën
drejtimin e presidentit Ilir
Meta, ka shprehur an-
gazhim maksimal në përm-
bushjen e të gjitha detyri-
meve për të çuar përpara
reformën në drejtësi. Por
anëtarët e organeve të
vetingut u tremben pasojave
të vendimeve të tyre, për
verifikimin që duhet të krye-
jnë në lidhje me gjyqtarët
dhe prokurorët. Ky veri-
fikim konsiston në: Përjash-
timin nga sistemi i drejtë-
sisë të gjyqtarëve dhe
prokurorëve, të cilët nuk
justifikojnë dot me doku-
mentacion ligjor pasuritë që
posedojnë, rezultojnë me
lidhje të papërshtatshme
me krimin apo janë të paaftë
profesionalisht.

Anëtarët i janë drejtuar
Kuvendit për një shpërblim
mujor sa 200% e pagës. Në
projektvendimin e depozitu-
ar në Kuvend, për pagat dhe
stafin ndihmës, anëtarët e
Komisionit të Rivlerësimit
thonë se do të përballen me
presione për shkak të punës
së tyre dhe shprehen se ata
dhe familjet e tyre do të jenë
në rrezik. Arsye kjo që i çoi
anëtarët e katër Komision-
eve të Rivlerësimit të bëjnë
kërkesën për shpërblimin
mujor për vështirësi. "Komi-
sioni i Pavarur i Kualifikim-
it, përbëhet nga 12 komision-
erë të zgjedhur nga Kuven-
di, të cilët kanë një mandat
5-vjeçar, dhe statusin e gjyq-
tarit të Gjykatës së Lartë.
Komisioni organizohet në 4
trupa gjykuese të përbërë
nga tre anëtarë. Bazuar në

statusin që ligji u ka dhënë
komisionerëve, paga e tyre
llogaritet në nivelin G3. Anë-
tari i institucionit të rivlerë-
simit përballet me presionin
dhe ndeshet me vështirësitë
reale në punën e tij të përdit-
shme, gjithashtu edhe me
rrezikun që ka përballë ai
dhe familja e tij. Duke u ni-
sur edhe nga fakti i transpar-
encës së jetës së tij në pub-
lik, pasi ka hequr dorë nga
fshehtësia e komunikimit
dhe korrespondencës së tij,
mbledhja e komisionerëve
propozon që kjo pagesë për
vështirësi të jetë në masën
200% të pagës mujore", thu-
het në projektvendimin e

anëtarëve të organeve të
vetingut, konkretisht të Ko-
misionit të Rikualifikimit, i
cili përbëhet nga katër komi-
sione me nga tre anëtarë.
Ndërkohë ligji i vetingut
parashikon se anëtarët e in-
stitucioneve të rivlerësimit
ushtrojnë detyrën me kohë
të plotë dhe përfitojnë një

pagesë mujore shtesë për
shkak të vështirësisë. Por
sipas ligjit, Komisioneri dhe
Komisioneri Publik marrin
pagë dhe përfitime të tjera
financiare në përputhje me
rregullat e përcaktuara në
legjislacionin që rregullon
statusin e gjyqtarëve ose
prokurorëve. Ndërsa Gjyq-
tari i Kolegjit të Apelimit
merr pagë dhe përfitime të
tjera financiare në për-
puthje me rregullat e për-
caktuara në ligjin "Për orga-
nizimin dhe funksionimin e
Gjykatën Kushtetuese në
Republikën e Shqipërisë".
Për sa i përket Këshilltarit
ligjor dhe ekonomik, përfi-

ton përkatësisht 80 për qind
të pagës mujore përkatëse të
anëtarit të institucionit të
rivlerësimit. Ata përfitojnë
një pagesë shtesë për shkak
të vështirësisë, sipas rastit.
Ndërkaq, për sa i përket
mbrojtjes, ligji i vetingut
parashikon se anëtarët e in-
stitucioneve të rivlerësimit,
personat e lidhur me ta, per-
soneli i institucioneve të riv-
lerësimit, si dhe personeli
mbështetës i Operacionit
Ndërkombëtar të Moni-
torimit gëzojnë të drejtën
për mbrojtje të veçantë nga
shteti për jetën, shëndetin
dhe pasurinë e tyre, sipas
legjislacionit në fuqi për
mbrojtjen e veçantë. Sakaq,
lidhur me transparencën e
jetës në publik, të anëtarëve
të institucionit të rivlerë-
simit, ata me fillimin e
detyrës mbartin detyrimin
për të plotësuar deklaratën
vjetore të pasurisë dhe mos-
plotësimi me saktësi dhe
vërtetësi i kësaj deklaratë

përbën shkak për shkarkim
nga detyra, sipas këtij ligji.
Anëtari i institucionit të riv-
lerësimit, Sekretari i
Përgjithshëm, këshilltarët
ekonomikë dhe ligjorë, si dhe
personat e lidhur me ta, çdo
vit mbartin detyrimin të de-
klarojnë pasuritë deri tre
vjet pas përfundimit të man-
datit. Kjo në përputhje me
ligjin "Për deklarimin dhe
kontrollin e pasurive, të
detyrimeve financiare të të
zgjedhurve dhe të disa
nëpunësve publikë". Procesi i
rivlerësimit kryhet mbi bazën
e tri kritereve: vlerësimi i pa-
surisë, kontrolli i figurës dhe
vlerësimi i aftësive profesion-
ale. Çështjet për rivlerësimin
e anëtarëve të Gjykatës Kush-
tetuese, Gjykatës së Lartë dhe
për Prokurorin e Përgjiths-
hëm do të trajtohen me për-
parësi në kohë nga institucio-
net e rivlerësimit. Gjithashtu,
anëtarët e Komisionit,
gjyqtarët e Kolegjit të Ape-
limit dhe vëzhguesit ndërko-
mbëtarë do të hetojnë dhe
vlerësojnë të gjitha faktet dhe
rrethanat e nevojshme për
procedurën e rivlerësimit.

SHPËRBLIMI
Në projektvendimin e depozituar në Kuvend, për pagat
dhe stafin ndihmës, anëtarët e Komisionit të Rivlerësimit
thonë se do të përballen me presione për shkak të
punës së tyre dhe shprehen se ata dhe familjet e tyre
do të jenë në rrezik. Arsye kjo që i çoi 12 anëtarët e 4
Komisioneve të Rivlerësimit të bëjnë kërkesën për
shpërblim mujor sa 200% e pagës, për vështirësi.

MBROJTJA
Ligji i vetingut
parashikon se
anëtarët e
institucioneve të
rivlerësimit, personat
e lidhur me ta,
personeli i
institucioneve të
rivlerësimit, si dhe
personeli mbështetës i
Operacionit
Ndërkombëtar të
Monitorimit gëzojnë të
drejtën për mbrojtje të
veçantë nga shteti për
jetën, shëndetin dhe
pasurinë e tyre, sipas
legjislacionit në fuqi
për mbrojtjen e
veçantë.
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U gjendet 30 kg kokainë dhe 1.700 euro,
policia italiane arreston çiftin shqiptar

I TI TI TI TI TALI ALI  ALI  ALI  ALI  - Dy shqiptarë
janë arrestuar nga poli-
cia italiane me 30 kg ko-
kainë të ndarë në 28 pa-
keta. Çifti shqiptar, një
burrë dhe një grua, 37
vjeç secili, u arrestuan
teksa ecnin me një mak-
inë tip "Opel". "La Re-
pubblica" shkruan se sh-
qiptarët banojnë në
Como, ndërsa u ndaluan
mbrëmë në rrugën "Ful-
vio Testi" në kryeqen-
drën e Lombardisë. Ata

I plagosuri: Agresori më ka sharë nga nëna dhe motra, më ka fyer për etninë

Djemtë luanin futboll me njëri-tjetrin,
baballarët serbë e shqiptarë u therën me thika
51-vjeçari nga Kosova goditi serbin pas koke

DEKLARATA
"Ai më ka sharë
në vazhdimësi
nënën dhe
motrën. Po ashtu
më ka fyer mbi
baza etnike.
Pastaj m'u hodh
në qafë. Më
goditi befasisht
me grusht në
shpatull. Ne po
rriheshim si
fëmijë. Unë e
kam goditur dhe
shqelmuar po
ashtu", - ka
thënë i akuzuari
Emin R.

E kishte kthyer shtëpinë  në laborator
droge, prangoset trafikanti shqiptar

ANGLI ANGLI ANGLI ANGLI ANGLI - Një shqiptar u
arrestua, pasi u kap me
300 mijë paund kanabis në
një shtëpi në Derbi të Bri-
tanisë. Gjatë një kontrol-
li antidrogë që zhvilloi
policia më 22 gusht, lënda
narkotike ishte mbjellë
në 4 dhoma në rrugën
"Burton", në total 555
bimë. Shtëpia e tij ishte
kthyer në një laborator
kanabisi. Bëhet fjalë për
shqiptarin Ramiz Nergjo-
ni, i cili i tha më vonë pol-
icisë se kishte shkuar në
Britani në mënyrë të jas-
htëligjshme duke u ngji-
tur në anën e pasme të një
kamioni. Bëhet me dije se
babai 53-vjeçar u përgjigj
me "asnjë koment" për të
gjitha pyetjet që iu drej-
tuan gjatë marrjes në py-
etje në mënyrë zyrtare
nga hetuesit, por më vonë
u deklarua fajtor për pro-
dhimin e kanabisit. Gjatë
seancës gjyqësore, që do
të ishte dhe përfun-

dimtare për caktimin e
dënimit, i akuzuari thuajse
nuk ka folur fare. Pavarë-
sisht kësaj, atij iu dha dëni-
mi me 16 vite burg. Avokati
mbrojtës, David Watts tha se
klienti i tij kishte mbërritur
në pjesën e prapme të një
kamioni për të ardhur deri
në Angli, por nuk kishte

treguar se sa kohë kishte
qëndruar në Derbi. Ai tha:
"Para mbërritjes së tij në
Britani të Madhe, ai jetonte
dhe punonte në Greqi dhe
ishte një njeri me karakter
të mirë jo vetëm në këtë
vend, por në mbarë botën".
Sipas avokatit të tij
mbrojtës, para se Nergjoni

u ndalën për një kontroll
rutinë. Në sy të policisë,
gruaja ishte e frikësuar, dhe
duke marrë parasysh re-
agimin e saj, policia filloi
të dyshonte. Sjellja e gru-
as çoi në një gabim fatal.
Pasi kryen kontrolle të

mëtejshme, policët arritën
të gjenin në portofol
shumën prej 1700 eurosh,
të cilën gruaja nuk mund
ta justifikonte. Të dy bash-
këshortët u arrestuan dhe
u dërguan në stacionin
policor. Operacioni pason

ato të ditëve të fundit, ku
në provincën e Milanos
janë konfiskuan 240 kg
hashash. Raste të ndalim-
it të shqiptarëve kapur me
lëndë narkotike janë bërë
qendër e mediave ditët e
fundit.

GJERMANIGJERMANIGJERMANIGJERMANIGJERMANI

Një shqiptar (Emini, 51
vjeç) dhe një serb (Iv
ica, 48 vjeç) kanë sul-

muar njëri-tjetrin me thika,
teksa djemtë e tyre po lua-
nin futboll për dy ekipe të
ndryshme, kundër njëri-
tjetrit. Ngjarja ka ndodhur
në Hamburg, në muajin prill
të këtij viti, ku dy djemtë
luanin për ekipet e të rinjve
të klubeve të tyre respektive.
Sot (dje) para trupit gjykues
ka dalë shqiptari Emin R., i
cili duhet të përgjigjet për
tentativë vrasjeje dhe për
shkaktim lëndimi të rëndë
trupor. Kosovari, baba i dy
fëmijëve, sipas prokurorisë
e ka goditur kundërshtarin
e tij serb nga pas në kokë,
pastaj e ka shqelmuar dhe
në fund e ka sulmuar edhe
me thikë. Për pasojë, serbi i
është nënshtruar një opera-
cioni urgjent. Edhe djali i
dytë i shqiptarit, një 14-
vjeçar, duket të jetë përf-
shirë. Avokati i shqiptarit
në fillim të procesit ka dek-
laruar se klienti i tij ishte
viktima në këtë rast dhe se
akuza është e njëanshme.
Ndërsa vetë i akuzuari ka
thënë: "Ai më ka sharë në

vazhdimësi nënën dhe
motrën. Po ashtu më ka fyer
mbi baza etnike. Pastaj m'u
hodh në qafë. Më goditi be-

fasisht me grusht në shpat-
ull. Ne po rriheshim si fëm-
ijë. Unë e kam goditur dhe
shqelmuar po ashtu". Sa i

përket thikës, Emin R. thotë
se kurrë nuk mban thikë me
vete. "Mua nuk më duhet
thika", - është shprehur ai.

Ndërsa i pyetur se mos djali
i tij ka pasur thikë me vete,
Emin R. nuk ka pranuar të
flasë.

të bëhej pjesë e gjithë kësaj
historie, ka pasur një jetë të
qetë dhe pa probleme të tilla
me dënime dhe burgim. Më
pas avokati shtoi se shqip-
tari ka tri vajza në moshën
18 deri në 20 vjeç dhe se nëna
e tij është shumë e sëmurë
dhe ndodhet në Tiranë, Sh-
qipëri. "Shqetësimi i tij krye-
sor është se si familja e tij
do të mbetet pa të, derisa ai
është në burg këtu", - ka sh-
tuar avokati. Kështu, shqip-
tari Ramiz Nergjoni futet në
listën e personave që janë
kapur dhe u është sekues-
truar nga policia një sasi
mjaft e madhe lënde narko-
tike, për të cilën do vuajë
dënimin për vite me radhë
larg familjarëve në Shqipëri.
Ka shumë raste të ngjashme,
sidomos ditëve të fundit, që
po bëjnë bujë jashtë vendit.

U arratis nga burgu
bashkë me shokun,

shqiptari kapet
pas 54 ditësh

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Pas rreth dy mua-
jsh në kërkim, është kapur
në Romë shqiptari Osvaldo
Marku, i arratisur bashkë
me një tjetër të dënuar nga
burgu i Civitavecchia më 30
korrik. Shqiptari vuante
dënimin për vjedhje e gra-
bitje. Ajo që e tradhtoi dhe
çoi në arrestimin e tij, ishte
afrimi me një femër me të
cilën kishte pasur një mar-
rëdhënie në të kaluarën dhe
tek e cila ishte kthyer duke
i vajtur pas. Arrestimi i
Markut u bë i mundur nga
efektivët e Njësisë Qen-
drore Hetuese të Policisë së
burgut. Marku, 22 vjeç, ish-
te arratisur më 30 korrik
nga burgu i Civitavecchia
bashkë me të dënuarin
tjetër shqiptar Lekë Luka,
31 vjeç, i cili u kap ditën
tjetër pas arratisë.

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Një shqiptar ësh-
të dëbuar nga autoritetet
italiane për arsye sigu-
rie, pasi dyshohet se
frymëzohej nga ISIS-i.
Shqiptari i dëbuar me
banim në Riccione është
rreth 22 vjeç, por identi-
teti i tij nuk bëhet i ditur,
raportojnë mediat ital-
iane. Por shqiptari nuk
është i panjohur për au-
toritetet. Ai u ndalua
edhe në vitin 2016, pasi ka
refuzuar t'u japë doku-
mentet e identifikimit
karabinierëve me pre-
tekstin se ishte pjesë e
ISIS-it, ndërsa në shkurt
të vitit 2017 shqiptari u
vendos pranë kishës
"Madonna dei Bagni"
dhe besimtarëve që hy-
nin aty u kërkonte të
konvertoheshin në fenë
islame. Qytetarët kanë
telefonuar policinë, të
cilëve 22-vjeçari u bëri të
njëjtën ftesë për t'u kon-
vertuar në mysliman.
Pas arrestimit, ai u tha
karabinierëve se do sh-
konte në Romë që t'i
kërkonte Papës të bëhej
mysliman. Hetimet zbu-
luan se shqiptari kishte
kontakte me një ekspo-
nent të një objekti kulti
afër ambienteve të ek-
stremizmit islamik. Pas
daljes nga burgu ditën e
djeshme, me dekret të fir-
mosur nga ministri i
Brend-shëm italian, 22-
vjeçari është riatdhesuar
me një aeroplan nga
Bolonja për në Tiranë.

"Do konvertoj Papën
në mysliman", Italia
dëbon shqiptarin që
frymëzohej nga ISIS

Shqiptari i arrestuar,
Ramiz Nergjoni
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"KURTHET E DRITERO AGOLLIT"
PJESA E TRETE

Del në treg, libri më i ri i gazetarit Ilir Bushi, “Kurthet e Dritëro Agollit”

Në festën e 1 Majit, Agollin e nxorën nga rreshti se
kishte veshur një pallto grash dhe këpucë të vjetra
Dritëroi, vullnetar në hekurudhën Durrës-Peqin, shkolla e Bilishtit,
botimi i poezisë së parë në gazetë dhe nisja drejt gjimnazit të Gjirokastrës

Pas luftës, Dritëroi u bë një ek
sponent aktiv i lëvizjeve pro
gresiste, rinore në Shqipëri.

Kështu, ai mori pjesë në heku-
rudhën Durrës-Peqin, që filloi
punimet në vitin 1945, ku punoi për
një muaj si vullnetar. Pas Çlirimit,
në vendin tonë u krijua një atmos-
ferë entuziaste, që përfshinte
rrëmujën ndërtimtare të veprave
industriale dhe infrastrukturës
rrugore. Njerëzit ishin të mbush-
ur me shpresa dhe kurajë se po
lindte një jetë e re, pa agallarë e
shfrytëzues. Ata e lëshuan veten
në spiralet e itinerarit të ri, ku
mendonin se do shihnin parajsën.
Në atë kohë, një banor i Menkula-
sit, që ishte me Dritëroin në heku-
rudhë, hodhi publikisht lugën e
drurit në pus dhe nuk pranoi as
lugë alumini, ngaqë shpresonte,
qysh në vitin e parë, të shihte lugët
e floririt. Por një funksionar, kur e
pa se pritshmëria e fshatarit ishte
emergjente, e qetësoi atë duke i
thënë: "Mos u mërzit, se sapo jemi
çliruar, prandaj në fillim do bëjmë
rrugët, pastaj lugët". Vetë funk-
sionari që ia tha këto fjalë kishte
një xhaketë doku, të arnuar në tri-
katër vende dhe kur hapi gojën u
dallua se shumë dhëmbë i mungo-
nin. Pra, sekretarët e partisë, që
trumbetonin lugët e floririt ishin
po aq të drobitur sa edhe të tjerët
që dëgjonin, me përjashtim të fak-
tit se ata merrnin rrogën për të
bërë propagandë, një rrogë që afro-
hej me rrogën e shkrimtarit. Ata
gënjenin atëherë njëlloj siç bëjnë
sot deputetët e Kuvendit nëpër fus-
hata elektorale, duke premtuar
parajsën. Traseja Durrës-Peqin
ishte linja e parë hekurudhore me
skartament standard nga Durrësi
në Peqin, pa llogaritur linjat min-
erare dhe ushtarake me skarta-
ment të ngushtë, të ndërtuara
ndërmjet viteve 1917 dhe 1930 nga
austro-hungarezët dhe italianët.
Siç e thamë, hekurudha filloi në
vitin 1945 dhe përfundoi në nëntor
të vitit 1947. Por Dritëroi atje u ak-
tivizua në periudhën e parë, duke
ndenjur një muaj si vullnetar.
Ndërkaq, ai vazhdonte shkruante
dhe duke respektuar talentin e vet,
i nxirrte vjershat e tij në gazetat e
murit. Vëllai i tij, Tajar Agolli,

sqaron se: "Në atë kohë Dritëroi
inspirohej ose frymëzohej nga
veset e shëmtuara njerëzore, që
ishin vjedhjet dhe mashtrimet e
ndodhura në fshat. Kjo duket te
theksi që ai vinte te vargjet e tij,
duke dashur të godiste veset e kë-
qija me vargje të hijshme, të cilat
pëlqeheshin shumë prej banorëve
të zonës". Nga kjo gjë ata çu-
diteshin, por edhe kënaqeshin për
dy arsye kryesore: E para, sepse
godisnin individët që shkelnin
rregullat dhe e dyta, kishte të
bënte me faktin se në gjirin e tyre
po lindte një poet i ri, që mund ta
bënte krahinën e Devollit të njo-
hur e të dëgjuar në të gjithë Sh-
qipërinë.

NË SHKOLLËN E BILISHTITNË SHKOLLËN E BILISHTITNË SHKOLLËN E BILISHTITNË SHKOLLËN E BILISHTITNË SHKOLLËN E BILISHTIT
Pasi mbaroi muajin e vullneta-

rizmit në aksionin hekurudhor,
Dritëroi u regjistrua në Shkollën
Unike të Bilishtit, ku pas diplo-
mimit, mund të bëhej mësues.
Atëherë ishte 15 vjeç dhe kishte

bindje të plotë për të vazhduar të
gjitha ciklet shkollore, deri në uni-
versitet, meqenëse nga familja nuk
kishte asnjë pengesë. Bilishti ish-
te zona kryesore, ose kryeqendra
e Devollit, që ka shumë fshatra të
tjera përreth. Kjo quhej "Shkolla
Unike", trevjeçare, që nxirrte më-
sues. Ajo ishte paragjimnaz dhe
aty mund të hyje pasi të mbaroje
pesë klasat e fillores. E kishte pro-
gramin më të gjerë se 9-vjeçarja e
sotme, se edhe po të mos mbaroje
shkollën e mesme, quhej si një "ar-
sim plotësues". Lidhur me këtë pe-
riudhë, Dritëroi thotë: "Atje ne al-
gjebrën e bënim siç e bën gjimnazi
tani, po ashtu letërsinë, grama-
tikën në gjuhë, por kishim edhe
gjuhën franceze, që e mësonim në
tre vjet. Bënim gjuhën franceze, se
nuk kishim pedagogë rusë, ishte
vazhdimi i shkollës franceze dhe
profesorët tanë të asaj shkolle ish-
in të kësaj edukate, të liceut
francez. Kështu që ishim më të për-
gatitur se tani, sepse është e zgja-

tur koha e mësimit".
Aty mund të regjistroheshe

pasi bëje shkollën fillore. Ajo ndry-
shonte pak me tetëvjeçaren që
kemi sot, pasi atje mësimet ishin
thuajse si gjimnazet. Madje, e qua-
nin 'paralice'. Mësimet ishin më të
vështira, ndërsa për të fjetur shër-
bente konvikti me pagesë. Por
gjatë ditëve të shkollës Dritëroi
qëndroi në një shtëpi me qira në
Bilisht së bashku me një shok
tjetër, që quhej Sulo Kadia.

Dritëroi i vlerësonte të gjithë
mësuesit e shkollës, por në mënyrë
të veçantë ai fliste për mësuesen e
letërsisë, e cila e kishte
shumëfishuar dëshirën dhe pasio-
nin e tij për botën letrare. Ajo qu-
hej Virgjini dhe ishte 14 vjet më e
madhe se Dritëroi, i cili sapo kish-
te mbushur 15 vjeç, por kureshtja
për botën e kishte mbushur plot
memorien e tij prej fëmije. Pikër-
isht në lëndën e saj të letërsisë,
Dritëroi shkëlqeu, sidomos me
hartimet që bënte. Një ditë, kur në
Bilisht binte dëborë, mësuesja i
kish caktuar si temë të hartimit
që të përshkruanin atë ditë dimri
me dëborë.

Mësuese Virgjinia e kishte za-
kon të përzgjidhte e të lexonte har-
timet më të mira para nxënësve të
tjerë. Dhe kur ajo shpërndau har-
timet, kish zgjedhur hartimin e
Dritëroit dhe të një shoqes së
klasës së tij, si më të mirët. Midis
të tjerave, Dritëroi kish shkruar:
"I nxjerrim nga ahuri lopët, qetë,
kalin, dhentë. Në govatat e pusit
pinë ujë. Pastaj i nxjerrim nga por-
ta e madhe për të shëtitur pak, pasi
iu ziejnë gjunjët. Duke ndenjur në
ahur, gjithnjë me gjunjët e mpirë,
qetë nuk do të mund të lërojnë
tokën në pranverë".

Siç kujton shkrimtari, mësues-
ja e tij, Virgjinia ndenji 2 vjet në
Shkollën Unike dhe pastaj u zhv-
endos në Institutin e Parë Peda-
gogjik. Por në ato dy vjet, prej saj
ai mori mësime të vyera.

Kur ishte në klasën e 7 të kësaj
shkolle, pikërisht në muajin shta-
tor të vitit 1947, ai botoi vjershën e
parë që titullohej "Vullnetari". Këtë
vjershë e kishte shkruar gjatë
pushimeve verore, kur punoi si
vullnetar në hekurudhën Durrës-
Peqin.

Para se ta çonte për botim në
Tiranë, Dritëroi ia tregoi poezinë e
tij mësueses së letërsisë, Vir-
gjinisë, pasi kishte një besim

shumë të madh jo vetëm tek aftë-
sia e saj, por edhe te mirësia që re-
flektonte me rekomandimet që
jepte. Por ajo nuk bënte kompro-
mis me vlerat letrare dhe kur diç-
ka nuk i pëlqente, e thoshte men-
jëherë se ku çalonte vargu, ose ku
i kishte vrarë veshin ndonjë rimë.
Vjershat e Dritëroit i kishte qejf,
megjithëse ndonjërën prej tyre e
kishte penguar për ta dërguar në
redaksitë e Tiranës. "Kjo nuk bën,
- i thoshte ajo haptazi dhe vazh-
donte - por, ti ke një penë të shkëlqy-
er dhe do të bëhesh poet".

Ndërsa, kur i dha poezinë, "Vull-
netari", ajo ia lexoi me kujdes dhe
në fund të leximit tundi kokën e
bindur se poezia ishte shkruar
bukur.

-Po, kjo poezi mund të botohet -
i tha ajo Dritëroit, i cili u mrekul-
lua nga pohimi i saj dhe e futi men-
jëherë në një zarf, duke e dërguar
në gazetën "Rinia" të asaj kohe.
Gjithçka u krye në mënyrë të për-
shpejtuar, sepse emergjenca e pa-
sionit të nxënësit të saj priste të
merrte krahë për të fluturuar. Dy-
tri ditë pas dërgimit të zarfit në
redaksi, Dritëroi pothuajse nuk
flinte fare. Ai e kishte mendjen se
çfarë po ndodhte në atë moment
me poezinë e tij, atje larg, në Ti-
ranë, ku redaktorët mblidheshin
për të caktuar materialet që do
botoheshin. "Ah, sikur të dalë këtë
të shtunë", - thoshte Dritëroi, me
vete, por të tjerëve nuk u shprehte
asgjë. Sepse dashuria e tij për
letërsinë ishte e fshehtë, si një
margaritar, që nuk mund të shpër-
dorohej duke ua treguar të tjerëve.
Sikur ta kishin ditur këtë gjë, re-
daktorët e vunë menjëherë në
grupin e materialeve që do të boto-
heshin të shtunën, pra pas tri
ditësh. Dhe ashtu ndodhi. Poezia
u botua dhe u pëlqye. Ajo bënte
fjalë për hekurudhën e parë të ven-
dit, që do të fillonte të lidhte
nëpërmjet shinave, qytetet e Sh-
qipërisë dhe zemrat e njerëzve. Në
këtë mënyrë, shtrimi i heku-
rudhës, sipas poezisë, ishte një
rrugë drejt qytetërimit.

Ilir Bushi
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Dritëroi u gëzua pa masë kur
pa emrin e tij në gazetë. Gjer

atëherë, atij i qe dukur gazeta si
një portë, ku mund të hynin vetëm
poetët e mëdhenj, shqiptarë, që
kishin dhënë prova të hershme të
talentit të tyre. Ndërsa, për vete
kish menduar se kjo gjë do të
ndodhte patjetër, por pak më vonë,
kur vargjet e tij të kristalizo-
heshin qartazi nëpërmjet përvojës
e talentit. Dalja në gazetë ishte një
lloj licence, që kërkonin të rinjtë
për t'u siguruar në bazamentet e
talentit të tyre. Por gjithçka ndo-
dhi shumë shpejt, sa hap e mbyll
sytë. Ai tanimë ishte bërë papritur
një poet i publikuar, që kishte dalë
në gazetë. Tani gjithkush mund ta
lexonte emrin e tij në të gjithë re-
publikën. Babai i Dritëroit, Rexhe-
pi, gjithashtu u emocionua shumë
nga botimi i poezisë së parë dhe
kur pa emrin e djalit të tij, e grisi
faqen e gazetës dhe e vuri në
kutinë e duhanit, që t'ua tregonte
shokëve e bashkëfshatarëve, duke
i thënë: "Ja ç'ka shkruar djali im".

Ndërsa mësuesja e tij e letërsisë,
Virgjinia e mori dhe e recitoi vjer-
shën para nxënësve, duke thënë:
"Ja, do të dalin nga kjo shkollë edhe
poetë".

Emocioni i parë e nxiti
Dritëronë të shkruante me më
shumë intensitet e pasion, për të
zbuluar projeksione të ndryshme
të jetës sociale për njerëzit tanë.
Më vonë botoi në gazetë edhe vjer-
sha të tjera: për jetën, për partiza-
nët, për ndërtimin e vendit etj., etj.

Botimi i parë e inkurajoi Agol-
lin, i cili i rriti kërkesat ndaj vetes
duke pikësynuar jo vetëm tema-
tikën, por edhe vlerat letrare të
vargut të tij.

Për këtë eveniment, pra për ak-
sionet e rinisë në hekurudhë,
Dritëroi shkroi edhe disa poezi që
i botoi në gazetat "Letrari i ri" dhe
"Rinia". Në faqen e dytë të saj ishte
botuar një vjershë me emrin e tij.
Ajo fillonte me vargjet: "Ky gjoksi
i sulmuesit sa bukur qëndisur,/ Me
tri-katër 'S' bukur stolisur./ Këto
'S'-të e tij me ngjyrë të verdhë/ Na

tregojnë punën, djersën që ka der-
dhë".

Në gazetën "Letrari i Ri", më 16
gusht 1948 u botua një poezi, ku
midis të tjerave shkruhej:

Prej Tirane, gjer në det, mina,
kazma po buçet

Shket vagoni, plot me dhe, se
ndërtohet jetë e re

Jetë e re e lumturisë, me aksio-
nin e rinisë

Dhe të rinjtë, me sytë si zjarr, që
u shkëlqejnë porsi ar

Po sulmojnë me furi, me guxim
e trimëri", etj.

Kjo poezi u vendos më vonë në
një ekspozitë të hapur në Bib-
liotekën Kombëtare me rastin e 85-
vjetorit të lindjes së poetit.

Ekspozita e çelur përmbante
relike të gazetave, "Letrari i ri" e
"Rinia" të vitit 1948, materiale të
tjera, që nga vëllimet e para poet-
ike "Në rrugë dola", e deri te
dorëshkrimet e fundit, të shkruara
me dorën e dridhur, për shkak të
rëndimit të gjendjes shëndetësore
të shkrimtarit.

Aty u ekspozua edhe makina e
shkrimit dhe fotografitë e çasteve
më kulmore të jetës së Dritëro Ag-

ollit.
Dritëroin e nxjerrin nga rresh-

ti për këpucët e vjetra
Vëllai i Dritëroit, Tajari, tregon:

"Përpara se Dritëroi të shkonte tek
'Asim Zeneli' në Gjirokastër, u bë
festa e punëtorëve në 1 Maj të vitit
1947. Gjatë asaj dite u bënë par-
akalime, por Dritëroin e nxorën
nga rreshti, sepse kishte veshur
një pallto grash dhe një palë kë-
pucë të vjetra. Pas kësaj ngjarjeje

bëri një poezi që titullohej "Opin-
ga dhe këpuca", të cilën e nxori te
gazeta e qendrës kulturore. Për
këtë e vlerësuan të gjithë. Kjo gjë
ndikoi që ai të fillonte shkollën
pedagogjike në Gjirokastër".

Ngjarja në fjalë ishte sa e
hidhur, aq edhe groteske, por ky
episod mund të bëhej shkak që
Dritëroi të humbiste të drejtën e
shkollimit për atë vit, ose të shihej
me një sy diskriminues nga in-
stancat përkatëse.

Ajo që ndodhi ishte e thjeshtë
dhe e zakonshme. Njerëzit në atë
kohë ishin të veshur me rroba të

sajuara, ashtu siç ndodhte në të
gjitha familjet shqiptare. Sepse
kushtet ekonomike ishin të vësh-
tira dhe shqiptarët përpiqeshin të
përshtateshin me përditshmërinë
e tyre. Në atë kohë, blerja e një
xhakete ishte një luks jo vetëm për
adoleshentët, por edhe për të rri-
turit.

Sidoqoftë, puna u sqarua shumë
shpejt dhe gjithçka u rregullua

vetëm me një poezi. Pas kësaj,
Dritëroi bëri gati valixhen e tij për
të ndjekur ëndrrën e shkollimit
drejt gjimnazit të Gjirokastrës.
Atij i kishte dalë bursa. Siç e thamë
edhe më lart, Dritëroi kish kryer
arsimin shtatëvjeçar, apo siç quhej
atëherë, "arsimi unik", që kish
marrë në Bilisht dhe kjo mjafton-
te që ai të bëhej mësues, por steka
e pikësynimeve të tij ishte ngritur
shumë lart, duke kërkuar të gjitha
stadet e shkollimit të mundshëm
të asaj kohe. Arsyeja e
përzgjedhjes së Gjirokastrës kish-
te të bënte thjesht me perceptimin
e tij për tradicionin kulturor të
këtij qyteti, ku përmendeshin
emra të njohur intelektualësh.
Natyrisht, mendimi i parë për të
zgjedhur Gjirokastrën kishte të
bënte me kushtet e konvikteve të
fjetjes. Sepse në qytete të tjera,
duke përfshirë edhe Korçën, nuk
kishte konvikte, apo kushte stim-
uluese për vendqëndrimet e stu-
dentëve, të cilët përfundonin nëpër
shtëpitë private me qira, që kush-
tonin shumë. Ndërsa, Gjirokastra
e kishte këtë fat, ngaqë atje kishte
një konvikt, ku thuajse të gjithë
konviktorët ishin djem. Me sa
duket, mentaliteti i kohës nuk i
lejonte prindërit që të dërgonin
vajzat e tyre larg shtëpisë, në
qytete të tjera, ku ishin jashtë kon-
trollit dhe tutelës familjare.

Vendndodhjen e gjimnazeve që
kishin konvikte, Dritëroi e kish
mësuar më parë, gjatë kohës kur

kish vendosur të vazhdonte Sh-
kollën Unike, duke pikësynuar një
qytet të madh si Korça, por duke
përfunduar në një qytezë si Bilish-
ti. Në atë kohë, gjimnaze të arsim-
it të përgjithshëm kishin vetëm
disa qytete si Tirana, Shkodra,
Korça, Elbasani dhe Gjirokastra.
Në Korçë nuk kishte konvikte,
prandaj Dritëroi zgjodhi gjimna-
zin tjetër më të afërt, që ishte në
Gjirokastër.

Shoku i tij ngushtë i gjimnazit,
Gaqo Veshi, tregon: "Ishte mesi i
gushtit të vitit 1948, kur u njohëm
për herë të parë me Dritëronë në
ambientet e Agjencisë së
Udhëtarëve në Korçë. Na kishte
dalë bursa për të vazhduar sh-
kollën e mesme 'Asim Zeneli' në
Gjirokastër dhe duke pritur për të
shkuar në Gjirokastër, mësova se
kisha të bëja me një poet të ri, që
shkruante vjersha e që disa prej
tyre i kishte botuar në shtypin e
kohës, si në gazetën 'Rinia' apo
'Letrari i ri'.

Në atë vit, rrugën Korçë-
Gjirokastër e bënte një herë në
javë një kamion i zbuluar dhe ish-
te e zorshme të merrje biletë, pran-
daj ne të dy çdo mëngjes zinim 'ka-
maren' e agjencisë, por në vend të
merrnim biletë, merrnim
njoftimin: 'Biletat u mbaruan'. Si
u endëm ditë të tëra, duke u sh-
këputur për t'i bërë telegram sh-
kollës: 'Shkak komunikacioni,
vonohemi. Dritëro Agolli, Gaqo
Veshi'". Por, pasi pritën disa ditë,
më në fund ata u nisën drejt
Gjirokastrës.

Gjimnazi i Gjirokastrës i përm-
bushte më së miri të gjitha pritsh-
mëritë e tij, si në famën e traditës,
kushtet e akomodimit dhe në nive-
lin e profesoratit, ku kishte emra
të mëdhenj. Nëse do të zgjidhte diç-
ka më shumë, për fatin e tij pady-
shim do të kish qenë prezenca e
vajzave në konvikte, ku mosha
rinore kish futur në prizë elektro-
dat e zemrave.

Historia e ngritjes së gjimnazit
"Asim Zeneli" nis më 23 nëntor të
vitit 1923, kur Këshilli Bashkiak i
asaj kohe mbështeti kërkesën e
popullit të Gjirokastrës dhe rrethi-
nave të saj për hapjen e tij. Sipas
historikut të atyre viteve, theme-
let e këtij gjimnazi u piketuan dhe
u ngritën nga franko-zviceranët
qysh në vitin 1922. Në fillim ideja
ishte për ngritjen e një liceu dhe ai
u quajt Liceu Francez i Gjirokas-
trës, por më vonë u kthye në gjim-
naz, duke marrë emrin e heroit të
popullit, Asim Zeneli, që ishte
vrarë në betejën e Mezhgoranit,
pranë Gjirokastrës.

Në fillim liceu nisi nga puna
duke kombinuar kulturat e botës
nëpërmjet mësuesve, që kishin
studiuar në vende të ndryshme si
Francë, Zvicër, Gjermani, etj. Liceu
nuk pati jetë të gjatë, por shumë
shpejt u krijua Liceu-Gjimnaz dhe
më vonë Gjimnazi "Asim Zeneli".

Gjimnazi ndodhej në lagjen
"Varosh" dhe ai kishte një kon-
vikt me rreth 200 vende, ku du-
hej të vinin nxënës me biografi
të pastër,  sepse për shkaqe
biografie ishin përjashtuar
shumë konviktorë dhe 3 prej tyre
u burgosën me akuza qesharake.
Meqenëse po flasim për letërsinë
dhe meqenëse nga ky gjimnaz
dolën dy figurat kryesore të saj,
atëherë këtu mund të vëmë re
fenomenin dhe mund të sh-
trojmë pyetjen: çfarë disidence
kërkonim ne nga shkrimtarët,
në një vend që i përjashtonte dhe
i burgoste gjimnazistët pa bërë
asnjë faj, por vetëm për çështje
biografie?

Emocioni i parë e nxiti Dritëronë të shkruante me
më shumë intensitet e pasion, për të zbuluar
projeksione të ndryshme të jetës sociale për
njerëzit tanë. Më vonë botoi në gazetë edhe

vjersha të tjera: për jetën, për partizanët, për
ndërtimin e vendit etj., etj.
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Sondazhet e para, deri tani në Bundestagun gjerman futen 6 parti politike

Zgjedhjet në Gjermani, exit-pollet:
Angela Merkel fiton mandatin e katërt
CDU dhe partia simotër CSU fitojnë me 32% të votave

KOSOVË

Sulm me acid në një qendër tregtare në
Londër, 6 të plagosur, 1 në pranga

ANGLI ANGLI ANGLI ANGLI ANGLI - Gjashtë persona
mbetën të plagosur në
afërsi të një qendre treg-
tare në Stratford, në lind-
je të Londrës, gjatë një
sulmi me acid.

Policia u thirr në Strat-
ford Center, përballë West-
field, pak para orës 20:00,
pas një grindjeje midis dy
grupeve meshkujsh, ku u
hodh një substancë e dëm-
shme. Ekipet e ambu-
lancës trajtuan gjashtë
persona në vendin e ng-
jarjes për lëndimet e pë-
suara dhe tre prej tyre u

KONFLIKTI
U fol për një sulm të koordinuar nga një bandë të
rinjsh, të cilët u ishin vërsulur njerëzve duke i
spërkatur me acid. Por policia më pas sqaroi se të
gjithë të plagosurit ishin përfshirë më herët në
konflikt mes tyre dhe se paraprakisht incidenti nuk
po trajtohet si një sulm me sfond terrorist.



GJERMANIGJERMANIGJERMANIGJERMANIGJERMANI

Angela Merkel po sh
kon drejt një man
dati të katërt si kan-

celare e Gjermanisë, pasi
partia e saj e qendrës së
djathtë CDU dhe partia sim-
otër CSU fitojnë me 32% të
votave, sipas sondazheve
fillestare. Ky sondazh vë
kristian-demokratët para
partnerëve të koalicionit të
tyre dhe rivalit kryesor, Par-
tisë Socialdemokrate SPD, të
kryesuar nga Martin
Schulz, i cili përfundoi një
fushatë të mjerueshme me
vetëm 20% të votave. Sipas
exit-polleve deri tani në
Bundestagun gjerman futen
6 parti politike. Ndërkohë që
partia e ekstremit të djath-
të AFD ka marrë 13.5 për
qind të votave. Sipas infor-
macioneve të "Infratest-Di-
map", rezultatet e para të
partive politike kryesore
gjermane në votimet për
zgjedhjet parlamentare
2017, tregojnë se CDU nuk e
arriti rezultatin që priste.
26,6% e votave cilësohet re-
zultati i parë i partisë kon-
servatore; bashkë me
partinë CSU, 6%, unioni
CDU/CSU arrin 32,6%%. Në
sondazhet parazgjedhore
unioni kryesonte me 37%,
ndërsa krahasuar me rezul-
tatin e zgjedhjeve të kaluara
parlamentare, ky rezultat
është një goditje për CDU-në
e kancelares Merkel.
Ndërkohë që duket se partia
socialdemokrate arrin rezu-
ltatet që i parathoshin edhe
sondazhet, rezultate jo opti-
miste për këtë parti. Partia
Socialdemokrate kap vetëm
20,5%, pra ka një rënie 5%
krahasuar me zgjedhjet e
vitit 2013. Ndërkohë që me
13% të votave, partia e tretë
në Bundestag do të jetë par-
tia e djathtë, Alternativa

për Gjermaninë, e kon-
sideruar si parti e protestës
që shfrytëzon frikën e gjer-
manëve nga refugjatët dhe
globalizmi. Nënkryetarja e
kësaj partie, Manuela

Schwesig u shpreh për "ZDF"
se SPD-ja do të kalojë në
opozitë. Partia që mund të
quhet fituese e këtyre
zgjedhjeve është partia lib-
erale, FDP, një parti që nuk

ishte prezente në Bundesta-
gun e kaluar, sepse nuk e
kapi kuotën e 5%, por që hyn
sërish me një rezultat opti-
mist, 10,5%. E Majta kap
vetëm 8,9% të votave,

ndërkohë që të Gjelbrit arr-
ijnë një përmirësim të lehtë
me 9,4%, krahasuar me re-
zultatin e zgjedhjeve të kalu-
ara, 8,5%. Interesante mbe-
tet çështja e koalicioneve në
Gjermani. Në një kohë që në
bazën socialdemokrate ësh-
të rritur mospëlqimi për një
koalicion me bazë të gjerë,
një mundësi tjetër e disku-
tuar është koalicioni i
Unionit me Të Gjelbrit dhe
Liberalët.

dërguan në spital. Filli-
misht u fol për një sulm të
koordinuar nga një bandë
të rinjsh, të cilët u ishin
vërsulur njerëzve duke i
spërkatur me acid. Por poli-

cia më pas sqaroi se të
gjithë të plagosurit ishin
përfshirë më herët në konf-
likt mes tyre dhe se para-
prakisht incidenti nuk po
trajtohet si një sulm me

Ramush Haradinaj:
Fqinjët po ecin drejt

BE-së, ne as vizat
nuk kemi marrë

Kryeministri Ramush
Haradinaj, dje në një

ngjarje të partisë së tij, ku
prezantoi kandidatët për
kryetarë të komunave, foli
edhe për proceset inte-
gruese të Kosovës në BE e
NATO, dhe ndërlidhjen e
tyre me dialogun me
Serbinë. Haradinaj me
këtë rast, kritikoi proces-
in e kaluar të dialogut me
Serbinë, duke dashur të
thotë se shteti fqinj nga
ky proces po arrin të
nxjerrë statusin e kandi-
datit,  e Kosova asgjë,
madje as liberalizimin e
vizave. Kryeministri,
edhe pse direkt nuk e për-
mendi presidentin Hash-
im Thaçi, i cili i ka prirë
gjithë procesit të dia-
logut me Serbinë, tha se
Kosova, edhe pse ka mar-
rë pjesë me vite në dialog,
ka mbetur në të njëjtin
vend. "Liberalizimi i
vizave. Po, e dojmë liber-
alizimin e vizave dhe ka
me ardhë në kohë reko-
rd. Por, nuk është vetëm
liberalizimi i vizave, ne e
dojmë edhe statusin e
kandidatit. Fqinj tanë po
i hapin kapitujt e
anëtarësimit në BE, e ne
kemi marrë pjesë në dia-
log me vite, dhe ja ku
kemi mbetë", - ka thënë
Haradinaj. Me këtë rast,
Haradinaj foli edhe për
atë se, çfarë përfiton Ko-
sova nga anëtarësimi në
NATO dhe zbatimi i Mar-
rëveshjes së Stabilizim-
Asociimit (MSA). "Koso-
va duhet të anëtarësohet
në NATO. Nuk është
vetëm siguri për Kos-
ovën ky anëtarësim. Ka
edhe diçka tjetër. Është
ndikim direkt në eko-
nomi. Një vend në NATO
është i garantuar, inves-
timet janë të garantuara.
Miqtë e Kosovës, duke
përshpejtuar anëta-rë-
simin e Kosovës në
NATO, përshpejtojnë zh-
villimin ekonomik të
këtij vendi. Zbatimi i
MSA-së nuk është vetëm
normë, por ndikim në
jetën tonë. Ne nuk e zba-
tojmë MSA-në, vetëm sa
për disa raporte e letra
që na duhet me ja kthy
dikujt. E zbatojmë që ta
bëjmë Kosovën Europë,
vendin tonë", - u shpreh
Haradinaj.

Egla Xhemali

sfond terrorist. Megjithatë
hetimet vazhdojnë. "Ajo që
fillimisht mund të jetë per-
ceptuar si një numër sulm-
esh të rastësishme, ka qenë
një incident që ka përfshirë

dy grupe meshkujsh.
Askush nuk pësoi lëndime
të rrezikshme për jetën.
Policia ka arrestuar një 15-
vjeçar për sulmin", u
shpreh policia.

REZULTATET

Sipas
informacioneve
të "Infratest-
Dimap",
rezultatet e para
të partive
politike kryesore
gjermane në
votimet për
zgjedhjet
parlamentare
2017, tregojnë se
CDU-ja nuk e
arriti rezultatin
që priste.

KOALICIONI
Në një kohë që në bazën

socialdemokrate është rritur
mospëlqimi për një koalicion me bazë
të gjerë, një mundësi tjetër e diskutuar

është koalicioni i Unionit me Të
Gjelbrit dhe Liberalët.

Kancelarja e Gjermanisë,
Angela Merkel
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Ministria e Finan
cave publikon
listën e kategorisë

joparësore në radhët e ish-
të përndjekurve politikë që
mund të trajtohen me dëm-
shpërblim, por duhet të
dorëzojnë dokumentet e
nevojshme në drejtorinë e
pagesave. Bëhet fjalë për
listën e kategorisë joparë-
sore, për trashëgimtarët,
rreth 2000 përfitues, të cilët
do të marrin dëmshpërblim,
por më parë duhet të plotë-
sojnë dosjen me dokumente.
Përfituesit do të marrin kës-

tin e parë dhe të dytë. "Gaze-
ta Shqiptare" publikon
listën e plotë së bashku me
analizën e dokumentacionit
për çdo dosje.
DOKUMENTET

Të gjithë trashëgimtarët
e ish-të dënuarve duhet të
sigurohen pranë bankës në
të cilën kanë hapur llogarinë
që llogaria e tyre është ak-
tive. Në rast se llogaria nuk
është aktive, shuma e dëm-

shpërblimit kthehet mbrap-
sht në buxhet duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të
panevojshme. Kur kemi
ndryshim të identitetit,
emër/mbiemër, apo në ras-
tet kur në certifikatë ndrys-
hon emri ose mbiemri, qoftë
edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e
trashëgimisë apo prokurës,
kartës së identitetit dhe çdo
dokumenti tjetër të

nevojshëm, duhet medoem-
os që në të gjitha dokument-
et emrat të jenë të njëjtë me
atë që është shkruar në cer-
tifikatën e lëshuar nga
gjendja civile. Në raste se ka
transkriptime të gabuara
gjatë kohës nga një certi-
fikatë e një periudhe të cak-
tuar, atëherë këto ndryshime
duhet të pasqyrohen brenda
formatit të certifikatës apo
edhe të një vërtetimi të

veçantë të lëshuar nga zyra
e gjendjes civile. Ligji
parashikon edhe rastet e
ekzekutimeve pa gjyq. "Në
rastet e ekzekutimeve kapi-
tale pa gjyq, është i domos-
doshëm një vendim fakti
gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë të
lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Në rastet kur për ar-
sye të njohura në gjendjen
civile nuk ekzistojnë doku-

mente të periudhës për-
katëse dhe ky fakt vërteto-
het nga gjendja civile, i in-
teresuari është i detyruar të
bëjë një gjyq fakti, të cilin
edhe në këtë rast si në pikën
më lart, duhet ta shoqërojë
me një certifikatë", thuhet
në njoftimin që Ministria e
Financave bën për të sqaru-
ar trashëgimtarët e ish-të
dënuarve që nuk kanë mar-
rë ende dëmshpërblimin.

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

Ornela Manjani

PJESA E DYMBËDHJETË/ Ish-të përndjekurit, dokumentet duhet të dorëzohen brenda tre muajve

Trashëgimtarët, dy mijë përfituesit
e këstit të parë dhe të dytë

Ministria e Financave, fëmijët dhe nipërit e ish-të dënuarve të plotësojnë dosjet

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

18303 ALI BIRCAJ

HAIRE BIRCAJ

MIRO ALI STRATAJ

BELAIZE ALI GUGA

FEJZI ALI BIRCAJ

MINEVERE ALI YMERI

BIRCE ALI BIRCAJ

XHEVDET ALI BIRCAJ

LINDITA ALI ISLAMAJ

REIZ ALI BIRCAJ

RUDIN REIZ BIRCAJ

EVA REIZ SADUSHI

ALI DHE HAIRE I TRASHEGOJNE FEMIJET;MIRO,BELAIZE,FEJZI,MINEVERE,BIRCE,XHEVDET,LINDITA,REIZ

REIZ E TRASHEGOJNE FEMIJET RUDIN,EVA

SHENIM; XHEVDET NUK KA SJELLE ASNJE  DOK.LIGJOR DHE  NUK KA MARRE ASNJE KEST; DUHET TE SJELLE CERTIFIKATE PERSONALE DHE VERTETIM  NR LOG BANAKRE NE MENYRE QE TE BEHET PAGESA PER 

TRASHEGIMTARET E TJERE I KANE TERHEQUR DY KESTE DHE NUK JANE PER PAGESE TANI

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM 
IDENTITETI

V V V

V V V

V V

V V

V V

V V

V V

X X

V V

V V V

V V

V V

PJESEN E TIJ

DOKUMENTAT

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

19258 DEVI RADHIMA MYNYR

MYNYR RADHIMA

LUIZA MYNYR RADHIMA

IRMA MYNYR BESHTINA

EDUARD MYNYR RADHIMA

FLORI EDUARD RADHIMA

KEVIS EDUARD RADHIMA

DEVI E TRASHEGON I ATI,MYNYR

MYNYR E TRASHEGOJNE FEMIJET;LUIZA,IRMA,EDUARD

EDUARD E TRASHEGOJNE FEMIJET FLORI,KEVIS

PER EDUARD MUNGON  CERTIFIKATE  E TRUNGUT TE TIJ FAMILJAR, TE CILET TRASHEGIMITARET  DUHET TA SJELLIN NE MENYRE QE TE BEHET PAGESA

LUIZA TE  SJELLE VERTETIM ,NR,LLOG.BANKARE

SHENIM; IRMA ESHTE PAGUAR PER EKST TE DYTE DHE NUK ESHTE PER PAGESE TANI

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM 
IDENTITETI

V V V

V V V

V V

V V

V V V

V V

V V

DOKUMENTAT

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

17839 DERVISH IBRA RUSTEM

SADETE DERVISH TABAKU

SUZANA HYLVIU

DERVISH E TRASHEGON E BIJA SADETE

SADETE  I KA DHENE PROKURE  PER TERHEQJEN  E DEMSHPERBLIMIT FINANCIAR SUZANA ( E  CILA NUK ESHTE TRASHEGIMTARE)

SADETE  DUHET TE SJELLE CERTIFIKATE PERSONALE NE MENYRE QE TE BEHET PAGESA PER KESTIN E DYTE

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM 
IDENTITETI

V V V

X P

V V V

DOKUMENTAT

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

19926 LUCIJE KOLA GJOKA TOM

ANKA TOM KOLA GJOKA

NIKO TOM KOLA GJOKA

TOMI NIKO KOLA GJOKA

GERARD NIKO KOLA GJOKA

GJOVANA KOLA GJOKA

LUCIJE E TRASHEGOJNE ANKA ( MOTRA) DHE ME ZEVENDESIM ( PER VELLAIN NIKO) NIPAT;TOMI DHE GERARD

TOMI I KA DHENE PROKURE  GJOVANA (E CILA NUK ESHTE TRASHEGIMTARE) PER TERHEQJEN E  DEMSHPERBLIMIT FINANCIAR

SHENIM; KESTI I PARE ESHTE DHENE  I PLOTE VETEM PER TOMI DHE GERARD,NDERKOHE QE TRASHEGIMITARE LIGJORE E LUCIJE ESHTE  EDHE ANKA

PER ANKA ESHTE NJE KOPJE TESTAMENTI, POR KY TESTAMENT DUHEJ CELUR PAS VDEKJESSE TESTATORES OSE ME  VENDIM GJYKATE OSE NE NOTERI NE MENYRE QE TE MARRE FORME LIGJORE

TRASHEGIMTARET DUHET TE SJELLIN VENDIMIN  PER CELJEN  E DESHMISE  TESTAMENTARE TE ANKA NE  MENYRE QE TE PAGUHEN PER KESTIN  E DYTE

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM 
IDENTITETI

V V V

V V X

V

V P V

V V

V V V

DOKUMENTAT

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... dhe arteve. "Hate speech" e ka
këtë fuqi in media res për arsye
historike-kulturore dhe politike-
civile. Cilat janë ato? Së pari de-
monizimi i "tjetrit", kryesisht fqin-
jit, është një prej burimeve të "hate
speech". Kjo vjen prej kohësh
shumë të mjegullta. Në eposin sh-
qiptar kreshniku betohet se "sh-
tatëqindvjet do t'ia djegë kullat"
kundërshtarit të vet, krajlit shkja
(sclavus, sllav) të Jutbinës. Kjo
urrejtje mitologjike sundon eposet
e dy popujve fqinjë. Ata që janë
heronj te njëri popull janë antiher-
onj te tjetri. Ky nuk është një
fenomen i izoluar ballkanas. Midis
popujve të këtij rajoni ka pasur
luftë dhe paqe, por luftë 100-
vjeçare si në Europë nuk ka pasur.
Nuk ka pasur as doktrina të urre-
jtjes gjenetike, si "Final Solution"
i "Mein Kampf". Por merita e
Perëndimit është se e ka ekzorcuar
kujtimin e këtyre luftërave dhe e
ka shuar urrejtjen.

II. II. II. II. II. Traktatet kombëtare të një
pjese të popujve të Ballkanit u
ndërtuan si "mite në dëm të
tjetrit", dhe këto traktate janë
burim tjetër i fuqishëm i "Hate
Speech". Shqipëria nuk ekziston te
"megali-idhe-ja" greke, po ashtu
dhe te "Nacertanija" serbe. Në trak-
tatet e Obradovic-it, J. Cvijic-it, I.
Andric-it, V. Cubrillovic-it, Sh-
qipëria është një vend që duhet të
ndahet mes fqinjësh.

III. III. III. III. III. Historia e popujve të Ballkan-
it, të paktën e një pjese të tyre, ësh-
të histori lufte më shumë se histori
qytetërimi. Filozofia e E. Hoxhës
ishte se populli shqiptar e ka çarë
rrugën e historisë me shpatë në
dorë. Në një poemë të njohur epike
të viteve 1970 shqiptari paraqitet si
hero monumental që pushkën e ka
zgjatim të shtyllës vertebrore. Në
tekstet shkollore greke dhe sh-
qiptare, përfshirë gjimnazet, që
kam pasur rast t'i studioj, flitet
shumë për "pjesën e pushtuar nga
fqinji", gjegjësisht për Epirin e mar-
tirizuar në veri të njërit dhe për
Çamërinë e shkulur nga vendi, në
jug të tjetrit. Dy luftërat ballkani-
ke, paqet e paqëndrueshme të
viteve 1911-1920, protokollet e fshe-
hta, marrëveshjet ndërkombëtare
të caktimit të kufijve, paraqiten si
një kërcënim i sotëm. Aktualizimi
i kohës së konflikteve dhe luftërave
nxit urrejtje të re.

IVIVIVIVIV. . . . . "Lufta e ftohtë", perdet e hek-
urta midis dy sistemeve politike,
kanë bërë që edhe gjatë gjysmës së
dytë të shekullit të 20-të fqinjët
ballkanas ta shohin armikun te
njëri-tjetri. Jo vetëm armikun
tradicional, por edhe aleatin e
"shefit të madh", të Moskës apo të
Uashingtonit. Populli shqiptar u
edukua me sloganin "të rrosh me
vigjilencë". Armiku mund të vijë
ngado, rrojmë në rrethim nga ko-
alicione armiqsh. Armiku ishte në
radhë të parë fqinji, prej të cilit
mund të vinte ushtria pushtuese.
Kishte dhe instrumente që e mba-
nin gjallë këtë frymë. Athina
mbante në fuqi "ligjin e luftës",
shpallur në vitin 1941.

VVVVV. . . . . Kloni, rrethimi fizik i kufirit,
"brezi i butë", bunkerizimi i ven-
dit, e bëri Shqipërinë një shtet tip-

"Hate speech", si momenti
frankeshtajn i mediave që i krijuam vetë
Përqasje mendimi i fenomenit në median online dhe jo vetëm

Dr. Monika Stafa

ik të vetëviktimizuar për shkak të
rendit të ri botëror të pasluftës.
Qindra mijëra bunkerë mbollën
gjithë hapësirën shqiptare. Kufiri
është edhe sot një burim
psikologjik i fjalës së urrejtjes. Ku-
firi sot është refuzimi i vizës, voni-
mi me procedura, fyerja e një
nëpunësi në doganë.

VI.VI.VI.VI.VI. Lufta e klasave edukoi bre-
za të tërë urrejtësish. Ajo ishte
burimi ideologjik i urrejtjes kolek-
tive, i urrejtjes që riprodhohet deri
në 3-4 breza, më shumë se gjakmar-
rja në kodet etnozakonore të veri-
ut. Kjo urrejtje e gjen edhe sot
armikun te tjetri brenda. Sh-
qipëria është ende në dy klasa: të
persekutuar e të papersekutuar,
komunistë e antikomunistë.

Megjithatë sot ka shumë

përkufizime mbi konceptin hate
speech/gjuha e urrejtjes. Shumë
prej nesh besoj, biem dakord që
"hate speech" është një fjalim, një
tekst, një shpallje që synon të sul-
mojë një person ose një grup të
caktuar, bazuar mbi racën, fenë,
origjinën etnike, orientimin seksu-
al, aftësitë e kufizuara ose bazuar
mbi gjininë e personit ose të grupit.
Në gjuhën e ligjit, shumë shtete e
avancojnë këtë përkufizim, duke
shtuar edhe të folurën, gjeste apo
sjellje që nxisin dhunë ose vep-
rime paragjykuese ndaj një perso-
ni apo një grupi. Që mund të jenë
të mbrojtur ose jo nga ligji. Për të
vijuar më tej, mendoj se duhet bërë
dallimi midis gjuhës së urrejtjes
nga disa koncepte të tjera të
përafërta, si diskriminimi, p.sh. Dis-
kriminimi kuptohet përgjithësisht
si një veprim ndryshe ndaj një per-
soni apo një grupi. Ose, e thënë
ndryshe, një trajtim më pak i fa-
vorshëm i një personi/grupi, nisur
nga prejardhja racore ose etnike,
gjinia etj.

Sot në Shqipërinë e dixhitali-
zuar, aksesi në internet është jo
thjesht një shërbim i nevojshëm,
por pjesë e të drejtave themelore
të njeriut. Vende të ndryshme të
BE-së e kanë atë pjesë të përfshirë
në legjislacionin përkatës të tyre.
Shërbimi nëpërmjet internetit sot

e përgjithmonë me hovin e ri
teknologjik është një premisë
themelore e jetës humane. Fenom-
eni i dixhitalizimit në veprimtari
të përditshme dhe kryerja e mjaft
shërbimeve të domosdoshme
nëpërmjet internetit, kanë bërë që
ky medium të jetë një faktor i
rëndësishëm, mungesa e të cilit
nuk mund të parashikohet më, se
çfarë mund të sjellë për veprim-
tarinë njerëzore.

Nëpërmjet komunikimeve on-
line çdo qytetar ka gjetur një
mënyrë të shpejtë shërbimi në
punën e përditshme të tij, por kjo
nuk është e vetmja risi pozitive që
ka sjellë interneti. Veprimtaria e
përditshme e intensifikuar, kohë
pas kohe e shërbimeve online, ka
treguar se ky shërbim është një

mundësi e pamatë e fjalës së lirë,
gjithmonë kur ajo moderohet bren-
da një vëzhgimi të kujdesshëm sa
u përket rregullave dhe kodeve
etike. Tek interneti, fjala e lirë ka
gjetur strukturën e duhur
teknologjike që shumëfishon hapë-
sirën, por edhe kapacitetet e kësaj
të drejte.

Por duhet të sjellim në vëmend-
je se përdorimi i internetit prej
publikut nuk është asfare i njëjtë
për nga cilësia prej përdorimit nga
ana e tij e mediave tradicionale siç
janë gazetat, radiot apo dhe televiz-
ioni. Këto subjekte audiovizive
vazhdimisht kanë pasur shumë
pak hapësirë për publikun për të
ndërvepruar dhe shumë më pak
mundësi që të flasë përmes tyre.
Ndërsa platformat online, mediat
online në përgjithësi i ofrojnë
mundësinë kujtdo të reagojë dhe
të ndërveprojë. Secili nga ne sot
mund të krijojë median e vet: një
website, faqe publike, një blog etj.
Në këto platforma publiku mbetet
aktiv dhe është kudo i pranishëm:
në elaborimin e informacionit, por
edhe të prodhimit të tij.

Të gjitha grupet shoqërore, ato
të interesit si dhe të ndryshme që
mbrojnë çështje të prekshme so-
ciale, janë sot të përfaqësuar e të
pranishëm në median online. Për-
parësitë e komunikimeve online, si

hapësira globale, informacioni i
pafundmë, komunikimi i shpejtë
dhe raportimi i informacionit etj.,
janë duke u përdorur gjerësisht
nga publiku i gjerë.

Natyrisht, zhvillimet progresive
të teknologjisë janë shoqëruar
edhe me fenomene e dukuri të til-
la si sharjet, ofendimet dhe fyerjet
në komunikimet online, duke rua-
jtur anonimatin e tyre të plotë.
Ndaj dhe liria e shfrytëzimit të
kësaj hapësire të gjerë, keqpër-
doret shumë më lehtë nga individë
dhe kategori njerëzish, të cilat mes
gjuhës së ashpër shpërndajnë me-
sazhe të urrejtjes dhe intolerancës.
Anonimati, i pranishëm gjerësisht
në internet dhe natyra e
teknologjisë me porta të hapura lu-
ajnë një rol negativ në këtë drejtim.

Shqipëria nuk
është një rast i
mirë për të studi-
uar gjuhën e ur-
rejtjes. Ajo nuk
ka reflektuar
probleme mad-
hore lidhur me
këtë çështje. Ajo
është një shoqëri,
e cila në çdo kënd
të saj frontal po
përpiqet të mod-
ernizohet dhe
rreziku për të
kaluar kufirin e
gjuhës korrekte,
gjithnjë e më
shumë ndaj gru-
peve më të dobë-
ta të shoqërisë,
po bëhet gjithnjë
e më i fortë.

Me zhvillimet
e hovshme të
platformave on-
line, burimi krye-

sor i lajmeve në hapësirën sh-
qiptare janë mjetet e komunikim-
it që përdoren gjerësisht nga pop-
ullata, si iPhone e të tjera forma
celularësh. Aty, çdo qytetar infor-
mohet direkt e pa u lodhur për të
rejat më të fundit të ditës nga
shumë portale që kanë nisur, filli-
misht nga gazetarë të thjeshtë e me
kontribut modest në tregun medi-
atik shqiptar por që më pas u vu
re, një dukuri e gjerë e përdorimit
nga ana e tyre, e emrave të zëshëm
të gazetarisë shqiptare. Këto vite
të fundit, një mjet i rëndësishëm
informimi dhe komunikimi u bënë
dhe rrjetet sociale. E vërteta është
se studime mbi këto portale ende
nuk janë kryer, por duhet të pra-
nojmë se përdorimi i gjuhës së ur-
rejtjes në komunikimet online ësh-
të mjaft i përhapur dhe i larm-
ishëm. Rastet më të shumta lidhen
me paragjykimet dhe urrejtjen që
kanë për bazë përkatësinë, orien-
timin apo bindjet politike të tjetrit.
Duke qenë se moderimi i këtyre
platformave është i ulët, ky është
një aspekt që meriton t'i kushtohet
një vëmendje e veçantë. Në shu-
micën e kohës, media ka qenë gjith-
monë një pasqyruese e përher-
shme e debateve politike në vend,
duke marrë prej kohës së saj, gjithë
vëmendjen e mundshme, pavarë-
sisht nëse kanë pasur mjaf-

tueshëm interes publik, çështjet e
ngritura nga ajo. Madje jo në pak
raste shpjegimi politik, ka qenë
kryesor edhe në pasqyrimin e
lajmeve të sektorëve të tjerë si eko-
nomia, sociale apo dhe kronika e
zezë. Në këto shkrime shfaqet ndër
të tjera edhe një tipar karakteri-
zues i medias shqiptare, ku titulli
është gjithmonë sensacional, ndër-
sa përmbajtja lë për të dëshiruar.
Kur të afërmit e viktimave mbi të
cilët është kryer krimi intervisto-
hen, në të gjitha rastet ngjarja tra-
jtohet me ngjyrime të errëta, pa
dalluar në përmbajtje se çfarë për-
bën në të vërtetë interes publik.
Ndërsa shkrimet për problemin e
madh social që ka shkaktuar këtë
ngjarje të rëndë, janë gjithmonë e
më të rralla, analizat po ashtu që
prekin problemin në plagë, mun-
gojnë thuajse fare. Shkrimet e
ngarkuara emocionalisht pro-
vokojnë tendencën për inate e
mëri, si dhe ndjenjën e hakmarrjes
sidomos te brezi i ri. Në raste të
tjera inatet marrin dhe natyrë rac-
iste, duke përbërë në të njëjtën
kohë edhe dhunë verbale. Interesi
më i lartë publik qëndron te trajti-
mi i ngjarjeve dhe analizimi i tyre,
në mënyrë që të reflektohet në
çfarë situate ndodhet shoqëria sh-
qiptare dhe jo te dhimbjet emocio-
nale që shkakton ngjarja e rëndë.
Çështjet e mëdha politike gjithash-
tu, apo dhe mungesa e informa-
cionit te gazetarët për çështjet
ndëretnike dhe pasiguria e tyre
për t'i trajtuar me profesionalizëm
këto raste, shkaktojnë herë pas
here një situatë virale të dukurisë
apo fenomenit, duke nxitur më tej
gjuhën e ashpër mes grupeve apo
individëve të shumtë.
PËRFUNDIME

Duke vëzhguar në vijimësi
hapësirën shqiptare të medias on-
line, mund të arrijmë në disa kar-
akteristika të përgjithshme që
kanë të bëjnë me problemet etike,
në gjuhën e përdorur në këto hapë-
sira.

Së pari, rendisim se rastet e
shumta të përdorimit të gjuhës së
urrejtjes, atakimet personale dhe
përdorimi i fjalorit banal ndeshen
përgjithësisht në të gjitha platfor-
mat informative online dhe jo
vetëm. Ato nuk kanë vetëm lidhje
me ngjarjet politike në vend, por
fyerjet dhe sharjet vlejnë edhe për
ngjarje të zhvillimeve ndërko-
mbëtare. Madje duhet të dallojmë
se gjuha e urrejtjes politike për-
doret shumë më dendur se gjuha e
urrejtjes me bazë etnike, fetare,
racore etj.

Së dyti, po duket se gjuha e ur-
rejtjes nuk është më e përdorshme
vetëm nga faqet online që rapor-
tojnë lajmin apo shkrimin. Por qën-
drime tej limiteve të vendosura ka
sidomos në komentet e hapësirave
mediatike në faqet e tyre. Gjuha
denigruese, fyerjet dhe sulmet per-
sonale janë disa herë shumë më të
theksuara te ato, sesa në vetë shk-
rimet. E gjitha kjo vjen për arsye
të përzgjedhjes jo në mënyrë pro-
fesionale të komenteve dhe
mangësisë që shihet të ketë vetë
stafi i portaleve.

Opinioni i   Ditës
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HIENAT "VORIO-EPIROTE" NË OSBE
Nga SHABAN MURATI(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... në Varshavë nga 11 deri 22 shtator, mori
pjesë edhe një e ashtuquajtur "Shoqatë
kombëtare e Vorio-Epirit 1914". Në sesio-
nin e 10 të kësaj konference të OSBE iu
dha fjala edhe të ardhurit të kësaj të ash-
tuquajture shoqatë dhe ai shpall në këtë
konferencë të OSBE se "Zgjidhja e mbi-
jetesës së grekëve në Epirin e Veriut, në
shtëpitë e tyre stërgjyshore është zbati-
mi i Protokollit të Korfuzit të vitit 1914 të
nënshkruar nga Shqipëria, që parashikon
statutin e Autonomisë".

Natyrisht nuk të habit dhe as mund të
denjosh të merresh me përçartjet e folk-
loristëve të paguar të nacionalizmit grek,
që kanë mbi 105 vjet që rivendikojnë ter-
ritoret e Shqipërisë së Jugut. Por ajo që
ngjall shqetësim është fakti i papran-
ueshëm që një forum i OSBE, si konfer-
enca vjetore e zbatimit të dimensionit
human, lejon në tribunën e vet të propa-
gandohen ide separatiste dhe irredentiste
kundër një shteti anëtar të OSBE si Sh-
qipëria.

Konferencën e organizoi ODIHR-i, që
është Zyrë e OSBE dhe që i merr fondet
nga shtetet anëtare të OSBE. Madje në
dokumentet e ODIHR-it thuhet qartë se
buxheti i konferencës për dimensionin
human është miratuar nga shtetet
anëtare të OSBE. Bazuar në vendimet e
Këshillit të Përhershëm të OSBE nr. 1256
dhe 1265 të korrikut të vitit 2017 është
vendosur për organizimin, çështjet që do
të trajtohen dhe rendin e ditës të konfer-
encës së zbatimit të dimensionit human,
dhe për mbajtjen e saj në Varshavë nga
11 deri 22 shtator 2017.

Duke qenë konferencë e organizuar
nga një institucion i OSBE, me një ven-
dim të Këshillit të Përhershëm të OSBE,
me miratim të OSBE dhe me buxhet të
OSBE, është e paraditur që konferenca
nuk duhet kurrsesi të lejojë cenimin dhe
sulmet kundër sovranitetit dhe integri-
tetit territorial të shteteve anëtare. Kon-
ferenca nuk mund të lejojë që të bëhet
tribunë e organizatave ekstremiste, që riv-
endikojnë territore të shteteve anëtare.
Karakterin e saj të hapur rivendikues ter-
ritorial, separatist dhe antishqiptar, e ash-
tuquajtura "shoqatë e Vorio-Epirit 1914"
e ka qysh në emërtimin e saj.

Nuk mund të justifikohen organiza-
torët me temën e kësaj konference, që
organizohet çdo vit si platformë për 57
shtete anëtare, për partnerët e OSBE në
bashkëpunim, për strukturat e OSBE, për
shoqërinë civile, për organizatat ndërko-
mbëtare dhe për aktorët e tjerë relevantë.
Askush nuk mund ta kuptojë se në cilën
kategori e kanë përfshirë organizatorët
këtë të ashtuquajtur shoqatë të të ashtu-
quajturit "Vorio-Epir", e cila nuk është as
shoqatë e legalizuar në Shqipëri dhe
mund të jetë një krijim i shërbimeve të
fshehta të një shteti tjetër, fqinj me Sh-
qipërinë. Nuk mund të mos lindë pyetja
se si është e mundur që të pranohet pjesë-
marrja në një konference të organizuar
nga OSBE e një shoqatë fantazmë, pa i
kërkuar as identitetin legal dhe as sh-
tetësinë e saj.

Është e habitshme lehtësia e sjelljes së
organizatorëve, të cilët nuk kanë veri-
fikuar fare se nga cili shtet vjen kjo e ash-
tuquajtur shoqatë dhe nëse i ka kreden-
cialet, që të flasë në emër të një minorite-
ti, që jeton në një shtet tjetër, në Shqipëri.
Nuk e besoj se organizatorët e konferencës
së ODIHR-it në Varshavë do të ishin
treguar kaq neglizhentë dhe do të kishin
lejuar të merrte pjesë në konferencë dhe
t'i jepnin fjalën ndonjë organizate apo sho-
qate nacionaliste nga Ukraina, që riv-

apo inaktivitetin e Shqipërisë në drejtim
të mbrojtjes së interesave të saj dhe të
marrjes së masave parandaluese për ngjar-
je të papëlqyeshme, që cenojnë sovranite-
tin dhe integritetin e vendit. Vendimi për
organizimin e konferencës së Varshavës,
për çështjet që do të trajtohen dhe për kat-
egoritë e subjekteve, që do të ftohen në të,
janë marrë qysh në korrikun e këtij viti.
Ka pasur plot kohë që Shqipëria, si shtet
anëtar me të drejta të barabarta dhe me
të drejtë vetoje si shtetet e tjera, dhe që
kontribuon në buxhetin e OSBE, të ven-
doste veton ndaj pranisë së shoqatës sep-
aratiste, që rivendikon territoret e saj.
Shqipëria duhet t'u kishte bërë të qartë
paraprakisht shteteve partnere në OSBE
që ajo nuk mund të tolerojë pjesëmarrje
në tribunat e OSBE të shoqatave separat-
iste, që rrezikojnë integritetin territorial
të saj. Jam plotësisht i bindur se edhe sh-
tetet e tjera anëtare do ta kishin mirëkup-
tuar këtë qëndrim, sepse asnjë shtet
anëtar i OSBE nuk do lejonte që shoqata
të krijuara në një shtet tjetër kundër sov-
ranitetit të tyre, të merrnin pjesë në një
konferencë ndërkombëtare, të paguar
edhe me paratë e shtetit të cenuar anëtar.

Ka edhe një element tjetër të natyrës
diplomatike lidhur me atë ngjarje. Duke
përdorur të drejtën e replikës, përfaqësue-
si i Shqipërisë i është përgjigjur provoka-
cionit të të ashtuquajturës "shoqatë të
Vorio-Epirit 1914". Nga pikëpamja profesio-
nale përfaqësuesi i Shqipërisë duhej t'i ish-
te shmangur një përgjigjeje të gjatë justi-
fikuese për politikën zhvillimore të qever-
isë në zonën e Himarës, sepse diplomacia
nuk bën polemikë në një mbledhje ndërko-
mbëtare me dikë, që nuk përfaqëson një
shtet dhe që nuk ka identitet legal. Për-
faqësuesi i Shqipërisë do të duhej të pro-
testonte për pjesëmarrjen e të ashtuquaj-
turës shoqatë, të kërkonte largimin e men-
jëhershëm të saj dhe të denonconte pro-
pagandën rivendikuese ndaj integritetit
territorial të shtetit shqiptar. Duke iu drej-
tuar përfaqësuesve diplomatikë të 57 sh-
teteve pjesëmarrëse të konferencës, do të
duhej të kishte sqaruar dhe hedhur posh-
të artifisin historike të të ashtuquajturit
Protokoll të Korfuzit, i cili është një letër
e vdekur pavlerë, që nuk u ratifikua kur-
rë as nga qeveria e Shqipërisë e Mbretit
Vid dhe as nga parlamenti i Greqisë.

Meqë është edhe rasti: konstatohet një
qëndrim jo i drejtë dhe asimetrik i shtetit
shqiptar gjatë vitit 2017, kur disa herë me
radhë Ministria e Jashtme e Greqisë dhe
deri presidenti i Greqisë kanë ndërhyrë në
mënyrë flagrante në punët e brendshme
të Shqipërisë dhe nuk kanë marrë përgjig-
jet e duhura adekuate nga institucionet
shqiptare. Madje, ishte tepër përulëse për
dinjitetin e Shqipërisë kur sulmit dhe
ndërhyrjes së përsëritur në punët e
brendshme të Shqipërisë nga Ministria e
Jashtme e Greqisë në 26 korrik 2017 për
një objekt në Himarë iu përgjigj Ministria
e Kulturës e Shqipërisë. Heshtja e shtetit
shqiptar ndaj ndërhyrjeve të intensi-
fikuara të shtetit grek gjatë vitit 2017 në
punët e brendshme të Shqipërisë është
shpjeguar me formulën e vjetër inferiore
si "urtësi" nga zyrat shqiptare, dhe është
kuptuar si dobësi nga zyrat greke. Më të
saktë kanë qenë grekët. Zyrat shqiptare
ende nuk kanë mësuar se me heshtje dhe
me mbyllje goje nuk e mbrojnë as sovran-
itetin dhe as dinjitetin e Shqipërisë.
Përkundrazi, e shtojnë oreksin e hienave,
që edhe pas 105 vjetësh pavarësi duan të
na e shqyejnë sovranitetin dhe integrite-
tin territorial. I nxorën dhëmbët në OSBE,
por nëse vazhdohet të tolerohen, nuk du-
het të habitemi kur t'i shohim edhe në fo-
rume të tjera ndërkombëtare.

endikon territore polake, ose ndonjë shoqatë
ekstremiste të djathtë gjermane, që riv-
endikon portet polake.

Është normale që në konferenca të tilla
të ftohen apo të prano-
hen përfaqësues të par-
tive politike ose të sho-
qatave legale të mi-
noriteteve, që jetojnë
në shtetin përkatës. Do
të ishte normale të
merrnin pjesë përfaqë-
sues të disa partive
politike dhe të shoqat-
ave të shumta të mi-
noritetit grek të krijua-
ra në Shqipëri dhe që
mund të kishin rezer-
vat e tyre për kufijtë e
tolerancës së shtetit
shqiptar, i cili në të gjitha kohërat, që nga
koha e komunizmit e deri në kohën e
demokracisë, ka pasur kujdesin për t'u
dhënë minoritetit grek hapësira ligjore të
drejtash mbi mesataren e popullit shqiptar.
Madje dy partitë kryesore politike shqiptare,
PS dhe PD, në çdo legjislaturë janë kujdes-

ur që numri i deputetëve të minoritetit grek
në parlament të jetë disa herë më i madh
nga çfarë u takon nga numri i votuesve mi-
noritarë.

Është e papran-
ueshme që organiza-
torët e konferencës nga
Zyra e ODIHR-it të le-
jojnë në tribunën e
OSBE që pseudo-shoqa-
ta të dalin dhe të
paraqesin pretendime
territoriale separatiste
kundër një shteti
anëtar. Kjo bie në
kundërshtim të plotë
me të gjitha dokument-
et themelore të OSBE,
me Kartën e Helsinkit,
me Kartën e Parisit dhe

me të gjitha ministerialet dhe samitet e
OSBE.

Duke shqyrtuar këtë devijim të organi-
zatorëve të konferencës së Varshavës nga
mandati dhe nga qëllimet e konferencës dhe
të dokumenteve dhe të frymës së OSBE, nuk
mund të lesh pa prekur edhe përgjumjen

Katovica

Shqipëria duhet t'u kishte
bërë të qartë paraprakisht

shteteve partnere në OSBE
që ajo nuk mund të tolerojë

pjesëmarrje në tribunat e
OSBE të shoqatave

separatiste, që rrezikojnë
sovranitetin e saj.

Zyrat shqiptare ende nuk kanë mësuar se me heshtje
dhe me mbyllje goje nuk e mbrojnë as sovranitetin

dhe as dinjitetin e Shqipërisë.
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Që nesër të mos
i quajmë tradhtarë

A.R.DOSTI

Rezultatet e shkëlqyera në të
gjitha aktivitetet ndërko
mbëtare të 5 viteve të fun-

dit në sportin e karatesë të djaloshit
super të talentuar shqiptar Bekim
Basha [mbi 15 herë është ngjitur
në Podin e fituesit të tri vendeve
të para] si dhe vlerësimi i presiden-
tit të Federatës së Kosovës në këtë
sport z. Fadil Arifi, gjatë turneut
që po zhvillohet në Stamboll ku
Basha junior po shkëlqen serish,
më nxiten të shkruaj këto radhë.

"Ky djalosh është një thesar dhe
një diamant i yni mbarëkombëtar
i sportit të karatesë", citohet të
ketë thënë kreu i këtij sporti të
Kosovës, tashmë me shumë rezul-
tate të shquara ndërkombëtare e
olimpike, ku mjafton të për-
mendësh Majlinda Kelmendin dhe
i ke thënë të gjitha.

Bekimi 18-vjeçar që sot studion
për Juridik në UET është i biri i
ish-atletit të shquar të SK Tiranës
z.Murat Basha dhe rrjedh nga një
familje sa e persekutuar politikisht
deri në gjen po aq edhe patriote e
nacionaliste.

Djaloshi i talentuar Basha, kur
sera e atyre që kanë kohë që e kanë
braktisur dinjitetin e personalite-
tin e tyre kombëtar dhe fjala është
për racën e fëlliqur të politikës e
politikanëve tanë të pa fytyrë ësh-
të ndër të paktët sportistë sh-
qiptarë që po e nderon dhe e lartë-
son në çdo pjesëmarrje të tij
ndërkombëtare emrin e Atdheut të
vet. Flamurin e Himnin e tij Ko-
mbëtar po i bën krenar ashtu
sikurse edhe veten e familjen e tij.

Është 5 herë Kampion Ko-
mbëtar, 3 herë fitues i Kupës së
Shqipërisë, 4 herë Kampion
Mbarëkombëtar. Një vit më parë u
shpall Nënkampion i Botës në
peshën 68 kg. për të rinj në Umaga
të Kroacisë. U rendit i 9-i në Kam-
pionatin Europian po për të rinj në
Limasol të Qipros, po në 2016. Zuri
vendin e 5-të në Garat Elitë Euro-
piane në Sofje të Bullgarisë po me
2016. Pasi kaloi një dëmtim jo të
lehtë, ristarton shkëlqyeshëm me
pjesëmarrjet e tij gjithnjë për fla-
murin kombëtar shqiptar në
Leipsig e tash edhe në Stamboll.

Por, që pas vitit 2015 kur Lali
Eri mori frerët e Bashkisë së Ti-
ranës dhe gjëja e parë që beri mby-
lli sportin e karatesë të këtij sport
klubi duke e nxjerrë në rrugë. Su-
per talenti shqiptar falë dashamirë-
sisë dhe kuptimit të sportit në atë
këndvështrim që meriton. Bekimi
stërvitet e garon në rang klubi për
ekipin malazez të Omladinac nën
drejtimin e Trajnerit Zarko Rank-
ovic.

Asnjë lloj interesimi nga ana e
qeverisë dhe e shtetit shqiptar për
këtë djalosh sa të talentuar po aq
edhe atdhetar e patriot, i cili për-
pos ofertave shumë të leverdishme
financiare të disa vendeve të Eu-
ropës ka zgjedhur të konkurrojë e
të mbrojë vetëm ngjyrat e Sh-
qipërisë se tij. Asnjë lloj ndihme
financiare për të. Prej atyre që
harxhojnë miliona e japin tenderë
e koncesione pa fund, që abuzojnë
me ç' të munden e ç' kanë në dorë,
por vetëm për sojin, racën e xhin-
sin e tyre dhe kurrë jo për atë çka
lidhet me dinjitetin e personalite-
tin e kombit te tyre.

Po Bekimi nuk është i vetmi në
listën e harresës, injorimit e për-

buzjes që shteti shqiptar iu bën
xhevahireve të tillë sportive që
edhe bota e super zhvilluar i ka me
kokrra.

Kështu, falë kësaj politike anti-
kombëtare sportive nder vite Sh-
qipërisë i kanë ikur jo pak talente
të rrallë që më pas të detyruar
kanë garuar nën flamurin e
vendeve të tjera madje duke u
shpallur deri edhe Kampion Ball-
kani, Europë e botë.

Dhe rastet e peshëngritjes,
mundjes, atletikës, çiklizmit, bok-
sit, notit, kik -boksit, karatesë e deri
tek individë të veçantë edhe në
sportet kolektive si futbolli, bas-
ketbolli, volejbolli etj. janë të
shumtë e nuk kanë fare më nevojë
për komente të tepërta.

E që nesër, ashtu si rëndom e
zakonisht kur fajin ua lemë të
tjerëve dhe në jo pak raste edhe
vetë sportistëve e që nuk ngur-
rojmë deri sa edhe t'i quajmë e
etiketojmë edhe mercenare e
tradhtarë këto talente të rralla të
sportit kombëtar shqiptar të mos
detyrohen të braktisin atdheun e

tyre. Sot kërkojnë urgjentisht e më
shumë se kurrë fokusin e veçantë
dhe vëmendjen absolute të shtetit
e qeverisë shqiptare sa nuk është
tepër vonë.

Dhe ne që deri më sot i kemi
quajtur si njerëz e sportistë që na
braktisën e i kthyen kurrizin Sh-
qipërisë, harrojmë se po deri me sot
historitë tona të këtilla kanë
treguar e vërtetuar qartë e saktë
se kurdoherë ka qene Shqipëria ajo
që iu ka kthyer kurrizin e i ka brak-
tisur kurdoherë e në çdo kohë bijtë
e saj më të mirë.

Dhe kjo jo thjesht për faj të Sh-
qipërisë, se ajo e gjora nuk na ka
asnjë faj, por për faj të atyre që ai,
Atdheu ynë padrejtësisht ka pasur
e ka ende ne krye Dhe qenia e mon-
strave të tilla në krye të Shqipërisë
të paktën që prej 1944 e në vazh-
dim pa as më të voglin justifikim
na fajëson kokë e këmbë të gjithë
ne shqiptarëve kudo që jemi bren-
da apo jashtë Atdheut tonë.

Do të na ikin radhazi sikurse na
kanë ikur edhe Bekimi, edhe Lui-
za, edhe Izmiri, sikurse na iku dje

Majlinda, se cilës Atdheu mëmë
refuzoi t'i hapte dyert dhe ajo "Ko-
sova e pa rëndësishme" e shpalli
Kampione Europë, Bote, e deri
edhe Olimpike.

Vetëm në këto 5 vitet e fundit
50 medalje e trofe kombëtare e
ndërkombëtare të super talentit të
karatesë shqiptare, Bekim Basha
flasin shumë më tepër se ky ar-
tikull apo kjo thirrje e sinqertë e
imja jo vetëm si njeri i hershem i
sportit, por mbi të gjitha si një sh-
qiptar i ndershëm e patriot ndaj
kombit tim.

Të faleminderit për gjithçka ke
bërë e po bën për Atdheun tënd
Bekim, ti dhe familja jote!

Dhentë Zoti të marrëve e atij
vendi me se fundi t'u ketë ardhur
dëgjimi e shikimi i duhur prej
njerëzve normalë e të logjikshëm
dhe duke i thirrur arsyes, e duke
kuptuar se të marrit me sport
mund ta largoje rininë e atij vendi
nga rruga pa krye ku e kanë futur
prej vitesh, inshalla vënë sinqer-
isht dorën në zemër.

Do Zoti.....

Opinioni i   Ditës

Tregtia, biznesi dhe veprimet financiare do
ecin pak ngadalë në këtë periudhë. Nëse
nuk lëvizni me kujdes, do përballeni me
shumë probleme. Përqendrohuni te reali-
teti dhe kërkoni të mblidhni informacionet
që ju duhen. Racionalizoni iniciativat.

GAFORJA

DEMI

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Ju duhet një pushim pas trazirave të ko-
hëve të fundit. Priteni me kënaqësi këtë ditë
në të cilën mund të shijoni pak kohë në
qetësi. Pavarësisht se nuk do jetë spekta-
kolar, fillimi i javës do t'ju sjellë reflektimin
e nevojshëm.

Orët do kalojnë shpejt për shkak të humor-
it të mirë. Projekte të reja, eksperienca dhe
frymëzime të papritura. Do flisni me njerëz
që keni kohë që nuk i shihni. Një udhëtim
larg mund të transformojë pozitivisht jetën
tuaj. Argumente praktike dhe fituese.

Përkushtojuni financave tuaja. Përpiquni të
mbani bilancin aktiv, duke shmangur
shpërdorimin e kotë të parave. Në familje,
gjithashtu, do ju vlerësojnë për këtë. Hu-
mor të paqëndrueshëm dhe nerva të ten-
dosura për shkak të situatës së sotme.

Jeni pak të shqetësuar dhe ndoshta nuk
do arrini të gjeni ritmin e duhur. Provoni
t'i bëni gjërat një nga një dhe mos hum-
bisni kohë nëse dikush nuk ju kupton.
Keni dëshirë të shkëputeni pak nga ruti-
na e përditshme. Nuk do jeni më të gat-
shëm të  merrn i  përs ipër  shumë
përgjegjësi familjare.

Synoni lart! Do ju paraqiten mundësi të
mira për punën dhe karrierën tuaj, por
mos u mjaftoni me një ndryshim të çfarë-
doshëm, është momenti të guxoni! Jeni
në qendër të vëmendjes dhe nuk do ka-
loni pa rënë në sy.

Shumë angazhime në horizont. Mundësitë
për të ndryshuar profesion dhe detyrat e
reja mund të kërkojnë një sakrificë të vogël.
Disa shqetësime të lehta psikofizike ngad-
alësojnë hiperaktivizmin tuaj. Mbahuni fort,
fundjava është larg.

Qetësia dhe optimizmi ju shoqërojnë gjatë
gjithë ditës. Keni dëshirë për afirmim në
valën e rrethanave të favorshme dhe ng-
jarjeve interesante. Ndjeheni mirë, jeni në
formë dhe për më tepër keni shumë en-
ergji për të përfunduar projektet e shumta.

Falë motorit energjik që funksionon me
kohë të plotë do arrini të mbyllni disa detyra
që keni kohë që i keni lënë pas dore. Një
rregull i pashkruar, por që vlen gjithmonë,
sugjeron që është më mirë të mos ngatër-
roni miqësinë me biznesin.

Terapia më e mirë për të larguar men-
dimet e errëta për ju mbetet gjithmonë
udhëtimi. Nuk ka rëndësi destinacioni
apo kohëzgjatja, e rëndësishme është
nisja. Bëni pak pushim dhe mendoni më
pak për çështjet financiare. Çdo gjë do
zgjidhet, thjesht kini durim.

Dita do kalojë e qetë në situatën e sig-
urisë ekonomike maksimale, gjë që për
ju është pothuajse një gjendje ideale.
Ose, jo? Në planin e studimeve jeni të
favorizuar, mund të kaloni çdo provim me
rezultatet më të larta.

Sot jeni të hapur dhe të gatshëm, falë
Hënës te Shigjetari. Keni përreth miq të
sinqertë dhe në familje më në fund ju japin
mbështetje të plotë. Mos u fokusoni shumë
në gjërat e parëndësishme. Gjeni hapë-
sirë për objektivat afat gjatë.
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Bushiç, heroi i ndeshjes për vlonjatët me dy gola

Flamurtari mposht
Teutën 2-1 në "Niko Dovana"

Flamurtari i shkakton
humbjen e parë Teutës

në këtë kampionat, me
bregdetarët që lëshojnë
dhe vendin e parë në ren-
ditje. Kuqezinjtë arritën të
triumfojnë 2-1 në "Niko Do-
vana", në një ndeshje të
luftuar dhe që solli emo-
cione. Takimi nis men-
jëherë mirë për miqtë nga
Vlora, të cilët kalojnë në
avantazh që në minutën e
tretë. Kamara futet në zonë
nga krahu i djathtë i zonës
dhe pason në qendër për
Bushiç, i cili në pozicion
ballor me portën godet le-
htë topin dhe shënon. Fla-
murtari tregohet domin-
ues në këtë fraksion loje
dhe në minutën e 37-të dy-
fishon shifrat. Siljanovski
pason një top në qendër të

zonës që nga krahu i djathtë
dhe Bushiç e godet saktë duke
e dërguar në rrjetë me kroat-
in që realizon golin e dytë per-

sonal në këtë përballje. Në
pjesën e dytë Teuta përpiqet
të ndryshojë diçka në lojën e
saj dhe në minutën e 74-ët do

të gjejë penalltinë që rihap
takimin. Kryesori Cjapi ako-
rdon një penallti pas ndë-
rhyrjes së asistentit të tij dhe
nga pika e bardhë Lena ga-
bon, por ndërhyn menjëherë
Hila që shfrytëzon grush-
timin e Nurkoviçit dhe e sh-
tyn topin në rrjetë. Por rezu-
ltati nuk do të ndryshojë më
deri në fund të 90 minutëshit
dhe Flamurtari siguron një
sukses që e lejon të mbërthe-
jë Teutën në kuotën e gjash-
të pikëve, ndërsa durrsakët
lënë vendin e parë, që tash-
më kryesohet nga dyshja
Skënderbeu-Kukësi.

Trajneri e ka me gjyqtarin
Duro akuzon Cjapin: Penalltia

inekzistente riktheu Teutën në lojë
Trajneri i Flamurtarit, Shpëtim Duro, ka akuzuar

gjyqtarin Kreshnik Cjapi se ka ndikuar takimin e
djeshëm duke u munduar të kthente në lojë skuadrën
e Teutës me një penallti që nuk ekzistonte. Pas për-
fundimit të ndeshjes, në "Gol pas Goli", ai theksoi se
gjyqtari kishte rënë pre e presionit që i kishin bërë
lojtarët në fushë. "Sigurisht që është një fitore
shumë e rëndësishme për momentin se ishte një
Teutë që mori 6 pikë në dy javët e para. Por e kam
thënë që jemi më lart se ky kundërshtar, kemi difer-
enca me Teutën dhe e tregoi fusha e lojës,. Më erdhi
keq se që në pjesën e parë mund të përfundonte 4
apo 5-0 po nuk i shënuam. E rëndësishme ishte fitor-
ja, në pjesën e dytë Teuta nuk kishte rast deri në
minutën e 75-të, i futi në lojë Cjapi me atë penallti
inekzistente. Arbitri futi në lojë Teutën, se nuk kish-
in asnjë ide apo rast për të shënuar deri atëherë. Nuk
kishin krijuar asnjë situatë deri atëherë, ndërsa ne
kishim raste për të mbyllur ndeshjen me 3-0".

Aliev, Kale dhe Bakaj shënojnë. Sulmi duket gati për ndeshjen e fortë të fundjavës

Kukësi gola dhe pikë ndaj Laçit,
kampionët gati për Skënderbeun
Verilindorët thyejnë 3-0 kurbinasit

Jeton Selimi

Kukësi shpërthen
kundër Laçit duke
shfaqur një futboll

të bukur ofensiv. Kampionët
në fuqi çmontojnë kurbina-
sit dhe ruajnë ritmin e ekipe-
ve kryesuese. Trajneri
Milinkoviç mund të marrë
frymë lirisht pasi ekipi i
përgjigjet në fushë, mbi të
gjitha reparti i sulmit që ish-
te në një ditë super. Kukësi
e nis me marshin e pestë
sfidën kundër Laçit, ofensi-
va verlindore kombinoi
bukur në minutën e 8-të, por
goditja e Gurit ishte qen-
drore ndërsa Kale reklamoi
një penallti për prekje të to-
pit me dorë. Në të 28-tën
Aliev dhe Bakaj dhurojnë
spektakël, por i tillë ishte
dhe reagimi i Gentian Sel-
manit, që luftoi duke i mo-
huar kënaqësinë golit Baka-
jt. Bakaj sërish 3 minuta më
vonë, i vetëm brenda në zonë
kërceu fuqishëm duke devi-
juar topin me kokë, këtë herë
Selmani ishte thjeshtë me
fat teksa shoqëroi topin me
sy që shkon ngjitur me sh-
tyllën pingule. I njëjti për-
fundim edhe në minutën e
35-të me ndryshim e vetëm
që ishte Aliev ai, i cili provoi

me kokë të dërgonte topin në
kuadrat. Laçi kundërpërgjig-
jet me një goditje të fortë të
Ansi Nikës nga jashtë zonës

që e detyroi portierin Koliqi
të reagojë në dy kohë. Kukë-
si e mbyll pjesën e parë në
sulm. Guri kërkoi t'i jepte

zgjidhje i vetëm sfidës me një
aksion personal duke mos
shërbyer për askënd, në fund
nuk arrin të gjejë hapësira

për të kërcënuar portën e
Laçit. Në fillimin e pjesës së
dytë Kukësi i afrohet sërish
golit të avantazhit me Elis
Bakajn. Fantazisti provoi të
gjente cepin e largët të portës
së Selmanit, por topi shkoi
ngjitur me shtyllën pingule.
Kukësi arriti të gjej golin e
avantazhit në minutën e 62-
të pas një rrëmuje në zonë ku
kthesa e Aliev gjeti devijimin
me fat duke zhbllokuar rezul-
tatin. Laçi arrin të barazojë
shifrat shume shpejt, Xhixha
i shkëputet mbulimin të
mbrojtjes, por gjyqtari i takim-
it anulon gjithçka për pozicion
jashtë loje. Elton Kale
hipotekoi tre pikët e Kukësit
në minutën e 77-të me një gol

SUPERLIGA
JAVA E 3-të

TË SHTUNËN
Lushnja - Kamza 0-0
Luftëtari - Vllaznia 0-0
Skënderbeu - Partizani 2-0

TË DIELËN
Kukësi - Laçi 3-0
Teuta - Flamurtari 1-2

RENDITJA
Skuadra N P
Skënderbeu 3 7
Kukësi 3 7
Flamurtari 3 6
Teuta 3 6
Luftëtari 3 4
Vllaznia 3 4
Laçi 3 3
Kamza 3 2
Lushnja 3 1
Partizani 3 1

TRAJNERI I
KUKËSIT

Trajneri i Kukësit,
Mladen Milinkoviç,

pas ndeshjes me Laçin, në
prononcimin për Super-
Sport, u shpreh se rezul-
tati i këtij takimi ishte pak
i ekzagjeruar, ndërsa thek-
soi se sulmuesi Rauf Alijev
harxhon shumë energji
duke vrapuar gjatë
ndeshjeve dhe e ka shumë
të vështirë të përshtatet
me atë çfarë skuadra i
kërkon. "Jam dakord që në
pjesën e parë nuk ishim të
qetë, megjithatë dua të uroj
lojtarët për fitoren. Iu
thashë në pushim të
ndeshjes që duhet të jemi
të qetë dhe jo kaq nervozë.
Sulmuesit tanë ishin në
presion para ndeshjes. Si-

domos edhe ngaqë gazetat
kishin shkruar që sulmuesit
nuk prodhojnë gol. Në pjesën
e parë kemi pasur raste me
Bakaj, sulmuesin Guri dhe
Alijev. Ishte një moment i

keq, sepse edhe ata janë
njerëz dhe ndikohen nga kri-
tikat. Besoj se ishte një fi-
tore e merituar, pavarësisht
se rezultati ishte pak i ekza-
gjeruar. Laçi është një ekip
i mirë dhe e di çfarë kërkon
ne fushën e lojës. Alijevi
vrapon shumë. Konsumoi
shumë forca në ndeshjen me
Partizanin. Ai është mësuar
me ketë mënyrë loje në Az-
erbajxhan. E kemi vështirë
të komunikojmë se flet
vetëm turqisht dhe rusisht.
Besoj se në vazhdim do të
kuptojë se çfarë kërkojmë
ne",-mbylli prononcimin e
tij, trajneri i Kukësit, Mlad-
en Milinkoviç.

fantastik. Sulmuesi brazilian
sheh daljen e portierit dhe me
një trajktore të pakapshme
dyfishoi rezultatin. Në fundin
e ndeshjes kishte kohë dhe
për lavdinë e Elis Bakajt. Sul-
muesi kryeqytetas asistohet
nga Kale në mënyrë të sh-
këlqyer në zonë, lëviz bukur
duke shmangur mbrojtësit
laçian për ta dërguar topin në
shtyllën e dytë të Selmanit.
Kukësi i lëshon në këtë
mënyrë një sinjal të pastër
Skënderbeut në ndeshjen më
të rëndësishme të javës së
ardhshme.

TRAJNERI
I LAÇIT

Trajneri i Laçit, Stavri
Nica, në intervistën

për SuperSport, pas
ndeshjes me Kukësin, ka
paralajmëruar largimin
nga skuadra kurbinase.
Duket se nisja jo aq e
mirë e kampionatit, me
një fitore dhe dy humb-
je, e ka mërzitur tra-
jnerin.  Këtë ai  e ka
shprehur edhe në pron-
oncimin pas ndeshjes.
Gjithsesi, tashmë pritet
që drejtuesit të konfir-
mojnë zyrtarisht
largimin e trajnerit
Nica. "Nuk flas më për
ekuilibër se i prishi vetë
skuadra, unë i di arsyet,
se ardhja e lojtarëve që
pretendonin për të rritur

më mirë cilësinë, kanë
ardhur pa stërvitje. Ata
rrinë në hotel, flenë, mua
më duhet të merrem me
djemtë e rinj. Është shumë
e vështirë se të krijosh

skuadër me lojtarë në Su-
perligë, e shoh që e kanë
të vështirë të përballojnë
skuadra që kanë lojtarë
me përvojë. Kanë lojtarë
që kanë rendiment, në
momente kyçe të godasin,
si në ndeshje me Luftë-
tarin. Me Partizanin ish-
te fat, ndeshja me Luftë-
tarin dhe sot (dje) tregoi
se nuk kemi skuadër me
kualitetet që të ketë ren-
diment. Nuk pres rendi-
ment nga kjo skuadër pa
ardhur lojtarë që të jenë
në cilësinë e lojtarit të Su-
periores",-mbylli pronon-
cimin e tij, trajneri i
Laçit, Stavri Nica.

Milinkoviç: Përgëzoj lojtarët,
por rezultati ishte i ekzagjeruar

Nica paralajmëron largimin nga
Laçi: Nuk vazhdohet kështu
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MOTO GP

Markez
i pari në
Aragon,
Rosi i pesti!
Mark Markez fiton

në pistën e Ara-
gon. Piloti i Hondas
regjistron suksesin e
pestë në ketë botëror të
MotoGP. Markez ka ar-
ritur të fitojë në sh-
tëpinë e tij përballë
publikut të tij, duke
lënë pas Pedrosën dhe
Dukatin me Lorencon
që bëri një paraqitje
dinjitoze. Një pod i
gjithi spanjoll. Heroik
ishte dhe Valentino
Rosi me Yammahan, i
cili pas atij dëmtimi të
rëndë u pozicionua në
vendin e pestë duke
rrëmbyer duartrokitjet
e të gjithë të pranish-
mëve. Pasi tij u rendit
shoku i skuadrës Vina-
les. Garë krejtësisht
për t'u harruar për An-
drea Dovicioso, që nuk
mundi dot të shkonte
më shumë se vendi i
shtatë, duke i dorëzuar
kreun në renditje, ri-
valit Mark Markez, i cili
tashmë ndodhet 16
pikë para italianit. Në
Aragon, Markez ishte
dominues gjatë gjithë
kohës. Kampioni në
fuqi lëshoi një mesazh
të e nisi garën nga ven-
di i pestë dhe e përfun-
doi i pari, duke i
lëshuar një mesazh të
qartë rivalëve. 16 pikë
distancë kur kanë
mbetur edhe 4 gara nga
fundi nuk janë shumë,
por forma e Markez të
lë të kuptosh se do të
jetë sërish ai mbreti i
botërorit të Moto Gran
Prix.

KOMBËTARJA

Grezda: Me Spanjën ndeshje e madhe,
fanellën dua ta ndërroj me Iskon

Lacio e Strakoshës kalon pa vështirësi në Veronë. Ajeti mposht Memushajn

Sampdoria leksion Milanit,
D'Ambrozio nderon Interin
Kuqezinjtë mposhten 2-0 në "Marasi"

BUNDESLIGA

Hanover pa humbje,
Këlni merr pikën e parë

Këlni mori pikën e parë në këtë sezon të Bundes
ligës, pasi ndali në një barazim pa gola, Hanover

96, skuadrën surprizë të këtyre 6 javëve të para. Në
"HDI Arena" u zhvillua një
ndeshje pa shumë emocione
edhe pse rastet për gol nuk mu-
nguan. Hanoveri që nuk ka pë-
suar asnjë humbje në këtë se-
zon, iu afrua golit në dy raste
në minutat e para me Bebou në
të 6-tën dhe Fullkrug në të 12-
tën por asnjëri prej tyre nuk
arriti ta dërgonte topin në rr-
jetë. Në të 31-tën kishte një
mundësi të mirë edhe Sane, por pa mundur të reali-
zojë. Ndërkohë, pjesa e dytë nuk prodhoi pothuajse
asgjë me Hanoverin dhe Këlnin që ndanë nga një pikë.

SPORT

Eros Grezda po i pret me
shumë entuziazëm dy

ndeshjet e fundit elimina-
tore të Botërorit Rusi 2016,
ndaj Spanjës në transfertë
dhe me Italinë në "Loro Bo-
rici". Helmimi i papritur në
prag të takimit me Maqe-
doninë jo vetëm që e la jas-
htë formacionit me fqinjët
tanë, por i la pasoja fizike,
që gjithsesi nuk e ndalën
për t'i dhënë fitoren Os-
ijekut në përballjen me një
rival direkt si Hajduku i

Splitit. Në një l dhe me
"Zona Gol" deklaroi se sfidat
me Italinë dhe Spanjën janë
mundësi që të jepen një
herë në jetë. "Ishte një mo-
ment i keq kur u helmova
e kam vuajtur edhe në
ekipin tim. U aktivizova më
Hajdukun dhe shënova gol

në minutat e fundit. Kam
humbur diçka fizikisht, por
tani jam më mirë. Kam
shënuar edhe një në kupë.
Me Hajdukun ishte më i
rëndësishëm, sepse u
shënua në derbi ndaj një
skuadre rivale për vendin e
tretë. Ishte në minutën e

fundit dhe të shijon më
shumë. Isha shumë i gë-
zuar, sepse i dhashë tri pikë
skuadrës sime." Grezda po
stërvitet individualisht në
Beograd për të qenë në
formën më të mirë të
mundshme për ko-
mbëtaren, pasi shpreson të
aktivizohet me Panuçin si
me Spanjën dhe Italinë.
"Në Spanjë është ndeshje
më e madhe, sepse me Ital-
inë kam debutuar. Nëse do
të më jepet mundësia dua ta

ndërroj fanellën me Iskon".
Kampionati kroat sikurse
ka ndodhur me disa lojtarë
të kombëtares shqiptare
shihet si trampolinë nga
Grezda për të kaluar në një
nga ligat më të forta euro-
piane. "Unë sapo kam
ardhur të Osijeku dhe jam
shumë i lumtur këtu. Ka-
mpionati kroat të lejon të
shkosh në një kampionat
më të fortë. Kampionati
gjerman më pëlqen, gjith-
ashtu, edhe ai spanjoll."

Jeton Selimi

Një gol në minutat e
fundit i ka dhënë In
terit suksesin e

rëndësishëm 1-0 përballë
Xhenoas, duke mbajtur
zikaltërit pranë kryesuesve
të Juventusit dhe Napolit.
Skuadra e drejtuar nga Spa-
leti, pavarësisht rasteve të
krijuara, nuk kishte arritur
të gjente rrugën e rrjetës në
këtë duel. Por një goditje nga
këndi e Zhoao Marios në
minutën e 88 gjeti në zonë
D'Ambrosion, i cili me kokë
dërgoi topin pas krahëve të
Perin për t'i dhënë tre pikët
zikaltërve.

Edhe Lacio e Thomas
Strakoshës po ecën me ritëm
të shkëlqyer për zonën e
Europës. Portieri shqiptar
dhuroi një tjetër paraqitje të
mirë sot në suksesin 3-0 të
Lacios në fushën e Veronës.
Dy gola të Imobiles dhe një i
Marusiç siguruan tre pikët
për ekipin e kryeqytetit ital-
ian që në këtë sezon ka pre-
tendime për të qëndruar sa
më pranë kreut dhe për të
siguruar një vend në zonën
e Ligës së Kampioneve. Fes-
të kishte edhe për Arlind
Ajetin, Krotone i të cilit
mundi me shifrat 2-0 Ben-
eventon ku titullar ishte
Ledian Memushaj. Për
skuadrën e Krotones, kjo ish-
te fitorja e parë në këtë se-

zon në Serinë A, ndërsa Ben-
evento mbyll tabelën pa pikë
dhe me një golavarazh -15
pas 6 ndeshjesh.
DËSHTON MILANI

Tifozët e Milanit kanë fil-
luar të kuptojnë pak nga pak
se plani për t'u kthyer sa më
shpejt në Ligën e Kampion-
eve nuk do të jetë aq i thjesh-
të sa kishte parashikuar klu-
bi në verë kur shpenzoi qin-
dra miliona euro për të ndër-
tuar skuadrën nga e para.
Trajneri Montela vazhdon
eksperimentet për të gjetur
rreshtimin e duhur të ku-
qezinjve dhe kjo sot i ka
kushtuar humbjen e dytë në
kampionat skuadrës, në
transfertën e komplikuar në
fushën e Sampdorias. Mon-
tela kishte vënë edhe sot në
fushë rreshtimin me 3 në
mbrojtje, i cili kishte funk-
sionuar ndaj skuadrave që
luftojnë për mbijetesë. Por
Sampdoria e këtij sezoni
duket se do të jetë mes

skuadrave që kërkojnë Eu-
ropën dhe këtë e tregoi më
së miri ndaj Milanit në një
ndeshje ku kontrolloi mjaft
mirë ofensivën e skuadrës
mike si dhe tentoi disa herë

të gjente golin. Ndeshja u
vendos në pjesën e dytë dhe
kishte për protagonist pikër-
isht një nga pjesëtarët e
treshes së mbrojtjes kuqezi,
Kristian Zapatën. Pas një

Kuqezinjtë e Tetovës

Shkëndija e pandalshme,
fiton dhe blindon kreunNë Tetovë askush nuk

ka dyshime: Ky ësh-
të viti i duhur për Sh-
këndijën që të fitojë titul-
lin. Entuziazëm i përlig-
jur nga ecuria e skuadrës,
me kuqezinjtë që fituan 2-
1 në fushën e FK Skopjes.
Një sukses me përmbysje
për Shkëndijën, që e pa
veten në disavantazh në
të 20-ën, pasi Mishevski
realizoi për vendasit. Be-
sart Ibraimi riktheu në
lojë tetovarët përpara
pushimit ndërmjet
pjesëve, ndërsa goli i fi-
tores për kuqezinjtë
mban firmën e Ferhan

Asanit, dhjetë minuta për-
para fundit të ndeshjes. Ky
ishte suksesi i gjashtë për
Shkëndijën në shtatë javë të
luajtura në Ligën e Parë
maqedonase, me Shkëndijën

që është skuadra e vetme
që nuk e njeh humbjen në
këtë start të sezonit, si
edhe ekipi me sulmin më
të mirë, me plot 23 gola të
realizuar.

SERIE A

JAVA E 6-të

REZULTATET

Roma-Udineze 3-1
SPAL - Napoli 2-3
Juventus - Torino 4-0
Sampdoria-Milan 2-0
Kaljari-Kievo 0-2
Krotone-Benevento 2-0
Inter-Xhenoa 1-0
Verona-Lacio 0-3
Sasuolo-Bolonja 1-0

harkimi në zonë në minutën
e 72-të, ai uli topin në
mënyrë perfekte për kushër-
irin e tij që luan për Samp-
dorian, Duvan Zapatën, i cili
e falënderoi duke e dërguar
sferën në rrjetë. Më pas, një
tjetër gabim i mbrojtësit në
minutën e 91-të i dha
mundësinë edhe Alvarez të
kalonte Donarumën, duke i
dhënë suksesin 2-0 skuadrës
së drejtuar nga Xhampaolo.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një doktor... i Fritz Lang
6. U paraprinë hoteleve.
11. Kush nuk ka... nuk ha
13. Eshtë djall
14. Një mund të ketë i rrallë.
15. Ishin  perëndi të Samotrakias.
17. Institucione Botuese Autonome.
18. Eshtë infeksion në bark
20. Fundi i një samurai.
21. Një markë kafeje.
22. Mbyllin një  hark.
23. Mund të jetë emërore.
25. Ishte muzikanti që nuk përsriste.
28. Në krye të avokatëve.
29. Qerre pa qe.
30. Një pjesë e adoleshentëve.
32.  Një banor imagjinar i planetit të kuq.
35. Nuk shuhej dot nga Tantali.

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

36. Desnuda e Goya-s.
37. Ruhet ajo sportive.
39. Vetëvrasja e samurait.
41. Drita pa kufizj.
43. Eshtë yll i skuadrës.
44. I dashuri i Aidas.
46. Eshtë zhurmë
47. Ishte lulja e harresës.

VERTIKAL
1. James, armiku i Sherlock Holmes.
2. Eshtë edhe ajo saudite.
3. Imami aktore
4. I kanë çift turket.
5. Inicialet e Seagal aktor.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.
7. Në fund të lutjes.
8. Eshtë sporti me stil të lirë.
9. Mbeten në fund.

10. Eshtë rasti i veçantë, karakteristik.
12. Conan ai i Schwarzenegger.
13. Gjysmë ditari.
15. Mario, që qe bomber argjentinas.
16. Mund të prishej nga një... kleçkë.
18. Në hyrje të pistës.
19. Një numër... femrash.
21. Eshtë qyteti i Besës
24. Qyteti që quhej edhe Sebaste.
26. Njëlloj për latinët.
27. Mund të bëjnë stil të lirë.
31. Damon aktor.
33. Eshtë pije e jona.
34. Në krye të noterëve.
36. Film i Robert Altman.
38. Skuadra merengue.
39. Një pjesë e hasmërisë.
40. Rrallë është përgjysmë.
42. Nisur pa kufij.
45. Fillojnë mobilizimin.

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 këqijat e
Universit duke u lutur në shoqërinë e priftërinjve.

- Në të vërtetë kurrë, këtu poshtë (Bota materiale), nuk mund
të shuhen urrejtjet me urrejtje.

Mjeshtri magjik, Da Vinçi
- Suksesi është më i rrezikshëm se dështimi; dallgët

thërrmohen në brigjet e qeta të detit. Graham Greene
- Mos u trego shumë i 'ndershëm' me të gjithë në këtë

botë... Mos harro se pemët më të 'drejta' zgjidhen
gjithmonë të parat për t’u prerë..!

- Arti i krijimit është më i vjetër se
sa arti i vrasjes.

 (Andrej Voznjezenski)

- Asnjë artist nuk ec para kohës
së tij. Ai është vetë koha e tij.
Vetëm se të tjerët janë prapa
kësaj kohe.

(Marta Grehem)

- Stili është një mënyrë e thjeshtë
për të thënë gjëra të komplikuara.

(Zhan Kikto)

HORIZONTAL
1. Riza aktor.
7. Një fjalë si hiç.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premton të bëhet as.
14. Janë felinë... të zinj.
16. Ami i Maupassant.
18. Heroi i Emilio Salgarit.
19. Qe anarkist i famshëm rus
21. Një mungesë gjaku.
22. Susanna shkrimtare
23. Të parat në cilësi.
25. Mbyllin një shtëpi.
26. Mbeten në fund.
27. Qendër në kaos.
28. Ka brirë piktoreskë një i tillë
30. Inicialet e Camus.
31. Motra...e Kolë Idromenos
33. Një konfuzion total.
34. Rastet pa set.
36. Rastisin në krye.
37. Fillojnë detyrën.

38. Bektashi këngëtare.
39. Andrea aktore.
41. Sampras i tenisit.
43. Shkroi Korbi (indic).
44. Triolet e Trëndafilë me kredi.
46. Kilmer aktor.
47. Në krye të robotëve.
49. Unë dhe ti.
50. Një mund të jetë fetar.
51. Stephane  poet francez

VERTIKAL.
1. Fillojnë praktikën.
2. Britma e Arkimedit.
3. Ekstreme në trap.
4. Në fund të fundit.
5. Janë fjetoret e ushtarëve
6. Parker regjisor.
7. Vivaldi kompozitor.
8. Një shkop për karambol.

9. Janë firmat rentiere.
10. Një i fundit mbi të gjithë
11. Kufizojnë tatimet
13. Janë nomadë.
15. Panik pa kufij.
16. Fryn detin
17. Sidney regjisori i Serpico.
18. Jep alarmin.
20. Fillojnë nazet.
24. Janë llogari.
25. Alan regjisor.
29. Roman regjisor.
32. Eshtë X ajo e sulmit.
33. Kapen të parat.
35. Një provë... inteligjence.
37. Një markë lap top.
40. Fillojnë matjet.
41. Rruga e Ferenc Molnar.
42. Qerre pa qe.
45. Fillojnë lirinë.
46. Fillojnë vallen.
48. Në mes të dhomës.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura
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