
Dokumentet te libri “Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist…”

Humbja spektakolare e SPO-së 
së kancelarit Christian Kern 

në zgjedhjet e pardjeshme të para-
kohshme në Austri me rreth 27 për 
qind të votave ... Vijon në faqen 19

Social-demokracia në 
udhëkryq historik

Nga JORGJI KOTE
Opinioni

 Ditësi

(Në foto)  I arrestuari, Moisi Habilaj. Kreu i opozitës, Lulzim Basha. Deputeti i PS, Saimir Tahiri
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LISTA E PERDITESUAR

Pronarët në 
Shkodër, kush 

është kompensuar e
statusi i pronës
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ISSH/ Sa përfitojnë personat që kanë mbushur moshën

Formula për të përllogaritur sa ju takon Formula për të përllogaritur sa ju takon 
në bazë të sigurimeve që keni derdhurnë bazë të sigurimeve që keni derdhur

Pensioni, rritet
mosha për vitin
2018, shtesa që 

marrin gratë

Përcaktohet mosha e daljes në pension për burrat 
dhe gratë në vitin 2018. Mosha e daljes në pension për 
gratë do të jetë 60 vjeç e 8 muaj dhe për burrat 65 vjeç. 
Aktualisht për vitin 2017, mosha ...
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BASHKOHET DHE LSI

Rama: Vitin tjetër
gati regjistri 

për emigrantët,
programi i qeverisë
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DETAJET 

Bushati refuzon
Athinën: Bllokimi
i vendit tonë nuk 
i shërben Greqisë

KREU I PD: KUSHERIRI I ISH-MINISTRIT, LEVIZTE ME MAKINEN E TAHIRIT

HABILAJ NE PRANGA, ITALIA:
U TRAFIKUAN 3.5 TONE DROGE

Vijon në faqet 20-21

Ditë më parë, kryeministri Rama 
deklaroi me një mesazh të 

shkurtër në “Facebook” se nuk 
do ta fi nanconte më Akademinë e 
Shkencave ...

Opinioni
 Ditës

Aleks Buda – ngritja 
dhe rënia e Akademisë 

Nga LUAN MALLTEZI i

Nga ORNELA MANJANI

Nga DASHNOR KALOÇI

 

‘I forti’ i Shijakut 
rrezikon të mos
ekstradohet, u 

arrestua para 1 jave

DURIM KEÇI

Në faqen 8

pages

4 FAQE SPECIALE

 

Lotaria amerikane,
aplikimet para 
18 tetorit janë
të pavlefshme

Në faqen 15

AFATET E REJA

“Si u arratis në Budapest, violinisti Arben Spahiu”

Në faqet 12-13

Raporti i diplomatit: Biseda me shokët dhe çfarë i thanë ata para se të niseshin
shqiptarë vendosnin të mos 
ktheheshin më në atdheun 
e tyre. Gjendje e vështirë 
ekonomike e familjeve që ata 
kishin lënë në Shqipëri, situ-
ata gjithnjë e në përkeqësim, 
si dhe perspektiva e zymtë që 
ata shihnin për të ardhmen e 
karrierës së tyre ...

Familja Papavrami (Jo-
landa dhe Roberti), e 

cila në vitin 1986 vendosi 
dhe qëndroi në Francë, ku 
studionte prej vitesh djali i 
tyre i vogël, Tedi, nuk do të 
ishte precedenti i vetëm kur 
nxënësit e studentët artistë 

Saimir Tahiri: Njerëzit e mi? Të marrin dënimin maksimal! Për këdo, pa 
dallim e përjashtim. Braimllari i LSI: Moisiu, besnik i kryeministrit
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Draft-platforma e PD: Dekriminalizim zgjedhjesh e votë emigrantësh

Basha: Oligarkët fshihen në
paradhomën e kryeministrit
"'TVSH'-ja, Rama i çoroditur, propozimi ynë zgjidhje"

DRAFTI
Në mbledhjen e grupit
parlamentar,
bashkëkryetari i
Komisionit të
Reformës Zgjedhore,
Oerd Bylykbashi ka
prezantuar një draft-
strategji të PD-së për
këtë ligj, ndërsa
Basha tha se gjithçka
përmblidhet me një
aksion të gjerë politik
përmes dy shtyllave:
dekriminalizimi i
zgjedhjeve dhe
vota e emigrantëve.

TVSH-ja, Braçe: Biznesi
nuk rrënohet automatikisht

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha dje i bëri thir
rje qeverisë që të anu-

lojë draftin për futjen e TVSH-
së te biznesi i vogël. Pas
mbledhjes së grupit par-
lamentar, kryetari i PD-së,
Lulzim Basha këmbëngul se
TVSH-ja për biznesin e vogël
do të rrisë çmimet dhe pap-
unësinë e nga ana tjetër do të
fuqizojë ata që ai i quan oli-
garkë. "Edi Rama mbron dhe
promovon interesat e këtyre
oligarkëve, një grushti
njerëzish të cilët kanë shtënë
në dorë të gjithë sektorët krye-
sorë të ekonomisë shqiptare",
- deklaroi z. Basha. Sipas tij,
vendosja e TVSH-së për bizne-
sin e vogël do të ketë pasoja
negative. "Pse ekspertët e tij
janë kundër TVSH-së te bizne-
si i vogël? Pse FMN-ja është
kundër? Futja e TVSH-së te
biznesi i vogël do të rrisë çmi-
met, do të shkatërrojë vende
pune", - theksoi z. Basha.
Kreu i PD-së mirëpret një de-
bat për këtë çështje, ndërsa
ofron platformën ekonomike
të PD-së si zgjidhje. "Propozi-
mi ynë është i thjeshtë: biznes
i vogël të konsiderohet çdo
biznes nën nivelin 12 milionë
lekë të reja xhiro në vit. Bi-
znesi i vogël të mos paguajë
TVSH, por duke përfshirë bi-
znesin nën fashën 12 milionë
lekë do të rritet lufta kundër
informalitetit, do të rritet for-
malizimi i ekonomisë", - u
shpreh kreu i PD-së. Krye-
demokrati sulmoi kryemi-
nistrin duke thënë se oli-
garkët i shërbejnë qeverisë. "I
kam bërë thirrje të tregojë se
sa kontribuojnë oligarkët me
të cilët rri ai; nuk kam marrë
përgjigje, sepse Edi Rama pro-
movon oligarkët. Propozimi
ynë është që biznesi i vogël të
mos paguajë TVSH. Nëse këta
thonë që paska oligarkë që
maskohen me biznese të vog-
la, atëherë çfarë përgjegjësie
mbajnë këta për aksionet
anti-informalitet?! Oligarkët
nuk fshihen te biznesi i vogël,
por te paradhomat e Kryemi-
nistrisë", - u shpreh Lulzim

Basha. Për sa i përket re-
formës zgjedhore, Basha u
shpreh se gjithçka përmblid-
het me një aksion politik, de-
kriminalizimin e zgjedhjeve.
Demokratët ndërkohë kanë
gati draft-platformën për
zgjedhjet. E paraqitur në grup
nga Oerd Bylykbashi, ajo ka
si bosht dekriminalizimin e
zgjedhjeve, por Lulzim Basha
deklaroi si pjesë të rëndë-

sishme të saj edhe votën e
emigrantëve. "Janë dy shtyl-
la kryesore për reformën
zgjedhore: Dekriminalizimi i
zgjedhjeve dhe vota e emi-
grantëve. Bylykbashi ka
paraqitur draft-strategjinë e
PD-së, e cila përmblidhet me
një aksion politik, dekrimi-
nalizimin e zgjedhjeve dhe
mbështetje totale për votën e
emigrantëve, si propozim i ka-

hershëm i PD-së. Po mbushen
tetë vjet që kur PD-ja ka pro-
pozuar votën e emigrantëve",
- deklaroi ai. Po dje, kreu i PD-
së komentoi raportin britan-
ik për trafikimin e qenieve
njerëzore. Basha shprehet se
shqiptarët janë viktimat më të
mëdha të skllavërisë moderne
në Britani, pasi sipas tij, 346
janë shqiptarë nga 1500 vikti-
ma të dokumentuara.

TVSH te biznesi i vogël, LSI kundër qeverisë

Vasili-Ramës: Hiq TVSH-në
i paaftë, ke lajthitur!

Valentina Madani

Ditëlindja, surpriza e
deputetëve të PD-së për Berishën
Ish-kryeministri Berisha festoi më 15 tetor 73-vjetor

in e lindjes, por edhe një ditë më pas festimet nuk mun-
guan. Grupi Parlamentar i PD-së i bëri
dje një surprizë ish-kryeministrit pas
mbledhjes. Një tortë në formën e një
libri me foton e tij dhe me një shënim
të veçantë: "I dashur doktor Berisha,
edhe 100 vite të lumtura! Me mirënjo-
hje grupi parlamentar i PD-së". Më
pas deputetët demokratë uruan dok-
torin me shampanjë. Nuk ka mun-
guar as një mesazh i Berishës. Ber-
isha falënderoi deputetët për sur-
prizën. "Kam qenë njeriu më me fat. Gjithë jetën më kanë
festuar ditëlindjen familja në mënyrë shumë solemne dhe
bashkëpunëtorët i kam pasur shumë të aftë, të zotë dhe
miq", mësohet të jetë shprehur z. Berisha.

LSI-ja hodhi dje, akuza
të forta ndaj kryeminis-

trit Edi Rama në lidhje me
vendosjen e TVSH-së te bi-
znesi i vogël. Kreu i Grupit
Parlamentar të LSI-së, Pet-
rit Vasili e cilësoi këtë një
lajthitje të Ramës. Duke
risjellë në vëmendje dek-
laratat e Ramës në nëntor
të 2015-ës, kur sipas Vasilit
kryeministri ia hiqte TVSH-
në biznesit të vogël, kreu i
grupit të LSI-së deklaroi se
"po ky kryeministër i paaftë
po ia vendos TVSH-në këtij
biznesi". "Grupi mori në
shqyrtim trajtimet mbi bi-
znesin e vogël dhe ven-
dosjen e TVSH-së. E kemi
trajtuar të parët këtë temë

dhe kemi dëgjuar lajthitjet e
Ramës, që rrjedhin nga fakti
se ai është i paaftë, i paditur,
dhe nuk di e nuk mban mend
çfarë thotë. Çfarë tha Rama:
Nëntor 2015 ia hiqte dety-
rimet biznesit të vogël dhe
TVSH thoshte: Rezultatet e
para të këtij operacioni infor-
malitet jua dedikojmë juve.

Besoj se paratë do të shkojnë
te ju, te ata që vetëpunëso-
hen, në javët e ardhshme ne
e konsiderojmë përfshirjen
e TVSH-së te biznesi i vogël
të panevojshëm. Po tani:
'Ne duam që TVSH-ja të
mos përfundojë në xhepat e
një grupi të pasurish'", - tha
Vasili.

Vendosja e TVSH-së për biznesin e vogël është kthy
er në "mollë sherri" për politikën shqiptare, e cila

prej ditësh përplaset me akuza dhe kundërakuza nga
të gjitha palët. Pjesë e debatit u bë dje edhe deputeti
socialist, Erjon Braçe. Braçe sqaron z. Basha për
ndikimin e TVSH-së te biznesi i vogël, një reagim që u
përdor edhe nga Rama si kundërpërgjigje ndaj kreut
demokrat. Por, gjatë ditës së djeshme pati sërish dalje
nga Basha, por edhe nga Petrit Vasili i LSI-së, të cilët
sulmuan nismën e qeverisë. Braçe reagoi sërish, tek-
sa shkruan në "FB" se si Basha dhe Vasili gënjejnë,
teksa sqaron sërish këtë çështje. "Tani të lutem, zoti
Petrit, Taksa Vendore mbi Biznesin e Vogël është e
ndryshme nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar. Lulzim
Basha, vijon të thotë dy gjëra të zakonshme - 'futja në
skemën e TVSH-së e biznesit të vogël do e shkatërrojë
atë' dhe 'futja në skemën e TVSH-së e biznesit të vogël
do rrisë çmimet'. Kryetari i opozitës duhet të dije se, jo
gjithnjë çmimet e mallrave i përcaktojnë tatimet apo
taksat (çmimi i naftës, beteja e tij e parë është shem-
bulli) dhe, duhet të kuptojë që, nëse rriten çmimet, do
të thotë që biznesi po e bart TVSH-në te qytetari kon-
sumator. Në këtë rast, biznesi nuk rrënohet automa-
tikisht, do varet nga konsumi dhe konkurrenca,
natyrisht", - shprehet z. Braçe.

Kryeministri Edi Rama, në
takimin e djeshëm për
“Diasporën dhe Migracionin”

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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SHEZAI RROKAJ
Deputeti i LSI-së, Shezai Rrokaj e përgëzoi këtë
dokument strategjik, duke marrë dhe falënderimet
e kryeministrit, megjithëse ky i fundit do të donte
që edhe PD-ja si opozita kryesore sipas tij të ishte
e pranishme. "Është një dokument shumë i
rëndësishëm dhe duhet të komplimentoj ministrin
dhe gjithë stafin që ka punuar", - tha Rrokaj.





MM, në ceremoninë për rekrutimet në FA

Xhaçka: Do të përmirësojmë
trajtimin për ushtarakët

Qeveria prezanton projektin për diasporën, bashkohet LSI, mungon PD

Rama: Vitin tjetër, gati regjistri
i shqiptarëve që jetojnë jashtë

"Jemi të fundit që s'kemi përfshirë emigrantët në votime"
VASILIKA HYSI
"Kuvendi i
Shqipërisë, në
ushtrimin e
funksioneve të tij
ligjbërëse dhe të
kontrollit
parlamentar, do të
luajë një rol të
rëndësishëm në
përmirësimin e
bazës ligjore për
mbrojtjen më të mirë
të të drejtave të
emigrantëve
shqiptarë kudo ku
ata jetojnë dhe të
mundësojë
kontributin e tyre në
vend", - tha
nënkryetarja e
Kuvendit.

Kryeministri Edi
Rama bëri të ditur
dje, se vitin që vjen

Shqipëria do të ketë për herë
të parë një regjistër të të
gjithë atyre emigrantëve që
jetojnë jashtë vendit. Kreu i
qeverisë mori pjesë dje, në ak-
tivitetin e organizuar nga
Kuvendi dhe ministri i Sh-
tetit për Diasporën për pre-
zantimin e projekti për Di-
asporën dhe Emigracionin.

Në tryezë mori pjesë edhe
Shezai Rrokaj si përfaqësues
i LSI-së, i cili u falënderua
nga kryeministri Edi Rama.
"Nuk është sekret, që do të
dëshironim shumë që me të
njëjtën gatishmëri dhe me të
njëjtin sens të interesit të
përbashkët që përfaqësuesit
e kësaj pjese të opozitës iu
përgjigjën ftesës, të kishim
këtu edhe përfaqësuesit e
opozitës kryesore, Partisë
Demokratike. Kjo është një
ndër ato tema që s'kanë qasje
as majtas, as djathtas, por
kanë një qasje unifikuese ko-
mbëtare", - u shpreh Rama.
"Nuk diskutohet se, duke
qenë se ky proces synon edhe
atë çka, besoj, ne jemi të fun-
dit që nuk e kemi plotësuar
në raport me vendet që janë
rreth e rrotull, apo me ven-
det të cilave duhet t'u ngja-
jmë, përfshirjen e drejtpër-
drejtë të të gjithë emi-
grantëve shqiptarë në pro-
cesin më të rëndësishëm të
vendimmarrjes në vend,
përmes votës. Kjo është një
arsye shumë e fortë, që asn-
jë parti politike e përfaqë-
suar në parlament të mos
mungojë në këtë proces, të
mos tregojë, apo të lërë të
kuptohet ose keqkuptohet,
se nuk është e interesuar
për votën e shqiptarëve jas-
htë atdheut", - tha në fjalën
e tij, kryeministri. Sipas tij,
"baza e këtij procesi është
regjistrimi, i cili për fat të keq
u la pas dore për çerekshek-
ulli. Premtimi për të regjis-
truar diasporën tonë ka
shoqëruar forcat politike
njëra pas tjetrës, fushatë
më fushatë, dhe ishte një
premtim kyç i qeverisë së
krijuar në vitin 2005. Por
hapi i parë serioz drejt real-
izimit të këtij synimi mad-
hor u hodh vetëm vitin e sh-
kuar". "Ne jemi të vendosur
që vitin e ardhshëm të krye-
jmë regjistrimin; përkon
edhe simbolikisht me Vitin
e Skënderbeut, por në të
gjitha rastet është një
detyrë që ne kemi marrë për-
sipër dhe besojmë, kështu

siç jemi organizuar, do t'ia
dalim ta realizojmë gjatë
vitit të ardhshëm, të paktën
në masën më të madhe", - u
shpreh kryeministri. "Edhe
nisja e unifikimit të shërbi-
meve konsullore mes Sh-
qipërisë dhe Kosovës i shër-
ben po kësaj teme dhe racio-
nalizon po këtë qasje", - sh-
toi ai. "Jemi të fundit që nuk
kemi plotësuar në raportet
me vendet që janë rreth e
rrotull apo vendeve që duam

t'u ngjajmë, përfshirjen e
drejtpërdrejtë të të gjithë em-
igrantëve shqiptarë në pro-
cesin më të rëndësishëm të
vendimmarrjes në vend
përmes votës. Kjo është një
arsye shumë e fortë që asnjë
parti politike e përfaqësuar
në parlament të mos mun-
gojë në këtë proces, të mos
tregojë apo lërë të kuptohet
apo keqkuptohet se nuk ësh-
të e interesuar për votën e
shqiptarëve jashtë atdheut",

- theksoi kryeministri. Do-
kumenti strategjik përm-
ban 75 pika, dhe një prej tyre
është krijimi i Agjencisë Ko-
mbëtare të Diasporës. Gjatë
tryezës, nënkryetarja e Ku-
vendit, Vasilika Hysi nënvi-
zoi se Kuvendi i Shqipërisë
do të angazhohet në të
gjitha nismat që do të ndër-
marrë qeveria për përfaqë-
simin e emigrantëve në sho-
qëri dhe për mbrojtjen e të
drejtave të tyre.

Ministri për Di
asporën, Pandeli

Majko, gjatë prezantimit
për strategjinë e re të Di-
asporës dhe Migracionit
tha se do të krijohet
Agjencia për Diasporën, e
cila do të jetë nën
përgjegjësinë e kryemi-
nistrit. Më tej, ministri
deklaroi se do të krijohet
një gazetë për diasporën
dhe shumë shpejt do ketë
dhe një kanal TVSH, që do
iu kushtohet problemeve
të tyre. "Shqipëria dhe
Kosova mbulojnë së bash-
ku një projekt mjaft të
gjerë të diasporës. Plani
për diasporën duhet të
nisë zbatimin menjëherë.
Do jetësohet vota e emi-
grantëve. Vota e emi-
grantëve, 'e frikshme' për
sistemin tonë", - tha Maj-
ko. Sipas tij, "sot Sh-

50 të rinj, mes të cilëve 15 vajza, vendosën dje të bëhen
pjesë e Forcave të Armatosura të Republikës së Sh-

qipërisë. Kandidatët për oficerë do të jenë pjesë e Shkollës
së Trupës në Bunavi, ku për muaj të tërë angazhohen në
Stërvitjen Individuale Bazë të Oficerit dhe Kursin e Për-
gatitjes së Oficerit të Ri rreth 180 rekrutë. Pas përfundim-
it të kurseve, ata shërbejnë brenda radhëve të Forcave të
Armatosura. Në ceremoninë e përcjelljes së tyre, ministr-
ja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, e shoqëruar nga Shefi i Sh-
tabit të Përgjithshëm të FA, Bardhyl Kollçaku, shprehu
sigurinë e saj se trajtimi i ushtarakut në të gjithë spek-
trin e tij do të përmirësohet më tej në vitet në vijim. "Përm-
bushja e misionit kushtetues të Forcave të Armatosura
në shërbim të Atdheut na detyron të kemi njerëz të aftë
dhe të përgatitur si nga aspekti fizik ashtu edhe intelek-
tual, njerëz që dinë të triumfojnë mbi të tjerët dhe që be-
sojnë se mund t'ia dalin. Tashmë sfidat e sigurisë janë
shtuar e janë bërë edhe më komplekse. Kërcënimet dhe
rreziqet e brendshme dhe të jashtme janë të panumërta.
Në këtë kontekst, nga të gjithë ju kandidatë për oficerë të
rinj, pritet të jepni më të mirën nga vetja, të përvetësoni
programin maksimalisht, të përgatiteni sa më mirë, me
qëllim që të jeni në gjendje të përballoni të gjitha vësh-
tirësitë dhe të bëheni të aftë të përmbushni me sukses çdo
detyrë që do ju ngarkohet gjatë karrierës suaj", - tha min-
istrja në takimin me rekrutët dhe familjarët e tyre. Një
ditë më parë, ministrja e Mbrojtjes inspektoi shkollën e
Trupës në Bunavi, ku aktualisht stërviten 180 djem e va-
jza. "Për t'u trajtuar shumë më denjësisht, për të bërë të
mundur që angazhimet tona, objektivat tona të përm-
bushen çdo ditë edhe më shumë", - tha ministrja.

Ministri për Diasporën: Plani do të nisë menjëherë zbatimin

Majko: Llogaritja e emigrantëve si votues
do t'i bëjë politikanët më të vëmendshëm

qipëria ka gati gjysmën e
popullsisë të vendosur në
emigrim". Duke folur për
këtë strategji, Majko tha:
"Ky proces do të shoqërohet
nga bashkëpunimi me sho-
qërinë civile dhe komitetet
shqiptare jashtë vendit, si
edhe organizmat ndërko-
mbëtarë të interesuar. Dis-
kutimi i të drejtës së votës

për emigrantët shqiptarë,
është një fillim i faktoriz-
imit të tyre në politikën sh-
tetërore të vendit. Llogarit-
ja si votues do t'i bëjë poli-
tikanët më të vëmendshëm
ndaj tyre. Kjo çështje do të
kërkojë një bashkëpunim
me opozitën, pa të cilën ky
projekt nuk është i mun-
dur", - tha z. Majko.

Darina Tanushi

Kryeministri Edi Rama

Ministri për Diasporën,
Pandeli Majko
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VETINGU
REAGIMET

Deputetët e Komisionit të Sigurisë, vizitë në Drejtorinë e Pastrimit të Parave

Felaj: Janë 60 mln euro të bllokuara,
disa janë të gjyqtarëve e prokurorëve
"Vetingu, agjentët e SHBA nuk cenojnë sovranitetin"

Ish-diktatori Enver Hoxha sot do ishte 109 vjeç. Me
rastin e ditëlindjes, bashkëshortja Nexhmije Hox-

ha ka pritur të afërm dhe ish-bashkëpunëtorë të ish-
liderit komunist. Ajo është vizituar nga kryetari
aktual i Partisë Komuniste Shqiptare, Preng Çuni.
Ai e quan 96-vjeçaren Hoxha si "legjendë të gjallë
antifashiste". "16.10.2017, një takim me legjendën
gjallë, antifashisten Nexhmije Hoxha, bashkëshort-
en e udhëheqësit të madh të kombit shqiptar Enver
Hoxha", shkruan Çuni. Kreu i PKSH dhe Nexhmije
Hoxha shtrënguan duart dhe kujtuan ish-diktator-
in, sot (dje) në ditën e tij të lindjes. E veja e dikta-
torit, Nexhmije Hoxha është 96 vjeçe. Ndërkohë, Teu-
ta Hoxha, nusja e djalit të diktatorit Enver Hoxha,
ka kujtuar dje, me anë të një statusi në "Facebook"
datëlindjen e tij. Si diktatori Hoxha ashtu edhe stër-
nipi i tij kanë lindur më 16 tetor. Me anë të një fotoje
familjare të papublikuar më parë, Teuta Hoxha ka
kujtuar lindjen e Enverit si dhe ka bërë urimin për
nipin e saj Rein. "Sot, familja jonë gëzon datëlindjen
e Reit, që ka lindur më 16 tetor, në një datë me stërgjy-
shin e tij Enver. Reit, nëna dhe gjyshi, që e duan fort,
i japin shumë urime në këtë 17-vjetor!"

Këshilli i Lartë i
Drejtësisë ka përfun-

duar vlerësimin profe-
sional për gjyqtarët e sh-
kallës së parë dhe të dytë.
Në mbledhjen e djeshme,
të drejtuar nga presiden-
ti Ilir Meta, anëtarët e
KLD-së u njohën me infor-
macionin e përditësuar të
përgatitur nga Grupi i
Punës ngritur me vendi-
min e KLD-së, në mbësh-
tetje të procesit të rivlerë-
simit kalimtar të gjy-
qtarëve. Nga Këshilli u
miratua forma stan-
darde e Raportit "Për an-
alizimin e vlerësimit pro-
fesional të subjektit të
rivlerësimit", që hartohet
nga Inspektorati i KLD-
së. Po ashtu u miratuan
rregullat për përzgje-
dhjen me short të 5
dosjeve për analizimin e

Grupi i punës paraqiti dje raportin para presidentit

Vetingu, KLD mbyll vlerësimin për
gjyqtarët e shkallës së parë dhe të dytë

aftësive profesionale nga In-
spektorati i KLD-së në pro-
cesin e rivlerësimit kalimtar
të subjekteve të rivlerësim-
it, si dhe kalendari për orga-
nizimin e shorteve dhe vep-
rimeve për përfundimin nga

Inspektorati të raporteve
për analizimin e aftësive
profesionale të 35 subjekteve
me përparësi në procesin e
rivlerësimit kalimtar. Me
përfundimin e akteve të
Vlerësimit në mbledhjen

plenare të datës 16.10.2017,
Këshilli konstatoi përfun-
dimin e vlerësimit profe-
sional për gjyqtarët e sh-
kallës së parë dhe të dytë
për vitet 2007-2009, si dhe
urdhëroi hartimin e rapor-
tit sipas nenit 171, pika 1
dhe 98 të ligjit nr. 96/2016,
"Për statusin e gjyqtarëve
dhe të prokurorëve në
RSH". Gjithashtu, Këshil-
li vendosi delegimin e disa
gjyqtarëve në shqyrtimin
e çështjeve të caktuara
gjyqësore, në gjykata të
tjera nga ku ata janë
emëruar për të ushtruar
funksionin e gjyqtarit.

Kryetarja e Komision
it të Sigurisë Ko
mbëtare, Ermonela

Felaj deklaroi dje, se "Drej-
toria e Pastrimit të Parave
ka bllokuar 60 milionë euro
transaksione, të cilat dysho-
het se vijnë nga aktiviteti
kriminal". Këtë deklaratë,
Felaj e bëri pas një vizite që
ajo dhe deputetë të komi-
sionit zhvilluan në Drej-
torinë e Përgjithshme të
Parandalimit dhe Pastrimit
të Parave. Sipas saj, "janë të
paktën 60 milionë euro pa-
suri që janë bllokuar nga ky
institucion, vetë drejtuesit e
institucioni kanë pohuar
kohë më parë se kjo shifër
nuk ekzistonte. A ka vend
për ta përmirësuar? Natyr-
isht, ka vend për të përmirë-
suar punën tonë". Sipas Er-
monela Felajt, "është një
numër relativisht shumë i
lartë i verifikuar gjyqtarësh
dhe prokurorësh, pra tran-
saksionet e bëra nga ata
vetë ose nga familjarë të
tyre, për të cilat ky institu-
cion, që ndryshe konsidero-
het edhe si një njësi in-

teligjente financiare, ka
dhënë informacionin e vet
në ndihmë të asaj pune që do
të duhen të bëjnë institucio-
net e vetingut". Felaj dek-
laroi se rastet e transaksion-
eve të dyshimta janë denon-
cuar në Policinë e Shtetit
dhe në Prokurorinë e Kri-
meve të Rënda, por e rëndë-
sishme është përfundimi i
hetimeve, dënimi i person-
ave të përfshirë në aktivitet
kriminal ose pastrim
parash. E pyetur nga
gazetarët për agjentët e huaj

që do të vijnë në ndihmë të
reformës në drejtësi, nëse
ata cenojnë sovranitetin e
vendit, Felaj tha: "Jo". "Ju
më pyesni për ekspertët e
huaj që do vijnë; ata vijnë për
të dhënë ndihmën e tyre, dhe
kjo nuk ndikon negativisht,
sepse kemi pasur edhe më
parë raste të tilla eksperti-
zash", - u shpreh ajo.
"Agjentët e huaj që do vijnë
në Shqipëri nuk cenojnë sov-
ranitetin. Ato vijnë për të
ofruar ndihmë, dhe kjo nuk
është hera e parë. Çështja

për të cilën kërkohet ndih-
më nuk është çështje që
ndodh vetëm në Shqipëri.
Natyra e hetimit nuk ka
vetëm natyrë kombëtare,
por është një çështje tran-
snacionale dhe prandaj janë
thirrur agjentët e huaj", -
tha Ermonela Felaj. "Ka
shumë rëndësi që palët të
bashkëpunojnë të gjitha
palët për kryerjen sa më të
mirë të vetingut, anëtarët e
PD-së së Komisionit të Sig-
urisë Kombëtare nuk kanë
qenë se kanë pasur
mbledhjen e grupit të PD-
së", - u shpreh deputetja e PS-
së. Deputetët e Komisionit
për Sigurinë Kombëtare u
pritën në takim nga Arlind
Gjokuta, drejtor i Përgjiths-
hëm i Drejtorisë së Paran-
dalimit të Pastrimit të
Parave, Agim Muslia, drej-
tor i Drejtorisë së Përpuths-
hmërisë dhe Artan
Shiqerukaj, përgjegjës i Sek-
torit të Analizës Strategjike.
Gjokuta i njohu deputetët e
komisionit me strukturën,
fushën e veprimtarisë, aktiv-
itetin dhe çështjet ku mund
të ndërhyhet për të rritur
efiçencën e veprimtarisë së
institucionit që drejton.

Darina Tanushi

AGJENTËT
"Agjentët e huaj që do vijnë në Shqipëri nuk
cenojnë sovranitetin. Ato vijnë për të ofruar ndihmë,
dhe kjo nuk është hera e parë. Çështja për të cilën
kërkohet ndihmë nuk është çështje që ndodh
vetëm në Shqipëri. Natyra e hetimit nuk ka vetëm
natyrë kombëtare, por është një çështje transna-
cionale, dhe prandaj janë thirrur agjentët e huaj", -
u shpreh dje, Felaj.





Nusja e djalit të diktatorit, dedikim për nipin

Kreu i PKSH-së, vizitë te Nexhmije
Hoxha për ditëlindjen e Enverit

Preng Çuni dje
në shtëpinë e
Nexhmije Hoxhës

Kryetarja e Komisionit të Sigurisë
Kombëtare, Ermonela Felaj
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Ministri i Jashtëm: Gati të ndjekim modelin grek për pakicat, nëse ka

Bushati refuzon Athinën: Bllokimi
i Shqipërisë nuk i shërben Greqisë
"Fqinjët s'mund të vendosin veton ndaj nesh"

Shqipëria refuzon ulti
matumin e Athinës
për bllokimin e inte-

grimit në BE si mosrespek-
tim të minoritetit grek, duke
i kujtuar se një vendim i
tillë nuk i shërben as vetë
Greqisë. Pas "sulmit" diplo-
matik të Athinës zyrtare dy
ditë më parë, lidhur me mi-
ratimin e ligjit të pakicave
kombëtare, ministri për Eu-
ropën dhe Punët e Jashtme,
Ditmir Bushati është
përgjigjur duke i kujtuar ho-
mologut të tij Kotzias se ësh-
të kërkuar një model prej tij.
"Të gjithë kolegëve, qofshin
këta fqinjë apo jo, përfshirë
edhe Greqinë, gjatë këtyre
dy viteve e gjysmë punë që
është bërë për hartimin e
këtij ligji, u kam kërkuar që
të na parashtrojnë gjithash-
tu eksperiencën e vendeve të
tyre. Ne kemi qenë dhe mbe-
temi të hapur për të studi-
uar çdo lloj modeli për paki-
cat, duke përfshirë edhe
modelin grek, nëse një i tillë
ekziston", - deklaroi z. Bus-
hati. Kreu i diplomacisë sh-
qiptare i është përgjigjur
dhe presidentit grek, i cili e
cilësoi "amatorizëm ndërko-
mbëtar" lëvizjen e Sh-
qipërisë. "Amatorizmi, kam
frikë se duhet kërkuar
nëpër kryeqytetet e vendeve

të tjera, por kurrsesi në Sh-
qipëri", - u shpreh ministri i
Jashtëm. Por, a i druhet Bus-
hati një vetoje greke? "Nuk
kam asnjë arsye as të men-
doj, për asnjë çast, e as të be-
soj që një shtet, qoftë ky edhe
fqinji ynë Greqia, do të ishte

i interesuar për të vendosur
veton ndaj Shqipërisë, sepse
e kam thënë dhe do ta them,
nuk është as në interesin e
Greqisë dhe as të Shqipërisë
që të kemi të tilla ngjarje, por
politika e megafonit ditën e
diel duhet t'ia lërë vendin

ditës së punës në mar-
rëdhëniet mes dy vendeve
tona", - përgjigjet z. Bushati.
Sipas tij, "Çdo gjuhë apo kon-
statim që nuk përputhet me
këtë nivel, dëmton frymën e
marrëdhënieve të fqinjësisë
së mirë". I pyetur nëse Gre-

qia do të mund të bllokojë
pranverën e ardhshme ven-
dimmarrjen në institucionet
e Bashkimit Europian për
çeljen e negociatave, shefi i
diplomacisë shqiptare thotë
se raportet mes vendeve fqin-
je, nuk ndërtohen mbi ulti-
matume. Ditmir Bushati
theksoi se marrëdhëniet
mes Shqipërisë dhe Greqisë
dhe të gjitha temat e hapu-
ra mes vendeve janë pjesë e
një procesi diskutimi në
rrugë diplomatike. Tensioni
mes dy vendeve u rrit me mi-
ratimin në parlament të
ligjit për pakicat kombëtare.
Kreu i PBDNJ-së pretendoi
se ai binte ndesh me kon-
ventën ndërkombëtare për
minoritetet. Por amendimet
e tij u rrëzuan nga shumica
në Kuvend.

Ministri për Europën dhe Punët
e Jashtme, Ditmir Bushati

"Amatorizmi, kam
frikë se duhet
kërkuar nëpër
kryeqytetet e

vendeve të tjera, por
kurrsesi në

Shqipëri", - u shpreh
ministri i Jashtëm,

Ditmir Bushati.

REFUZIMI

Gjatë një
seance
parlamentare

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

Njoftim për shprehjen e interesit për vendet vakante të 4 këshilltarëve juridikë
dhe 2 këshilltarëve ekonomikë pranë Institucionit të Komisionerëve Publikë

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të
Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe vendimit të Kuvendit nr. 94/
2017, shpall vendet vakante për 4 (katër) këshilltarë ligjorë dhe 2 (dy) këshilltarë ekonomikë.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data  6 nëntor deri më 10 nëntor 2017  në një nga
format e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkeses nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë
Institucionit të Komisionerëve Publikë, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,
Pallati i Kongreseve, Tiranë, nga e Hëna në të Premte, ora: 12:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare
pranë Institucionit të Komisionerëve Publikë në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e
Kombit”, Pallati i Kongreseve, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda
datës 10 nëntor 2017, i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga
institucioni përkatës postar. Institucioni i Komisionerëve Publikë do të konfirmojë
nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të postës
elektronike nga data 6 nëntor deri më 10 nëntor 2017 në adresën info@ikp.al.
Institucioni i Komisionerëve Publikë konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen
e aplikimit përkatës.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar të
aplikojë. Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon 1 kopje të dokumenteve të
mëposhtme:

1. Jetëshkrim (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike dhe adresën
postare;

2. Kopje të dokumenteve të noterizuara ose të njësuara nga organi përkatës, që
vërtetojnë kriteret e parashikuara në nenin 22, pika 3 (për këshilltarët ligjorë), pika 4
(për këshilltarët ekonomikë) si dhe vetëdeklarim për kriterin e parashikuar nga gërma
“e”, pika 1 e nenit 6 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe
prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Kandidatët të cilët aplikojnë nëpërmjet postës elektronike, nëse do të vlerësohen që
plotësojnë kriteret ligjore, duhet të paraqesin ditën e intervistës dokumentet origjinale ose të
njësuara me origjinalin, që vërtetojnë kushtet e parashikuara në nenin 22, pika 3 (për
këshilltarët ligjorë),  pika 4 (për këshilltarët ekonomikë) si dhe gërma “e”, pika 1 e nenit 6 të
ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e
Shqipërisë”.

Njoftim për shprehjen e interesit për vendin vakant të
1 kancelari pranë Institucionit të Komisionerëve Publikë

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bazuar në ligjin nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve
dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe vendimit të Kuvendit nr.94/2017, shpall vendin
vakant për 1 (një) kancelar.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data  6 nëntor deri më 10 nëntor 2017  në një nga format
e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë Institucionit
të Komisionerëve Publikë, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Pallati i Kongreseve,
Tiranë, nga e Hëna në të Premte, ora: 12:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare pranë
Institucionit të Komisionerëve Publikë në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Pallati i
Kongreseve, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 10 nëntor 2017,
i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës postar. Institucioni
i Komisionerëve Publikë do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit
përkatës.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të postës elektronike
nga data 6 nëntor deri më 10 nëntor 2017 në adresën info@ikp.al. Institucioni i Komisionerëve
Publikë konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar të aplikojë.
Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon 1 kopje të dokumenteve që vërtetojnë plotësimin e
kritereve të mëposhtme:

1. Jetëshkrim (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike dhe adresën postare;
2. Kopje të dokumenteve të noterizuara ose të njësuara nga organi përkatës, dhe vetdeklarim

që vërtetojnë kriteret e mëposhtme:
a) të jetë shtetas shqiptar;
b) ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare për drejtësi ose në shkenca ekonomike
me diplomë “Master i shkencave” në Shqipëri ose studimet universitare për drejtësi ose në
shkenca ekonomike jashtë vendit dhe ka marrë një diplomë të njësuar sipas rregullave për
njësimin e diplomave, të parashikuar me ligj;
c) ka pasur një përvojë pune në nivel menaxherial dhe drejtues, jo më pak se 8 (tetë) vjet;
ç) ndaj tij të mos të ketë nisur një hetim penal, të mos jetë i dënuar me vendim të formës së
prerë për kryerjen e një krimi ose për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
d) të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze;
dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna ose ndonjë masë tjetër
disiplinore, e cila është ende në fuqi, sipas legjislacionit, në momentin e aplikimit;
e) nuk ka ushtruar funksione politike në administratën publike ose nuk ka mbajtur pozicione
drejtuese në një parti politike gjatë 10 viteve të fundit.
ë) nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit para vitit
1990, sipas ligjit “Mbi të drejtën e informimit me dokumentet e ish-shërbimit të sigurimit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (vetëdeklarim);

Kandidatët të cilët aplikojnë nëpërmjet postës elektronike, nëse do të vlerësohen që plotësojnë
kriteret ligjore, duhet të paraqesin ditën e intervistës dokumentet origjinale ose të njësuara me origjinalin,
që vërtetojnë plotësimin e kritereve të mësipërme.
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Përcaktohet mosha e
daljes në pension për
burrat dhe gratë në

vitin 2018. Mosha e daljes në
pension për gratë do të jetë
60 vjeç e 8 muaj dhe për bur-
rat 65 vjeç. Aktualisht për
vitin 2017, mosha e daljes në
pension sipas nenit 43, për
gratë është 60 vjeç e 6 muaj
(rritet për çdo vit me 2 muaj
deri në vitin 2056, që arrin
në 67 vjeç) dhe për burrat 65
vjeç (mosha fillon rritet që
nga viti 2033, me nga 1 muaj
në vit, për të arritur në 67
vjeç në vitin 2056). Ndërsa
vjetërsia e plotë kontribu-
tive për të dyja gjinitë është
35 vite e 8 muaj, e cila rritet
me 4 muaj në vit, për të arri-
tur me 40 vite në vitin 2029.
LLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJA

Për llogaritjen e pension-
it të pleqërisë sipas ligjit 104/
2014, neni 18, i cili ndryshon
nenin 32 të ligjit 7703, datë
11.05.1993, "Për sigurimet
shoqërore në Republikën e
Shqipërisë", përcaktohet si
më poshtë: 1. Pensioni mu-
jor i pleqërisë përbëhet nga

një shumë bazë dhe nga një
shtesë. 2. Shuma bazë llog-
aritet si raport i periudhës
së sigurimit që ka realizuar
personi me periudhën e sig-
urimit të kërkuar sipas nen-
it 92, shumëzuar me pensio-
nin social. 3. Shtesa do të jetë
1% për vit sigurimi shumë-
zuar me bazën mesatare të
vlerësuar që personat e sig-

uruar kanë arritur nëpërm-
jet kontributeve, e llogari-
tur sipas nenit 31 të ligjit
104/2014 (i cili ndryshon ne-
nin 59 të ligjit 7703, datë
11.05.1993).
SHTESASHTESASHTESASHTESASHTESATTTTT

Sipas nenit 33 të ligjit 104/
2014, i siguruari, i cili ka
plotësuar kushtet për pen-
sion pleqërie, sipas nenit 43

të këtij ligji, merr shtesë në
masën 0,5% të pensionit për
çdo muaj që shtyn datën e
daljes në pension dhe vazh-
don të paguajë kontribute.
Përfituesi i pensionit të
pleqërisë, që ndërpret pen-
sionin, vazhdon të punojë
dhe paguan kontribute,
merr shtesë mbi pension në
masën 0,5% për çdo muaj

ISSH/ Llogaritjet, sa përfitojnë personat që kanë mbushur moshën dhe masën e kontributeve

Pensioni i pleqërisë, rritet mosha për vitin 2018
Shtesa që përfitojnë gratë dhe burrat që punojnë mbi moshë

ndërprerjeje. Kjo shtesë llog-
aritet mbi atë masë pensio-
ni që rezulton pas rritjeve
dhe indeksimit që ka pësuar
pensioni gjatë kohës së ndër-
prerjes.
LLOGARITJA ELLOGARITJA ELLOGARITJA ELLOGARITJA ELLOGARITJA E
SHTESËSSHTESËSSHTESËSSHTESËSSHTESËS

Në rastin e mësipërm, në
qoftë se ky person ka punu-
ar mbi moshë për një peri-
udhë prej 1 viti e 6 muajsh,
shtesa mbi pension do të
llogaritet, 18 muaj * 0.5 =
9% * 17 356 = 1 562 lekë. Në
këto kushte pensioni që do
të përfitonte aplikuesi do të
ishte i barabartë me
shumën 17 356 + 1562 = 18
918 lekë. Për sa i përket
pensionit të pleqërisë në
Shqipëri, sipas legjislacion-
it shqiptar, ligji 104/2014,
neni nr. 16 (i cili ndryshon
nenin 31 të ligjit 7703, datë
11.05.1993, "Për sigurimet
shoqërore në Republikën e
Shqipërisë"), përcaktohet
si më poshtë: "Personat e
siguruar që kanë plotësuar
jo më pak se 15 vite sigurim
shoqëror, kanë të drejtë për

pension pleqërie, kur të ar-
rijnë moshën e përcaktuar
në nenin 92 të këtij ligji".
"Personat e siguruar kanë
të drejtë për pension pleqë-
rie të reduktuar, deri tre
vjet para mbushjes së
moshës së daljes në pen-
sion të përcaktuar në nenin
92 kur: a) kanë plotësuar
vitet e sigurimit sipas nen-
it 92; b) nuk kryejnë vep-
rimtari ekonomike si të
punësuar, punëdhënës ose
të vetëpunësuar. Nënat që
kanë lindur 6 a më shumë
fëmijë, të cilët janë të rri-
tur më shumë se 8 vjeç,
kanë të drejtë të dalin në
pension kur mbushin
moshën 55 vjeç dhe kanë 30
vjet sigurim. Ashtu sikurse
theksohet dhe më lart, për
të lindur e drejta për pen-
sion pleqërie, kërkohen dy
kushte, që janë vjetërsia
kontributive jo më pak se
15 vite kontributive dhe
mosha, që përcaktohet si-
pas tabelës së paraqitur në
nenin 43 të ligjit (që ndrys-
hon nenin 92).

PENSIONET
MOSHA

PP (Pensioni i
Pleqërisë) = PS

(Pension
Social)*vjetërsi
kontributive të

realizuara/vjetërsi
kontributive që

kërkohet +1/100*
vite sigurimi*BV
(baza e vlerësuar)

Shënim: * =
shumëzuar

FORMULA

Foto ilustruese
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Një delegacion me ek
spertë teknikë nga

Fondi për Zhvillim i Abu
Dhabit vizitoi së fundmi
Tiranën për të vlerësuar
gjendjen e tri projekteve të
financuara prej fondit, pro-
jektin për Rehabilitimin e
Lumit të Tiranës, atë të Bu-
levardit Verior të Lumit të
Tiranës, si dhe rrugën Ti-
ranë-Elbasan. Pasi inspek-
toi punimet në terren, dele-
gacioni përditësoi progres-
in e këtyre projekteve me
një vlerë totale financimi
prej 423.6 milionë dirham,
ose rreth 98 milionë euro.
Për projektin e rehabiliti-
mit të Lumit të Tiranës, u
vlerësua se kanë përfund-
uar 70% të punimeve dhe
pritet dorëzimi në tremu-
jorin e dytë të vitit 2018. Sa
i takon bulevardit verior,
financuar me një kredi

Ekspertët e Abu Dhabit inspektojnë tri projekte në Shqipëri

Rruga Tiranë-Elbasan pritet e
përfunduar brenda këtij viti

prej 31.5 milionë eurosh, del-
egacioni konfirmoi se janë
kryer gjysma e punimeve, ku
përfshihet edhe një parkim
nëntokësor me 333 vende
parkimi dhe pika karikimi
për makinat elektrike. Sa i

takon rrugës Tiranë-El-
basan, u vlerësua se kanë
përfunduar disa faza të pun-
imeve, ndërsa projekti pritet
të mbyllet tërësisht në fund
të 2017-ës. "Këto vizita deleg-
acionesh janë thelbësore për

vlerësimin e progresit të pro-
jekteve dhe për diskutimin
me zyrtarët mbi pengesat që
përballen për përfundimin
dhe gjetjen e zgjidhjeve të
përshtatshme", - tha Mo-
hamme Saif Al Suwaidi. Ai

shtoi se këto projekte do të
jenë një mundësi jetësore
për punësim, duke ndih-
muar segmente të mëdha të
popullsisë me projekte që do
të mundësojnë zhvillimin e
qëndrueshëm. Gjatë vizitës,

PROJEKTET
Për projektin e rehabilitimit të Lumit të Tiranës, u vlerësua se kanë përfunduar 70%

të punimeve dhe pritet dorëzimi në tremujorin e dytë të vitit 2018. Sa i takon
bulevardit verior, financuar me një kredi prej 31.5 milionë eurosh, delegacioni

konfirmoi se janë kryer gjysma e punimeve, ku përfshihet edhe një parkim
nëntokësor me 333 vende parkimi dhe pika karikimi për makinat elektrike.

delegacioni ishte i shoqëru-
ar nga Geraldina Prodani,
sekretarja e përgjithshme e
Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë, si dhe Arbjan
Mazniku, nënkryetar i
Bashkisë së Tiranës.

Dy komplekse turistike,
një në Jalë dhe një në
Ksamil, tetë HEC-e dhe plan-
et rregulluese të shtatë
qyteteve kanë marrë mira-
timin e Këshillit Kombëtar
të Territorit dhe do të nisin
së shpejti ndërtimin. Në
mbledhjen e djeshme,
Këshilli Kombëtar i Terri-
torit (KKT) u ka dhënë "OK"-
jin lejeve për zhvillimin e një
kompleksi turistik në Jalë
dhe një tjetri në Ksamil.
Referuar vendimeve për ko-
mpleksin e Jalës, subjekt
zhvillues do të jetë "Soleil &
Sea" sh.p.k, kurse në Ksamil
"Boiken" sh.p.k. Një vendim
tjetër është ai për një ko-
mpleks turistik, por që në
këtë rast nuk kemi të bëjmë
me një leje të re, por vetëm
me shtyrje të afatit për lejen
e ndërtimit për objektin:
"Ndërtimi i Kompleksit Tur-
istik "41?N19?E", në fshatin
Shetaj, Komuna Ishëm,
Qarku Durrës, me subjekt
zhvillues shoqëria "MW-
Plan" sh.p.k. Në listën e ven-
dimeve bie në sy se shumica
janë leje ndërtimi për hidro-
centrale, siç janë HEC-et
Osojë, Goricë dhe Murasi.
Në një pjesë tjetër ka edhe
miratime për ndryshime
projektesh ekzistuese hidro-
centralesh. Një tjetër ven-
dim është dhënia e lejes për
leje ndërtimi për objektin:
"Fabrika e pasurimit të
bakrit dhe venddepozitim i
masës sterile, Spaç, Bashkia
Mirditë", me subjekt zhvil-
lues shoqërinë "TETE AL-
BANIA TUNNEL & MIN-
ING" sh.p.k.
PLANETPLANETPLANETPLANETPLANET

Shtatë bashki të tjera në
vend kanë marrë miratimin
nga Këshilli Kombëtar i Ter-
ritorit për planet e tyre ven-
dore. Ky grup u bashkohet
tashmë simotrave të tyre, që
morën miratimin në muajin
prill të këtij viti në një nga
mbledhjet e fundit të mbaj-
tura nga ana e KKT-së. Bash-
kitë që kanë marrë miratim

të planeve janë: Vlorë, Hima-
rë, Sarandë, Konispol, Sh-
kodër, Lezhë dhe
Rrogozhinë.
LEJETLEJETLEJETLEJETLEJET

Këshilli Kombëtar i Ter-
ritorit ka miratuar dje, një
leje zhvillimi për rikuali-

fikimin në zonën urbane
pranë qendrës së qytetit
Vlorë, restaurimin e monu-
menteve të kulturës në këtë
zonë dhe rikonstruksion e
objekteve të tjera ekzis-
tuese, me subjekt zhvillues
Bashkia Vlorë. Gjithashtu

është miratuar leja për
ndërtim infrastrukture për:
"Rehabilitimi i rrugës së
Lumit të Vlorës, Aksi Selen-
icë-Kuç-Qeparo", me subjekt
zhvillues Fondi Shqiptar i
Zhvillimit, dhe leja e
ndërtimit për "Rikonstruk-

sioni i rrugës Shkodër-Veli-
pojë", me subjekt zhvillues
Bashkia Shkodër. Një tjetër
leje ndërtimi është ajo për:
"Rikonstruksion i rrugës
Fushë-Krujë - Thumanë,
Bashkia Krujë", me subjekt
zhvillues Bashkia Krujë. Ka
marrë "OK"-jin edhe objekti
për "Terminali i autobusëve
Korçë", me subjekt zhvillues
Bashkia Korçë. Është mirat-
uar gjithashtu një leje
ndërtimi për objektin:
"Ndërtimi dhe administrimi
i Impiantit të Trajtimit të
Mbetjeve urbane të qarkut
Fier dhe prodhimin e en-
ergjisë", me subjekt zhvil-
lues shoqërinë "Integrated
Technology Waste Treat-
ment" Fier. KKT-ja ka mirat-
uar lejen për shtyrjen e
afatit të lejes së ndërtimit
për objektin "Ndërtimi i
hidrocentralit 'Stavec'", me
subjekt zhvillues shoqëria
"Koka & Ergi Energy Stavec"
sh.p.k., dhe leje për mira-
timin e ndryshimeve në pro-
jekt gjatë ndërtimit dhe sh-
tyrjen e afatit të lejes së
ndërtimit për objektin
"Ndërtimi i hidrocentralit
Kabash Porocan", me sub-
jekt zhvillues shoqëria
"HEC-i Kabash Porocan"
sh.p.k. Gjithashtu është
miratuar ndryshimi në pro-
jekt gjatë ndërtimit për ob-
jektin: "Hidrocentralet 'Ger-
man 1', 'German 2', 'German
3' dhe 'German 4', me vendn-
dodhje në përroin Zalli i
Germanit, qarku Dibër",
me subjekt zhvillues sho-
qërinë koncesionare
"SA'GA-MAT" sh.p.k.

Jepet leje për ndërtimin e tetë HEC-ve, në Dibër, Korçë dhe Malësi të Madhe

KKT, leje për dy komplekse
turistike në Ksamil dhe Jalë

Miratohen planet urbanistike për shtatë qytete

Ornela Manjani

SEJKO

Porositë: Kujdes
kreditë me probleme

Nxitja e kreditimit,
reduktimi i kredive

me probleme si dhe nisma
në drejtim të deeuroizimit
të ekonomisë kanë qenë
disa nga temat e diskutu-
ara gjatë takimit të guver-
natorit Gent Sejko me drej-
tues të lartë të Fondit
Monetar Ndërkombëtar
dhe Bankës Botërore. Gu-
vernatori i Bankës së Sh-
qipërisë, Gent Sejko mori
pjesë në Mbledhjet Vjetore
të Fondit Monetar Ndër-
kombëtar dhe të Grupit të
Bankës Botërore, të cilat
u zhvilluan në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës
në datat 13-15 tetor 2017.
Kreu i Bankës Qendrore u
shpreh se sistemi bankar
shfaqet me tregues mjaft
të mirë financiarë si dhe
me një nivel të kënaqshëm
kapitalizimi dhe likuidite-
ti. Lidhur me nivelet e lar-
ta të euroizimit, guverna-
tori Sejko prezantoi mem-
orandumin në bazë të të
cilit po ndiqet një përqasje
strategjike afatgjatë për
deeuroizimin e ekono-
misë, që nëpërmjet reduk-
timit të përdorimit të eu-
ros në ekonominë sh-
qiptare do të mundësojë
rritjen e efektivitetit të
politikës monetare dhe
forcimin e stabilitetit fi-
nanciar në vend.

Komplekset
Leje zhvillimi për objektin "Kompleks Turistik në
parcelën 5 dhe 6a, zona kadastrale 2297, në zonën
turistike Ksamil, Sarandë", me subjekt zhvillues
shoqëria "Boiken" sh.p.k. Leje zhvillimi për objek-
tin: "Kompleks banimi, shërbimi dhe prodhimi për
komunitetin iranian në Shqipëri", me vendndodhje
në Manëz, Bashkia Durrës, me subjekt zhvillues
shoqata "F.A.R.A". Leje për shtyrjen e afatit të
lejes së ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i Komple-
ksit Turistik "41?N19?E", në fshatin Shetaj, Ko-
muna Ishëm, Qarku Durrës, me subjekt zhvillues
shoqëria "MWPlan" sh.p.k. Leje zhvillimi për ob-
jektin: "Kompleks Turistik, Hoteleri dhe Shërbime,
me vendndodhje në Jalë, Bashkia Himarë", me
subjekt zhvillues shoqëria "Soleil & Sea" sh.p.k.

Vendimet e KKT
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm
Vendor të Bashkisë Vlorë.
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm
Vendor të Bashkisë Himarë.
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm
Vendor të Bashkisë Sarandë.
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm
Vendor të Bashkisë Konispol.
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm
Vendor të Bashkisë Shkodër.
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm
Vendor të Bashkisë Lezhë.
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm
Vendor të Bashkisë Rrogozhinë.

Jala

Rruga Tiranë-Elbasan
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Një javë më parë u arrestua në Durrës, avokati Ilia Ilia: Mungon garancia në dosje

Durim Keçi rrezikon të mos ekstradohet në Itali
"I forti" i Shijakut, i përfolur si mik i politikanëve

Verifikim brenda uniformave blu, SHÇBA nis
vëzhgimin e policëve edhe jashtë orarit të punës

Durim Keçi, i njohur si
"i forti" i Shijakut
dhe i përfolur si miku

i politikanëve të të gjitha
ngjyrave, rrezikon të mos
ekstradohet drejt Italisë
nëse autoritetet e këtij ven-
di nuk japin garanci se do
ta gjykojnë nga e para. Ndry-
shimet e fundit ligjore në
Kodin e Procedurës Penale,
që kanë hyrë në fuqi më datë
1 gusht të këtij viti, dety-
rojnë Ministrinë e Drejtë-
sisë t'i drejtohet shtetit
kërkues dhe të marrë garan-
ci për rigjykim të çdo shteta-
si shqiptar të dënuar në
mungesë. Durim Keçi, në
vitin 2014 është dënuar nga
gjykata e Xhenovës, me 9
vite e 7 muaj burgim, për
akuzat e pjesëmarrjes në or-
ganizatë kriminale, shfrytë-
zim prostitucioni, trafik
droge apo shkatërrim
prone. Nga të dhënat rezul-
ton se shijakasi është arres-
tuar vite më parë në Itali në
kuadër të operacioni "Ka-
nun", të ndërmarrë nga

karabinierët në zonën e Ber-
gamos, bazuar në denon-
cimin e dy vajzave nga Ka-
tundi i Ri në Durrës. Për ar-
sye procedurale ai është li-
ruar nga paraburgimi dhe
pas kësaj është rikthyer në
Shqipëri. Ndërkohë, në shte-

tin fqinj ka vijuar gjykimi
në mungesë i Keçit, në për-
fundim të të cilit është cilë-
suar fajtor. Avokati Ilia Ilia
konfirmoi për "News24" se
mungon garancia në dosje,
çka përbën shkak thelbësor
për refuzimin e ekstradim-

it. Ministrja e Drejtësisë,
Etilda Gjonaj, e kontaktuar
nga "News24" nuk dha asn-
jë shpjegim për çështjen në
fjalë. Durim Keçi u arrestua
një javë më parë në Durrës,
pasi ishte në kërkim nga In-
terpoli që prej vitit 2016. I
pashpjeguar mbetet fakti që
urdhër-arresti ndërko-
mbëtar ndaj tij nuk ishte
ekzekutuar edhe pse au-
toritetet shqiptare kishin
dijeni për ekzistencën e tij
prej afro një viti. Shijakasi
u shndërrua në emrin më të
diskutuar ditët e fundit dhe
u bë objekt debatesh të for-
ta në parlament. Kreu i
opozitës, Lulzim Basha, tek-
sa hidhte akuza të forta në
drejtim të mazhorancës për
lidhje me kriminelë, pub-
likoi foto të Keçit me de-
putetë socialistë. I men-
jëhershëm ishte reagimi i
kryeministrit Rama dhe
Taulant Ballës, të cilët
treguan në parlament, foto
të Durim Keçit te çadra e
protestës së demokratëve.

Uniformat blu do të jenë
nën vëzhgim për të zbu-

luar nëse janë të implikuar në
botën e krimit. Burime nga
Ministria e Brendshme bënë
dje me dije se SHÇBA ka ni-
sur verifikimet për të gjithë
drejtuesit e policisë, shefat e
komisariateve si dhe ndaj
personave që mbajnë poste të
tjera kyçe brenda uniformave
blu. Mësohet se SHÇBA po
vëzhgon jo vetëm aktivitetin

e tyre gjatë orarit të punës,
por edhe më tej, duke veri-
fikuar automjetet që përdor-
in si dhe personat me të cilët
shoqërohen për të verifikuar
nëse janë të implikuar me
ndonjë eksponent të botës së
krimit. Këto masa vijnë pas
deklaratave të ministrit të
Brendshëm Fatmir Xhafaj
për 'veting' edhe në radhët e
policisë. Mbi këtë temë, she-
fat e Krimeve të Rënda dhe

shefat e Narkotikëve dhe
Trafiqeve nga policitë e
gjithë qarqeve të vendit,
mesditën e djeshme kanë
zhvilluar një takim me min-
istrin Fatmir Xhafaj. Në
këtë takim, mësohet se min-
istri Xhafaj është treguar i
ashpër me efektivët, duke
paralajmëruar se do ketë
tolerancë zero ndaj krimit,
por edhe ndaj efektivëve që
bëhen palë me të.

Gjurmët e gjakut të gjetura në fashetat e lidhura në
duart e Gazmend Çollakut, nuk i përkasin të pande-

hurit Denis Shtraza. Ky është rezultati i aktit të ekspertim-
it të ADN-së, që u administrua si provë nga Gjykata për
Krime të Rënda në procesin ndaj të pandehurit të vetëm
për rrëmbimin dhe vrasjen e 40-vjeçarit. Çollaku u mor peng
janarin e vitit të shkuar, dhe pasi u torturua, u hodh i vrarë
anës rrugës në Murqin të Krujës, i lidhur këmbë e duar. Në
fashetat e përdorura nga peng-
marrësit për t'i lidhur duart,
ekspertët konstatuan njolla të
ndryshme gjaku nga ato të vik-
timës. Në aktin e përpiluar në
kuadër të kësaj çështjeje, rezu-
ltoi se ADN-ja e përftuar nga
kampioni i pështymës së të dy-
shuarit Denis Shtraza, rezultoi
e ndryshme nga profili gjene-
tik që u përftua nga njollat e
gjakut që u vërejtën në fash-
etat me të cilat ishin lidhur
duart e viktimës. Në një tjetër
akt rezulton gjithashtu se
gjaku i gjetur në makinën luk-
soze tip "Mercedes-Benz", me të
cilën dyshohet se udhëtonte
Shtraza natën e krimit, nuk është i njëjtë me atë të vik-
timës Gazmend Çollaku. Të dyja këto akte ekspertimi,
sipas avokatëve mbrojtës Alban Qafa e Nexhdet Kambo,
vërtetojnë faktin se Shtraza nuk ka lidhje me ngjarjen,
por prokuroria pretendon se ka prova që e lidhin të pan-
dehurin me rrëmbimin dhe vrasjen e 40-vjeçarit.



Avokatët: Shtraza nuk ka lidhje me ngjarjen

Vrasja e Çollakut, provat biologjike nuk
përputhen me ADN-në e Denis Shtrazës

NGJARJA
Në aktin e përpiluar në
kuadër të kësaj çështjeje,
rezultoi se ADN-ja e
përftuar nga kampioni i
pështymës së të
dyshuarit Denis Shtraza,
rezultoi e ndryshme nga
profili gjenetik që u
përftua nga njollat e
gjakut që u vërejtën në
fashetat me të cilat ishin
lidhur duart e viktimës.

Durim Keçi

Denis Shtraza

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

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST
The UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF), ALBANIA Country Office, would like to
announce a Call for Expression of Interest addressed to Civil Society Organizations (CSOs)
for a prospective partnership with UNICEF Albania Country Office in the implementation of
the activity on Institutional capacity development for the enforcement of the Universal Salt
Iodization Law in Albania.

For further details on the required partnership and on how to respond to the Call, please
consult UNICEF Albania (www.unicef.org/albania) and UN Albania (www.un.org.al)
websites.

Applications from interested CSOs must be delivered to UNICEF Tirana Office not later
than
31 October, 2017, at 16:30 hr.

Applications must be submitted in a sealed envelope, clearly marked
“EOI-ALBA-2017-001 - CSO Call for Expression of Interest – USI Law Enforcement”,

at the following address:

United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Rruga “Skënderbej”, ndërtesa e Agjencive të OKB-së, kati i tretë,
Tiranë, Albania
Tel.: +355 42 273 335/6/7/8/9; fax: +355 4 224 3775 /6
Website: www.unicef.org/albania

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 të
ashensorëve në godinat 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 1,046,800 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 të
ashensorëve në godinat 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 09 Nentor  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.
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Policia italiane: Organizata qarkulloi mbi 20 mln euro nga trafiku i marijuanës e armëve

Trafikonin 3.5 tonë drogë e armë nga
Shqipëria në Itali, kapen 3 shqiptarë
Kushëri me Tahirin? Arrestohet Moisi Habilaj

LSI: Moisiu, i
afërm i Tahirit,
besnik i Ramës

Berisha: Kapet
banda e Saje qorrit,
Tahiri drejt arrestit

ndërkombëtar

DRITAN ZAGANI
Ish-drejtori i Antidrogës së Fierit, Dritan Zagani, i cili
tashmë ndodhet në një vend të BE-së, ka reaguar pas
lajmit të arrestimit të Moisi Habilajt. "Pres me akth të
madh deklaratën për këtë operacion të përbashkët, ku
çunat arrestuan, në bashkëpunim me italianët, këtë
kushon e ish-shefit! P.s: sa po e vonojnë sot
deklaratën, po më bëjnë merak. A do fillojnë çunat një
hetim për sekuestrimin e pasurisë së kushëririt? Po
Saja dhe shefi, do ta mbështesin aksionin për
sekuestrimin e aseteve të krimit?", shkruan Zagani.



Të arrestuarit në Itali
(në rreth)
Moisi Habilaj

Ish-kryeministri Sali Ber
isha reagoi dje për ar-

restimin e Moisi Habilajt.
Përmes një statusi në "Face-
book", Berisha bën një dek-
laratë të fortë, ku thotë se
bëhet fjalë për kushëririn e
ish-ministrit të Brendshëm,
Saimir Tahiri, ndërsa shton
se ky i fundit është drejt ar-
restit ndërkombëtar. "Zhvil-
lim klamoroz, kapet banda e
Saje qorrit. Vetë Saje drejt
arrestit ndërkombëtar! Miq!
Arrestohet në Itali famozi
Moisi Habilaj, tezaku që
transportoi 3.5 tonë drogë me
skafin e Saje qorrit në Itali.
Po ju rikujtoj këtu se Habila-
jt, sipas kontrollit të TIMS,
kanë transportuar drogë jas-
htë vendit 27 herë me mak-
inën e kushos-bandit min-
istër Saje qorri, dhe ky trafik,
i denoncuar nga Zagani, i
kushtoi postin këtij të fundit,
pasi Saje qorri e shkarkoi atë
dhe e dha për ndjekje. Atij,
Konfederata Helvetike i dha
azil politik pikërisht ditën e
vizitës së Edi Ramës në
Bernë. Gjithashtu, 3,5 tonë
drogë në Itali, sipas burimeve
të sigurta të vendit mik, ësh-
të transportuar me skafin e
Saje qorrit, të cilin ai e bleu
dhe e la në 'ruajtje' te Habila-
jt, dhe pas disa denoncimeve
që kemi bërë në parlament,
Saje qorri u detyrua të bëjë
një akt shitjeje fals të skafit
të tij, po te Habilajt! Priten
zhvillime klamoroze! Sb", sh-
kruan ai në "FB".

Për arrestimin e Moisi
Habilajt në Itali reagoi

edhe deputeti i LSI-së, En-
drit Braimllari, i cili thotë
se Moisiu është i afërm i ish-
ministrit Tahiri dhe njeri
besnik i kryeministrit Edi
Rama. "Pse hesht kryemi-
nistri pas arrestimit të Ha-
bilaj? Policia italiane rapor-
ton për shkatërrimin e një
grupi të strukturuar që
merret me trafikun e
lëndëve narkotike dhe
armëve. Ndër të arrestuar-
it është edhe një i afërm i ish-
ministrit të Brendshëm, be-
snik i Edi Ramës. Gjithë sh-
qiptarët i kanë të freskëta
fotot e Habilajt me drejtorët
e Policisë së Vlorës. Kjo ësh-
të prova e kapjes së shtetit
nga krimi i organizuar. Ish-
in këto grupe të strukturu-
ara kriminale që me paratë
e krimit dhe pjesëmarrjen e
tyre deformuan vullnetin e
shqiptarëve. Krimi i organi-
zuar e mban peng kryemi-
nistrin", - tha Braimllari.

TAHIRI NË 2015
Në një deklaratë të bërë 2 vite më parë kur opozita i
kërkonte të jepte dorëheqjen, Tahiri u shpreh: "Për çfarë ta
jap dorëheqjen? Që del një punonjës policie e thotë se
paskam ca kushërinj të largët të cilëve iu kam shitur
makinën dhe qenkan kriminelë? Në dijeninë time s'janë,
por edhe sikur të jenë, të jap unë dorëheqjen se çmendet
një kushëriri im, edhe vëllai im? Nëse unë jam
përgjegjës, do mbaj përgjegjësi. Në rast se ata rezultojnë
nga hetimet që janë trafikantë, unë do i kërkoj falje
publikut se ua paskam shitur makinën ca trafikantëve".



"Kjo është mafia, këto janë lidhjet e saj me Ramën"

Lulzim Basha: Kreu i trafikut të drogës që
u kap në Itali lëvizte me makinën e Tahirit
Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, përmes

një statusi në "Facebook" u shpreh dje, se në Itali
është arrestuar kreu i trafikut të drogës nga Shqipëria,
i quajtur Moisi Habilaj. Sipas tij, ky i fundit është perso-
ni që lëvizte në makinën e ish-
ministrit të Brendshëm, Saimir
Tahiri, të denoncuar edhe më
herët nga opozita. "Policia ital-
iane arrestoi sot, kreun e një
grupi të trafikut të drogës nga
Shqipëria, Moisi Habilaj. Partia
Demokratike ka denoncuar për
4 vite lidhjen e qeverisë me këtë
klan, lidhjen e afërt të Tahirit
me këtë bandë. 'Audi' i famshëm
i ministrit, përdorej pikërisht
nga ky që sot u arrestua në Itali. Edi Rama arrestoi
Dritan Zaganin, oficerin e policisë që e denoncoi këtë
lidhje dhe sulmoi opozitën pa reshtur. Po sot, çfarë do
të thotë?! Vetëm ngarkesa e kapur prej policisë ital-
iane vlen 20 milionë euro. Po në 4 vite, sa para qarkulloi
narkomafia me mbështetjen e Tahirit dhe mbrojtjen e
Ramës? Kjo është mafia dhe këto janë lidhjet e saj me
Edi Ramën", shkruan në "FB", Lulzim Basha.

"Habilajt kushërinjtë e mi? Dënim maksimal!"

Saimir Tahiri, Bashës: Nuk më bëjnë
përshtypje akuzat, ti vodhe e vrave

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri reagoi në "Fa
cebook" pas lajmit të publikuar në mediat italiane për

arrestimin e Moisi Habilajt, si pjesë e një bande që trafikon-
te drogë dhe armë nga Shqipëria në Itali. Me anë të sta-
tusit të tij, Tahiri, duke komentuar akuzat e kreut të PD-
së, Lulzim Basha, i cili tha se i ar-
restuari Moisi Habilaj ka lidhje të
afërta me Saimir Tahirin, ky i fun-
dit shkruan se nuk i bëjnë përsh-
typje akuzat e kryedemokratit, si
në kohën kur ishte ministër, por
edhe tani. Po ashtu, ish-ministri sh-
kruan se drejtësia duhet të flasë
njësoj për të gjithë. "Lulzim Basha
e jo vetëm, paska përsëritur akuzat
ndaj meje. Nuk më kanë bërë për-
shtypje atëherë, nuk më bëjnë as
sot. Nuk pastrohesh dot, Lulzim, sado të të rritet karri-
gia. Vodhe e vrave e ia ke hedhur deri më sot, për të shërby-
er si kujtesa më e freskët e drejtësisë që nuk kemi e që nuk
u bë dot kurrë. Sa për këta që i quan kushërinjtë e mi,
drejtësi deri në fund e dënim maksimal. Për këdo, pa dal-
lim e pa përjashtim", shkruan në rrjetin social "Facebook",
ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri.

ITITITITITALIALIALIALIALI

Policia italiane ka sh
katërruar një organi
zatë kriminale të për-

bërë nga shqiptarë dhe ital-
ianë, të cilët akuzohen se
kanë trafikuar 3.5 tonë
kanabis sativa si dhe kanë
kryer edhe trafik armësh.
Operacioni për arrestimin e
7 personave u bë mëngjesin
e djeshëm. Sipas mediave ital-
iane, mësohet se në kuadër
të operacionit të koduar 'Erë
trëndafili', në mesin e 7 të
prangosurve janë 3 shtetas
shqiptarë, ndërsa 4 të tjerët
janë shtetas italianë. Këta
persona u vunë në pranga në
Sicili, ndërsa në kuadër të
këtij operacioni u sekues-
truan edhe 20 mijë euro
cash. Shqiptarët e arrestu-
ar janë Moisi Habilaj 39 vjeç,
Maridian Sulaj 29 vjeç dhe
Fatmir Minaj 55 vjeç, ndër-
sa italianët që përfunduan
në pranga janë Antonio Rie-
la 46 vjeç, Vincenzo Spampi-
nato 44 vjeç, Gianluca Pas-
savanti 37 vjeç dhe Angelo
Busacca 37 vjeç. Ndërkaq,
njëri prej shqiptarëve të ar-
restuar është një emër i njo-
hur në Shqipëri. Bëhet fjalë
për vlonjatin Moisi Habilaj
(në foto me rreth), njeriun që
sipas opozitës është kushër-
iri i ish-ministrit të
Brendshëm, Saimir Tahiri,
dhe se po sipas tyre, ai
trafikonte drogë me "Audin"
e ministrit.
HETIMETHETIMETHETIMETHETIMETHETIMET

Hetimet për këtë grup
kanë zbuluar se gjatë viteve
të fundit, kjo organizatë
kriminale ka mundur të
transportojë mbi 3.5 tonë
marijuanë nga bregdeti sh-
qiptar drejt Italisë. Një pjesë
e kësaj sasie, në disa raste
është sekuestruar gjatë
dërgesave. Po ashtu, mediat
italiane raportuan se anë-
tarët e kësaj organizate
kriminale dispononin edhe
armë e municione të tipit
kallashnikov, të cilat i kanë
transportuar edhe ato. Po
sipas policisë italiane, kjo
organizatë ka qarkulluar
mbi 20 milionë euro nga
trafiku i drogës dhe armëve,
ku kanabisi ishte destinuar
për në Catania, Ragusa dhe
Siracusa. Mësohet se pjesë e
hetimit ka qenë edhe ndali-
mi e sekuestrimi i një pesh-
karexhe dy vite më parë, që
vinte nga bregdeti shqiptar
me 900 kg marijuanë, si dhe
qindra municione.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI

Gazetari Artan Hoxha
tha dje në studion e emision-
it "Studion e Hapur" në
"News24", se Moisi Habilaj i
përket grupit që ka akuzuar
kohë më parë ish-oficeri i pol-
icisë Drian Zagani, tashmë
azilant në Zvicër, që akuzoi
se pikërisht ky grup kryente
trafik duke përdorur mak-
inën e ish-ministrit të
Brendshëm, Saimir Tahiri.
"Moisi Habilaj i përket
grupit të rrjedhjes së posht-
me të Vjosës ose grupit La-
bëria, që përfshin Vlorën,
Tepelenën, disa zona perifer-
ike të Gjirokastrës. Është
një grup që s'ka nisur sot, ka
bërë trafik të narkotikëve
me avion, më rezulton të
jenë ndër të parët", - tha ai.

Ndërsa gazetarja Klodiana
Lala, duke iu referuar buri-
meve nga Prokuroria sh-
qiptare tha se priten arres-
time nga radhët e policisë
shqiptare si të lidhur me

Moisi Habilajn. "Një infor-
macion nga një burim i imi
nga Prokuroria, që është e
sigurt që nga pala italiane
ka një sërë drejtuesish të
kupolës së Policisë së Sh-

tetit që dyshohen të përf-
shirë me këtë grup që janë
në hetim nga pala italiane.
Autoritetet shqiptare duhet
të presin ardhjen e dosjes në
Shqipëri, prokuroria sh-

qiptare duhet të presë
dosjen e Italisë. Duke u ni-
sur nga kjo, unë mendoj se
shumë shpejt do kemi edhe
zyrtarë të policisë të arres-
tuar", - tha Lala.
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I pandehuri, në kërkim ndërkombëtar për trafik droge

Domart Konjari, Interpol
Tirana: Nuk e dimë ku është

TIRANË - Interpol Ti
rana e ka shpallur në

kërkim ndërkombëtar,
por nuk ka asnjë infor-
macion mbi vendn-
dodhjen e Domart Kon-
jarit, i pandehur te Krimet
e Rënda, si drejtues i
grupit të trafikut të
drogës në Francë. Shkre-
sa e Interpol u lexua në se-
ancën e së hënës, e cila u
shty për shkak të mosg-
jetjes së Konjarit dhe
njoftimit të të pandehurit
për gjyqin. Konjari ndod-

"Të zbatohet vendimi i gjykatës, dua të jem pranë dy djemve të sëmurë"

"Ish-gruaja më rreh, ka një vit që
më ka përzënë nga banesa sociale"
Fatmir Murrizi: Shtëpinë e përfituam bashkë, fle jashtë

VENDIMI I
GJYKATËS
Më 5 prill të këtij viti,
Gjykata e Shkallës së
Parë e Durrësit vendosi
që Fatmir Murrizi të
banojë në një nga
dhomat e banesës të
përbërë nga 2 dhoma e
1 kuzhinë, dhe
konkretisht në dhomën
më të vogël të banesës,
që ndodhet në anën e
djathtë të hyrjes kryesore
të banesës. Ky vendim
ka indinjuar Bukurie
Dervishin, e cila dje
deklaroi se gjykata po e
vret për herë të dytë.

SHTËPIA
"Banesën sociale ku

ajo jeton e ka falë
meje, pasi unë kam

qenë te ministrja
Gjermeni, te

drejtoresha e Strehimit
në Tiranë, në bashki e

kudo. Shtëpia është
2+1 dhe 2 banja. Unë

dua të futem në
shtëpinë që përfitova.
Kur morëm shtëpinë
dhe u futëm brenda,

Bukuria më nxori në
rrugë të madhe", - u

shpreh Fatmir Murrizi.

het në arrati, pasi ende nuk
është ekzekutuar masa "ar-
rest në burg", caktuar në
mungesë ndaj tij. Në të
njëjtën seancë, gjykata cit-
oi edhe një shkresë të Komis-
ariatit të Policisë Nr.4, sipas
të cilit Domart Konjari nuk

ishte më banor i kësaj zone.
Gjykata shtyu seancën, në
pritje të një përgjigjeje nga
Komisariati i Policisë Nr.1 në
Tiranë, si edhe rikërkoi in-
formacion nga Interpol Ti-
rana. Lirimi i Konjarit nga
qelia në mars të vitit 2016

shkaktoi përballje mes
Prokurorisë dhe Apelit për
Krimet e Rënda. Për lir-
imin e tij reagoi ambasa-
dori francez në Tiranë.
Ministri i kohës i Drejtë-
sisë, bëri një ndjesë pub-
like. "ABC News"

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Më rreh ish-gruaja!
Ka një vit e gjysmë
që më ka përzënë

nga shtëpia, ku jeton me dy
djemtë. Më ka degjeneruar në
publik, më ka lënë jashtë
banesës, nuk kam asnjë
mundësi ku të shkoj të stre-
hohem dhe të qëndroj. Ato që
ajo thotë në media nuk janë
të vërteta, por e bën me qëllim
që të më mbajë mua larg prej
fëmijëve dhe prej banesës që
e kemi përfituar së bashku.
Ish-gruaja ka mashtruar
opinionin publik, gjykatën
dhe policinë, të gjithë i ka
mashtruar, me qëllimin e
vetëm që të më mbajë mua
larg". Kështu deklaroi dje për
"Gazeta Shqiptare" Fatmir
Murrizi, ish-bashkëshorti i
Bukurie Dervishit, 44-
vjeçares e cila po rrit dy djem
të sëmurë me hidrocefali dhe
zhvillim të vonuar mendor
në banesën sociale të dhënë
nga Bashkia Durrës. Fatmi-
ri pohoi se ka dy urdhra
mbrojtjeje nga ish-gruaja,
sepse është ajo që ushtron
dhunë ndaj tij, por se insti-
tucionet i kanë dhënë asaj të
drejtë, pa marrë parasysh sit-
uatën e tij. Gjithashtu, ai tha
se "16 vjet më parë, kur u
martova me Bukurien, ka
pasur në pronësi disa
dyqane, të cilat i shitëm për
të kuruar djalin e madh, që
vuan nga sëmundja e hidro-
cefalisë, por paratë u mbaru-
an e djali nuk u shërua. Pasi
u mbaruan paratë, nisi edhe
sherri". Ndërkaq, 50-vjeçari
Murrizi u shpreh se do t'u
qëndrojë pranë djemve të tij.
Gjykata i ka dhënë të drejtë
të jetojë në një prej dhomave
të banesës sociale, por ish-
gruaja nuk e lejon të jetojë
në të njëjtën çati me anëtarët
e tjerë të familjes. Ai nuk
punon, nuk ka banesë, por fle
ku ta zërë nata, nuk ka të
ardhura dhe nuk ka mundë-
si as të shohë djemtë. "Nuk
jam në gjendje të punoj në
këtë situatë ku jam katandi-
sur. Kam punuar ku kam gje-
tur, tani jam pa punë. Dua
vetëm të hyj në shtëpi, pasi
kam mbetur rrugëve. Nuk
kam ku të shkoj të fus
kokën, të lahem apo të rri.
Jam durrsak i vjetër, u mar-
tova me gruan e gabuar, ndaj
dhe kam përfunduar në këtë

gjendje. Ish-gruaja ime ësh-
të jashtë logjike. Më akuzon
mua për të çmendur, por ajo
duhet të kurohet. Unë djemtë
i dua, dua të qëndroj me ta.
Banesën sociale ku ajo jeton
e ka falë meje, pasi unë kam
qenë te ministrja Gjermeni,
te drejtoresha e Strehimit në
Tiranë, në bashki e kudo.
Shtëpia është 2+1 dhe 2 ban-
ja. Unë dua të futem në sh-
tëpinë që përfitova. Kur
morëm shtëpinë dhe u futëm
brenda, Bukuria më nxori në
rrugë të madhe", - u shpreh
Fatmir Murrizi. Nga ana
tjetër, pas divorcit, Gjykata
e Shkallës së Parë e Durrësit
i ka dhënë të drejtë të jetojë
në një prej dhomave të
banesës sociale që kanë për-
fituar, por aty nuk mund të
jetojë, pasi ish-bashkëshort-
ja Bukuria, sa herë që Përm-
barimi u troket në derë për
të ekzekutuar vendimin, de-
klaron se do të kryejë
vetëvrasje duke u hedhur nga
kati i tretë i apartamentit ku
jeton me dy djemtë.

Klodiana Haxhiaj

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Më 20 korrik të
këtij viti, 44-vjeçarja
Bukurie Dervishi nga
Durrësi, nënë e dy fëm-
ijëve të mitur, të sëmurë
me hidrocefali dhe zhvil-
lim të vonuar mendor,
kërcënoi se do të
vetëvritet, duke u hedhur
nga kati i tretë i banesës
sociale ku ajo jeton. Sh-
kak është bërë një vendim
i Gjykatës së Shkallës së
Parë të Durrësit. Gruaja,
banuese në lagjen nr.17 të
qytetit bregdetar, tha se
ajo është divorcuar nga
Fatmir Murrizi pas disa
urdhra mbrojtjeje që kish-
te përfituar si rezultat i
dhunës që ai ushtronte
ndaj saj dhe fëmijëve të
tyre. Por, divorci e ka fu-
tur në një tjetër vorbull
nënën e dy fëmijëve. Kjo
për faktin se Gjykata, kra-
has vendimit të divorcit
ka vendosur që ish-bash-

Bukurie Dervishi: Shteti të më ndihmojë, ose do vetëvritem

“Nuk mund të jetoj në një shtëpi me
ish-burrin, do më vrasë mua e fëmijët"

Masakra në Lushnjë,
defekti në ecje

tradhtoi të dyshuarin
e tretë si autor

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Pak ditë pas
masakrës së ndodhur në
qendër të qytetit të Lush-
njës, ku mbetën të vrarë
Zamir Latifi dhe Jurger
Hoxha si dhe u plagosën dy
të tjerë, gazetari investiga-
tiv Artan Hoxha deklaroi
në emisionin "Studio e
Hapur" në "News24", se
autorët e përfshirë në këtë
ngjarje janë 4 persona. Deri
më tani janë publikuar
emrat e dy të dyshuarve
kryesorë për ngjarjen.
Hoxha tha se dëshmitarët
në vendngjarje kanë mun-
dur të japin përshkrim të
saktë për autorin e tretë, i
cili ka një defekt në ecje. "Në
nisje pati një kakofoni për
pjesëmarrjen e autorëve.
Kanë qenë 4 autorë; tre ish-
in me kallashnikov në mes
të qytetit, njëri ka vepruar
si shofer, i ka lënë autorët
te vendi i krimit dhe i ka
marrë sërish. Tre autorët
kanë ecur me armë në mes
të qytetit. Kanë qëlluar në
mënyrë barbare ndaj vikti-
mave. Terrori që është kri-
juar në zonë ka qenë shumë
i madh. Në momentet e para
u mendua se mund të kish-
te një numër më të madh
viktimash. Si Jurgen Hox-
ha, ashtu edhe Zamir Lati-
fi (dy viktimat), nuk kish-
in të shkuar kriminale.
Autorët janë larguar drejt
Beratit. Më pas makina
është gjetur e djegur në fs-
hatin Çukaj. Deri tani janë
publikuar dy emra si të dy-
shuar. Ndërkohë që është
edhe një person tjetër i dy-
shuar, pasi është lehtësisht
i identifikueshëm për sh-
kak të mënyrës si ecën.
Dëshmitarët në vendngjar-
je kanë parë një person me
këtë defekt në ecje në mo-
mentin e ngjarjes", - tha
Artan Hoxha. Ndërsa,
gazetarja Klodiana Lala
tha se brenda lokalit ku
ndodhi atentati, në mo-
mentin e ngjarjes ndodhej
edhe një shok i viktimave, i
cili tashmë mban cilësinë e
dëshmitarit të mbrojtur.
"Më herët, këta dy persona
të dyshuar janë takuar te
Fabrika e Tullave në Lush-
një dhe nuk janë ndaluar
nga policia. Thuhet se
shënjestra e atentatit ka
qenë Xhulio Shkurti, nipi i
Aldo Bares", - pohoi Lala.

këshorti të rikthehet e të je-
tojë në banesë së bashku me
ish-gruan dhe dy fëmijët. Ky
vendim ka tronditur 44-
vjeçaren, e cila deklaroi për
"Gazeta Shqiptare" se është
e pamundur që të jetojë në
një banesë me ish-burrin e
saj të dhunshëm. Bukurie
Dervishi tha se pre e dhunës
mund të bëhen edhe fëmijët
e saj të mitur, ndaj kërkoi që
të merren masa urgjente për

zgjidhjen e këtij problemi
sa nuk është tepër vonë.
"Ish-bashkëshorti im
mund të më vrasë mua dhe
fëmijët. Unë e kam denonc-
uar disa herë, por policia
nuk e arreston, pasi ai ka
kartelë mjekësore si i
paaftë për punë. Para se të
më mbytë apo të më vrasë
ish-burri, më mirë do i jap
fund jetës vetë", - u shpreh
Dervishi.

Bukurie Dervishi

Fatmir Murrizi,
duke folur për “GSH”

Domart Konjari
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BDI fiton 100 mijë vota. Reformatorët: Gruevski të japë dorëheqjen

Zgjedhjet lokale në Maqedoni,
udhëheq LSDM e Zaev në 49 komuna
VMRO-DPMNE pranon rezultatin

21-18

BESIMI

Fatmir Besimi, shef i
shtabit të BDI-së, ka
deklaruar në një
konferencë për shtyp
se BDI-ja ka arritur të
marrë 100 mijë vota në
rang vendi. Gjithashtu,
Besimi bëri të ditur
rezultatin në Kërçovë
dhe Pllasnicë. Ai tha
se fitorja u takon të
gjithë atyre që kanë
votuar BDI-në në
zgjedhjet lokale të
Maqedonisë më 15
tetor.

AZIRI

Elmi Aziri ka bërë me
dije se është i kënaqur
me rezultatin e
deritanishëm. Kreu i
shtabit të Aleancës për
Shqiptarët thotë se
rezultati do rritet 100
për qind dhe se partia e
tyre do ketë përballë në
Strugë kandidatin e
LSDM-së në rrethin e
dytë, ndërsa në
Gostivar do garojë me
BDI-në. Fitorja në disa
komuna e bën atë
optimist.

KASMI

Kryetari i Lëvizjes BESA
tregohet entuziast për
rritjen e dyfishtë të
rezultatit, dhe sipas tij
kjo i bën ata partinë e
parë shqiptare. Bilal
Kasmi thotë se janë në
balotazh, dhe se kjo u
jep mundësinë të
kryesojnë disa komuna.
Ai nuk harroi të
përmendte edhe
koalicionin e zhvilluar
mes LSDM-së dhe BDI-
së, duke pranuar fitoren
e forcës së tij, Besës.

GRUEVSKI

Nikola Gruevski ka dalë i
pakënaqur nga zgjedhjet
lokale që u zhvilluan në
Maqedoni. Kryetari i
VMRO-DPMNE-së ka
konstatuar parregullsi në
procesin zgjedhor si dhe
ka folur për
keqpërdorime nga ana e
policisë. Gruevski i ka
cilësuar zgjedhjet
jodemokratike për shkak
të uzurpimit të resurseve
shtetërore. Procesi
zgjedhor nuk ka
përfunduar, sipas tij.

9
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NGJARJA

Sekuestrohen
31 kg marijuanë,

policia greke:
Droga nga Shqipëria
GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Policia greke
ka ndaluar sot një mak-
inë me drogë në kufirin
greko-shqiptar. Opera-
cioni i policisë është zh-
villuar në Follorinë, ku
u ndalua një mjet që drej-
tohej nga një 38-vjeçar
shqiptar. Brenda në mjet
u gjetën dhe u sekues-
truan 31 pako me 31 kg e
882 gramë marijuanë të
futura në dy çanta. 38-
vjeçari shqiptar u vu në
pranga nga policia
greke. Ndërkohë, pak
orë më pas, në Aminteo,
Follorinë u ndalua një
mjet tjetër që drejtohej
nga një 42-vjeçar grek, i
cili kishte rol të kon-
trollonte rrugën. Mua-
jin e kaluar u arrestua
një 52-vjeçar shqiptar, i
identifikuar si Eduard
Bushi, ndërsa iu sekue-
strua një sasi prej 88 kg
marijuanë. Bushi u ar-
restua në kufirin mes
Shqipërisë dhe Gre-
qisë, ndërsa operacioni
u zhvillua në Sidheri të
Igumenicës.

MAMAMAMAMAQEDONIQEDONIQEDONIQEDONIQEDONI

Sipas të dhënave të fun
dit të Komisionit Sh
tetëror Zgjedhor,

LSDM udhëheq në 49 komu-
na, VMRO-DPMNE në 10 ko-
muna, BDI në 12 komuna,
ASH në 2 komuna, ndërsa
kandidatët e partive të tjera
udhëheqin në komunat e
tjera, ku do të shkohet në
balotazh. KSHZ theksoi se
deri në orën 1 të mëngjesit
janë numëruar dhe përpunu-
ar 60,59 për qind të votave.
Zgjedhjet lokale vlerësohen
nga partitë politike në Maqe-
doni si të drejta dhe
demokratike. Partitë sh-
qiptare shprehen të kënaqu-
ra me rezultatet, LSDM fes-
ton fitoren në shumë komu-
na, ndërsa opozita e VMRO-
DPMNE konteston.
BDI SHPBDI SHPBDI SHPBDI SHPBDI SHPALL FITALL FITALL FITALL FITALL FITORENORENORENORENOREN

Shefi i shtabit të BDI-së,
Fatmir Besimi, përmes një
konference shtypi për medi-
at deklaroi se BDI-ja në këto
zgjedhje ka fituar 100 mijë
vota në nivel vendi. Ai mad-
je theksoi, se Kërçova dhe
Pllasnica janë fituar qysh
në rrethin e parë. Besimi
përmendi edhe komunat, ku
BDI shkon në balotazh me
partitë e tjera më 29 tetor.
"Kjo dëshmon se BDI ishte,
është dhe do të mbetet par-
tia më e madhe shqiptare në
Maqedoni. Partia e parë dhe
fituese e shqiptarëve të
Maqedonisë. Fitorja iu
takon juve, me fitoren e BDI-
së fitojnë gjithë qytetarët", -
ka deklaruar shefi i shtabit
të BDI-së, Fatmir Besimi.
ALEANCA PËRALEANCA PËRALEANCA PËRALEANCA PËRALEANCA PËR
SHQIPTSHQIPTSHQIPTSHQIPTSHQIPTARËTARËTARËTARËTARËT

Ndërsa kreu i shtabit
zgjedhor të Aleancës për
Shqiptarët, Elmi Aziri thek-
soi se Aleanca për Sh-
qiptarët ka shënuar fitore
bindëse në disa komuna, por
edhe rritje të madhe të vo-
tave në shumë komuna. "Në
të gjitha qytetet është
treguar rezultat solid dhe
kemi arritur që në shumë
vende të rrisim rezultatin
100 për qind, por ka edhe
komuna ku ka rritje më të
madhe. Aleanca për Sh-
qiptarët në rrethin e dytë do
të garojë në Strugë, ku do të
ketë përballë kandidatin e
LSDM-së", - theksoi Aziri. Ai
theksoi se edhe në Gostivar
do të shkohet në rrethin e
dytë, duke pasur përballë
BDI-në.
KAMPI SHQIPTKAMPI SHQIPTKAMPI SHQIPTKAMPI SHQIPTKAMPI SHQIPTARARARARAR

Kryetari i Lëvizjes BESA,
Bilal Kasami tha se fituese e
këtyre zgjedhjeve në kamp-
in politik shqiptar është
Lëvizja BESA. "Duke pasur
parasysh se BDI-ja ishte në
koalicion me LSDM-në, kjo i
bie që BESA është partia e
parë shqiptare në Maqedo-
ni. Nga votat e numëruara
deri tani, ne kemi rritje të

dyfishtë, dhe kjo na bën
partinë e parë shqiptare.
BESA shkon në shumicën e
komunave në balotazh dhe
na bën pretendente serioze
për të marrë këto komuna",
- ka thënë Kasami.

Social-demokratët e
kryeministrit Zaev shënuan
fitore në 49 komuna Koali-
cioni "Jetë në Maqedoni", i
udhëhequr nga LSDM-ja, ka
shpallur fitoren në të pak-
tën 49 komuna. Shefi i Sh-
tabit zgjedhor të LSDM-së,
Mile Zeçeviç, tha se me këtë
fitore, LDSM-ja dhe koalicio-
ni "Jetë për Maqedoninë" do
të rrumbullakësojnë ndry-
shimet në vend. "Kjo ditë
është një festë për
demokracinë dhe një shem-
bull i shprehjes paqësore
dhe të lirë të çdo zëri të
qytetarëve. Kështu duhet
Maqedonia kur votohet lir-

isht dhe në mënyrë
demokratike, pa presione", -
tha Zeçeviç.

Kandidati për kryetar
nga LSDM-ja për Qytetin e
Shkupit, Petre Shilegov ka
thënë se nga sot, Shkupi dhe
komunat e tjera u kthehen
qytetarëve. "Qytetarët e Sh-
kupit dhe të Maqedonisë na
treguan se i ka ardhur fun-
di qeverisjes së deritan-
ishme të VMRO-DPMNE-së,
edhe pse mund të
shpresojmë në fitore në
raundin e parë në Shkup,
megjithatë, rezultatet ende
nuk janë të qarta deri në
fund, por megjithatë kjo ësh-
të një fitore e madhe për Sh-
kupin", - është shpreh Shile-
gov.
VMRO-DPMNEVMRO-DPMNEVMRO-DPMNEVMRO-DPMNEVMRO-DPMNE
PRANON HUMBJENPRANON HUMBJENPRANON HUMBJENPRANON HUMBJENPRANON HUMBJEN

Kryetari i VMRO-DP-
MNE-së, Nikola Gruevski

tha se policia u vu në funk-
sion partiak, ndërsa u
ankua për parregullsi. Ai
zgjedhjet në përgjithësi i ka
quajtur jo demokratike,
ndërsa ka folur edhe për
përzierjen e policisë në
keqpërdorime. "Ka vazhdu-
ar fushata e zezë, dita zgjed-
hore ka kaluar me parreg-
ullsi të madhe, uzurpim të
resurseve shtetërore, pre-
sione. Kjo ka ndikuar në fi-
toren e LSDM-së në shumë
komuna, zgjedhjet nuk kanë
përfunduar, ndërsa VMRO-
ja është parti e madhe", - ka
thënë Gruevski.

"Si kryetar i partisë, kam
përgjegjësinë më të lartë për
rezultatet zgjedhore, e për
tërë këtë punë, për shkaqet
për rezultatet dhe drejtimin
e ardhshëm do të diskutohet
menjëherë pas zgjedhjeve", -
është shprehur lideri i

opozitës maqedonase, Nikol-
la Gruevski.

Reformatorët e VMRO-
DPMNE-së i bënë thirrje Ni-
kola Gruevskit të japë
dorëheqjen dhe të mundë-
sojë një proces demokratik
në parti që anëtarët të zgje-
dhin lirshëm liderin e tyre
të ri. Sipas informatave të
vëzhguesve nga "MOST", "në
disa vendvotime u konfir-
mua mosrespektimi i proce-
durës së votimit dhe reagi-
mi nga ana e këshillave
zgjedhorë", ka thënë drej-
tori ekzekutiv i "MOST",
Darko Aleksov. "'MOST' ka
konfirmuar më pak se 50
raste të parregullsive gjatë
votimit dhe vlerësimin e
përgjithshëm për këto
zgjedhje të gjashta lokale,
asociacioni qytetar do ta
japë nesër", - është shprehur
Aleksov.

Egla Xhemali

Kapen me 10 kg
kokainë, përfundojnë
në pranga 3 shqiptarë
GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Policia greke
sekuestroi 10 kg ko-
kainë, ndërkohë që në
pranga ranë 3 shqiptarë.
Mësohet se autoritetet
gjermane kishin zbulu-
ar një pako që vinte nga
Kolumbia me destina-
cion një kompani në Lar-
isa të Greqisë. Pakoja
përmbante një pajisje
metalike të mbushur me
kokainë. Fill pas kësaj, u
njoftuan autoritetet
greke për kapjen e
pritësve. Operacioni u
zhvillua në 13 tetor, ku u
kap pritësi i pakos, sh-
tetasi grek 47 vjeç,
ndërkohë që u arrestuan
edhe ttre bashkëpunë-
torët e tij shqiptarë, të
moshës 29, 30 dhe 49 vjeç
si dhe u shpall në kërkim
një shqiptar 40 vjeç.
Përveç kokainës, u
sekuestruan 802 gr përz-
ierës, 1 pistoletë, 9
fishekë, 3.250 euro, 1 pre-
rëse metalike si dhe 10
celularë. Sakaq, nga shit-
ja e kokainës do fito-
heshin 500.000 euro.



E martë 17 Tetor 201712 -

Raporti i diplomatit: "Gjatë
qëndrimit në Budapest, kur
kanë dalë për të blerë diçka

nëpër dyqane, Arben Spahiu ësh-
të shkëputur dhe ka hyrë në një
dyqan vetëm për të blerë partitu-
ra për violinë. Kur shokët i kanë
thënë se 'nuk ka kohë, se do na
niset avioni', ai është përgjigjur:
'Shkoni ju, se po të vonohem, do të
marr taksi për të kapur avionin e
për t'u nisur për në Shqipëri'".

Familja Papavrami (Jolanda
dhe Roberti), e cila në vitin 1986
vendosi dhe qëndroi në Francë, ku
studionte prej vitesh djali i tyre i
vogël, Tedi, nuk do të ishte prece-
denti i vetëm kur nxënësit e stu-
dentët artistë shqiptarë vendosnin
të mos ktheheshin më në atdheun
e tyre. Gjendje e vështirë
ekonomike e familjeve që ata kish-
in lënë në Shqipëri, situata gjith-
një e në përkeqësim, si dhe pers-
pektiva e zymtë që ata shihnin për
të ardhmen e karrierës së tyre ar-
tistike e profesionale, u bë shkas
apo i detyroi disa artistë të njohur
që në vitet '80 studionin nëpër
konservatorë e shkolla arti në
vende të ndryshme të Europës,
apo që udhëtonin jashtë për aktiv-
itete kulturore e artistike, të mos
ktheheshin më në Shqipëri. Pas
Papavramëve, diku aty nga viti
1988, një tjetër artiste e njohur
shqiptare, Elvira Liçaj Dones, e
cila asokohe punonte në Kinostu-
dion "Shqipëria e Re" dhe ndodhej
jashtë për arsye shërbimi, vendo-
si të mos kthehej më në Shqipëri.
Një vit më vonë, më 1989-ën, një
tjetër violinist shqiptar, Arben
Fadil Spahiu (që kishte studiuar
prej vitesh në Austri, ku dhe ish-
te diplomuar në Konservatorin e
Vjenës), po ashtu vendosi që të
mos kthehej më në atdhe. Arbeni,
apo "Voci" (siç e thërrisnin ndon-
jëherë shokët e tij të klasës gjatë
viteve të Liceut Artistik "Jordan
Misja" në Tiranë për shkak të di-
alektit të tij dibran), së bashku me
Tedi Papavramin dhe Klodiana
Skënderin, konsideroheshin si
nxënësit më të talentuar që kish-
te nxjerrë "shkolla shqiptare e vi-
olinës" që nga krijimi i saj. Gjë e
cila e detyroi shtetin shqiptar të
asaj kohe që t'i dërgonte ata për
studime të mëtejshme jashtë sh-
tetit (me bursa shtetërore), ku ata
dhe qëndruan për vite me radhë,
duke perfeksionuar më tej talen-

DIKTATURA
SHKRIMTARET



EKSKLUZIVE / Dokumentet te libri “Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist…”

“Si u arratis në Budapest,
violinisti Arben Spahiu”

Raporti i diplomatit: Biseda me shokët dhe çfarë i thanë ata para se të niseshin
Dashnor Kaloçi

tin e tyre. Por, nga këta tre violin-
istë virtuozë, vetëm Klodiana
Skënderi iu përmbajt "kontratës"
dhe u kthye në Shqipëri pas studi-
meve, pasi Tedi Papavrami dhe
Arben Spahiu vendosën dhe qën-
druan jashtë, për të vazhduar më
tej studimet, karrierën dhe jetën e
tyre larg atdheut. Duke bërë kësh-
tu realitet ëndrrën e tyre për të
punuar dhe kontribuar në
orkestrat më në zë të metropoleve
europiane. Gjë e cila nuk do të ka-
lonte lehtë, për ta personalisht dhe
për familjet që ata kishin lënë në
Shqipëri, që do të përballeshin me
lloj-lloj problemesh me regjimin
komunist në fuqi. Ndërsa me his-
torinë e ngjarjes së Tedi Pa-
pavramit dhe familjes së tij jemi
njohur në një nga shkrimet e para
dy muajve ("Gazeta Shqiptare", 23-
24 gusht 2017), me ngjarjen e ar-
ratisjes së Arben Spahiut, i cili prej
më shumë se 15 vitesh punon si
koncert-maestro në Operën e My-
nihut, na njohin me detaje dhe
hollësira këto dokumente arkivore,
që publikohen për herë të parë dhe
janë pjesë integrale e librit "Sh-
krimtarët dhe artistët nën diktatin
komunist…", që pritet të dalë së
shpejti.

LETRA E MINISTRIT REIZ
MALILE PËR KOMITETIN
EKZEKUTIV TË PESHKOPISË

Tiranë, më 4 Dhjetor 1989

KRYETARIT TË KOMITETIT
EKZEKUTIV TË K.P.

 P E SH K O P I

(Shokut Ali Kaza)

Qytetari Fadil Spahiu më ka
drejtuar një letër dhe më kërkon
të mësojë për fatin e djalit të tij,
Arben Spahiu, sepse nga Ministria
e Arsimit dhe Komiteti i Kulturës
dhe Arteve nuk i është dhënë
përgjigje. Lutem që i mësipërmi të
thërritet nga ana juaj ose nga
ndonjë shok ose këdo që të caktoni
ju, t'i thuhet se letrën M.P.J. e ka

marrë dhe se kthimi i djalit të tij
në Atdhe dhe pranë familjes është
në dorë të vetë djalit të tij.

Reiz Malile
…………………………………
LETRA E BABAIT TË ARBEN

SPAHIUT PËR MINISTRIN MA-
LILE

SHOKU MINISTËR
Para së gjithash ju kërkoj ndjesë

për shqetësimin që mund t'ju kri-
jojë letra ime. Në pamundësi për
t'ju takuar personalisht, jam i
detyruar t'ju shkruaj për një prob-

lem me shumë rëndësi, që ka kri-
juar një gjendje të padëshiruar në
familjen time. Unë që po ju shkru-
aj jam Fadil Spahiu, punëtor,
anëtar i PPSH-së, me banim në
Peshkopi, babai i Arben Spahiut, i
cili, nën kujdesin e Partisë e të sh-
tetit, për gjashtë vjet me radhë stu-
dioi në Konservatorin e Vjenës për
violinë. Siç mund të jeni në dijeni,
djali im në fund të muajit gusht,
mbasi mbaroi pushimet, u nis për
Tiranë me qëllim që të fillonte
punë atje ku kishte nevojë atdheu.
Më datë 1 shtator 1989 njoftohemi
se Arbeni, në bazë të dokumenteve
të përpiluara nga Komiteti i Kul-
turës dhe i Arteve, u nis për në
Vjenë me qëllim që të merrte pjesë
në një konkurs ndërkombëtar në
Itali. Ne si prind, me shumë emo-
cione prisnim të mësonim rezulta-
tin e këtij konkursi dhe në të
njëjtën kohë kthimin e Arbenit, i
cili gjithnjë mendonte dhe ishte
optimist për të dhënë kontributin
e tij në orkestrën simfonike të sh-
tetit, mbasi thoshte se në të gjitha
mundësitë orkestra jonë të konkur-
rojë me orkestrat më të mira të
Europës. Por pas një muaji e
gjysmë, krejt papritmas lindi enig-
ma për Arbenin. Ministria e Ar-
simit na njofton përse Arbeni nuk
paraqitej në detyrë. Ky njoftim na
shqetësoi dhe na tronditi pa masë,
nuk po kuptonim asgjë. Pyesnim
njëri-tjetrin; si ka mundësi që Ar-
benin e kërkojnë nga ne kur dihej
se nuk ishte kthyer akoma nga jas-
htë? Shoku Ministër: Si prind dhe
si shtetas jam shumë i shqetësuar
për fatin e jetës së djalit tim. Jam
interesuar në Ministrinë e Arsim-
it dhe në Komitetin e Kulturës dhe
të Arteve. Më vjen shumë çudi
mbasi të gjithë ngrenë supet dhe
më thonë të mos mërzitem, të mos
shqetësohem! Si mund të fle i qetë
kur asnjeri nuk më shpjegon se ku
ndodhet djali, çfarë i ka ndodhur
dhe kur do kthehet?! Jam i detyru-
ar t'ju kujtoj se kemi 15 vjet
që Arbenin e presim dhe e

Zbulohen
dokumentet arkivore
me korrespondencën

e vitit 1989 të
ministrit Reiz

Malile, me vartësit e
tij diplomatë dhe
familjen e artistit

virtuoz nga
Peshkopia, që ishte

diplomuar në
Konservatorin

e Vjenës

““
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përcjellim me lot në sy, të
malluar për të, mbasi është

larguar nga shtëpia qysh në
moshën 7 vjeç, është rritur larg
nesh nëpër konvikte, duke qenë
nën kujdesin atëror të partisë. Për
aq kohë sa rrinte me ne, periudhën
e pushimeve verore, kemi bërë të
gjitha përpjekjet për edukimin dhe
me ndjenjën e dashurisë për Atd-
heun, Partinë e Socializmin. Famil-
jarisht dhe në veçanti Arbeni i
jemi borxhli Partisë e shtetit për
çfarë ka bërë e bën për ne. Duke
mos qenë në gjendje t'i jap përgjigje
kësaj enigma, për jetën e djalit tim,
mendova t'u drejtohem juve,
shoku ministër, duke qenë i bindur

se vetëm ju i keni të gjitha
mundësitë për ta kërkuar e gjetur
atë. Jam i bindur gjithashtu, se kjo
çështje nuk është vetëm
shqetësim prindëror por edhe
shqetësim shtetëror. Mbetem me
shpresë dhe optimist se pyetjes
sime se çfarë bëhet me fatin e jetën
e djalit tim, do t'i ktheni përgjigje
sa më shpejt.

 Me respekte e konsideratë
 Fadil Spahiu
Peshkopi më 11.11.1989
…………………………………
REPUBLIKA POPULLORE
SOCIALISTE E SHQIPËRISË
KOMITETI I KULTURËS DHE

I ARTEVE
ZYRA E MARRËDHËNIEVE

ME JASHTË
 Kërkesë për pasaportë e viza

MINISTRISË SË PUNËVE TË
BRENDSHME

Degës së Vizave
MINISTRISË SË PUNËVE TË

JASHTME
Degës Konsullore
 TIRANË

Komiteti i Kulturës dhe Arteve,
në zbatim të shkresës së Këshillit
të Ministrave Nr.2343/1, datë
26.08.1989, ka miratuar të shkojë
në Itali, për të marrë pjesë në
konkursin ndërkombëtar të vio-
linës "Rodolfo Lipicer", studenti
ynë i violinës në Austri, Arben
Spahiu. Shpenzimet e qëndrimit
në Goricia të Italisë, ku do të zh-
villohet konkursi, si dhe të
udhëtimit Vjenë-Goricia e kthim i
merr përsipër shkolla ku ka studi-
uar Arbeni, prandaj ai do të kalojë
nëpërmjet Vjenës. Koha e qën-
drimit jashtë shtetit të jetë deri 20
ditë. Lutemi të pajiset me pasa-
portë e vizat përkatëse.

 KRYETARI
 Alfred Uçi
…………………………………
LETRA E DIPLOMATIT SH-

QIPTAR HASANMATAJ PËR
MINISTRINË E JASHTME

I n f o r m a c i o n
Me vendim të Këshillit të Min-

istrave Nr 2343/1, datë 26.08.1989,
dhe me shkresën e Komitetit të
Kulturës dhe të Arteve Nr. 2634,
datë 28.8.1989, është miratuar që
violinist Arben Spahiu të marrë
pjesë në konkursin ndërkombëtar
të violinës "Rodolfo Lipicer" në
Goricia të Italisë. Për t'u përgati-
tur nga profesori i tij në Vjenë,
Arbeni fillimisht do shkonte në
Austri dhe prej andej në Itali.
Meqë nuk u bë e mundur për të
siguruar vizën italiane në Shqipëri
për arsye kohe, u ra dakord me
ambasadën tonë në Vjenë që të
bëheshin përpjekje atje për ta sig-
uruar atë. Kështu, më datë 1 shta-
tor 1989 me avionin hungarez "MA-
LEV" Arben Spahiu u nis për në
Vjenë. Më datë 7.9.1989 shoku
Ëngjëll Kolaneci njofton se, me
gjithë përpjekjet e ndërhyrjet e
Ambasadës sonë pranë Konsul-
latës italiane në Vjenë për të mar-
rë vizë për Arbenin për në Itali, ajo
nuk u sigurua. Në këto kushte, po
këto ditë, Arben Spahiu së bash-
ku me shokët Dritan Hysi (mjek),
Alfred Papuçiu dhe Fatos Reka (që
përcillnin fëmijët e tyre në Budap-
est), u nisën me mikrobusin e am-
basadës sonë në Vjenë për në
Budapest me shofer Petrit Pashol-
lin. Ky grup, kur erdhi në Budap-
est në ambasadën tonë, gjeti edhe
shokë të tjerë që prisnin të
niseshin për Shqipëri me avion, si
Pirro Andonin, Stefanaq Pollon,
Androkli Kostallarin etj. Mbasi
qëndruan rreth një orë në ambas-
adën tonë në Budapest, të gjithë
shokët, me përjashtim të Arben
Spahiut, u nisën për në aeroport-
in e Budapestit, për të ardhur në
Shqipëri të shoqëruar nga shokët
Çlirim Muzha dhe Adem Haxhi. Po
këtë ditë u nis për Shqipëri edhe
punonjësi i ambasadës sonë në
Budapest, Nasho Gjikopulli. Nga të
thënat e shokut Dritan Hysi, del
se gjatë udhëtimit me mikrobus
nga Vjena në Budapest, është
ndaluar disa herë si në Gjerë etj.,
dhe ka rënë në sy veçimi i Arben
Spahiut nga shokët e tjerë bash-
kudhëtarë, me pretekstin për të

blerë disa partitura për violinë.
Ndërsa, gjatë qëndrimit në Budap-
est, kur kanë dalë për të blerë diç-
ka nëpër dyqane, Arben Spahiu
është shkëputur dhe ka hyrë në
një dyqan vetëm për të blerë par-
titura për violinë. Kur shokët i

kanë thënë se 'nuk ka kohë, se do
na niset avioni', ai është përgjigjur:
'Shkoni ju, se po të vonohem, do të
marr taksi për të kapur avionin e
për t'u nisur për në Shqipëri'.

 Pertef Hasanmataj
 Tiranë, më 26.10.1989



Arben Spahiu duke luajtur në violinë
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Nis viti i ri akademik 2017-2018, urimet nga krerët e lartë, kritikat dhe premtimet

22 mijë studentë, për herë të parë në auditor
Tre ciklet e nivelit bachelor presin 150 mijë të rinj



Rektori: Degët që rrezikojnë të mbyllen

Universiteti i Gjirokastrës,
plotësohet vetëm 1/3 e auditorëve
Vetëm 238 studentë u ulën për herë të parë në audi

torët e universitetit "Eqerem Çabej" në Gjirokastër,
duke plotësuar kështu 1/3 e kuotave që ofron ky institu-
cion. I pyetur nga "Gazeta Shqiptare", rektori i këtij uni-
versiteti, Bektash Mema tregon se programet e studimit
që rezultojnë më problematike janë Gjuhë-Letërsia,
Teknologji Informacioni, Italisht, Matematikë-Fizikë e
Qytetërim Grek. "Universiteti 'Eqerem Çabej' ofronte plot
700 kuota për të gjithë maturantët që dëshirojnë të vazh-
dojnë studimet në një degë të parapëlqyer në univer-
sitete. Por deri më tani, vetëm 238 të tillë u regjistruan.
Kjo ngre një problematikë për universitetin, pasi rrez-
ikojnë që të mbyllen disa degë sepse nuk plotësohet num-
ri i studentëve. Duhet të hartohen politika të tjera, që
konsistojnë në një përllogaritje të numrit të kuotave në
mbarë vendin", - u shpreh rektori. Ai shpjegoi se rajoni
jugor ka filluar të shpopullohet, madje dhe numri i mat-
urantëve ka qenë në rënie nga viti në vit. Sipas tij, uni-
versitetet në Tiranë kanë një numër shumë të madh
kuotash, çka sjell dëshirën e të rinjve për të studiuar në
kryeqytet. "Edhe Universiteti i Vlorës, Korçës dhe El-
basanit kanë një rënie të numrit të studentëve nga njëri
vit në tjetrin. Kështu që duhet bërë një rishpërndarje e
kuotave, në mënyrë që të minimizohet kjo tendencë e
maturantëve për të ikur drejt qendrës", - u shpreh Mema.

Ja kur nisin regjistrimet, procedurat që ndiqen

Udhëzimi i MAS, vetëm 10 ditë
kohë për plotësimin e kuotave boshe

EDI RAMA

“TRANSFORMIM
RRËNJËSOR NË UBT”
"Zgjodhëm ta uronim fillimin
e vitit të ri akademik në
këtë universitet, pasi
dëshirojmë që këtu të
vazhdojmë t'i hapim rrugë
një procesi transformimi
rrënjësor. Pedagogët janë
të kënaqur, unë jo shumë,
pasi ka ende shumë punë
për t'u bërë. Këtu nuk
mund të ketë më shumë
kafene se aula", - nënvizoi
kryeministri Rama.

LINDITA NIKOLLA

“100% AKREDITIM DHE
TRANSPARENCË”
"Uroj mbi 22 mijë e 200
studentët që ulen për
herë të parë në bankat e
universiteteve. Në 3 vitet
e ardhshme ky projekt,
me një financim prej 1
mln eurosh, do të jetë një
forcë shtytëse në rritjen e
cilësisë në fushën e
kërkimit shkencor dhe
inovacionit", - premtoi
ministrja e Arsimit.

MYNYR KONI

“SIGUROJMË
SHËRBIM CILËSOR”
"Studentët e rinj të UT-së
kanë një mesatare të lartë,
që fillon nga nota 8, dhe unë
ju siguroj se në Universitetin
e Tiranës do të gjeni një
shërbim cilësor falë stafit
akademik dhe administrativ
të kualifikuar. Çelësi i
suksesit është studimi
sistematik dhe puna e
palodhur, sepse vetëm
kështu do të arrini objektivat
tuaj", - u shpreh Koni.

Voltiza Duro

Mbi 22 mijë studentë
janë ulur për herë
të parë në audi-

torë, duke nisur kështu vitin
e ri akademik 2017-2018, për
ciklin e parë të studimeve
bachelor në mbarë vendin.
Nga Universiteti Bujqësor i
Tiranës, kryeministri Edi
Rama ka uruar studentët,
duke theksuar se ky vit do
t'i hapë rrugë një procesi
transformimi rrënjësor për
një mësimdhënie më të
mirë. "Zgjodhëm ta uronim
fillimin e vitit të ri akademik
në këtë universitet, pasi
dëshirojmë që këtu të vazh-
dojmë t'i hapim rrugë një
procesi transformimi rrën-
jësor. Bashkë me disa peda-
gogë vizituam kantierin e
universitetin. Pedagogët
janë të kënaqur, unë jo
shumë, pasi ka ende shumë
punë për t'u bërë. Këtu nuk
mund të ketë makina që
vendosin të parët mbi
njerëzit, apo nuk mund të
ketë më shumë kafene se
aula. Këtë territor ta kthe-
jmë në një oaz", - u shpreh
kryeministri i vendit. Gjith-
ashtu, Rama tha se ky uni-
versitet do të pësojë ndry-
shime drastike, pasi një vit
më parë kjo hapësirë ishte
një katrahurë. "Përpara një
viti ishim këtu dhe s'u beso-
ja syve se çfarë katrahure
ishte kjo hapësirë. Me një
ndërhyrje të parë është kri-
juar një bazë për të vendo-
sur rregull. Nuk do ketë as-
një aktivitet nëse nuk është
në harmoni me ato të stu-
dentëve", - theksoi kryemi-
nistri nga Universiteti
Bujqësor. Dje, rreth 150 mijë
studentë startuan vitin e ri
akademik në 3 ciklet e stu-
dimit në nivelin bachelor.
MINISTRJA
E ARSIMIT

Por, ky vit, nis pas pub-
likimit të raportit të agjen-
cisë britanike, e cila bëri
vlerësimin e institucioneve
arsimore në vend në bazë të
standardeve që plotësonin

këto të fundit. Një ndër uni-
versitetet e renditura më
mirë ishte dhe Universiteti i
Mjekësisë, me 5 vite akred-
itim, nga ambientet e të cilit
ministrja e Arsimit dhe Rin-
isë, Lindita Nikolla uroi stu-
dentët. "Uroj mbi 22 mijë e
200 studentët që ulen për
herë të parë në bankat e uni-
versiteteve. Kam zgjedhur të

jem këtu, pasi është viti i
parë që të gjitha institucio-
net e arsimit të lartë përm-
byllën me sukses akrediti-
min institucional. Universite-
ti i Mjekësisë doli si një nga
institucionet që përmbush
plotësisht standardet, duke u
akredituar me 5 vjet", - tha
Nikolla. Ndërkaq, ajo siguroi
se do të përdorë çdo mjet për

të arritur 100% akreditim
ndërkombëtar dhe një sistem
sa më transparent, bazuar në
meritë dhe preferencë. "Në 3
vitet e ardhshme ky projekt,
me një financim prej 1 mln
euro, do të jetë një forcë sh-
tytëse në rritjen e cilësisë në
fushën e kërkimit shkencor
dhe inovacionit", - premtoi
ministrja e Arsimit.

URIMI NGA UT
Burime nga Universiteti i

Tiranës bëjnë me dije për
"Gazeta Shqiptare" se ky vit
i ri akademik priti në audi-
torë për herë të parë rreth
5600 të rinj. Rektori i UT-së,
Mynyr Koni uroi studentët
nga Fakulteti i Historisë dhe
i Filologjisë, dhe shprehu
vlerësimin e tij që mat-
urantët kishin besuar të
ardhmen e tyre në këtë uni-
versitet për traditën dhe
cilësinë që ai mbart. "Stu-
dentët e rinj të UT-së kanë
një mesatare të lartë, që fil-
lon nga nota 8, dhe unë ju sig-

uroj se në Universitetin e Ti-
ranës do të gjeni një shërbim
cilësor falë stafit akademik
dhe administrativ të kuali-
fikuar. Çelësi i suksesit është
studimi sistematik dhe puna
e palodhur, sepse vetëm kësh-
tu do të arrini objektivat tuaj",
- nënvizoi rektori në fjalën e
tij. Ai gjithashtu theksoi, se
studentët që studiojnë në UT
kanë një përparësi pozitive
dhe një shans shumë të mirë
për të kryer mobilitete të
shumta në universitete të
ndryshme të botës perëndi-
more në kuadër të projektit
"Erasmus +".

MIJË
STUDENTË
Mbi 22 mijë studentë
janë ulur për herë të
parë në auditorë,
duke nisur kështu
vitin e ri akademik
2017-2018, për ciklin
e parë të studimeve
bachelor në mbarë
vendin. Ndërsa
Universiteti i Tiranës
priti në auditorë për
herë të parë rreth
5600 të rinj.

22

Procedurat e regjistrimit në universitete
do të vijojnë deri në datën 26 tetor të

këtij viti, për të gjitha kuotat e
mbetura bosh pas raundit të
parë e të dytë. Kështu thuhet
në udhëzimin e MAS, që mban
firmën e ministres Lindita Ni-
kolla, në bazë të të cilit, në afa-
tin 16-26 tetor, të gjithë ata kan-
didatë që nuk rezultojnë të
regjistruar në një program
tjetër studimi, kanë ende një
mundësi për t'u bërë pjesë e auditorëve në
universitete. "Institucionet e arsimit të lartë
vijojnë me procedurat e regjistrimit të kan-
didatëve nëpërmjet portalit 'u-albania', në
programet e studimit ku kanë aplikuar në
raundin e parë apo të dytë. Procedurat për
regjistrimin e kandidatëve përcaktohen nga

njësitë kryesore të IAL-ve", citohet në udhë-
zimin e MAS. Në këtë të fundit theksohet

gjithashtu, se në rast se përfun-
don lista e kandidatëve që kanë
aplikuar në raundin e dytë dhe
mbeten kuota të paplotësuara,
do të përzgjidhen kandidatët
fitues sipas kërkesave të depozi-
tuara. "Aplikantët do të ranko-
hen nga njësitë bazë dhe do të
miratohen nga drejtuesi i një-
sisë kryesore, duke njoftuar

QSHA-në dhe duke i ngarkuar një kopje ele-
ktronike të këtyre listave në portalin 'u-al-
bania'", thuhet në udhëzimin e firmosur nga
ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla. Kandi-
dati duhet të paraqitet brenda datës 26 tetor
për të bërë regjistrimin pranë sekretarive
mësimore me dokumentacionin përkatës.

Foto ilustruese

Rektori i Universitetit të
Gjirokastrës, Bektash Mema
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Ambasada amerikane: Fotoja e përdorur për DV-2019 nuk shkakton penalizim

Lotaria Amerikane, aplikimet para 18 tetorit të pavlefshme
"Shtyhen regjistrimet, afatet e reja që janë përcaktuar"

Aplikimet për Lo
tarinë Amerikane
do të rifillojnë nga e

para në 18 tetor të këtij viti,
ndërsa regjistrimet e bëra
para kësaj date konsidero-
hen si të pavlefshme. Ky
njoftim është publikuar në
faqen zyrtare të ambasadës
amerikane, ku bëhet me
dije se periudha e apliki-
meve do të shtyhet deri në
22 nëntor 2017. Disa ditë më
parë, qytetarët nuk kanë
mundur dot të aksesojnë në
faqen e regjistrimit DV-
2019, pasi ishte jashtë funk-
sionit. Por ambasada ka
sqaruar të gjithë të intere-
suarit duke shpjeguar se ky
problem nuk prekte vetëm
Shqipërinë. "Për shkak të
problemeve teknike, peri-
udha e regjistrimit për Lo-
tarinë DV-2019 do të rifillojë
nga e para. Të gjitha regjist-
rimet e bëra përpara datës
18 tetor 2017 do të duhet të
ribëhen në mënyrë që të
merren në konsideratë. Ne
na vjen keq për shqetë-
simin e krijuar për apli-
kantët e vizave të shumël-
lojshmërisë. Për të siguru-
ar drejtësi dhe për të mbroj-
tur integritetin e procesit
për të gjithë ata që janë të
interesuar, ne duhet ta rifil-
lojmë procesin e regjistrim-
it për këtë vit (DV-2019)", -

thuhet në njoftimin e am-
basadës amerikane. Nëse
kandidati ka aplikuar para
datës 18 tetor, duhet të
ribëjë regjistrimin pasi i
pari është i pavlefshëm, por
nuk ka problem nëse për-

më 22 nëntor 2017, ora 17:00
ora lokale e Shqipërisë",- cit-
ohet në njoftim.
KRITERET

Sërish ambasada ameri-
kane thekson faktin që i in-
teresuari duhet të ketë ar-
simin ose përvojën e punës
si një ndër kriteret kryesore
për të fituar. Gjithashtu, vë
në pah se tek aplikimi du-
hen përfshirë patjetër bash-
këshorti/ja dhe çdo fëmijë
nën moshën 21 vjeç e të pam-
artuar. Ndërsa të gjithë stu-
dentët që ende po ndjekin
studimet në formularin e
aplikimit nuk duhet të
përzgjedhin "University de-
gree", por opsionin "Some

university courses" pasi nuk
janë diplomuar. Ashtu siç
është bërë me dije më parë
nga Departamenti Amerikan
i Shtetit, përzgjedhja do të
jetë krejtësisht e rastë-
sishme dhe kryhet nga Qen-
dra Konsullore në Kentucky,
SHBA. Çdo aplikuesi i ven-
doset një numër dhe komp-
juteri në Qendrën Konsul-
lore Kentucky përzgjedh
numrat, pa asnjë dallim. Më
pas shikohen aplikimet që
kanë kryer regjistrim më
shumë se një herë dhe skual-
ifikohen. Pasi personi rezul-
ton i përzgjedhur dhe i cak-
tohet data e intervistës, ësh-
të oficeri konsullor që shqyr-

PAS
PËRZGJEDHJES
Tarifa e aplikimit për
vizë për një person
është 330 dollarë,
vizita mjekësore
shkon 205 dollarë
dhe pasi kandidati ka
marrë vizën 220
dollarë është shuma
që duhet paguar për
lëshimin e green
card. Por, gjithashtu,
bëhet me dije se këto
tarifa mund të
pësojnë ndryshime
që nuk varen nga
ambasada.

Veliaj: Çdo ditë nga një punë për qytetin

Bashkia e Tiranës përfundon rikonstruksionin
e shkollës në fshatin Shkallë-Dajt

doret sërish e njëjta fo-
tografi për DV-2019. "Peri-
udha e re e regjistrimit për
Lotarinë DV-2019 do të ha-
pet të mërkurën, 18 tetor
2017, në orën 18:00 ora lokale
e Shqipërisë dhe mbyllet

ton çështjen e tij/saj dhe
merr vendimin final për
vizën, bazuar në kualifikimin
dhe pranueshmërinë për vizë
të aplikantit.
TARIFAT

Në faqen zyrtare në "Face-
book", Ambasada Amerikane
sqaron aplikantët se, nëse
arrijnë të përzgjidhen tarifa
e aplikimit për vizë për një
person është 330 dollarë, viz-
ita mjekësore shkon 205 dol-
larë dhe pasi kandidati ka
marrë vizën 220 dollarë ësh-
të shuma që duhet paguar
për lëshimin e green card.
Por, gjithashtu, bëhet me
dije se këto tarifa mund të
pësojnë ndryshime që nuk
varen nga ambasada. Vetëm
aplikimi për lotarinë është
falas.

Voltiza Duro

Ka përfunduar rikon
struksioni i plotë i sh-

kollës "Ejona Dinga" në fs-
hatin Shkallë-Dajt, e cila
ishte kthyer në një nga
shqetësimet kryesore të
banorëve të zonës. Tash-
më, të gjithë nxënësit të
cilët më parë ishin të
detyruar që hapësirën e
mësimit ta ndanin edhe
për magazinimin e druve,
kanë mundësinë të më-
sojnë në ambiente plotë-
sisht të rregulluara dhe
brenda standardeve. Kjo
nismë vjen nga Bashkia e
Tiranës në bashkëpunim
me nismën "Fundjava
ndryshe", që bënë të mun-
dur rikonstruksionin dhe
pajisjen me bazën e
nevojshme materiale të
shkollës. Kryebashkiaku
Erion Veliaj vlerësoi cilës-
inë e punimeve dhe thek-
soi se kjo shkollë është një

tjetër dëshmi e vëmendjes
që ka bashkia ndaj zonave
rurale. "Sot jemi në shkollën
më të vogël të Bashkisë së
madhe të Tiranës, ndërkohë
që vitin e filluam në sh-
kollën më të madhe të Bash-
kisë së Tiranës, te gjimnazi
'Qemal Stafa', me rikon-

struksionin e godinës. Shkol-
la e fshatit Shkallë ka më pak
nxënës se klasa më e vogël
në Tiranë, por ka një parim:
Një për të gjithë, të gjithë për
një. Që do të thotë se duhet
të ofrojmë të njëjtin shër-
bim, si në qendër të Tiranës,
si në Bllok, si brenda Un-

azës, si në zonat periferike,
deri në stacionin tonë të fun-
dit që është shkolla e fshatit
Shkallë", - tha Veliaj. Ai
shprehu mirënjohje për kon-
tributin që kanë dhënë vull-
netarët dhe aktorë të tjerë
në rikonstruksionin e kësaj
shkolle, duke theksuar se
vullnetarizmi është i
nevojshëm në Tiranë. Krye-
bashkiaku gjeti rastin që të
ftojë edhe bizneset dhe këdo
tjetër që ka mundësi, të kon-
tribuojnë për të ndihmuar
qytetin për ta bërë atë më të
mirë. "Nëse çdo ditë bëjmë
një punë konkrete, si për
qytetin, si për fshatin,
atëherë e gjithë bashkia e
madhe mund të ecë me të
njëjtën shpejtësi, si në
qendër, ashtu edhe në per-
iferi. Dua t'u uroj të gjithë
engjëjve që kemi në këtë sh-
kollë shumë sukses dhe t'u
garantoj që ajo çfarë kemi në

dorë është që secili të ketë
të njëjtin shans për të qenë
i suksesshëm në Tiranë, dhe
mënyra se si e bëjmë këtë
është duke u siguruar që in-
frastruktura të jetë kudo një-
soj, pa bërë diferencime", - u
shpreh Veliaj. Drejtuesi i
nismës "Fundjava ndryshe",
Arbër Hajdari falënderoi
Bashkinë e Tiranës për
gatishmërinë për të bash-
këpunuar, ndërsa shprehu
besimin se ai do të vazhdojë
edhe në projekte të tjera.

"Është bërë restaurimi i
plotë i shkollës, janë sigu-
ruar kushtet e nevojshme
që fëmijët të bëjnë më-
simin në gjendje normale.
Ky është hapi i parë që
kemi marrë në rehabiliti-
min e një shkolle dhe
shpresojmë që në bash-
këpunim me Bashkinë e
Tiranës, nismat e radhës
të jenë për të gjitha shkol-
lat që frekuentohen nga
nxënësit në fshatrat e Ti-
ranës", - u shpreh Hajdari.

Njoftimi i ambasadës amerikane

Kryebashkiaku, Erion Veliaj gjatë
takimit me banorët e fshatit

Kryebashkiaku, Erion Veliaj gjatë
rikonstruksionit të shkollës
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LISTA E VEPRIMEVE QË JANË KRYER ME DOSJET E PRONAVE TË QARKUT TË SHKODRËS (PJESA E TREMBËDHJETË)

Lista emërore në Shkodër, Malësi e Madhe dhe Pukë. Kompensimi fizik e financiar, në rend kronologjik

ATP, statusi i secilës pronë në Shkodër
Emrat e pronarëve, sipërfaqja e pretenduar dhe sa kompensohet

Agjencia e Trajtimit të
Pronës ka përditë
suar regjistrin e saj

elektronik për dosjet e
pronave në të gjithë vendin.
Çdo trashëgimtar pronash ka
mundësi të lexojë në
"Gazetën Shqiptare" statusin
e dosjes së tij dhe problema-
tikën e dokumenteve që
mund të ketë secili pronar.
Regjistri elektronik mban të

dhëna të detajuara për çdo
aplikim dhe çdo proces që ka
ndodhur me pronat që nga
viti 1993 dhe deri tani për
qarkun e Shkodër. Secila nga
dosjet përmban emrin e sub-
jektit të shpronësuar si dhe
emrin e subjekteve që e pre-
tendojnë atë pronë. Në dosje
pasqyrohen sipërfaqja e pre-
tenduar si dhe lloji i pasurisë,
sipërfaqja e njohur, sipërfaq-
ja e kthyer apo e kompensuar.
Ndërkohë që pasqyrohen
edhe të gjitha vendimet e Ko-
misioneve dhe Zyrave Rajo-

nale të Kthimit dhe Kompen-
simit të Pronave për secilin
subjekt, bashkë me vendimet
gjyqësore dhe problematikat
e secilës dosje. "Gazeta Sh-
qiptare" nis sot publikimin e
pjesës së trembëdhjetë të
listës së veprimeve që janë
kryer me dosjet e pronave të
qarkut të Shkodër. Të gjithë
të interesuarit njihen gjith-
ashtu edhe me problema-
tikat që mund të ketë dosja e
tyre, siç është mungesa e do-
kumenteve të caktuara.
Ndërkohë, Agjencia e Tra-

jtimit të Pronave ka marrë në
shqyrtim dosjet në qarkun e
Elbasanit, të cilat janë në
proces shqyrtimi. Regjistri i
dosjeve në shqyrtim pasqy-
ron numrin e dosjes, emrin e
subjektit të shpronësuar,
kërkuesin, llojin e pasurisë si
dhe të dhënat në lidhje me
sipërfaqen e njohur, sipër-
faqen e kthyer dhe sipërfaqen
e kompensuar. Në regjistër
janë edhe të dhënat për çdo
dosje për vendimet e Agjen-
cisë së Kthimit dhe Kompen-
simit të Pronave, si dhe prob-

lematika që ka çdo dosje, e
cila pasqyron mangësinë në
dokumentacion. Sot publiko-
het regjistri elektronik i
pronave në qarkun e Shko-
drës, ku përfshihen Shkodra,
Malësia e Madhe dhe Puka.
Dosjet ndodhen në Agjenc-
inë e Trajtimit të Pronave në
proces shqyrtimi dhe do të
trajtohen me ligjin e ri. Ven-
dimi do të merret sipas ren-
dit kronologjik të kërkesave
dhe kompensimi do të
shpërndahet sipas këtij ren-
di, me përjashtim të rasteve

kur subjekti kërkon të përfi-
tojë nga pagesa e përshpejtu-
ar, ose kërkon të jetë pjesë e
tenderit për kompensimin
fizik në bazë të pronave që ka
vënë në dispozicion ATP-ja.
ATP-ja do t'i japë përparësi ko-
mpensimit të truallit. Ko-
mpensimi për ish-pronarët
për tokën truall, sipas zërit
kadastral të vitit 1945 dhe
hartës së vlerës së tokës që
është në fuqi do të kryhet me
para. Kufiri i caktuar nga
ligji është 50 milionë lekë për
çdo vendim të njohur.

Ornela Manjani

Emri 

(Subjekti I 

shpronës

uar)

Mbiemri 

(Subjekti I 

shpronës

ua)

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E 

pretendu

ar, m2 & 

lloji I 

pasurise

Zona 

Kadastral

e

NR I 

Vendimit 

I KKKP, 

ZRKKP

Sip. E 

Njojhur/ 

Mosnjohj

e M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problema

tika

Emri 

(Subjekti I 

shpronës

uar)

Mbiemri 

(Subjekti I 

shpronës

ua)

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E 

pretendu

ar, m2 & 

lloji I 

pasurise

Zona 

Kadastral

e

NR I 

Vendimit 

I KKKP, 

ZRKKP

Sip. E 

Njojhur/ 

Mosnjohj

e M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problema

tika

(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)

Ndue Rroku Dode Rroku

Sip. E 

papercakt

uar

8592 240 3600

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Rexhep Kruja Hashim Kruja

Sip. E 

papercakt

uar

243

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

Ka 

dokum.ar

kivor Nuk 

ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Nexhmije Bushati Nexhije Bushati

500m2 

truall 

230m2 

truall

8592 244 816 45

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Musa ; 

Fitnete ; 

Nadire

Alija

Musa ; 

Fitnete ; 

Nadire

Alija(trash

igimtare)

Sip. E 

papercakt

uar

245 1724
Ka VFJ Ka 

Harte

Avokat Kolnikaj 157

vendosi 

lenien ne 

fuqi te 

V.245 dt 

26.02.02

Vendimi 

perben 

titull 

ekzekutiv 

nga dt 

02.08.07

Sulejman Jubica Besnik Jubica

Sip. E 

papercakt

uar

246

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

te 

dokumen

tacionit

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Sulejman Dibra Faik Dibra

Sip. E 

papercakt

uar

247

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

te 

dokumen

tacionit

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Jaho Damnori Irfan Damnori

Sip. E 

papercakt

uar

248

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

te 

dokumen

tacionit

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Nuk ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Xhafer Kraja Enver Kraja

Sip. E 

papercakt

uar

249

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

te 

dokumen

tacionit

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Nuk ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Ramo Muslia Berhan Muslia

9702m2 

truall 

2310m2 

truall 

728m2 

truall

89 10345 675

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Myftinia Shkoder Myftinia Shkoder

25808m2 

truall 

2250m2 

truall 

1850m2 

truall

67 4100 1883

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Ram Kasemi Ram

Kasemi(Tr

ashigimta

re)

Sip. E 

papercakt

uar

88

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

te 

dokumen

tacionit

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Zef Voci Filip Morana
94m2 

truall
Shkoder 87 94

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Pellumb Pjepni Pellumb

Pjepni(Tra

shigimtar

e)

34m2 

truall 

63m2 

truall

Shkoder 86 97

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Faik Bekteshi Mimoza Dragusha
973m2 

truall
Shkoder 85 973 573

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Myfit Lezha Myfit Lezha

Sip. E 

papercakt

uar

84

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

te 

dokumen

tacionit

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

SPECIALE
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Sali Dushi Sali Dushi

Sip. E 

papercakt

uar

60

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

te 

dokumen

tacionit

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Luce Karroca Luce Karroca

Sip. E 

papercakt

uar

61

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

te 

dokumen

tacionit

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Refik Bakalli Refik Bakalli

Sip. E 

papercakt

uar

62

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

te 

dokumen

tacionit

Ka 

Vertetim 

kadastre 

Nuk ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Hetije Shehi Hetije Shehi

500m2 

pemishte 

1820m2 

pemishte

63 2340 2340

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Pertef Elbasani Pertef Elbasani

Sip. E 

papercakt

uar

64

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

te 

dokumen

tacionit

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Ymer ; 

Eljaz ; 

Nuh ; 

Abdullah

Gjetja Sheuqet Gjetja

Sip. E 

papercakt

uar

65 1874 1316

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Halil Shabani Xhemal Shabanaj
12.8 dy 

truall
66 12800

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Hysen
Tata(Lum

a)
Aqif

Tata(Lum

a)

1240m2 

truall
Shkoder 68 1240 980

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Hamid Gera Mehdi Bekteshi 69

Vendim 

negativ 

per 

mungese 

te 

dokumen

tacionit

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Zef Rrotani Zef Rrotani 360
mbyllje 

procedimi

Ka 

vert.pron

esie Ka 

skice 

Vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere. 

Vendimi I 

Akkp ka 

marre 

forme te 

prere

Prek Preci Prek Preci
11000m2 

truall

Hajmel / 

1920
338 10100

Ka 

vert.pron

esie Ka 

vert.kada

stral 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Prel ; 

Tom
Gryka Luigj Gryka

8000m2 

truall

Velipoje / 

3734
337 8000 8000

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Pjeter Leka Rrok Leka
6200m2 

truall

Velipoje / 

3734
336 6200 6200

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Mark Toma Gjoke Toma
8000m2 

truall

Velipoje / 

3734
335 7800 7800

Ka VFJ Ka 

vert.kada

stre 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Gac Marku Rrok Marku
1000m2 

truall

Gur I Zi / 

1989
334 1000 1000

Ka VFJ Ka 

Skice 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Lek Lekaj Anton
5000m2 

truall

Hot I ri / 

1965
333 5000 5000

Ka VFJ Ka 

vert.kada

stre 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Gjon Toska Margerita Ndoc
12000m2 

truall

Mali 

Hebaj / 

2565

332 10200 8950

Ka VFJ Ka 

vert.kada

stre 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Mehmet Mema Selim Mema
9000m2 

truall

Barbullus

h / 1100
331 8950 9350

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Musa Mema Musa Mema
9000m2 

truall

Barbullus

h / 1100
330 9450 9450

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Ndue Shkoza Cesk
2000m2 

truall

Qursac 

Lac
329 2000

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Rrok ; 

Katerina
Pavaci Frano Pavaci

800m2 

truall

Shiroke / 

8591
328 800

Ka VFJ Ka 

Skice 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Gjon Laska Roza Nika
4100m2 

truall

Hajmel / 

1920
327 4100 4100

Ka VFJ Ka 

Skice 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Ymer ; 

Mina
Ramadani Vehid Ramadani

23400m2 

truall

Oblike / 

2817
326 11300 1500

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Kole Gurashi Ndoc Gurashi
7000m2 

truall

Gur I Zi / 

1989
325 7000 4000

Ka VFJ Ka 

Skice 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Gjeto Keci Marash Keci
4000m2 

truall

Velipoje / 

3734
324 3500 3500

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Malo Vneshta Skender Vneshta
7000m2 

truall

Oblike / 

2817
323 3400 3400

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Ferid ; 

Naxhije

Asllani(Lo

hja)
Syrije Asllani

4000m2 

truall

Shirq Dajc 

/ 3378
322 2500 2500

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Kin Ndreka Kin
1000m2 

truall

Rranxa / 

3205
321 1500

Ka 

Vertetim 

pronesie 

Ka Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

Fetah
Kodrajesh

i
Osman

Kodrajesh

i

4000m2 

truall

Fshati 

Pacram 

Hajmel / 

2851

320 3950 3500

Ka VFJ Ka 

Harte 

Vendimi 

nuk u 

ankimua

SPECIALE
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Të dielën paradite, zyra e sh
typit e Ministrisë së Kul
turës ka njoftuar gazetarët

për një vizitë në Butrint, ku prej
më shumë se dy javësh, një leje e
dhënë për kthimin e një objekti në
pikë shërbimi - bar kafene - ka
prekur hijet e një skandali.

Me gjithë paragjykimet se në
këto raste (kujtoj debatin e madh
për Rrugë e Kombit, thuhet se ju
kanë ftuar për t'u hedhur hi syve),
rruga e duhur është që të rapor-
tosh për diçka që e ke parë in situ.

Dhe do shkruaj pikërisht për
ç'kam parë, duke u rezistuar për
shumë arsye interpretimeve që
nuk kanë për të munguar nga ata
që njohin arkeologjinë, inxhinier-
inë, trashëgiminë dhe janë, pos të
tjerësh, mjeshtër paragrafësh, në
një vend ku të mbyt paragrafi(lexo:
ligji). Mbi sa më lart, gazetarëve
nuk u është dhënë (as vënë në dis-
pozicion) as kontrata, as projekti-
ky i fundit u është dhënë de-
putetëve të Komisionit të Medias,
por jo gazetarëve.

Nisja nga Tirana bëhet në orën
10:30, dhe arrihet në Butrint rreth
orës 16:30. Janë pothuaj 10
gazetarë, mediash të shkruara e
vizive.

Ministrja Mirela Kumbaro i
pret gazetarët në hyrje të parkut.
Pak metra më larg, grupi i artiza-
nëve i zë rrugën për të ditur fatin
e tyre. Atyre do t'u duhet të presin
dy orë për të biseduar mbi mos-
rënien dakord sa i takon kontratës
së re që ministria u ka ofruar e për
të cilën ata nuk bien dakord.
PYETJE-PËRGJIGJE

Takimi me gazetarët mbahet
mbi platformën prej druri mbësh-
tetur sipas Kumbaros në çakëll. Në
anën fundore të së njëjtës struk-
turë ka beton, lartësia e të cilit i
kalon 40 cm, megjithëse i varfëru-
ar, siç thuhet zyrtarisht. Nuk mun-
dem të them as nëse betoni ka kalu-
ar nën tokë, as të kundërtën. Syri
i lirë i pastërvitur me gjuhën e
ndërtimit nuk ndihmon shumë.
Ajo që shihet me sy është se godi-
na ekzistuese që po rehabilitohet
ka të njëjtën hapësirë sa struktu-
ra a platforma e shtuar jashtë saj.
Në anën e majtë të godinës, betoni
i vënë si shtresë mbajtëse për plat-
formën e drurit është rreth një
pëllëmbë larg nga muri i shek. 7-8.

Ka po ashtu edhe shtylla hek-
uri, të cilat do shërbejnë për të
mbajtur xhamin që do mbulojë
strukturën e drunjtë. Shtyllat nuk
janë në tokë. Ato mbahen me vida
në shtresën e betonit. Tullat që
kemi parë në videot e ditëve të
para nuk janë më. Disa kanë shër-
byer për dritaret e godinës. Nuk ka
as betoniere. Është hequr. Punimet
janë pezulluar një javë më parë,
sipas ministres në respekt të py-
etjeve të opinionit publik. Thasët
e çimentos janë brenda godinës,
punimet në të cilën nuk kanë
mbaruar ende. As jashtë nuk kanë
mbaruar. Po të kishim mbërritur
ditë më vonë, struktura e betonit
do ishte mbuluar me dërrasë.

Kumbaro së pari riprezantoi
edhe një herë 15 projektet ndë-
rhyrëse në park në 4 vitet e fundit,
që nga muret e rëna e deri te sh-

KULTURE

REPORTAZH

Dritëhijet e Butrintit, betoni,
hekuri, kafeneja dhe transparenca

Kumbaro: Kontrata 5-vjeçare,
nuk e kam takuar investitorin

Nga Butrinti,
Fatmira Nikolli

ROBERT ELSIE SOT PREHET ME KOSTUM POPULLOR
KOMBËTAR. VARRIMI NË THETH, SIPAS AMANETIT

tigjet. Më pas, në vazhdën e pro-
jekteve tha se vendosën të bëjnë
edhe një ndërhyrje për të ofruar
një pikë shërbimi për fluksin në
rritje të turistëve.

Kumbaro përmend VKM-në që
përcakton rregullat e dhënies me
qira, dhe përmend si shembuj të
këqij të ndërhyrjeve në monu-
mente si shtëpia e Leon Reyt në
Apolloni, e kthyer në lokal me du-
ralumin, apo shembuj po prapë të
këqij, si baret në Kalanë e Petrelës,
Kalanë e Rozafës, Prezës, Elbasan-
it, Torrën Veneciane në Durrës.
Ministrja tha se po shqyrtohen për
t'u riparë dhe për të rirregulluar
sa mundet.

Ajo që nuk tha Kumbaro, por që
mund ta themi ne që i kemi nd-
jekur ato debate si Butrintin sot,
të gjitha janë mbështetur dhe
mbrojtur si Butrinti sot, nga min-
istra të tjerë e drejtorë të tjerë. Një
debat si ky është bërë për Lezhën
në "letër" e me gjithë këto mëkate,
ndër vite nuk ka asnjë para
përgjegjësisë, as para drejtësisë.

Kumbaro këmbëngul se ka kri-
juar një kuadër rregullator për të
pajtuar zhvillimin me trashëgim-
inë duke ngritur një komision për
të vlerësuar çdo propozim. Sipas
saj, kërkesat për pika pushimi janë
hedhur poshtë nga Këshilli Shken-
cor. Por nevoja ishte e domos-
doshme.

"Kemi një objekt këtu që ka
qenë një depo. Pa i shtuar hapësirë
e pa rritur volum, mund të shfrytë-
zohet. Kemi mjaft godina që rrinë
bosh. Kemi filluar të identifikojmë
hapësira boshe, ka madje edhe një
kafene në Gjirokastër. Kjo është
një pikë pushimi minimaliste.
Shërben edhe për aktivitet kultur-
or ose për guida parku.

Projektet e ardhura nuk u pran-
uan, ndaj këtë projekt e bëri me
IMK", - tha ministrja.

Shtoi se kompania "Hako" solli
një kërkesë për shërbim të tillë. Pas
katër muajsh, u ngrit një grup
pune për të shqyrtuar kërkesën.
Kur u pyet qartësisht për kriteret
mbi të cilat u përzgjodh kompania
investuese, Kumbaro tha se ka të
bëjë me planin e biznesit, statusin
e subjektit, garancinë, taksat, seri-
ozitetin- duke folur sipas saj për një
kompani serioze.

Theksoi se do jetë pikë shërbi-
mi për ujë, kafe, jo alkool, foli për
një linjë ushqimesh të lehta. E py-
etur për faktin se leja e dhënë ësh-

të për 116 metra ndërsa prokuror-
ia e Sarandës flet për shifra mbi 200
m, ajo u shpreh: "Nuk e kam parë
atë procesverbal. Nuk kam dijeni.
Nuk më është vëmë në dispozi-
cion".

E pyetur për metrat e dhënë në
përdorim në një park kombëtar,
Kumbaro tha se "jemi në kushtet e
një kontrate emfiteoze, subjekti
vjen dhe investon vetë. Sipërfaqja
e negociuar është rreth 100 m.
"GSH" e pyeti Kumbaron si për
çështjen e shtesës edhe për mung-
esën e transparencës. Ajo u pyet
pse pjesa shtesë është pothuaj sa
godina dhe pse nuk u bë transpar-
encë, siç bëhet me çdo investim

rimet e fundit, nga ora 14:00 deri
më 16:00, kur edhe do të zhvillo-
het ceremonia e përcjelljes për në
Shkodër.

Ditë më parë, fotografi Roland
Tasho i ka dërguar familjes së tij
një kostum të zonës së Shkodrës,
me të cilin është veshur trupi i

tjetër në trashëgimi që konsidero-
het normal. Sa i takon shtesës, ajo
tha se përcaktohet në kontratë, por
publikimin e kontratës e vendos
drejtoria juridike, çka sipas saj
mund të ndodhë edhe në ditët në
vijim. Mohoi mungesën e transpar-
encës dhe shtoi se ka edhe projekte
të tjera që Ministria nuk i promo-
von.

Pyetjes së "GSH" se sa vjeçare
është kontrata, ajo iu përgjigj se
është 5-vjeçare. Mohoi që do ketë
tym, dhe po ashtu mohoi të ketë
takuar ndonjëherë investitorin e
"Hakos". Ajo tha se procedurat
janë ndjekur nga drejtoritë
përgjegjëse.

pajetë i albanologut. Ai do të pre-
het në Theth, ashtu siç edhe e
ka lënë amanet albanalogu.

Një gjë e tillë është konfir-
muar nga miku i tij, Artur Met-
ani, i cili ka qenë një ndër miqtë
e tij më të afërt  dhe që e ka sho-
qëruar më 25 vite në udhëtimet

e tij në Shqipëri.
I qetë, i qeshur, i

urtë, i pazë, modest e
timid, pa rrahur
gjoksin, larg skenave e
projektorëve, fjalë- pakë
e punëshumë, Elsie
qëmtoi për vite të gjata
dëshmi të kulturës sh-
qipe, në biblioteka e
arkiva, anekënd botës.
Sot trupi i tij do të pre-
het në Shqipëri…

Amanetin nuk e tret as
dheu… Albanologu, studi-

uesi dhe përkthyesi i njohur,
kanadezi me origjinë gjer-
mane, Robert Elsie, i cili u nda
nga jeta në moshën 67-vjeçare
pak ditë më parë do të prehet
në Shqipëri.

Biblioteka Ko-
mbëtare e Shqipërisë
ka njoftuar se në përm-
bushje të amanetit të
fundit të albanologut
të shquar, Robert Elsie
për t’u varrosur në Al-
pet Shqiptare, trupi i
tij do të qëndrojë sot,
më datë 17 tetor, në
mjediset e Bibliotekës
Kombëtare për
homazhet dhe nde-
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Opinioni i   Ditës Social-demokracia
në udhëkryq historik

(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)

... duke qenë "rrotë më rrotë me
partinë e ekstremit të djathtë FPO,
ishte zhgënjimi i dytë i madh his-
torik për social-demokratët e atij
vendi, por dhe ata evropianë. Tash-
më, pas 10 vjetësh bashkëqeverisje
me konservatorët, SPO-ja pritet të
kalojë në opozitë, duke ia lënë
drejtimin e qeverisë liderit konser-
vator të FPO-së, 31-vjeçarit Sebas-
tian Kurz, deri tani ministër i Jas-
htëm, dhe partisë së ekstremit të
djathtë FPO. Pa dyshim, fituesi i
madh i këtyre zgjedhjeve me rreth
31 për qind.

Mirëpo, kjo humbje vjen vetëm
tri javë pas disfatës historike të
"vëllezërve" të tyre më të mëdhenj
gjermanë me vetëm 20,5 për qind
të votave, duke kaluar edhe ata në
opozitë. Tablonë e bën më të rëndë
fakti se këto ishin humbjet më të
mëdha në historinë e këtyre dy
partive, më të lashtat, si dhe mod-
ele/lidere të këtij spektri në
Evropë e më gjerë.

Megjithatë, po të ishte fjala
vetëm për këtë rast dhe për këto
dy parti, ky nuk do të ishte ndonjë
kiamet i madh, sepse rotacioni poli-
tik në demokraci është dukuri e
natyrshme.

Por shqetësimi është se këto dy
raste të spikatura janë në vijim
edhe dëshmi e trishtë e krizës së
thellë që ka përfshirë vitet e fun-
dit shumicën dërmuese të partive
më të mëdha socialiste dhe social-
demokrate në të gjithë kontinen-
tin. Diçka më mirë paraqiten ato
në Itali, Portugali, Norvegji dhe
Danimarkë, ku janë ende në push-
tet, si dhe në Britaninë e Madhe e
në ndonjë vend tjetër, ku rreziku i
"infektimit" nga "simotrat" e tyre
më të mëdha është më i vogël, pasi
janë në opozitë prej vitesh.

Kështu, në qershor të po këtij
viti, PS e Francës pas katastrofës
në zgjedhjet më të fundit presiden-
ciale duket se ekziston më shumë
në letër; sipas disa ekspertëve, ajo
mund të jetë edhe në prag falimen-
ti financiar, duke u detyruar
ndoshta të shesë dhe godinën e
selisë qendrore. Problemet e saj të
akumuluara prej vitesh plasën
gjatë 5 viteve të fundit të presi-
dencës dhe qeverisjes të dështuar
të liderit të saj François Hollande,
i votuar në masë pesë vjet më parë
si "ylli" i social-demokracisë evro-
piane, por që u venit ende pa ni-
sur të ndriçojë.

Edhe "homologët" e tyre holan-
dezë që kanë qenë vazhdimisht në
qeverisje po mbahen në këmbë me
shifrën poshtëruese prej vetëm 5,7
për qind. Në gjendje të vështirë
janë edhe social- demokratët span-
jollë, suedezë, finlandezë etj., për
të mos kaluar në Evropën Qen-
drore dhe Lindore, ku e majta me
ndonjë përjashtim në përgjithësi
po dobësohet e spostohet gjithnjë
e më shumë nga forcat populiste
dhe të ekstremit të djathtë.

Në këto rrethana, shqetësimi
më i madh është mbijetesa e këty-
re partive dhe shmangia e "Pasokë-
zimit" të tyre. Ky term i referohet
pothuajse shuarjes tronditëse të
Lëvizjes Socialiste Panhelenike
Greke - PASOK, e themeluar në
vitin 1974 si sfidë ndaj juntës ush-
tarake nga politikani legjendar A.

Nga Dr. Jorgji Kote

Papandreu. Për herë të parë PA-
SOK erdhi në pushtet në vitin
1979, duke drejtuar skenën politike
greke deri në vitin 2012.

Djali i tij, J. Papandreu eci në
gjurmët e të atit dhe u bë shumë
shpejt ylli i ri polar i social-
demokracisë greke dhe asaj evro-
piane. Madje ai u zgjodh dhe Pres-
ident i Internacionales Socialiste.
Por, në vitin 2014 PASOK u shkër-
moqën keq pas shpërthimit sizmik
të krizës famëkeqe të borxheve;
vetë Papandreu i ri u bë "viktima"
e parë dhe më e madhe, duke
paguar edhe për gjynahet e
paraardhësve të vet e sidomos të
"kalemxhiut" socialist Kostas Simi-
tis, korrupsionit dhe mashtrimeve
pa fund të qeveritarëve socialistë.

Shkaqet e kësaj krize të thellë,
me pasoja serioze edhe për qever-
isjen evropiane në të gjitha nive-
let e që janë objekt i studimeve dhe
analizave të shumta që përmenden
shkurt më poshtë.

Ashtu si partitë konservatore,
edhe social-demokratët u ndësh-
kuan nga elektorati për gabimet
dhe dështimet katastrofale të
viteve të fundit në përballimin e
krizave dhe sfidave serioze, sido-
mos ato të azilit, emigracionit, sig-
urisë, terrorizmit ndërkombëtar
etj. Por, ndëshkimi për social-
demokratët ishte më i rëndë për
shkak të disa specifikave madhore.

Para së gjithash, gjatë viteve të
fundit ata kanë humbur vazhdi-
misht terren në fushën e lojës poli-
tike; "Rruga e Tretë ose e Mesme"
e iniciuar në fillim të viteve 2000
nuk dha rezultatet e pritura. Krye-
sorja, ndryshe nga konservatorët
që kanë pasur dhe ende kanë më
shumë mundësi dhe hapësira për
të lëvizur e për të bërë aleanca nga
e djathta, jo vetëm me liberalët
bashkëpunues por tashmë edhe me
ekstremin e djathtë, duke i "rrëm-
byer" atij sa më shumë terren, siç
ndodhi në Austri, social-
demokratët e kanë pasur pothua-
jse të pamundur të lëvizin apo hap-
en më majtas. Sepse atje janë të
majtët tradicionalë që nuk
"tunden" nga istikamet ideologjike,

të Gjelbërit kokëfortë, dhe tashmë
forca populiste të majta, si Ciuda-
mos në Spanjë, Syriza në Greqi, apo
dhe lëvizje të gjera gjithëpërf-
shirëse centriste si "En Marche" e
presidentit Macron në Francë etj.

Për pasojë, krahas terrenit,
forcat populiste dhe të ekstremit
të majtë/djathtë kanë bërë pothua-
jse tërësisht "pronë" të tyre edhe
tematikën e fushatave zgjedhore,
duke e kufizuar atë radikalisht te
azili, frika dhe urrejtja ndaj të hua-
jve, emigracioni dhe terrorizmi.
Për pasojë, social-demokratët nuk
kanë arritur të bindin në fushë-
betejat elektorale me temat e tyre
të jetës së përditshme me të cilat
vite e dekada më parë thithnin
gjysmën e elektoratit. Këto
shqetësime dhe alternativat e tyre
për shkollat, kopshtet e fëmijëve,
taksat, mbrojtjen sociale etj., nuk
kanë "ngjitur" e ca më pak ta ndez-
in apo elektrizojnë situatën. Këtë
gjë e kanë bërë më së miri forcat
populiste dhe të ekstremit të djath-
të, duke luajtur e manipuluar me
frikën ndaj azilit, islamizmin, sig-
urinë, independentizmin etj., krye-
sisht me perceptime publike dhe
jo alternativa bindëse. Kështu, në
Gjermani dhe Austri, logoja social-
demokrate për drejtësi sociale
dështoi, madje keqazi, përballë
zhurmës për siguri që propagandoi
e djathta.

Veç sa sipër, social-demokratët
janë shtrënguar të veprojnë në një
klimë, mjedis dhe sfond politik e
social shumë të disfavorshëm për
ta. Dihet se ata janë shquar dhe e
kanë në ADN-në e tyre moderacio-
nin, arsyen, logjikën, tolerancën
dhe përpjekjet për akomodimin e
pozicioneve të sa më shumë palëve
për zgjidhjen e situatave delikate.
Mirëpo, në fushatat zgjedhore të
lartpërmendura ndodhi e kundër-
ta, duke e çuar debatin publik, poli-
tik dhe atë mediatik në një radikal-
izim absurd të paparë. Kjo u pa më
shumë në Austri, ku fushata dhe
lufta ndërmjet dy partive më të
mëdha e në bashkëqeverisje për
disa dekada rresht u mbush plot
llum, baltë, shpifje dhe fabrikime

të shumta. E ndodhur mes dy zjar-
resh djathtiste dhe pa aleat, SPO-
ja austriake e pati tejet të vështirë,
për të mos thënë të pamundur të
manovronte, edhe për shkak të
disa gabimeve të tyre politike, duke
rënë në llumin e lartpërmendur.

Koniunktura ekonomike dhe
sociale tejet e pafavorshme e viteve
të fundit, me vazhdimin e mbyll-
jes së uzinave e fabrikave, e sho-
qëruar me dobësimin e sindikatave
që kanë qenë dhe mbeten shtylla
dhe baza solide e social-demokra-
cisë. Tipike janë zonat minerare
dhe industriale të Ruhrit në Nord
Rhein Vestphali në Gjermani.
Mirëpo ky land ka qenë gjatë 70
viteve të fundit "kryeqyteti" i so-
cial-demokracisë gjermane, siç e
ka cilësuar Willy Brandt. SPD-ja
gjermane pësoi goditjen paraprake
fatale në zgjedhjet rajonale në
muajin maj pikërisht aty, në "fush-
ën" e vet. Kështu po ndodh edhe
në rajonin e Valonisë në Belgjikë,
të njohur për qymyrin, çelikun,
tekstilet etj., ku edhe pozitat e so-
cial-demokratëve belgë kanë fillu-
ar të tronditen seriozisht, 70 vjet
pas mbizotërimit absolut të tyre
dhe gjetkë.

Këto dhe të tjerë faktorë kanë
çuar në acarimin e krizës
ekonomike dhe financiare që e
kanë zënë "gafil" të majtën evropi-
ane dhe pa alternativa të përpunu-
ara bindëse përballë të djathtës.
Edhe aty ku kanë qenë në pushtet
gjatë viteve të fundit, social-
demokratët kanë vazhduar me tep-
rim e pa kritere shkurtimin e fond-
eve, prekjen e sigurisë sociale etj.,
duke zhgënjyer në masë edhe vetë
elektoratin e tyre. Këtë e ka
shfrytëzuar mjeshtërisht sidomos
e djathta ekstreme. Pasojë tjetër e
rëndë e këtyre krizave është pap-
unësia kronike, që në shumë vende
ka kapur shifrën e frikshme 25 për
qind, sidomos te të rinjtë dhe gratë
në qytete të mëdha. Tipike janë
Portugalia, Greqia, Italia dhe Span-
ja, ku me gjithë premtimet e
bujshme, qeveritë social-
demokrate nuk kanë arritur të
bëjnë ndryshimin e premtuar. Kjo

ka sjellë, veç të tjerash, shtimin e
indiferencës dhe dëshirës për
votim në favor të tyre nga mbi 50
për qind e rinisë dhe grave, që jo
sa duhet kanë qenë objektiv i so-
cial- demokratëve.

Këta dhe të tjerë faktorë, së
bashku me prirjet e reja de-
mografike, kanë bërë që të mos ketë
më bastione të sigurta të së majtës,
siç ndodhte më parë, kur fitorja ish-
te përherë e sigurt.

Shkaku i fundit - por jo më pak
i rëndësishëm - i udhëkryqit his-
torik ku ndodhet social-demokra-
cia evropiane është mungesa e
liderëve karizmatikë, me vizion
dhe guximtarë politikë. Në një
kohë kur programet e partive kanë
prirjen për t'u afruar drejt njeh-
simit, pavarësisht nuancave, ven-
dimtar për fitoren në zgjedhje ësh-
të bërë roli, statura dhe personali-
teti i liderëve të partive. Social-
demokratët evropianë kanë vërtet
kryetarë, por jo liderë, e ca më pak
burra shteti që krijojnë profilin e
tyre në vite betejash zgjedhore,
për të mos thënë për dekada dhe
jo brenda një stine politike. Kësh-
tu, Martin Schulz, sfidanti i Mer-
kel në zgjedhjet e 24 shtatorit,
ndonëse ish-president i Parla-
mentit Evropian në Bruksel, në
Gjermani ishte pothuajse i panjo-
hur, sepse ka qenë vetëm kryetar
i një minibashkie që pakkush ia
dinte emrin. Ishte e pamundur që
ai të krijonte bindje masive e të
tërhiqte shumicën e elektoratit
gjerman brenda pak muajve fush-
atë. Çfarë kontrasti me legjendar-
in e social-demokracisë gjermane
dhe botërore Willy Brandt! Për-
para se të bëhej Kancelar në vitin
1969 pas dy betejave të humbura
zgjedhore ndaj legjendës të së
djathtës, Konrad Adenauer,
Brandt ishte veç lider i SPD-së,
Kryetar i Bashkisë së Berlinit kur
u ngrit muri dhe ministër i Jash-
tëm. Kështu ka ndodhur me
pasardhësit e tij Helmut Schmidt
dhe Gerhard Schroder, të cilët
kanë mbajtur poste të larta drej-
tuese në SPD në qeverinë rajonale
e atë federale. E pra, tashmë, ndi-
het shumë mungesa e liderëve
karizmatikë që të paktën t'u afro-
hen gjigantëve të tillë social-
demokratë, si Mitterand dhe De-
lors në Francë, Tony Blair në Bri-
tani, Gonzales dhe Zapateros në
Spanjë, Suarez e Guteres në Por-
tugali, Vranitzky në Austri, Olaf
Palme në Suedi, Stoltenverg në
Norvegji, Rasmusen në Danima-
rkë etj. Një model i mirë konsid-
erohet lideri i social-demokratëve
italianë, Matteo Renzi, ashtu si
dhe ai i laburistëve britanikë, Jer-
emy Corbyn, që i ka rritur
ndjeshëm kuotat zgjedhore.

Këta liderë janë sot më të
nevojshëm se kurrë, jo vetëm për
të parandaluar "pasokëzimin" e
mëtejshëm të social-demokracisë,
por mbi të gjitha për ta drejtuar atë
me karizmin dhe vizionin e tyre
drejt rrugës së suksesit. Këtë e tre-
goi qartë në zgjedhjet e par-
djeshme në landin e tretë më të
madh gjerman me 8 milionë ban-
orë në Niedersachsen, kryeminis-
tri i tij social-demokrat Stephan
Weil. Edhe pse në këtë gjendje te-
jet të zymtë, ai lëshoi rreze shprese
me fitoren më të madhe të 20
viteve të fundit në këtë land elitar,
duke i shkaktuar CDU-së së Mer-
kel humbjen më të rëndë që nga
viti 1949.
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Aleks Buda - ngritja
dhe rënia e AkademisëNga Luan Malltezi
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... nëse ky institucion nuk "reformohej", dhe
se financimet për Akademinë do t'ua kalon-
te universiteteve për kërkime shkencore. Ky
është qëndrimi i tij pas kritikave publike
bërë më parë ndaj Akademisë së Shkencave
nga prof. Artan Fuga; Akademia e Shken-
cave, sipas tij, është kthyer në një gërmadhë
që nuk u jep më asgjë Shqipërisë, shkencës,
albanologjisë. Në atmosferën e rëndë të kri-
juar rreth Akademisë, nënkryetari i saj dek-
laroi se "për arsye personale" hiqte dorë të
parevokueshme nga detyra e tij. Ngjarja që
po ndodh me Akademinë e Shkencave më sh-
tyn të jap kujtimet e mia si ish-punonjës në
Institutin Histori-Gjuhësi për formimin e
Akademisë dhe zgjedhjen në krye të saj të
prof. Aleks Buda. Por jo vetëm kaq.

Akademia e Shkencave u krijua më 10
tetor 1972 me dekret të Presidiumit të Kuv-
endit Popullor. Krijimi i saj erdhi pas punës
së arritur për disa dekada me radhë në zh-
villimin e arsimit dhe shkencës në Shqipëri.
Në vitin 1972, në Shqipëri vepronin 25 insti-
tucione kërkimore-shkencore. Akademia
mendohej të ngrihej si institucion për zhvil-
limin e mëtejshëm të shkencave në
përgjithësi dhe atyre albanologjike në veçan-
ti. Njoftimi për ngritjen e Akademisë erdhi
papritur në Institut. Ai ngjalli gëzim të natyr-
shëm dhe diskutime të shumta midis punon-
jësve shkencorë. Një nga çështjet që filluam
të diskutonim ishte se kush mund të ishte
kryetar i saj. Një pjesë ishin të mendimit se
mund të ishte drejtori i Institutit Histori-Gju-
hësi, prof. Androkli Kostallari. Të tjerë men-
donin se mund të ishte prof. Aleks Buda. Atë
ditë morëm vesh se profesorin e kishin thir-
rur për këtë problem në Komitetin Qendror.
Pas paraqitjes në KQ, prof. Buda u nis në
Austri. Sakaq lajmi mori dhenë se prof. Ale-
ks Buda ishte caktuar Kryetar i Akademisë
së Shkencave. Buda ishte atëherë shef  i Sek-
torit të Historisë së Mesjetës, Anëtar i Këshil-
lit të Lartë Shkencor në Institutin Histori-
Gjuhësi; ai qëndronte pranë Kostallarit si
konsulent për problemet historike që trajton-
te Instituti.

Pas kthimit nga Austria, prof. Buda erdhi
në sektor për të takuar kolegët. Sektori ndod-
hej në katin e tretë; bashkë me të erdhën
edhe punonjës të tjerë të Institutit; të gjithë
ndjeheshin të gëzuar për formimin e Akade-
misë së Shkencave dhe zgjedhjen e prof.
Budës kryetar të saj.

Buda gëzonte autoritet të plotë në Insti-
tut; ai ishte një figurë e njohur për kapacite-
tin e tij shkencor si historian; profesori lu-
ante rol kryesor në përgatitjen për botim me
nivel të lartë shkencor të revistës "Studime
historike"; ai përfaqësonte Shqipërinë në in-
stitucionet shkencore me karakter ballkan-
ik; ishte historiani që kishte lidhje dhe kor-
respondencë me personalitetet më të njohu-
ra të botës shkencore jashtë. Prof. Buda ish-
te një nga studiuesit e paktë që njihte mirë
studimet albanologjike të kohës; në Univer-
sitetin e Vjenës dhe Institutin Ballkanistik
(1930-1935) në Austri ai kishte marrë mësime
nga profesorë të njohur si Karl Patch, Reini-
ger dhe Norbert Jokl.

Në takimin në sektor profesori i përgjigjej
pyetjeve të punonjësve për Akademinë,
ekipin drejtues të saj; studiuesit që merrnin
fjalën shprehnin konsideratë për zgjedhjen
e tij të merituar si Kryetar i Akademisë. Në
këtë takim mësuam nga Buda se këtë
emërim e kishte bërë Enver Hoxha. Emëri-
mi, kuptohej, nuk kishte karakter personal,
por shprehte besimin për aftësitë e padisku-
tueshme të prof. Budës në drejtimin e insti-
tucionit të lartë të Akademisë së Shkencave
që po krijohej për herë të parë në vend; ky
opinion ishte krijuar rreth tij nga elita sh-
kencore në Institutin e Studimeve Shken-
core, ku ai kishte punuar vite me radhë dhe
në Institutin Histori-Gjuhësi më pas.

Në fund të takimit në sektor, historiani
Stavri Naçi, që i kishte siguruar profesorit
veturën për t'u nisur në Austri, tha: "Po, po
profesor, por unë i gjori me zor gjeta një
veturë për të të çuar në Rinas kur u nisët në
Austri, kurse dje, kur u kthyet në Rinas, kish-
in dalë me dhjetëra makina për t'ju pritur;
njerëzit janë të zgjuar profesor, e morën vesh
që u bëtë Kryetar i Akademisë dhe nxituan
t'ju presin". Fjalët e prof. Naçit shkaktuan të
qeshura te studiuesit.

Zgjedhja e Prof. Budës si Kryetar i Akade-
misë së Shkencave ishte një fat i madh për
kulturën shqiptare; Buda ishte një dijetar i
formuar për vite me radhë në Austri; ai ish-
te një njeri i lidhur ngushtë me vendin e tij.
I ati, Taq Buda, farmacist në Elbasan, ishte
një patriot i njohur në Shqipëri; Buda kuj-

ton se kishte takuar në Vjenë, kur ishte ako-
ma i vogël, në një kafene ku mblidheshin
shqiptarët, miq të të atit, poetin kombëtar
Fishtën, dhe patriotin Aqif pashë Biçakun.
Si student në Austri, Buda jetoi vitet e fun-
dit me shqetësimin e rrezikut nazist të ko-
hës. Në kujtimet e botuara nga e bija më-
sojmë se ai kishte marrë pjesë aktive në
takimet antinaziste të elitës së kohës në
Vjenë dhe se kishte "qarë me lot" kur nazistët
pushtuan Austrinë.

Buda u kthye në Shqipëri në shkurt të
vitit 1939; kthimi i tij befason të gjithë sh-
qiptarët; ai u kthye nga Austria me 10 mijë
libra shkencorë të sistemuar në kuti të shum-
ta; shumë nga këto ishin libra të autorëve të
vjetër evropianë që flisnin mbi Shqipërinë
dhe shqiptarët. Buda i kishte kërkuar këto
prej vitesh te bukinistët e shumtë të Vjenës;
ai kishte kontrolluar këto bukinistë "një herë
në dy javë" për vite e vite me radhë gjatë qën-
drimit të tij në Vjenë. Në Shqipëri, Buda
punoi më 1940 profesor në Liceun e Korçës
dhe më 1943 profesor në gjimnazin e Tiranës.
Më pas kaloi në Lëvizjen Antifashiste Nacio-
nalçlirimtare, ku u zgjodh nënkryetar i
Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar për
zonën e Elbasanit. Pas çlirimit ai punoi si
drejtor i Bibliotekës Kombëtare themeluar
më 1922; me punën e tij ai i dha kësaj bib-
lioteke karakterin e një institucioni të thellë
shkencor. Në maj 1946 Buda kaloi si shef  sek-
tori në Institutin e Shkencave. "Përpara se

të kaloja nga Biblioteka Kombëtare në Insti-
tutin e Shkencave, - shkruan Buda, - isha
këshilluar edhe me Kostaq Cipon. Ai ishte i
mendimit që t'i përgjigjesha pozitivisht
emërimit në institut për të mbuluar një fushë
ku kish nevojë shkenca jonë e re kombëtare".
Angazhimi i Budës si drejtues i sektorit të
mesjetës ishte, siç shkruan ai, "detyra për të
shkruar historinë e Shqipërisë". Lidhur me
këtë problem, Buda deklaronte në fillim të
vitit 1947 në Institut se: "Ne, ndoshta s'do t'ia
arrijmë këtij qëllimi të fundit, por do të kemi
kënaqësinë, se të paktën vumë bazat për
hartimin e historisë sonë". Nën drejtimin e
prof. Budës sot shqiptarët kanë historinë e
tyre kombëtare në katër vëllime. Buda bëri
punë kolosale si drejtues i sektorit për sked-
imin e materialeve për periudhën e viteve

1878-1939. "Filluam skedimin e veprave të të
gjithë albanologëve të huaj që përmendnin
Shqipërinë, gjithashtu, edhe revistat e çdo
botim tjetër brenda dhe jashtë vendit (sido-
mos enciklopeditë e huaja) që kishin materi-
al për Shqipërinë"; etj. Kjo punë u shtri me
kohë edhe në mbledhjen e dokumenteve të
kohës nga botime të akademive dhe insti-
tuteve të rëndësishme shkencore evropiane
dhe botimin shqip të tyre në vëllime të veçan-
ta.

Puna për drejtimin e Akademisë së Shken-
cave ishte një sfidë për prof. Budën. Për të
realizuar këtë detyrë ai punonte pasditeve
në Bibliotekën Kombëtare; këtu profesori
qëndronte në radhën e fundit të tavolinave
duke lexuar për orë të tëra artikuj të ndry-
shëm me karakter historik, gjuhësor, et-
nografik në revista e botime shkencore të
huaja. Ai kthehej në këmbë në shtëpi vonë
kur mbyllej Biblioteka Kombëtare. Kjo prak-
tikë nuk zgjati shumë; profesorin, siç morëm
vesh, e thirrën lart ku e "këshilluan" se du-
hej të lëvizte me makinë, sepse ishte e pak-
uptueshme për dinjitetin dhe personalitetin
e tij si Kryetar i Akademisë së Shkencave të
ecte në këmbë?! Pas kësaj makina luksoze e
profesorit qëndronte orë të tëra pranë lulish-
tes së Bibliotekës në pritje të tij.

Nën drejtimin e prof. Budës, Akademia e
Shkencave arriti rezultate të rëndësishme në
fushën e studimeve albanologjike. Buda
udhëhoqi punën për botimin me sukses të

Bibliografisë së heroit tonë kombëtar Gjergj
Kastrioti-Skënderbeut; ai organizoi Konfer-
encën Kombëtare me rastin e 5OO-Vjetorin
të vdekjes së Skënderbeut si dhe Konfer-
encën Kombëtare me rastin e 100-Vjetorit të
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Akademia,
nën drejtimin e prof. Budës, realizoi kërkime
arkeologjike në mbarë vendin; ai organizoi
konferenca dhe simpoziume shkencore të
shumta në fushat historike, etnografike,
arkeologjike; në këto veprimtari morën pjesë
autoritete të larta shkencore nga vende të
ndryshme të Ballkanit dhe Evropës.

Për të realizuar këto veprimtari Buda
bënte takime pune me punonjës të sektorëve
të historisë së mesjetës, të arkeologjisë dhe
të etnografisë. Në këto takime prof. Buda i
sugjeronte secilit studiues temën përkatëse
që duhej të trajtonte me kompetencë shken-
core; në një takim të tillë kam pasur rastin
të shoqëroj profesorin për të mbajtur temat
përkatëse të sugjeruara prej tij. Takime të
tilla pune ishin të vështira; çdo punonjës
ndjente vështirësi për temën e propozuar. Në
një takim të tillë pune në Institutin e Kul-
turës Popullore, një prej etnografeve tona më
të suksesshme ngurronte të merrte përsipër
referatin e sugjeruar nga Buda. Ata diskutu-
an shumë midis tyre dhe problemi u mbyll
me propozimin e Budës për ta bërë së bash-
ku referatin në fjalë.

Kumtesat dhe referatet me nivel të lartë
shkencor të prof. Budës në takime dhe kon-
ferenca, shkencore, diskutimet e tij në këto
veprimtari, rritën autoritetin e tij si studi-
ues dhe drejtues i shkencave albanologjike
në Shqipëri. Nën udhëheqjen shkencore të
prof. Budës, Akademia e Shkencave u bë in-
stitucion serioz në kuadrin e akademive ball-
kanike, me institutet e saj të angazhuara në
studimin e historisë dhe kulturës shqiptare.

Si Kryetar i Akademisë së Shkencave,
Buda ndiqte me vëmendje botimet, që studi-
uesit shqiptarë bënin në Kosovë, dhe Maqe-
doni. Ai gjente kohë të bënte takime pune
me studiues nga Instituti Albanologjik i
Prishtinës dhe Universiteti i Shkupit që vi-
nin të ftuar nga Akademia e Shkencave për
kërkime shkencore në Shqipëri.

Si punonjës ruajmë konsiderata të veçan-
ta për karakterin e thjeshtë të profesor
Budës. Kujtoj shpesh me miqtë sjelljen fis-
nike të tij me kolegët e vjetër të Institutit,
kam parasysh këtu sjelljen fisnike të tij në
mbledhjet e shpeshta për probleme pune që
bëheshin pasdite në Institutin e Historisë
dhe që zgjatnin me orë të tëra. Pas mbarimit
të mbledhjeve të tilla, profesori dilte para
makinës (që qëndronte me dyer të hapura
në oborrin e Institutit), dhe ftonte kolegët
për t'i shoqëruar në shtëpi. Në makinën e tij
prof. Buda ftonte me shumë respekt edhe një
arkeologe elegante, disi të kaluar në moshë;
ne, të rinjtë, që vinim në Tiranë me
paragjykime nga rrethet, mbetëm të befasuar
kur morëm vesh se kjo zonjë dinjitoze ishte
kunata e tij e ndarë nga i shoqi!? Befasi të
tilla të një njeriu të kulturuar shkaktonin te
ne respekt e admirim të veçantë. Një respe-
kt të tillë ai gëzonte në të gjithë institucio-
net shkencore jashtë vendit ku mbante
ligjërata për historinë e Shqipërisë. Në këto
takime Buda shkëlqente me dijenitë e tij të
thella. Një rast të tillë konstatuam në një
takim që u zhvillua me disa austriakë në një
nga vilat e plazhit në Durrës. Sipas pro-
gramit, dy historianë të Institutit do të mba-
nin nga një ligjëratë me karakter historik.
Grupi ynë shkoi me kohë në Durrës dhe po
qëndronte jashtë në pritje të takimit, pak më
tej ishin austriakët. Ndërkohë erdhi me mak-
inën e tij edhe prof. Buda; sapo zbriti, dëgjo-
va që tha i tronditur me zë të ulët, "jo kështu
të ndarë, jo kështu". Sakaq nxitoi drejt
miqve, duke hyrë në biseda me ta. Takimi
filloi në një sallë të vogël. Ne qëndronim në
radhët e para dhe pas nesh austriakët.
Prof. Buda u ul në një stol anash. Pas 
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mbarimit të ligjëratave, një austriak
bëri një pyetje në gjuhë të tij; kuptova

se pyeste për marrëdhëniet shqiptaro-serbe
në Mesjetë, sepse përmendi sundimtarin
serb Stefan Dushani. Përgjigjet nga studiues-
it tanë qenë të shkurtra; kuptohej që nuk e
njihnin problemin. U krijua një situatë e pa-
këndshme, por këtë e prishi menjëherë prof.
Buda duke marrë fjalën rreth pyetjes. Dis-
kutimi i prof. Budës ishte i papritur për të
gjithë; ai foli gjatë gjermanisht; në dis-
kutimin e tij dëgjoja emra të sundimtarëve
të njohur serbë. Të gjithë mbetëm të befa-
suar. Pas diskutimit, u krijua një qetësi e plotë
për pak sekonda dhe pastaj të gjithë, ne dhe
austriakët, shpërthyem në duartrokitje duke
u kthyer nga profesori që qëndronte në stol
anash murit ashtu si i lënë jashtë radhe. Këtë
takim e kujtoj gjithmonë me miqtë e mi,
Buda korri aty një triumf të jashtëzakon-
shëm. Triumfe të tilla prof. Buda ka korrur
në shumë konferenca shkencore jashtë sh-
tetit. Në mbyllje të një konference të tillë ku
Buda kishte marrë fjalën disa herë dhe u ish-
te përgjigjur kolegëve në gjuhë të ndryshme,
presidenti i konferencës iu drejtua prof.
Budës me fjalët: "Kam nderin, i nderuar pro-
fesor, ta mbyll këtë konferencë, duke ju drej-
tuar në emër të të gjithë pjesëmarrësve se ju
koleg, nuk jeni thjesht historian, por filozof
i historisë". Dhe kishte të drejtë! Buda nuk
ishte një historian i thjeshtë; ai kishte kryer
studimet e larta në Austri për Filozofi dhe
Letërsi. Kjo është arsyeja që shpjegon pse ai
ishte në gjendje të realizonte referate shken-
core në konferenca e simpoziume të mëdha
me karakter kombëtar, organizuar në Tiranë,
si "Etnografia shqiptare dhe disa probleme
të saj" (Tiranë, 1976); "Lidhja e Prizrenit dhe
rrënjët e saj historike" (Tiranë, 1978); "Et-
nogjeneza e popullit shqiptar në dritën e his-
torisë" (Tiranë, 1982); "Eposi dhe historia
jonë"(Tiranë, 1983); "Etnogjeneza e popullit
shqiptar në dritën e historisë" (Tiranë, 1982)
etj. Prof. Buda ishte ai që organizoi Kuven-
din I të Studimeve Ilire" (Tiranë, 15-20 shta-
tor, 1972); ai ishte edhe kryeredaktor i botim-
it të Fjalorit Enciklopedik Shqiptar (Tiranë,
1985).

Në sektor nuk kisha pasur rast të dëgjoja
Budën për marrëdhëniet shqiptaro-serbe.
Dija se Buda njihte serbishten, dokumente
të vjetra serbe siç ishin diplomat serbe; ai i
kishte botuar të përkthyera shqip në vëllime
më vete me karakter historik; Buda ishte
edhe autor i hartimit të tekstit për periudhën
e sundimit serb në Shqipëri në botimin aka-
demik "Historia e Shqipërisë". Por rasti e sol-
li të dëgjoja prof. Budën kur erdhi në sektor
me një punonjës shkencor që kishte përgati-
tur për botim "Marrëdhëniet shqiptaro-ser-
be në mesjetë në shek. XVI-XVII", bazuar në
të dhënat e regjistrave osmanë. Buda kishte
vlerësuar këtë studimin në Këshillin Shken-
cor, por kishte kërkuar që autori të trajtonte
në hyrje marrëdhëniet shqiptaro-serbe në
shek. XIV për të treguar se shqiptarët ishin
në trojet e tyre në Kosovë që para pushtimit
osman. Atë ditë dëgjova prof. Budën më
shumë se një orë të fliste për marrëdhëniet
në fjalë; studiuesi në krah të tij përpiqej të
mbante shënim fjalët e profesorit; ai e përf-
shiu si kapitull më vete në librin e tij komu-
nikimin shkencor të Budës. Më vonë ai e bo-
toi atë edhe si separat, por pa përmendur pro-
fesor Budën!?! Kjo ndodhte, në fakt, me të
gjitha botimet që bëheshin në institut: prof.
Buda bënte vërejtjet themelore për çdo
punim në Këshillin Shkencor; studiuesit
rregullonin vërejtjet e kërkuara dhe në bot-
im falënderonin kolegët për ndihmën e
dhënë për botimin e veprës. Për Budën ky
nuk përbënte asnjë problem; për të kishte
rëndësi vetëm botimi me sukses i punimeve
shkencore.

Të gjithë studiuesit e huaj që vinin në
Shqipëri të ftuar nga Akademia kishin
dëshirë të takoheshin me prof. Budën, kjo
për faktin se Buda kishte vënë emër të madh
në konferenca të mëdha me karakter ndërko-
mbëtar që organizoheshin në vende të ndry-
shme të Evropës. Ai ishte historiani shqiptar
që kishte tërhequr vëmendjen me shkrime
të tilla si "Shqipëria dhe kriza ballkanike e
viteve 1878-1881"; "Vendi i shqiptarëve në
historinë evropiane të shekujve VIII-XVIII;
"Probleme të historisë së Shqipërisë së shek-
ujve VIII-XVIII në kërkimet e historiografisë
së re shqiptare"; "Mbi disa aspekte të njësisë

dhe të ndryshueshmërisë në historinë e pop-
ullit shqiptar dhe të popujve të tjerë ballkan-
ikë" etj.

Një takim të tillë prof. Buda bëri më 1991
me dy studiues të huaj. prof. A. Ducellier dhe
prof. P. Schreiner, të ftuar në Shqipëri me ras-
tin e 800-vjetorit të formimit të Shtetit të Ar-
bërit. Profesori atëherë ishte i sëmurë dhe qën-
dronte në shtëpi. Drejtori i Institutit më cak-
toi mua t'i shoqëroja. Miqtë u pritën përzemër-
sisht nga prof. Buda. Pasi mbaruam vizitën
dhe dolëm jashtë prof. Ducellier më tha i tron-
ditur: "Luan, profesor Buda qenka i varfër!"
Mbeta disi i habitur, sepse atëherë nuk kon-
statonim varfëri midis nesh. Vërejtja e studi-
uesit të shquar francez më ngacmon të them
diçka me rëndësi për lexuesin; prof. Buda, si
zyrtar i lartë kishte sigurisht një rrogë të mirë
në raport me të tjerët, por ai kishte zonjën e
tij të nderuar, Vasilikën, të papunë; ajo kishte
kryer Liceun e Korçës, por nuk punoi shumë
sepse ishte e angazhuar me të shoqin, fëmijët
dhe punët e shtëpisë. Buda shkruante shumë
artikuj në shtypin e kohës, por asnjëherë nuk
pranonte të merrte honorare për to; "t'i kthe-
hen kopshteve dhe çerdheve", ky është shën-
imi që vinte, ky studiues i shquar te faturat
që vinin për këto artikuj; Buda nuk pranonte
honorare të tilla sepse ishte i ndjeshëm për
gjendjen jo të mirë ekonomike të vendit,
varfërinë që konstatohej nga gjitha anët.
Them kështu sepse më bënte përshtypje fakti
që kur dilte nga biblioteka profesori ndalej në
dalje të saj dhe shikonte me shumë vëmendje
njerëz të varfër që qëndronin grumbull aty
në dimër. Nuk mund të harroj në këtë rast
edhe vërejtjet e tij në sektor për të shkruar
letrat nga dy anë! Pse vallë ishte kjo ndjenjë
kaq e forte kursimi te ky njeri gjigand? Më
kujtohet këtu edhe një ngjarje interesante kur
profesori po shkonte me pushime në Durrës.
Nuk më kujtohet pse isha atë ditë me të në
makinë. Prof. qëndronte para me shoferin. Kur
hymë në Ndroq makina ndali dhe profesori
zbriti prej saj. Nuk kuptova asgjë pse zbriti;
pas pak pashë në pasqyrën e makinës që po
kthehej duke mbajtur me të dy duart një arkë
të vogël druri me fruta të verës. U çudita kur
pashë sepse në Ndoq bëja zbor prej 15 vjetësh,
por nuk kisha parë ndonjëherë fruta në shitje.
Dola menjëherë nga makina për t'ia marrë
arkën, por profesori m'u përgjigj: "Jo more
djalë, jo, - kjo sot është një mrekulli për mua".
Ndoshta gaboj, por atë çast isha i bindur se
gëzimi i profesorit nuk vinte aq nga frutat, sesa
për faktin se ai kishte parë fshatin ashtu siç
dëshironte ai, një fshat me prodhime për të
shitur.

Ajo që bënte përshtypje te ky personalitet
i madh i kohës ishte thjeshtësia e tij e jash-
tëzakonshme. Ne, të rinjtë e sektorit, befaso-
heshin nga kontaktet me të në zyrën e tij në
Akademi; sapo hyje, ashtu i ndrojtur, profe-
sori ngrihej nga tavolina e punës dhe ulej me
ty në tavolinën e madhe për të biseduar për
probleme pune!?! Përshtypje po ashtu bënte
respekti që ai ndjente për miqtë e tij të vjetër;
bën përshtypje edhe sot përshkimi i Budës
për ish-drejtorin e Bibliotekës Kombëtare,
Sotir Kolea, te i cili vajti për një konsultim;
Buda e gjeti atë të vetmuar duke punuar…
"O kujtim i shtrenjtë, - shkruan Buda! Një
plak rri kërrusur mbi tryezë dhe mbulon me
shkrimin e tij të imët kartën e zbetë… Era
fryn nga të katër anët në dhomën e zhveshur
e të ftohtë. Plaku i ngarkuar shkruan dhe
harron se i janë ënjtur këmbët nga palëvizja;
harron se ndoshta nuk ka bukë për të ngrënë
dhe zjarr për t'u ngrohur…". Buda kishte
nderim të veçantë për prof. ?abejn; ai mban-
te në tavolinën e punës fotografinë e tij. Po
kështu në pushimet e tij verore në Pogradec
Buda do të shkonte gjithmonë për një vizitë
te miku i tij i rinisë poeti Lasgush Poradeci.
Miq të mi në Pogradec më kanë thënë se nuk
kuptonin dot si qëndronin me njëri-tjetrin;
për orë të tëra me dritë shuar, këta miq të
vjetër pa folur midis tyre; kujtonin vallë rin-
inë dhe atdheun e tyre të dytë Austrinë,
kryeqytetin e saj të mrekullueshëm Vjenën?
Kush mund ta dijë vallë?

Buda jetoi një kohë të vështirë në Sh-
qipëri; ai përjetoi me shumë kënaqësi çlir-
imin e vendit dhe punoi me kënaqësi për
detyrat e vështira që mori përsipër. "Dilja nga
shtëpia në mëngjes dhe vija pas mesnatës në
shtëpi", shkruan në kujtimet e tij Buda kur
punonte si Drejtori i Bibliotekës Kombëtare.
Por duhet thënë se koha kur ai jetoi dhe punoi

ishte e vështirë; ai punoi në një sistem që
persekutoi shumë miq të tij të mirë; ai ishte
socialdemokrat në bindjet e veta; donte ven-
din, popullin e tij dhe punoi me përkushtim
për të. Buda kujton me respekt në kujtimet
e veta si miq të tij figura si Sejfulla Malësho-
va, Naxhije Duma, Theofan Popa dhe shumë
të tjerë të goditur fatalisht nga regjimi.

Goditje nga regjimi kishte pësuar edhe
familja e së shoqes Stratobërdha, ish-pronarë
të minierës së Mborjes, sekuestruar nga sh-
teti. Buda shkoi për këtë problem te ministri
i Brendshëm Koçi Xoxe, që e njihte që nga
koha e luftës. "Si ka mundësi vallë, - tha ai, -
që të merret me një të rënë të lapsit një
pronë e vënë me aq mund?" por ministri iu
përgjigj: "Aleks, ku rron ti? Po ky është rezu-
ltati i fitores dhe fuqisë së proletariatit për
të cilin luftuam!"

Në kujtimet e tij mësojmë se ai mori për-
sipër të shkruante "lart" letra në emër të
njerëzve të gruas për problemet që kishin me
regjimin sepse letra të tilla duheshin shkru-
ar me shumë kujdes; Buda flet me dhimbje
për kunatin e tij të talentuar, Viktorin, që u
dëbua nga Tirana për diskutimin e tij në Kon-
ferencën e Tiranës së vitit 1956.

Goditje regjimi kishte dhënë edhe brenda
familjes së Budës. "Në fillimet e vitit 1948, -
shkruan Buda, - morën në burg tim vëlla Sta-
sin se ai së bashku me Mihalin, si trashëgimtarë
të farmacisë së babait, s'kishin arritur të shly-
enin tatimin e jashtëzakonshëm. U kërkonin
një shumë jashtë fuqive për të ardhurat që kish-
in nxjerrë". "Stasin, - shkruan më tej Buda, - e
çuan në punë të detyruar për tharjen e kënetës
së Maliqit" dhe pas një viti e ca e liruan. Fat-
keqësi të tilla familjare kishin tronditur seri-
ozisht Budën. "Duhen kaq shumë sakrifica për
të arritur socializmin dhe pastaj komunizmin,
kam menduar në këto raste unë, civilisti me
bindje tolstojane që e kam urryer brutalitetin
dhe përdorimin e forcës fizike në shoqërinë
njerëzore".

Megjithëse njihte mirë regjimin dhe ish-
te i kujdesshëm me të, prof. Buda nuk u
tërhoq, por nderoi me kurajë të plotë miqtë e
tij të goditur padrejtësisht nga regjimi. Kam
parasysh këtu pjesëmarrjen e Budës në
varrimin e gjuhëtarit të shquar prof. Selman
Riza, të dëbuar nga Instituti Histori-Gjuhësi
më 1967 në kohën e fletë-rrufeve që pengo-
nin "marshimin tonë përpara", siç thuhej në
atë kohë. Prof. Riza ra viktimë e kësaj kohë;
ai u transferua në muzeun e Beratit ku kaloi
jetën në vetmi të plotë. Prof. Buda e nderoi
me kurajë të plotë mikun e tij në ceremon-
inë e varrimit. Pjesëmarrja e Budës në varrim
dhe fjalët e tij në nderim të veprës së prof.
Rizës bënë bujë në Institut. Por jo vetëm te
ne. Me këtë qëndrim ai kishte tronditur edhe
njerëzit e familjes, vëllezërit e tij. Them kësh-
tu, sepse në një vizitë që bëmë në shtëpinë e
Budës, vëllai i tij i madh, Mihali, kujtoi këtë
qëndrim të të vëllait që e kishte lënë atëherë
pa gjumë: "Atëherë Aleks, thashë se na more
në qafë të gjithëve me atë nderim ndaj Rizës,
po shyqyr që kaloi pa dëm". Kujtoj prof.
Budën pas këtyre fjalëve; nuk tha asgjë, por
pa shumë i menduar, të vëllanë. A ishte ai
kundër regjimit? Absolutisht jo; ai ishte de-
putet në Kuvendin Popullor; qëndrim i tij në
nderim të gjuhëtarit të shquar nuk bëhej si
sfidë ndaj regjimit, por si nderim për punën
kolosale të tij kushtuar popullit të vet; ai ish-
te kryetar i Akademisë së Shkencave dhe kjo
ishte detyra e tij.

Në kohën kur Shqipëria jetonte e mbyl-
lur politikisht, prof. Buda shkëlqente në
perëndim si studiues i talentuar duke ngri-
tur lart historinë e vendit të tij. Ndonëse ai
ishte në kontrast me regjimin nga natyra dhe
karakteri, ai bëri shumë për të ndihmuar
vendin, popullin dhe qeverinë e tij të parali-
zuar me koncepte e slogane absurde të maj-
ta. Rasti iu dha gjatë vizitës së Kancelarit të
Landit të Bavarisë z. Shtrauss në Shqipëri më
1985. Buda u caktua si shoqërues i tij nga
Enver Hoxha. Straussi u befasua nga person-
aliteti i jashtëzakonshëm i Budës sapo hyri
në kufi; Buda me gjermanishten klasike të
tij, dijen dhe kulturën e gjerë "detyroi" liderin
e madh Gjerman të reflektonte seriozisht për
shqiptarët dhe historinë e tyre. Me rastin e
largimit nga Shqipëria, qeveria shqiptare i
shprehu dëshirën për t'i dhuruar mikut të
nderuar gjerman diçka në kujtim të vizitës
së tij historike. Mbahet mend përgjigjja e
liderit të madh gjerman që i bën nder per-

sonalitetit të Budës: "Më jepni Budën po
mundët zotërinj, sepse më duhet për partinë
time". Komenti është i panevojshëm: Buda
kishte ditur të ngrinte para tij historinë dhe
kulturën e vendit të vet të varfër, Shqipërisë.

Ky është në përgjithësi profesor Buda në
kujtimet e mia. Nuk përmenden këtu artikujt
shkencorë, referatet, kumtesat, ligjëratat e
tij, sepse është e pamundur… Një njeri i tillë
mendoj se vjen rrallë ose nuk vjen kurrë në
jetë. Një njeri të tillë patëm në krye të Aka-
demisë. Gjithmonë e zëmë në gojë me respe-
kt si historian shqiptar. Në fakt gabojmë;
them kështu, sepse të gjithë në sektor e din-
im se profesori e kishte më lehtë t'i mbante
shënimet në gjermanisht sesa në shqip, po
ashtu shumë dorëshkrime të tij, të shkruara
gjatë kohës kur ishte Kryetar i Akademisë
së Shkencave, janë gjermanisht. Lexoni
pastaj studimin e tij "J. V. Gëte dhe universi
i tij", që u botua si hyrje në botimin e veprave
të zgjedhura të Gëtes dhe thomëni a mundet
një shqiptar të bëjë një studim të tillë aq të
ndjerë dhe aq të thellë për një figurë të tillë
të huaj? A nuk është vetë Buda pastaj që
vlerëson shumë herë në shkrimet e tij Aus-
trinë si atdheun e tij të dytë? "Nuk di në më
besohet, - shkruan ai, - nëse them të
vërtetën… që Austria për mua është atdheu
im i dytë. E çuditshme për një njeri të ketë
dy atdhe, ose dy nëna".

Prof. Emil Lafe, që ka pasur rastin të ish-
te me prof. Budën në Vjenë më 1975-ën, u
tregonte miqve të tij kur u kthye, se kishte
mbetur i befasuar nga profesor Buda për
mallin e tij për Vjenën, qytetin për të cilin
ruante kujtime të paharruara të rinisë së tij.
Buda i tregonte Lafes për mbrëmjet që ka-
lonte në Vjenë me prof. ?abejn. "?abeji, - i
thoshte Buda, - nuk dinte të vallëzonte tjetër
veç tangos, dhe kur fillonte muzika ai më
pyeste 'Aleks, tango është kjo?', dhe kur unë
i thosha 'Po'. Ai ngrihej me vrull dhe ftonte
zonjushën në vallëzim".

Prof. Buda, zotërinj, ishte vërtet shqiptar,
por nuk gabojmë po të themi se ishte edhe
një austriak në të njëjtën kohë, një austriak
i papërsëritshëm nga dija, kultura dhe formi-
mi i tij. Ky burrë i madh me kolegët e tij të
shquar ngritën dhe drejtuan me sukses Ak-
ademinë e Shkencave në Shqipëri. Akademia
sot, sigurisht nuk është më Akademia e ko-
hës së tyre. Akademia ra dora-dorës pas vde-
kjes së Budës. Të gjithë ata që erdhën në krye
të Akademisë pas tij, ishin intelektualë dhe
specialistë të mirë në fushën e tyre, por jo
njohës të shkencave albanologjike siç kërkon
detyra e Kryetarit të Akademisë së Shken-
cave. Akademia ra pas viteve '90 edhe nga
politika, nga ndërhyrja absurde e saj për të
kapur Akademinë me njerëz të zakonshëm;
këta shkëputën prej Akademisë në mënyrë
absurde dhe pa asnjë kuptim Institutet e
Shkencave Albanologjike, (Institutin e His-
torisë, Institutin Gjuhësi-Letërsi, Institutin
Arkeologjik dhe Institutin e Kulturës Popu-
llore), duke formuar me këto "Qendrën e Stu-
dimeve Albanologjike", sot "Akademia e Stu-
dimeve Albanologjike".

Ndarja e Akademisë së Shkencave nga këto
institute nuk justifikon qenien e saj; ajo ka
nevojë të rinovohet, siç kërkon me të drejtë
prof. Fuga dhe studiues të tjerë. Rinovimi,
sipas mendimit tim, mund të bëhet me një
komision ad hoc të ngritur nga qeveria. Ko-
misioni duhet t'i kthehet përvojës së Akade-
misë se Shkencave të kohës së prof. Budës,
të ribashkojë Akademinë e Shkencave me
institutet që aktualisht janë në "Qendrën e
Studimeve Albanologjike". Ky, sipas meje,
është hapi i parë për të zgjidhur "krizën" në
të cilën ndodhet Akademia e Shkencave. Le
ta kthejmë pra Akademinë e Shkencave në
Qendër të Studimeve Albanologjike në Sh-
qipëri. Shqipëria ka nevojë të ketë Akadem-
inë e saj; ajo ka nevojë për fonde nga qeveria
për të bërë kërkime shkencore në fushën e
historisë, të gjuhës, të kulturës dhe të ident-
itetit të vet kombëtar. Vendin e Akademisë
së Shkencave si Qendër të Studimeve Alban-
ologjike nuk mund ta zënë universitetet e
vendit, siç mendon kryeministri.

"Për çdo njeri që merret me shkencë, -
shkruan prof. Buda, - termi 'Akademi' ka një
domethënie të madhe. Për ne Akademia ka
qenë ëndërr. Ajo materializonte dëshirën e
rilindësve tanë për më tepër dituri, të Sami
Frashërit me programin e tij për institucio-
net studimore të Shqipërisë në të ardhmen".
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TRAJNERI I PARTIZANIT

Iuliano: Pres edhe
më tepër se kaq

PARTIZANI I BEOGRADIT

Skënderbeu bën
marrëveshje
me serbët, jo
transfertave
të tifozëve

Këtë të enjte,
Skënderbeu do të

luajë një ndeshje de-
likate për sa i përket
grupit të saj në Europa
Ligë, por ndeshja ndaj
Partizanit të Beogradit
do të jetë edhe e nxehtë
nga ana tifozerike. Në
një pakt mes klubit ko-
rçar, UEFA-s dhe Parti-
zanit, është vendosur që
në të dyja sfidat, si në
Shqipëri, ashtu edhe në
Serbi, të mos ketë tifozë
udhëtues. Presidenti
Takaj, në një intervistë
ka deklaruar se vendimi
është marrë për të
shmangur çdo incident
të mundshëm. Të pran-
ishëm do të jenë vetëm
delegacionet me 50 per-
sona që zgjidhen nga
klubet respektive. Gjith-
ashtu, UEFA ka dërguar
dy oficerë sigurie për
takimin e "Elbasan
Arenës", ndërsa Policia
e Shtetit do të bëjë të
mundur mbarëvajtjen
pa probleme të takimit.

SPORTI

Vllaznia dhe Teuta janë zyrtarisht në krizë, me shkodranët që mposhten nga Kamza 1-0

Partizani gjen ritmin e humbur,
Kukësi nuk i ndahet Skënderbeut

Të kuqtë arrijnë fitoren e dytë radhazi

Jeton Selimi

Duket se pas fitores
me Teutën, Partizani
rigjen edhe lojën.

Skuadra e kuqe, e cila vuaj-
ti shumë në fillim të kampi-
onatit, ka arritur të sigurojë
suksesin e dytë radhazi,
duke mposhtur pastër 2-0
ekipin e Luftëtarit. Të kuqtë
e kryeqytetit shënuan nga
një gol në çdo pjesë loje, për
të arkivuar një tjetër
trepikësh plot oksigjen. Të
besuarit e Julianos e marrin
menjëherë lojën nën kon-
troll, dhe pas një rasti të
artë shënimi të shpërdoru-
ar nga Batha në minutën e
18-të dhe një tjetri të hum-
bur nga Vila në të 21-ën, do
të jetë Xhevahir Sukaj që
shënon pas harkimit të
Prognit në minutën e 28-të,
duke çelur rezultatin. Goli i
dytë radhazi për shkodra-
nin ky. Në pjesën e dytë, Par-
tizani kërkon të mbyllë hes-
apet, por edhe Luftëtari
kërkon të ndryshojë diçka
në lojën e tij, por do të jenë
të kuqtë ata që do t'i vënë
kapak ndeshjes me golin e
Lorenc Trashit, që në të 71-
ën kërcen bukur me kokë
duke mposhtur Ruçin. Mby-
llet 2-0 në "Selman Stërma-
si", me të kuqtë që kapërce-

SUPERLIGA

JAVA E 6-të

TË DIELËN
Skënderbeu - Lushnja 4-1

TË HËNËN
Kukësi - Teuta 4-2
Laçi - Flamurtari 1-1
Kamza - Vllaznia 1-0
Partizani - Luftëtari 2-0

RENDITJA
SKUADRA N P
Skënderbeu 6 16
Kukësi 6 13
Flamurtari 6 9
Kamza 6 9
Partizani 6 8
Laçi 6 7
Teuta 6 7
Vllaznia 6 5
Luftëtari 6 5
Lushnja 6 2

jnë disa pozicione men-
jëherë, duke u renditur në
vendin e pestë dhe duke
braktisur zonën e ftohtë.
Luftëtari, nga ana tjetër ësh-

Partizani arriti të tri
umfonte ndaj Luftë-

tarit me rezultatin 2-0 në
takimin e zhvilluar në
"Selman Stërmasi", duke
bindur si me lojë ashtu
edhe me rezultat. Në
prononcimin pas
ndeshjes për "Super-
sport", trajneri Mark
Iuliano u shpreh i
kënaqur për fitoren dhe
tregoi se pret akoma më
shumë nga skuadra dhe
ky nuk është maksi-
mumi.
PËR FITOREN

"Ishte një provë e mirë
për të gjithë ne. Presim
edhe më tepër se kaq,
sepse ky nuk është mak-
simumi. Ishte Partizani
im edhe kur humbiste,
është Partizani im edhe
ky tani. Nuk kam pasur

të i parafundit në renditje
me 5 pikë.

Kukësi bën dy fitore rad-
hazi në kampionat dhe ruan
distancën prej tri pikësh me
Skënderbeun kryesues. For-
macioni i Mladen Milink-
oviç mposhti 4-2 në "Zeqir
Ymeri" Teutën, e cila futet
në krizë rezultatesh pas atij
starti premtues të kampi-

onatit. Ndeshja u zhbllokua
në minutën e 19-të nga Elis
Bakaj, që gjeti rrjetën me një
goditje të mrekullueshme
prirët me portën, ndërsa në
të 32-ën Ethemi realizoi me
kokë thuajse nga pika e
bardhë e penalltisë. Në fund
të pjesës së parë, shtylla i
mohoi golin e dytë personal
Bakajt. Gjatë fraksionit të

humbje të hidhur Vllaznisë,
duke treguar se është me
ambicie të mëdha në Kate-
gorinë Superiore. Golin që u
dha tri pikë kamzalinjve e
shënoi Imeri në minutën e
86-të. Kjo disfatë e fut në
krizë Vllazninë, që mbetet
në kuotën e 5 pikëve.

Ndërkohë sfida e Krujës
mes Laçit dhe Flamurtarit
përfundoi në barazim 1-1.
Fillimisht shënuan vlonjatët
me Bushiç në minutën e 34-
rt, por në pjesën e dytë kur-
binasit barazuan me Regi-
naldon, duke marrë një pikë
me shumë vlerë.

dytë Kukësi shënoi të tretin,
që ishte devijim i Hakajt pas
goditjes së Alyev, ndërsa pak
çaste me vonë shkurtoi difer-
encën në 3-1 Hila me 11-
metërsh. Në fund të takimit
Lena hapi ndeshjen me golin
e 3-2, por në minutën e katërt
shtesë Alyev vulosi fitoren
4-2 të verilindorëve.

Kamza i shkaktoi një

dyshime mbi cilësinë e
punës sonë. Edhe në mo-
mentin kur nuk po shpre-
heshim mirë, djemtë më

kërkuan të vazhdonim këtë
rrugë."
DËMTIMI I SUKAJT

"Sukajn do ta vlerësojmë
edhe pak për të mësuar diç-
ka më të qartë rreth dëmtim-
it. Shpresojmë të mos jetë
dëmtim i gjatë. Sot luajti
edhe Basrak, i cili bëri para-
qitje të mira dhe krijoi ras-
te. Dua të them për Bardhin,
nëse nuk i rritet mendja,
mund të ketë shansin e tij."

JETA E NATËS
NË TIRANË

"Lojtarët kanë mënyrën e
tyre për t'u dëfryer apo për
të pirë diçka, në momentin
që nuk janë pjesë e stër-
vitjes apo janë jashtë orarit
të punës. Për sa i përket jetës
së natës, Sukajn dhe Trash-
in i gjeta në lokal, nuk piva
asgjë, thjesht i përshëndeta.
Tirana është një qytet i
bukur, dhe kjo më shtyn për

të kërkuar gjëra më të
mira. Kemi punë të mëdha,
dhe për atë jemi këtu, puna
nuk më tremb."
LOJA NDAJ
LUFTËTARIT

"Skuadra ishte më e sh-
kurtër dhe diferencat nuk
ishin të mëdha mes
mbrojtës dhe sulmit. Luftë-
tari nuk na vuri në vësh-
tirësi, por kjo është e gjitha
merita e Partizanit."
PREZENCA
E VETERANËVE

"Është thjesht një rastë-
si, unë mundohem të fus në
formacion lojtarët më të
mirë, lojtarët më në formë."

Flet portieri shqiptar i bardhekaltërve

Strakosha: Juventusi? Dua të qëndroj sa më gjatë te Lacio
Të presësh një penallti

në shtesë dhe t'i japësh
ekipit tënd fitoren është një
emocion i veçantë. Këtë nd-
jenjë e përjetoi edhe Thomas
Strakosha, portieri i Lacios që
ndali Dibalanë të shtunën.
Në një lidhje direkte me emi-
sionin "Zona Gol" në "Super-
sport", portieri i Kombëtares
tregoi emocionet, urimin e
familjes, si dhe foli për të
ardhmen.

Keni gëzuar shumëKeni gëzuar shumëKeni gëzuar shumëKeni gëzuar shumëKeni gëzuar shumë
pas pritjes së penalltisëpas pritjes së penalltisëpas pritjes së penalltisëpas pritjes së penalltisëpas pritjes së penalltisë
së Dibalës; kaq i veçantësë Dibalës; kaq i veçantësë Dibalës; kaq i veçantësë Dibalës; kaq i veçantësë Dibalës; kaq i veçantë
ishte ky moment?ishte ky moment?ishte ky moment?ishte ky moment?ishte ky moment?

Nuk mund t'i shpjegoj

emocionet që kisha pas asaj
ndeshjeje. Të presësh pe-
nallti në sekondat e fundit,
është diçka fantastike, aq më
tepër që morëm edhe fitoren
me përmbysje.

KKKKKush të urush të urush të urush të urush të uroi i pari pasoi i pari pasoi i pari pasoi i pari pasoi i pari pas
ndeshjes?ndeshjes?ndeshjes?ndeshjes?ndeshjes?

Urimet e para i mora direkt
nga familja. Aq sa ka bërtitur
babai, nuk kam gëzuar as vetë.

Është e vërËshtë e vërËshtë e vërËshtë e vërËshtë e vërtetë që Ftetë që Ftetë që Ftetë që Ftetë që Foto tëoto tëoto tëoto tëoto të
ka këshilluar për pritjen eka këshilluar për pritjen eka këshilluar për pritjen eka këshilluar për pritjen eka këshilluar për pritjen e

penalltisë?penalltisë?penalltisë?penalltisë?penalltisë?
Babi më ka këshilluar

gjithmonë, por nuk e kam
dëgjuar. Një herë që e dëgjo-
va, më shkoi mirë, sepse i
prita penalltinë Dibalës dhe
i dhashë fitoren ekipit.

Sa larg mund të shkojëSa larg mund të shkojëSa larg mund të shkojëSa larg mund të shkojëSa larg mund të shkojë
Lacio këtë vit?Lacio këtë vit?Lacio këtë vit?Lacio këtë vit?Lacio këtë vit?

Kemi një grup shumë të
mirë dhe besoj se mund të
bëjmë gjëra të mëdha. Edhe
në aspektin personal, pres që

të rritem akoma më shumë.
Një ish-portier i Juven-Një ish-portier i Juven-Një ish-portier i Juven-Një ish-portier i Juven-Një ish-portier i Juven-

tusit u ka këshilluar bard-tusit u ka këshilluar bard-tusit u ka këshilluar bard-tusit u ka këshilluar bard-tusit u ka këshilluar bard-
hezinjve emrin tuaj  sihezinjve emrin tuaj  sihezinjve emrin tuaj  sihezinjve emrin tuaj  sihezinjve emrin tuaj  si
pasardhës i Bufon. Do të tëpasardhës i Bufon. Do të tëpasardhës i Bufon. Do të tëpasardhës i Bufon. Do të tëpasardhës i Bufon. Do të të
pëlqente një transferim tepëlqente një transferim tepëlqente një transferim tepëlqente një transferim tepëlqente një transferim te
bardhezinjtë?bardhezinjtë?bardhezinjtë?bardhezinjtë?bardhezinjtë?

Nuk di gjë për interesimin
e Juventusit, por jam shumë
i lumtur te Lacio. Kam be-
simin e trajnerit, të drejtorit
dhe gjithë klubit, dhe dua të
qëndroj gjatë këtu.
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Urani do të ndikojë te ju, duke bërë që të
jeni veçanërisht dyshues dhe gjaknxehtë.
Probleme të pazgjidhura do të kthehen në
qendër të vëmendjes. Duke menduar mbi
zgjedhje të bëra së fundmi që ju kanë bërë
të lumtur, do t'ju ndihmojë të jeni në humor
të mirë dhe të keni vetëbesim.

GAFORJA

DEMI

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Me mbështetjen e Jupiterit do të përfundo-
ni me sukses një çështje të rëndësishme,
me të cilën keni kohë që merreni. Duhet të
jeni mirënjohës për aftësitë tuaja bindëse,
nëse një mik ndryshon mendje dhe kthe-
het t'ju takojë.

Planetët në mbrëmje ju dhurojnë një avan-
tazh më shumë. Do të mbizotëroni skenën
profesionale me frymëzim, me shpirtin e
iniciativës dhe mprehtësinë e reflekseve.
Një takim do të bëjë që të ëndërroni me sy
hapur. Emocione të forta do të bëjnë që të
përjetoni momente me shumë pasion.

Do të përballeni me Saturnin, që priret t'ju
vështirësojë çdo gjë, me një buzëqeshje.
Duke qëndruar të gëzuar dhe pozitivë, do
t'ia dilni të jepni më të mirën. Në rrethin
shoqëror, do të jeni tepër të vlerësuar për
gjallërinë e nismave tuaja.

Kini kujdes dhe mos i hidhni shumë ben-
zinë zjarrit të lojërave të pushtetit dhe keqk-
uptimeve. Jini të drejtpërdrejtë dhe të sin-
qertë, dhe do të arrini shpejt të gjithë ob-
jektivat që i keni vënë vetes. Kërkoni qartë-
si në raportet në punë te kontaktet e reja
dhe hidhni të zezën mbi të bardhë.

Gjeste të vogla dhe këshilla të një kolegu
më me përvojë nuk do të bien në vesh të
shurdhët. Do t'i merrni në konsideratë dhe
do t'ju shërbejnë për të bërë zgjedhjet e
duhura. Më në fund gjendja juaj ekonomike
është në rritje, edhe pse duhet të merreni
me angazhime të së kaluarës.

Bashkëveprimi i planetëve e thekson pasig-
urinë, të provokuar nga Hëna që është
kundër jush. Dhe kjo ju bën të cenueshëm
nga mashtrimet e iluzionit. Pas kërkesave
tuaja plot ëmbëlsi, partneri do t'ju përgjigjet
me nxitim romantik dhe pasionant.

Me Plutonin që ju vëzhgon tërthorazi, duhet të
bëni kujdes ndaj rrëmujës së vazhdueshme
që shkakton në organizimin e përditshëm të
jetës suaj. Nëse disa çështje do të shfaqen
sërish, janë shenja se vështirësitë dhe keqk-
uptimet nuk janë sqaruar kurrë plotësisht.

Mos e sforconi një gjë që ka nevojë për
kohën e vet. Mbajeni nën kontroll gjaknxe-
htësinë tuaj, edhe pse një familjar do t'jua
çojë në kufi durimin. Në dashuri do të shpre-
hni autonomi dhe besim, por gjithashtu do
të tregoni se jeni edhe shumë xhelozë.

Hëna në qiellin tuaj përballë Diellit do t'ju
vërë në provë. Do të zbavitet duke bërë të
shfaqen tensione që zakonisht i mbani nën
kontroll. Do të jeni të acaruar dhe nuk do të
jeni tolerantë madje edhe përballë keqk-
uptimeve të vogla me të tjerët.

Neptuni kundërshtar jep sinjale për ndry-
shime të mundshme në mjedisin e punës.
Mund të ndryshojë disa zakone. Duhet të
përballeni me sfida të reja. Është e fortë
dëshira për të rilindur, për t'ia nisur nga e
para. Është një ëndërr që mund të realizo-
het dhe e keni vetë në dorë për t'ia dalë.

Me Saturnin dhe Uranin që ju favorizojnë,
do të përfundoni me sukses dhe pa lodhje
çfarëdo projekti që ndërmerrni, edhe po të
jetë i ndërlikuar. Do të keni një shkëmbim
idesh konstruktive me një koleg, që do të
ndikojë ndjeshëm te ju.
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