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ktualiteti i sotëm pasurohet vazhdimisht me ngjarje e dukuri, të
cilat vite më parë do ishte e pamundur
të përfytyroheshin. Përpjekja për t’i
shpjeguar ...
Vijon në faqen 20
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Opinioni

Nga VALBONA NATHANAILI

Fjalë e re në fjalorin e
gjuhës shqipe: kanabizim
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Nga BARDH SPAHIA

Ditës

o me puset çfarë pati? Edi gjeologu popullor sqaroi se hapja
e një pusi varfëron tokën, se dalin
shtresat e kripëzuara. Kurse vaditja
me kanal ...
Vijon në faqet 20-21

Edi gjeologu,
po me puset ç’pati?!

LISTA ME EMRAT E TRASHEGIMTAREVE QE DO TE MARRIN DEMSHPERBLIMIN

Dy javë pas dorëheqjes zëvendëson në Bruksel Leonard Demin

Rama i çon Metës
propozimin, ishkreu i SHISH-it
ambasador në NATO

ISH-TE PERNDJEKURIT,
500 PERFITUES TE RINJ

Ministria e Financave: Dokumentet që duhet të dorëzojnë brenda tre muajve
fëmijët e nipërit e ish-të dënuarve politikë për këstin e parë e të dytë
PERGJIMET

Arrestohen katër
zyrtarë, morën 6
mijë euro për
legalizim banese
Në faqen 12

KAPEN NE ITALI 26 VETA

Raporti europian
për heroinën:
Shqipëria po kthehet
në nyje trafikimi

Mbledhja e mbyllur e grupit, Rama ministrave:
Mos vononi emërimet e deputetëve
Ish-kreu i Shërbimit Informativ Shtetëror, Visho Ajazi
Lika është propozuar nga kryeministri Edi Rama
për ambasador të NATO-s në Bruksel. Lajmi në fakt
u bë publik më parë në media dhe sipas burimeve,
propozimi u depozitua në Presidencë për të marrë
edhe ﬁrmën e kreut të shtetit, Ilri Meta...

Ambasada e SHBA:
Java e arsimit
Kujtimet e Nikoll Mëlyshit, personazhit real të filmit “Operacioni Zjarri”
ndërkombëtar, ku
duhet të aplikoni
Në faqet 2-3

DIBRANI U LIRUA NGA
GJYKATESI MIRI

Në faqet 8-9

FLET AIDA HUDHRI
(Në foto) Ish-të përndjekur në protestë

Në faqet 17-19

Mehmet Shehu, Enverit: Në Mirditë do të arrestoj 147 burra

Zbulohet dokumenti i rrallë pas vrasjes së Bibës: 17 janë për pushkatim

Jeta në burg e
Nga DASHNOR KALOÇI
68 vjet më parë, më
Gent Dodës, mes Plot
7 gusht të vitit 1949,
vendin e quajtur Qafa
e Valmirit në r rethin e
purove kubaneze në
Mirditës, mbeti i vrarë në
pritë deputeti i zonës,
e kanavacave një
Bardhok Biba, i cili mbante,
Në faqen 7

gjithashtu, edhe funksionin e

ZIVE

EKSKLU

sekretarit të parë të Komitetit
të Partisë së atij rrethi, si
dhe gradën e kapitenit të
Sigurimit të Shtetit në organet e Ministrisë së Punëve
të Brendshme. Nisur nga
detyrat, postet e funksionet e
larta partiake e shtetërore që
mbante Bardhok Biba ...
Në faqet 10-11

Në faqen 14

GREZDA E SADIKU, HERONJ

Shqipëria i bën
“adetin” Turqisë në
Antalia, luajtëm
me 10 lojtarë
Në faqen 22
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SITUATA POLITIKE
PARTIA SOCIALISTE
Mbledhja e mbyllur e grupit, Rama ministrave: Mos vononi emërimet e deputetëve
Darina Tanushi

K

ryeministri Edi Rama u bëri thirrje
dje kompanive të
mëdha të shmangin shkeljet
përpara se të kontrollohen
nga strukturat e shtetit. Në
mbledhjen e djeshme të
grupit parlamentar të PS-së,
kreu i qeverisë foli për buxhetin e vitit 2018, i cili do të
diskutohet të enjten në seancën e parlamentit. "Ne do
të çelim edhe një tjetër betejë
me sipërmarrjen e madhe,
sepse kemi konstatuar se në
800 kompanitë më të mëdha
të Republikës së Shqipërisë,
42% e pagave janë nën 300
mijë lekë. Kjo për ne quhet
shmangie nga detyrimet!
Shmangie nga detyrimet që
godet pensionet e atyre
punonjësve deri dhe inxhinierë që paguhen nën 300 mijë
lekë për t'u ikur detyrimeve
të sigurimeve shoqërore dhe
të taksave", u shpreh dje
kryeministri Rama. "Ata
marrin para më shumë në të
zezë, por goditen pensionet e
tyre dhe goditet i gjithë
sistemin në Republikën e
Shqipërisë. Kjo është një betejë që ne do ta nisim dhe prandaj thirrja ime për kompanitë e mëdha është që t'i japin
fund kësaj loje, sepse në këtë
rrugë për të bërë shtet, këto
lojëra ne nuk do t'i pranojmë
për askënd dhe për asnjë arsye. Kanë shumë të drejtë
njerëzit që ankohen për rrogat që marrin dhe për faktin
që keqtrajtohen me detyrimin e heshtjes, sepse mund
të humbasin vendin e punës",
u shpreh Rama. "Ne jemi aleatë të tyre dhe të gjitha këtyre kompanive do t'u bëhet
rikontroll dhe përpara se t'u
bëhet rikontrolli, është mirë
që të zgjidhin problemin me
ndershmëri dhe me dinjitet
se s'ka turp më të madh sesa
një kompani e madhe i
shmanget deklarimit të rrogave të prindërve apo të të
rinjve që vijnë aty japin kontribut dhe figurojnë sikur
janë shërbëtorë të një beu që
s'do të dijë as për shtet, as për
ligj, as për dinjitet", bëri thirrje Rama. Ai foli për investimet që parashikon ky buxhet, si për Rrugën e Arbrit,
ndërkohë që i ktheu përgjigje
edhe opozitës. "Shumë kemi
dëgjuar, ç'nuk kemi dëgjuar,
por jam i bindur që ju do të
doni ta dëgjoni, ata që s'e
kanë dëgjuar, një gjë që unë
dëgjova, sot pasdite në një
prononcim të simotrës së rigjetur të Partisë Demokratike, që thoshte, "shtrirja e
TVSH-së u shërben trafikantëve", tha Rama. "Histeria s'mund të jetë as vizion,
as projekt, as program, as
alternativë, as ide, por është
vetëm fatkeqësia e atyre që e
kanë dhe duke i shprehur të

Buxheti, kryeministri: Rikontroll
kompanive të madha, shmangin detyrimet
"Nuk jemi zgjedhur të merremi me histeritë e opozitës"

GAZETARJA ITALIANE
Gazetarja italiane e emisionit "Le Iene", Alice Martinelli
reagoi ndaj deklaratave të kryeministrit Rama, që e
quajti "kazan" edhe këtë emision që publikoi një
reportazh për fëmijët që punojnë në Bulqizë. Duke i
cilësuar të pavërteta ato që tha Rama, Martinelli u
shpreh: "Ajo që thotë kryeministri është e rreme, si dhe
dëmton punën tonë. Kryeministrit sigurisht që i leverdis
ta thotë këtë, por realiteti është një tjetër".

Kryeministri Edi Rama
gjithë keqardhjen e sinqertë
në pritje të një qetësimi të
nevojshëm për vendin dhe
për jetën politike, unë ju
kërkoj që ne të vazhdojmë
rrugën tonë, të vazhdojmë
drejt me vendosmëri të kryejmë detyrat tona dhe të
mbajmë përgjegjësinë tonë.

Ne nuk jemi zgjedhur që të
merremi me opozitën. Ne
jemi zgjedhur që të bëjmë
detyrat tona dhe pjesë e këtyre detyrave është lufta
kundër informalitetit", u tha
Rama deputetëve.

MBLEDHJA

Pas fjalës së kryeministrit,

deputetët vijuan mbledhjen
me dyer të mbyllura. Në këtë
pjesë raportuan me radhë
kryetarët e nënkryetarët e
komisioneve parlamentare
për ato çfarë janë diskutuar
në komisione. Në fund,
fjalën e mori edhe ministri i
Financave. Kryeministri
mësohet se i ka porositur
deputetët të jenë të përgatitur për seancën e së enjtes.
Ndërsa, një tjetër porosi që

ka dhënë kreu socialist ishte edhe ajo për raportet mes
ministrave e deputetëve të
grupit, të cilët duhet të vijojnë bashkëpunimin mes
tyre. Rama u ka kërkuar
ministrave që të mos i
vonojnë emërimet e grupit
të deputetëve në të gjitha
qarqet e vendit. Ndërkohë që
një javë më parë u kërkoi deputetëve të mos ndikonin tek
ministrat për emërimet e tyre.

Grupi i PS nis procedurat për shkarkimin e kreut të KQZ-së

G

rupi parlamentar i
Partisë Socialiste votoi dje unanim për depozitimin e kërkesës për
shkarkimin e kryetarit të
KQZ-së, Klement Zguri,
me argumentin se shkeli
ligjin. Kryetari i grupit
parlamentar të Partisë
Socialiste, Taulant Balla,
deklaroi dje se, "kryetari
i KQZ-së me paramendim
ose në ndikimin e PD-së
vendosi që të fshehë vendimin e prokurorisë për
Agron Kapllanajn, kryetar i Bashkisë së
Ballshit. Zguri ka kryer
shkelje të rënda të ligjit,
duke i zgjatur jetën politike të zgjedhurit të PD",
tha Balla. Sipas tij, çështja është dërguar në
Gjykatën Kushtetuese, së
bashku me provat e fajësisë. "Kryetari i KQZ-së
është në atë detyrë edhe
për shkak të besimit që i
kemi dhënë si forcë politike, lidhur me marrëveshjen e 18 majit. Kryetari i KQZ-së është
zgjedhur me konsensus të
plotë për të garantuar
mbarëvajtjen në procesin

Balla: Shkeli ligjin, presim Kushtetuesen
Zguri: PS nuk ankimoi "Kapllanajn"
BUXHETI
Gjatë diskutimit për buxhetin
për KQZ-së, dje në Komisionin
e Ligjeve, Klement Zguri tha se
ky institucion ka një furgon të
vitit 1994. "Është e gjithë
republika, janë dy furgonë dhe
3 makina të vogla që janë të
gjitha të ezauruara.
Institucionet përkatëse nuk na
pajisin dot me leje dhe me
taksat. Nuk i paguajmë dot për
të qenë normalë", tha ai duke
kërkuar më shumë fonde.
zgjedhor të 25 qershorit", tha
Balla, i cili është përkrahur
edhe nga kryeministri Edi
Rama në grupin e PS-së. "Për
ne, ligji vlen njësoj për të
gjithë, peshohet njësoj për të
gjitha rastet dhe nuk gjykohet, por zbatohet. Është për
të ardhur keq se PD dhe simotra LSI nuk arritën dot të
mbajnë një standard, një qën-

drim kur është fjala për respektimin e ligjit, pasi për ta
ligji është ndryshe dhe peshon ndryshe dhe gjykohet
ndryshe, sipas interesave të
tyre politike", tha Rama.
Ndërkohë, vetë kreu i KQZsë, Klement Zguri u shpreh
dje se, "asnjë subjekt zgjedhor nuk e ka ankimuar vendimin që mori KQZ në raport

me mandatin e kryebashkiakut Kapllanaj. Kolegji
Zgjedhor dhe Gjykata Administrative, dy institucionet ku mund të ankimohen vendimet e KQZ-së.
Fakti që nuk ankimohet
do të thotë se ai vendim
pranohet. Gjithçka është
publike dhe mund të verifikohet".

Kapllanaj: U
ndalova në Itali,
se rashë viktimë
e një mashtruesi

K

reu i Bashkisë së
Mallakastrës, Agron
Kapllanaj, ka sqaruar për
"Tonight Ilva Tare" të
vërtetën e dënimit në Itali
më shumë se 20 vite më
parë, duke theksuar gjithashtu se deklarimin për
rastin e ka bërë në KQZ që
kurse hyri në fuqi ligji i
dekriminalizimit dhe se
PS kujtohet tani. "Në vitin
1995, si çdo shqiptar tjetër
kam blerë një makinë.
Kam rënë viktimë e një
mashtruesi. Gjatë udhëtimit me këtë makinë, më
ka ndaluar policia rrugore, e cila ka konstatuar
se kjo makinë ka qenë e
vjedhur. Më kanë shoqëruar në komisariatin e
policisë rrugore ku më
kanë mbajtur disa orë dhe
më kanë sekuestruar
makinën dhe më kanë lënë
të lirë. Nga korriku 1995
deri në 2015 unë s'kam ditur gjë si ka vijuar procesi. Kam hyrë dhe dalë normalisht në Itali, pa asnjë
lloj problemi. Unë iu kam
kërkuar nëse më është
ndaluar ndonjëherë hyrja
dhe përgjigja ka qenë negative. Kaq është historia
ime, është e thjeshtë",
shpjegoi dje Kapllanaj.
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Dy javë pas dorëheqjes, ish-kreu i SHISH zëvendëson në Bruksel Leonard Demin

Visho Ajazi, ambasador në NATO,
Rama i çon propozimin Metës
Në pritje, firma e presidentit për Helidon Bendon
LEONARD
DEMI
Ambasadori
aktual i
Shqipërisë në
NATO është
Leonard Demi.
Edhe Demi, ishdeputet i Partisë
Demokratike dhe
një nga njohësit e
çështjeve
euroatlantike u
dekretua 4 vjet më
parë si
ambasador i
Shqipërisë në
selinë e Aleancës
në Bruksel.

I


PAKTI
Për dorëheqjen e Visho Ajazit u hodhën dy
hipoteza, vendimmarrje personale, ose marrëveshje
midis institucionit të kryeministrit dhe presidentit.
Por, vetë Visho Ajazi Lika nuk pranoi të komentojë
asnjërën prej tyre dhe as të japë ndonjë version që
të mund ta justifikonte largimin e tij të papritur.

PD kërkoi
përjashtimin e
Ndreut, Ruçi
e refuzon

3 parti nuk dorëzojnë
raportet financiare
të 25 qershorit,
KQZ: Shkelje ligji

K

QZ-ja u bëri dje thir
rje tri partive politike
PDIU-së, AAK-së dhe 'Sfida'
të depozitojnë raportet financiare për fushatën
zgjedhore të 25 qershorit
2017. Zëdhënësja e KQZ-së,
Drilona Hoxhaj, tha se partitë politike PDIU, AAK dhe
'Sfida' nuk kanë depozituar
raportet financiare, edhe
pse afati i fundit ishte data
25 shtator. "Në zgjedhjet për
Kuvendin e Shqipërisë
morën pjesë 18 parti politike nga të cilat deri tani 15
parti politike e kanë dorëzuar raportin financiar në
KQZ. 3 parti politike nuk e
kanë dorëzuar raportin financiar, konkretisht nuk e
kanë zbatuar ligjin: Partia
Drejtësi, Integrim dhe
Unitet, Aleanca Arbnore
Kombëtare dhe Sfida", tha
Hoxhaj. KQZ do të krahasojë raportet me fondet e
përftuara dhe të shpenzuara nga vetë partitë.
Brenda muajit nëntor, KQZ
do të publikojë në faqen zyrtare të internetit sipas moduleve elektronike të mirëstrukturuara, edhe raportet e monitorimit të fushatës zgjedhore të ekspertëve
financiarë dhe raportet e
auditimit.

P

artia Demokratike i ka
kërkuar kreut të Kuvendit të mbledhë Byronë e
Kuvendit për të ndaluar për
10 ditë nga çdo aktivitet
parlamentar deputetin socialist, Pjerin Ndreu me argumentin se ka kërcënuar
deputetin demokrat, Ervin
Salianji. Një javë më parë,
Salianji denoncoi kërcënimin që sipas tij i bëri deputeti Pjerin Ndreu në mbledhjen e Komisionit të Sigurisë Kombëtare. Sipas PDsë, edhe deputeti socialist
përmes një postimi në "Facebook" e ka pranuar kërcënimin ndaj Salianjit,
duke u fokusuar tek fjalia
"nuk e kemi kërcënuar, por
po bënim shaka bashkë me
kolegun Sterkaj". Nga ana
e saj, Byroja e Kuvendit e
ka rrëzuar kërkesën e PDsë, pasi sipas kryetarit të
Kuvendit, Gramoz Ruçi,
ishte e pabazuar në ligj.
"Byroja nuk ndëshkon
njerëzit që shahen në komisione", tha Ruçi. Menjëherë
pas këtij vendimi, kanë
ardhur reagime nga të dyja
kahet politike, ku Salianji
tha se nuk trembet nga dordolecët, ndërsa Ndreu i cilëson anëtarët e djathtë si
kalamaj qaramanë.

sh-kreu i Shërbimit In
formativ Shtetëror, Visho Ajazi Lika është propozuar nga kryeministri Edi
Rama për ambasador të
NATO-s në Bruksel. Lajmi
në fakt u bë publik më parë
në media dhe sipas burimeve, propozimi u depozitua
në Presidencë për të marrë
edhe firmën e kreut të shtetit, Ilri Meta. Visho Ajazi
do të zëvendësojë në këtë
detyrë Leonard Demin, i cili
u propozua po nga kryeministri Edi Rama pikërisht në
nëntor të vitit 2013, menjëherë sapo erdhën në pushtet socialistët. Madje, në atë
kohë kjo ngjalli diskutime
se si një ish-deputet i djathtë u propozua për ambasador. Ndërkaq, Visho Ajazi
Lika dha dorëheqjen dy javë
më parë. Presidenti i Republikës gjatë një interviste
sqaroi se kishte pasur një
bisedë me Visho Ajazin para
se ai të dorëzonte dorëheqjen. Meta deklaroi se,
"nuk mund të mbahet
askush në detyrë, edhe një
sekondë të vetme përtej vullnetit të tij". Për dorëheqjen
e Visho Ajazit u hodhën dy
hipoteza, vendimmarrje personale ose marrëveshje midis institucionit të kryeministrit dhe presidentit. Por,
vetë Visho Ajazi Lika nuk
pranoi të komentojë asnjërën prej tyre dhe as të japë
ndonjë version që të mund
ta justifikonte largimin e tij
të papritur. Dhe vetëm dy
javë më pas, Visho Ajazi propozohet për ambasador
pranë Aleancës së Atlantikut të Veriut me seli në
Bruksel. Tashmë mbetet në
dorën e Presidentit të Republikës, Ilir Meta nëse do ta
pranojë këtë emërim ose jo.
Ndërkohë, Meta ka ende në
tavolinë të pafirmosur emrin e Helidon Bendos, zëvendësit të Visho Ajazit, që do
të drejtojë SHISH-in.

PROFIL

Visho Ajazi dha dorëheqjen nga posti i kreut të SHISH në 30 tetor, ndërsa ishte
emëruar në vitin 2012 nga
Sali Berisha. Visho Ajazi është i diplomuar në Fakultetin
e Shkencave të Natyrës në
Tiranë. Në fillim të viteve '90
u emërua diplomat dhe sekretar i parë në Ambasadën
Shqiptare në Arabinë Saudite. Ndërsa gjatë drejtimit të
SHISH nga Bashkim Gazidede, Visho Ajazi Lika mori
postin e drejtorit të Shërbimit të Jashtëm deri në 1997. Më

Ish-kreu i Shërbimit Informativ
Shtetëror, Visho Ajazi Lika

Kreu i qeverisë: Me Greqinë duam traktat partneriteti strategjik

Bisedimet në Kretë, opozita kërkon
interpelancë me ministrin Bushati
M

inistri për Evropën
dhe Punët e Jashtme,
Ditmir Bushati do të raportojë në Kuvend për bisedimet që pati me ministrin
grek, Nikos Kotzias. Deputetët e opozitës kërkuan
dje në mbledhjen e Komisionit të Jashtëm një interpelancë me ministrin Bushati. Deputeti i PD-s, Tritan
Shehu tha se, "është më
racionale që ministri Bushati para se të bëjë takimet
të rëndësishme, të paraqesë
platformën e atyre diskutimeve". Ndërsa ish-ministrja e Integrimit, deputetja e
LSI-së, Klajda Gjosha u
shpreh: "Është me vend për
ta dëgjuar se çfarë është
diskutuar". Drejtuesja e
komisionit, Mimi Kodheli
u shpreh: "Do të ishte
shumë e nevojshme për ta
dëgjuar në lidhje me
bisedimet dhe hapat që do
të ndiqen më tej". Kërkesa
e opozitës është pranuar.
Ndërsa gjatë pasdites, në
mbledhjen e grupit të PS,

kryeministri Edi Rama
vlerësoi bisedimet e Kretës.
"Bisedimet në Kretë janë një
moment i rëndësishëm për
diplomacinë tonë dhe dinamikën për marrëdhëniet
mes dy vendeve. Greqia është
partner strategjik, duam të
kemi traktat partneriteti
strategjik. Më vjen mirë që më
në fund palët janë në tryezë.
Diskutimi nuk bëhet me deklarata të lëshuara në dis-

tancë dhe që më në fund
çështjet adresohen në
mënyrë racionale dhe kjo
ndikon në lehtësirat e domosdoshme të klimës, sidomos në funksion të njerëzve", deklaroi Rama. Kryeministri thotë se është një
proces në vazhdimësi, jo i
lehtë, por që vjen si rezultat
i këmbënguljes dhe durimit.
Rama inkurajoi ministrin
Bushati.

pas u largua për pak kohë
drejt Kanadasë ku mori edhe
shtetësinë, ndërsa me
ardhjen në pushtet të PD, u
rikthye sërish në Shqipëri.
Gjatë qeverisë "Berisha 2" ai
mbajti postin e zëvendësministrit të Shtetit për Reformat
dhe Marrëdhëniet me Kuvendin, ndërsa në 2012 u

emërua shef i SHISH. Ndërkohë, ambasadori aktual i
Shqipërisë në NATO është Leonard Demi. Edhe Demi, ishdeputet i Partisë Demokratike dhe një nga njohësit e
çështjeve euroatlantike u
dekretua 4 vjet më parë si
ambasador i Shqipërisë në
selinë e Aleancës në Bruksel.

Edhe emërimi i tij nga ish-rivalët e majtë ngjalli shumë
bujë dhe hamendje. Ai është
në fund të mandatit dhe pas
dekretit të Metës, pritet të
pasohet nga Visho Ajazi
Lika, që gjithashtu nuk është shquar për ndonjë afrimitet me kryeministrin Edi
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PROJEKTBUXHETI
DEBATI
Përplasja, deputeti i PS: Kostumin e qep te shkodrani; deputeti i PD: Ke pirë

Sherr për kostumet, Brace: I imi
kushton 300 mijë lekë, Shehaj: Po syzet?
Ndërhyn Ahmetaj: Ka lënë brinjët te mandati
Valentina Madani

D

eputetët u përfshinë
dje në një sherr kos
tumesh teksa diskutonin projektbuxhetin e vitit të
ardhshëm. Mazhoranca dhe
opozita u përplasën dje në debate të ashpra gjatë mbledhjes
së djeshme në Komisionin e
Ekonomisë dhe Financave ku
po diskutoheshin koncesionet dhe ndikimi i tyre në buxhet. Replikat mes dy deputetëve socialistit Erion
Brace dhe demokratit Agron
Shehaj, ndodhen gjatë seancës
së pyetjeve me ministrin e Financave Arben Ahmetaj. Deputetët e opozitës braktisën
debatin në Komisionin e Ekonomisë, pas një sherri mes kryetarit Erion Braçe dhe deputetit të PD, Agron Shehaj. Ky i
fundit i tërhoqi vëmendjen
Braçes se rroga që merr nuk
justifikon shpenzimet e tij,
duke filluar nga kostumi që
kishte veshur dhe deri te syzet.
Kaq mjaftoi që Braçe t'i tregonte jo vetëm faturën e kostumit,
por edhe t'ia rekomandonte
rrobaqepësin shkodran zotit
Shehaj që të qepte dhe ai një
kostum 300 mijë lekë të vjetra
dhe jo 1500 euro sa e kishte.
Tensionet u rritën kur Shehaj tha se 300 mijë lekë janë
më shumë se rroga mesatare
në Shqipëri. Deputeti socialist i tha biznesmenit se aq
është rroga që ai paguan
punëtorët e tij, që sipas tij i
trajton si skllevër. Deputeti
socialist, në acarim e sipër, i
tha Shehajt se ishte i gatshëm të zhvishej dhe t'i tregonte edhe kanotierën. Mes
shkëmbimit të replikave,
Braçe shkoi më tej duke e
akuzuar deputetin demokrat
se në biznesin që ka drejtuar
deri dje, i ka trajtuar punëtorët si skllevër. Pas kësaj
ishte radha e Shehaj të shpërthente duke i kërkuar Braçes të tërhiqte pas akuzat,
sipas tij. "Nuk keni punuar
një ditë dhe guxoni t'i quani
bashkëpunëtorët e mi skllevër. Turp!",- deklaroi deputeti demokrat Agron Shehaj.
Në këtë moment deputetët e
opozitës u larguan në shenjë
proteste nga mbledhja e Komisionit Parlamentar të
Ekonomisë. "Të të vijë turp!",tha z.Shehaj i cili largohet së
bashku me kolegët opozitarë
në mënyrë demonstrative
nga salla e komisionit.

Komisioni i Ekonomisë

AKUZAT
Deputetët e opozitës
braktisën debatin në
Komisionin e
Ekonomisë, pas një
sherri mes kryetarit
Erion Braçe dhe
deputetit të PD, Agron
Shehaj. Ky i fundit i
tërhoqi vëmendjen
Braçes se rroga që
merr nuk justifikon
shpenzimet e tij, duke
filluar nga kostumi që
kishte veshur dhe
deri te syzet

Gjatë një
seance
parlamentare

DEBATI I PLOTË NË MBLEDHJEN E DJESHME NË KOMISIONIN E EKONOMISË
ERJON BRAÇE: E kam dëgjuar vazhdimisht gjatë
kësaj javës së fundit, e dëgjova dhe në parlament
javën që shkoi, këtë këngën që "paratë e drogës dhe
hashashit do të hyjnë në ekonomi përmes PPP".
Shikoni, do të keni Guvernatorin e BSH-së jo më larg
se ditën e mërkurë këtu dhe normalisht besoj se do
t'u shpjegojë edhe ai nëse ju do të keni interes sesi
funksionon qarkullimi i parasë përmes kontratave
publike, për të kuptuar që ajo që thotë veçanërisht
kryetari i opozitës jo vetëm që nuk ka lidhje me
mënyrën sesi funksionon ky shtet, por nuk ka lidhje
me asnjë lloj parimi tjetër. Mbase unë jam gabim,
jam mësuar që të jem sipër tavolinës dhe çdo gjë e
kam në dritë të diellit ligjore, transparente dhe të
pastër. Mbase ai është mësuar të rrijë këtu poshtë
me kanalet e zeza dhe e di shumë mirë sesi
funksionon në kanale të zeza. Unë nuk e di këtë
pjesë, mbase ai e di këtë pjesë.
AGRON SHEHAJ: Ministri trafikonte drogë, ishte
transparencë kjo?
ERJON BRAÇE: Ta mbaroj unë njëherë, nuk të
ndërhyra. Mos u prek shumë, përmende Edi Ramën
sa të duash, nuk prekem fare. Tani mos u prek se
më keni ringjallur atë kohën e para viteve '90 ku po të
përflisje shokun Ramiz dhe shokun Enver çoheshin
gjithë vullnetarët në këmbë. Tani ulu lutem.
AGRON SHEHAJ: Tani nga kushdo mund ta pres këtë
gjë, por nga një gazetar i Zërit të Popullit nuk e prisja
që të thoshte...
ERJON BRAÇE: Shiko, ky gazetari i Zërit të Popullit
është kursyer shumë gjithë jetën që të mos e vërë
surratin e tij nëpër trotuare. Që të jemi të qartë. Dhe
ky gazetari i Zërit të Popullit ka jetuar gjithë jetën e
vet me rrogë dhe jo me para për të financuar gruan e
ish-kryetarit. Dakord. Kaq, boll tani!
AGRON SHEHAJ: Me rrogën që merrni ju, zoti kryetar,
as atë kostum që keni veshur nuk e justifikoni dot.
Ato syze që keni nuk i justifikoni dot. Dakord. As atë
makinë, as ato pushime.
ERJON BRAÇE: Ky kostumi im bën vetëm 300 mijë
lekë të vjetër dhe po të duash ti që e ke kostumin
1500 euro të marr unë dhe të çoj tek ai që e qep unë.
Është një djalë flori, djalë vendi nga Shkodra që
mund të të qep një kostum si puna e këtij që
kushton vetëm 300 mijë lekë të vjetra.
AGRON SHEHAJ: 300 mijë lekë të vjetra është më e
lartë se rroga mesatare e Shqipërisë, jo vetëm.
Erjon Braçe: Është sa paga minimale që ti u paguan
atyre punëtorëve që i përdor si skllevër në biznesin
tënd, dakord. Atyre të rinjve që ti i përdor si skllevër
në biznesin tënd. Dhe mos e zgjat më se ka dhe më.
AGRON SHEHAJ: Këto janë budallallëqe.

ERJON BRAÇE: Po thosha, zoti Ministër, që kjo historia
e parave të hashashit që hyn në kontrata publike duhet
pasur në vëmendje të jashtëzakonshme qoftë nga
pikëpamja teknike, qoftë nga pikëpamja shkencore,
qoftë dhe nga pikëpamja praktike. Tani të vijmë tek
pjesa që çdo kontratë koncesionari nuk është borxhi
zonjë, nuk mund të përthyhet menjëherë automatikisht
në borxh të ri. Fjala bie, kontrata e koncesionit të
markimit të karburanteve nuk është borxh për buxhetin
e shtetit, por është taksë e drejtpërdrejtë për qytetarin.
Fjala bie, kontrolloi bazë mjekësor ofrohej në sektorin
publik, pra ofrohej në shtet dhe ofrohej me 5200 lekë
të reja për individ dhe në krahun tjetër as 10% e
popullsisë së vendit nuk hynte dot në atë shërbim.
Dhe po ua them shqip, në kohën tuaj, në kohën tonë
apo në çdo kohë që të doni kanë qenë mizerabël.
Mizerabël. Të paktën unë që i kam provuar
personalisht vetë, spitalet publike në Shqipëri kanë
qenë mizerabël. Shqip. Do të përmirësohet apo jo
shërbimi? Po. Ky është detyrimi i ministrisë
përgjegjëse që ka lidhur atë kontratë dhe e ka detyrim
të përhershëm të shkojë dhe të monitorojë sesi është
përmirësuar shërbimi apo cilësia e këtyre shërbimeve
atje ku ofrohen sot. Xhaketa ime është kjo, shikojeni ju
xhaketën time. Tregojua një çikë xhaketën tënde
këtyre.
AGRON SHEHAJ: Ti ke pirë sot. Unë justifikoj çdo...
ERJON BRAÇE: Boll tani se nuk ka nerva më.
AGRON SHEHAJ: Më falni çfarë jeni ju këtu? I quajtët
bashkëpunëtorët e mi skllevër. Mund të përgjigjem.
Një person që nuk ka punuar kurrë në jetën e vet. Nuk
keni punuar një ditë.
ERJON BRAÇE: Kam punuar si kalë.
AGRON SHEHAJ: Nuk keni punuar një ditë dhe guxoni
t'i quani bashkëpunëtorët e mi skllevër. Turp.
ERJON BRAÇE: Po skllevër. Turp të të vijë për 300 mijë
lekë të vjetra rrogë. Si këta kam punuar unë, shikoji një
çikë këta.
AGRON SHEHAJ: Të të vijë turp (largohet së bashku
me kolegët opozitarë në mënyrë demonstrative nga
salla e komisionit).
ERJON BRAÇE: Këtë punë që kanë bërë këta kam bërë
unë, nuk kam bërë punën tënde.
ARBEN AHMETAJ: Pyete për mandatin, për mandatin.
ERJON BRAÇE: E ka shumë të shtrenjtë dhe mandatin.
ARBEN AHMETAJ: Ka lënë brinjët te mandati.
ERJON BRAÇE: Jo thjesht mandatin, por edhe kjo
fushata që e shikoni nëpër rrugët e Tiranës është
vazhdim i lënies së brinjëve lart e poshtë.
ARBEN AHMETAJ: Është edhe në konflikt me ligjin se
tani është deputet dhe nuk mund të jetë administrator.
Mbase nuk e kupton.

Ankohet kryetarja
e Autoritetit, Sula:
Duam rritje stafi
dhe fonde shtesë

K

omisioni i Ligjeve dis
kutoi dje për autoritetin e hapjes së dosjeve. Kryetarja e Autoritetit, Gentiana Sula kërkoi rritjen e
fondeve për disa çështje.
"Na duhet të plotësojmë
strukturën dhe të restaurojmë godinën. Duam
shpenzime operative për
paga. Kemi gjysmën e stafit
të nevojshëm. Kemi informacion të klasifikuar. Është siguri kombëtare. Duam
siguri, kamera, alarme
kundër zjarrit. Duam sigurim fizik të informacionit
të klasifikuar. S'mund ta
bëjmë me paratë e donatorëve. Për investime kemi
marrë në dorë një fond të
rëndësishëm me dhjetëra
miliona faqe të shpërndarë
në zyra të papërshtatshme.
Kërkojmë fonde shtesë.
Edhe për dixhitalizimin e
fondit të dokumenteve,"tha Sula. Përfaqësuesi i
ministrisë së Financave tha
se Autoritetit i janë shtuar
10 veta si staf, ndërsa fokusi mbetet ndërtesa. Anëtari
i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj, tha se për të
tilla çështje do të kërkohet
llogari. "Të mos vijmë këtu
e të bëjmë parlament. Institucionet e pavarura duhet
të jenë të kostuara që kur
jeni formuar. Ne nuk ju
japim mjetet që ju të bëni
punën, dhe ne do vijmë t'ju
kërkojmë llogari: Sa njerëz
kërkoni që të bëhet puna,
sa lekë kërkoni për punë,
sa lekë ju është ofruar nga
ministria?",-deklaroi
z.Alibeaj . Ndërsa Sula u
përgjigj: "Ne kërkojmë 60
persona. 45 milionë lekë për
paga. Na është ofruar për
pagat 18 milionë lekë".
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Tri mënyrat e pastrimit të parave, PD nuk do të votojë draftin e qeverisë

Basha: Projektbuxheti i
2018-ës të hetohet nga FBI
"Projekti 1 mld euro pastrim parash me koncesionet"
HETIMI
Sipas z.Basha,
projektbuxheti i
2018-ës jo vetëm
politikisht, por
edhe ligjërisht
duhet të
administrohet nga
Prokuroria
shqiptare, nga
FBI, nga DEA,
nga prokuroria
italiane, gjermane
si një provë ligjore
e implikimit të Edi
Ramës në trafikun
e drogës dhe
pastrimit të parave
të drogës.

Valentina Madani

G

AKUZA
"Qeveria nuk tregon asnjë burim financimi se ky
sistem taksash nuk është fare favorizues për
biznesin e huaj. Nuk ka aspak investime. Ka
ristabilizim të favoreve që qeveria do t'u bëjë
klientëve", tha z.Vasili.





Petrit Vasili

LSI si PD-ja, votë kundër projektbuxhetit 2018

Vasili: Qeveria do pastrojë
paratë e klientelës së vet
K

reu i grupit të LSI-së, Petrit Vasili deklaroi dje se
projektbuxheti i vitit 2018 nuk do të votohet nga LSI.
Pas mbledhjes së deputetëve të LSI, Vasili bëri të ditur se
grupi ka konstatuar disa probleme të pakapërcyeshme
tek ky buxhet. Si problem kryesor, Vasili konstatoi se
është taksa për biznesin e vogël, e cila nuk e favorizon
aspak mbijetesën e tij apo dhe punësimin e njerëzve. Sipas kreut të grupit të LSI, qeveria e Ramës është kthyer
në një pastruese parash për kriminelët dhe klientët e saj,
duke diskriminuar qytetarët e thjeshtë. "Problem kryesor është TVSH-ja për biznesin e vogël, do të jetë e keqe
për mbijetesën e tij dhe për punësimin e mijëra njerëzve
aty. Kjo do të thellojë informalitetin dhe është masë që do
favorizojë oligarkët, të cilët janë të lidhur me qeverinë.
Masa të tjera që e bëjnë të pakapërcyeshme situatën, është roli që merr qeveria për taksat, ku qeveria hyn në konflikt me Kushtetutën e vendit, zhvesh parlamentin nga
kompetencat dhe i jep vetes të drejtat për t'u lehtësuar
punën klientëve të pushtetit, që duan të pastrojnë paratë
e krimit", tha z.Vasili. Ai akuzoi se, "qeveria kthehet në
pastrues parash për kriminelët, duke diskriminuar
qytetarët e thjeshtë. Është e qartë që ka një qëndrim të
errët në sektorin publik-privat. Gjithashtu, vihet re që
risqet në ekonomi janë të larta. Qeveria nuk tregon asnjë
burim financimi se ky sistem taksash nuk është fare favorizues për biznesin e huaj. Nuk ka aspak investime. Ka
ristabilizim të favoreve që qeveria do t'u bëjë klientëve",
tha Vasili.

rupi parlamentar i
PD-së vendosi dje të
mos votojë në Kuvend projektbuxhetin 2018.
Kreu i opozitës, Lulzim
Basha akuzoi kryeministrin
Edi Rama se përmes projektbuxhetit të vitit 2018 do të
pastrohen para të pista të
krimit të organizuar. Pas
mbledhjes së djeshme të
grupit parlamentar të PD-së,
z.Basha i bëri thirrje
prokurorisë dhe FBI-së, që
ndodhet tashmë në Shqipëri
që të hetojnë projektbuxhetin 2018 të qeverisë. "Me këtë
buxhet Edi Rama do të pastrojë paratë. Projekti 1 mld
euro pastrim parash me koncesionet. Shqiptarët do të
paguajnë 10-fish pastrimin e
parave. Në qendër është shteti i kriminalizuar, narkoshteti dhe ekonomia e kriminalizuar. E nisi me kultivimin e kanabisit. Me paratë
e krimit ka kaluar në dy
fusha të tjera. Ka kaluar në
trafik heroine dhe kokainë.
Krimi po zhvendoset në ndërtime dhe në banka. Po zhvendoset në mes të shesheve
të Tiranës dhe në projektin 1
miliard euro të Tiranës", deklaroi kreu i PD-së. Sipas
Bashës, qytetarët shqiptarë
paguajnë 10-fish pastrimin e
parave të drogës. "Shqiptarët
do të zhyten në mjerim. Baronët e drogës, oligarkët dhe
Edi Rama do të pasurohen
marramendshëm vetëm se
tani paratë do t'i nxjerrin nga
skutat ku i kanë futur dhe
do t'i qarkullojnë në mënyrë
të ligjshme nëpërmjet këtyre dy skemave: ndërtimeve
luksoze, turizmit dhe hoteleve të drogës nga njëra
anë dhe kalimit të parasë së
pisët të drogës për ndërtimin
e veprave infrastrukturorë
me dyfish çmimin dhe dyfish
interesa", deklaroi z.Basha.
Sipas tij, projektbuxheti i
2018-ës jo vetëm politikisht,
por edhe ligjërisht duhet të
administrohet nga Prokuroria shqiptare, nga FBI, nga
DEA, nga prokuroria italiane, gjermane, si një provë
ligjore e implikimit të Edi
Ramës në trafikun e drogës
dhe pastrimit të parave të
drogës. "Një gjë është e sigurt, për këdo që ka bërë hesape që përmes këtij projektbuxheti të nisë pastrimin e
parave të drogës, ta mendojë
mirë. Themelet e kësaj ngre-

Kreu i opozitës, Lulzim Basha

Akuza e ish-kryeministrit për ministren e Mbrojtjes

Berisha: Xhaçka i dha
burrit uzinën e Mjekësit
I

sh-kryeministri Sali
Berisha publikoi dje në
faqen e tij të "Facebook"ut një mesazh të qytetarit
dixhital, i cili denoncon
ministren Olta Xhaçka.
Me ironi ish-lideri i
demokratëve shkruan se
Xhaçka i ka dhënë dopio
lumturi burrit, pasi e ka
mbështetur sipas tij,
edhe në biznes. Qytetari
dixhital shkruan se
Xhaçka i dha uzinën e
Mjekësit një kompanie
ushtarake italiane, pas
së cilës thuhet se fshihet
ish-deputeti i PS-së, Artan Gaçi. "Ndrikull Xhaçka, dopio lumturim burrit, edhe si bashkëshort,
por edhe si biznesmen!
Aferim! Këtij i thonë partneritet publik-privat me
burrin (PPPB)! Lexoni
mesazhin e qytetarit dixhital. 'Doktor ju për-

shëndes! Ministrja e Mbrojtjes e quajti sukses kalimin
me PPP uzinën e Mjekësit një
kompanie ushtarake italiane. 'Beretta' thonë. Prapa
gjithë kësaj historie është
Tan Gaçi, burri ministres

dhe 'P****Security' për
aferat e veta, duke lënë me
gisht në gojë banorët e
zonës! Ky është PPP me
burrin doktor'", thuhet
në mesazhin dërguar
z.Berisha.

hine sapo kanë filluar të shkunden. Nuk do ta lejojë as
Europa, as opozita shqiptare,
as shqiptarët e ndershëm që
të vazhdojë varfërimi i tyre
me këtë projektbuxhet,
ndërkohë që vazhdon pasurimi i oligarkëve dhe i baronëve të drogës. Natyrisht,
vota jonë do të jetë kundër,
por ky është vetëm fillimi i një
beteje, e cila do të zhvillohet
në të gjitha frontet dhe do të
rrëzojë, siç po rrëzon një nga
një gurët e shahut. Tahirët

dhe ata që janë pas Tahirëve
do të përgjigjen përpara
drejtësisë dhe ora për këtë po
afron me shpejtësi marramendëse", deklaroi z.Basha.
Ai tha më tej se me këtë buxhet jepen më pak para për
pensionistët dhe shtresat në
nevojë. Sipas Bashës, buxheti i vitit të ardhshëm do jetë
buxheti i rrënimit ekonomik.
"Uli taksat për investimet e
luksit, hotelet me 5 yje. Në të
gjithë botën një nga rrugët e
pastrimit të parave është

ndërtimi, hotelet luksoze, për
të gjithë të tjerët do rrisë taksat dhe do fusë biznesin në
TVSH. Tjetra është projekti 1
mld euro, tenderat e shkollave, spitaleve do jenë koncesione për të pastruar paratë
e drogës. Do u jepen disa kompanive për të pastruar
paratë e drogës", tha kreu i
PD duke shtuar se, "prokuroria, FBI dhe DEA duhet të
administrojnë buxhetin e
2018-ës si provë për pastrimin
e parave të drogës".

Ish-kryeministri Sali Berisha
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Strategjia për uljen e huave të këqija, Fondi: Në Shqipëri zbatimi mbart më shumë rrezik

FMN: Kreditë e këqija, Shqipëria e rrezikuar
"Zgjidhja e Shqipërisë për huatë e pakthyera nuk është e plotë"
shtëpitë shiten me vështirësi, sepse gjithmonë bëhet
lidhje me pronarin e mëparshëm) si dhe mungesës së
ekonomisë së shkallës. Kompanitë e menaxhimit të
aseteve preferojnë tregje me
nivel më të lartë përfitimi nga
kreditë e këqija si Italia, krahasuar me tregje të vogla si
Shqipëria dhe Serbia".

Ornela Manjani

K

reditë e këqija në
fund të shtatorit
shënuan nivelin më
të ulët të tyre në 6 vitet e fundit me 14.7% të totalit, sipas
të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Ky nivel duket se
erdhi falë zbatimit të planit
të masave, që ka nisur prej
kohësh dhe mes të tjerave përfshiu fshirjen e një shume të
konsiderueshme të këtyre
kredive rreth 300 milionë euro
nga bilancet e bankave, që
nga viti 2015. Fondi Monetar
Ndërkombëtar, në raportin e
fundit për parashikimin
ekonomik rajonal të titulluar "Europa prek hapat e saj",
publikuar ditën e djeshme
është ndalur pikërisht në
strategjinë që kanë ndjekur
dy vende, Shqipëria dhe Serbia, për zgjidhjen e problemit
të kredive të këqija, duke përcaktuar ecurinë fazë pas faze
dhe efektet pozitive dhe negative në zinxhirin e zbatimit.

STRA
TEGJITË
STRATEGJITË

"Të përballura me nivele të
larta të kredive të këqija, Shqipëria dhe Serbia kanë hartuar strategji për të ndjekur
problemin që ka një natyrë
shumëdimensionale. E nisur
në pjesën e dytë të vitit 2015,
strategjia mbulon pjesën e
mbikëqyrjes bankare, çështjet e taksave, procedurat e
gjykatave e një sërë aspektesh të tjera. Secila nga këto
strategji kërkon trajtim të
përbashkët që koordinon
bankat qendrore, Ministrinë
e Financave, autoritetet e taksave dhe të sistemit gjyqësor.
Strategjitë përfshijnë një fazë
fshirjeje për të reduktuar

ZGJIDHJA E
SHQIPËRISË NUK
ËSHTË E PLOTË

kreditë me probleme, si dhe
një fazë reformash strukturore për të parandaluar rritjen
e mëtejshme të kredive të këqija, çka mund të pengojë
zgjidhjen e problemit", thuhet në raportin e FMN. Në të
dyja rastet, sipas raportit,
faza e parë është fokusuar tek
politikat e fshirjes, që kanë
ndihmuar në uljen e nivelit
të kredive me probleme. Më
herët, fshirja kundërshtohej
nga bankat për shkak të
provigjoneve të pamjaftueshme, objektivave të kredisë të vendosura nga grupet
bankare mëmë, si dhe çështjet e taksave. Sipas Fondit,
gjatë 2015-2016 fshirjet arritën
rreth 6% të totalit të kredive
në Shqipëri dhe më shumë se
3% në Serbi. "Ndërkohë që
fshirjet ulën nivelet e kredive

me probleme, proceset e ngadalta të zbatimit të vendimeve
të gjykatave dhe kthimi i ulët
nga kolaterali mbeten probleme me ndikim negativ. Kreditë e këqija janë hequr nga
bilancet, duke dhënë incentiva për rinegocim të shitjeve",
pohon raporti. Duke qenë
tregje të vogla, Shqipëria dhe
Serbia duket se nuk janë
atraktive për kompanitë e
mëdha që merren me menaxhimin e aseteve. "Megjithëse
shitja e borxhit të keq ka
mbetur e limituar në Shqipëri
dhe Serbi, kompanitë e
menaxhimit të aseteve presin nivel të ulët të rikuperimit. Sfidat për rikthimin dhe
shitjen e kolateralit u
atribuohen procedurave të
gjata në gjykatë, tipareve
kulturore (në qytete të vogla

Strategjia e uljes së kredive me probleme përfshin në
fazën e dytë të saj masat për
përmirësimin e zgjidhjes së
kredive me probleme, duke
përshpejtuar ekzekutimin e
vendimeve nga gjykatat, por
kjo fazë kërkon më shumë
kohë për t'u zbatuar plotësisht. "Këto masa kanë munguar pjesërisht për shkak të
kompleksitetit të koordinimit, që kërkohet për të amenduar ligjet siç është paaftësia
paguese dhe Kodi Civil, që
janë të nevojshëm për të përshpejtuar proceset në
gjykatë dhe ekzekutimin e
kolateraleve. Shqipëria aprovoi ligje të reja për paaftësinë
paguese dhe përmbarimin,
por zbatimi i tyre është peng
i akteve nënligjore. Në përfundim, ekzistenca e mekanizmave të monitorimit
është çelësi për suksesin e
strategjive për raportimin e
rregullt të progresit dhe ndjekja hap pas hapi siguron
zbatim dhe përgjegjësi.
Ndërkohë që strategjia e Serbisë kërkon një raport të rregullt mbi progresin çdo 6 muaj,
strategjia e Shqipërisë përfshin vetëm monitorimin ad
hoc (të posaçëm) që mund të
minojë llogaridhënien dhe
zbatimin", nënvizon FMN.

Vendi vakant në AKEP,
Ilir Zela: Nevojë për investime

F

usha e komunikimeve elektronike dhe postare ka
nevojë për investime thelbësore, për shkak të
evoluimit të vazhdueshëm të teknologjisë. Kështu ka
deklaruar në Komisionin parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, kandidati për
anëtar të këshillit drejtues të AKEP, Ilir Zela, gjatë
shqyrtimit në komision për emërimin e tij në këtë
këshill. "Pavarësisht se është një nga fushat më të
avancuara në vend, ka nevojë për investime thelbësore tani dhe në të ardhmen, për shkak të evoluimit
të shpejtë të teknologjisë, por edhe të shtimit të
nevojës për shërbime të komunikimeve elektronike",
tha Zela. Ai shprehu vullnetin e tij për këtë post, duke
u zotuar për krijimin e kushteve për investitorët
lidhur me infrastrukturën dhe nxitjen e konkurrencës së ndershme në këtë sektor. Ai kërkoi mbështetjen e komisionit për shtimin e efikasitetit të
brendshëm të AKEP. "Një nga drejtimet e punës sime
në AKEP do të jetë krijimi i kushteve sa më të favorshme për investitorët. Dhe kjo do të përqendrohet
kryesisht në infrastrukturën për shërbimet me brez
të gjerë, qoftë ajo me fibër optike, qoftë ajo përmes
mikrovalëve. Është e nevojshme që të kemi një vëmendje të shtuar sa u takon përfitimeve të konsumatorëve lidhur me këto shërbime dhe unë këtu do të
marr vetëm dy shembuj të thjeshtë, të kuptueshëm
për të gjithë, që është koha që në Shqipëri, e para
portimi i numrave të kryhet brenda 24 orëve, nuk ka
asnjë pengesë teknologjike", shpjegoi Zela. Komisioni
pritet t'ia përcjellë këtë kandidaturë për votim Kuvendit ditën e enjte.

Diskutimet në komision për kontratat koncesionare

K

omisioni i Ekonomisë
dhe Financave diskutoi dje projektbuxhetin
2018, ku në fokus ishin kontrata koncesionare dhe
faturat e tyre në 2018. Ministri i Financave, Ahmetaj
bëri më dije se, "sipas nenit
19, tavani për vlerën totale
të kontratave në përqindje
të PBB-së për të gjitha projektet me PPP, ekzistuese
dhe ato të kontraktuara
rishtazi për 2018, është
40.1% e PBB. Kontabilizimi
i tyre bëhet me standardin
ESA 95", deklaroi ministri.
Sipas këtij standardi, klasifikohet alokimi i riskut
brenda apo jashtë bilanci.
Ahmetaj mori si shembull
koncesionarin e Rrugës së
Arbrit, e cila me ESA 95 qëndron jashtë bilanci. Sipas
ministrit, njihen si detyrime vjetore, pra shpenzime
korrente. Edhe me ESA
2010, përsëri shpenzimet

Ministri Ahmetaj: PPP-të do
të njihen si detyrime vjetore

KONTRATAT
Aktualisht janë në fuqi 8 kontrata koncesionare apo
partneriteti publik privat (PPP), të cilat marrin
mbështetje buxhetore si dhe pritet që gjatë vitit 2018
të startojnë edhe 3 kontrata të reja të lidhura nga
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria
e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/Bashkisë Tiranë.
nuk përfshihen në bilanc.
"Kufizimi i pagesave vjetore
në vetëm 5 për qind të të
ardhurave tatimore faktike
do të sjellë kontrollin e kontratave me PPP. Shuma totale që kemi alokuar shkon
9.4 mld lekë", tha ministri.
Sipas Ahmetajt, janë 213 kontrata koncesionare, prej të
cilave 178 janë lidhur para
2013-ës. Nga të dhënat e pub-

likuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
fatura e koncesioneve në
shëndetësi do të kushtojë
plot 3.97 miliardë lekë. Ofrimi i shërbimit të kontrollit
bazë apo 'check up'-it do të
kushtojë në 2018-ën 876 milionë lekë. Ofrimi i shërbimit
të sterilizimit kushton në
2018-n 1.56 mld lekë, ofrimi i
shërbimit të dializës 655 mil-

ionë lekë dhe shërbimet laboratorike 886 milionë lekë.
Pesha e faturave e koncesionarëve në shëndetësi në
2018-ën është 42 për qind e
totalit të faturave koncesionare. Koncesionet në infrastrukturë dhe energji do të
kushtojnë 2.8 miliardë lekë
apo 28 për qind e totalit të
faturës për koncesionet. Ministria e Financave dhe Ekonomisë vlerëson dhe miraton
paraprakisht të gjitha projektet koncesionare dhe të
partneritetit publik privat
(PPP), si edhe çdo ndryshim
të tyre nga pikëpamja e implikimeve individuale apo në
grup për shpenzimet buxhetore, deficitin buxhetor, qëndrueshmërinë e borxhit pub-

Ministri i Financave
dhe Ekonomisë, Ahmetaj

lik dhe detyrimet kontingjente eventuale. Shuma e
përgjithshme e pagesave vjetore neto, që kryhen nga
njësitë e qeverisjes së
përgjithshme, të cilat rezultojnë nga kontrata koncesionare apo partneriteti publik privat (PPP), si rregull
nuk duhet të tejkalojnë kufirin prej 5 për qind të të

ardhurave tatimore faktike
të vitit paraardhës buxhetor.
Në rast tejkalimi të këtij kufiri, Këshilli i Ministrave
merr masa korrektuese në
krahun e të ardhurave buxhetore, të nevojshme dhe të
mjaftueshme, për t'u rikthyer brenda kufirit të lejuar
gjatë dy viteve të ardhshme
buxhetore.
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Përgjimet dhe lidhja e tij me gjyqtarin e arrestuar, Shkëlqim Miri

M

ë 28 gusht të vitit
2015, gjatë një re
portazhi që do përgatisnim për "Gazeta Shqiptare", në burgun e FushëKrujës, takuam në bibliotekën e burgut Gentian
Dodën, emër i cili është
lakuar bujshëm së fundmi
pas përgjimeve që çuan në
arrestimin e gjykatësit Shkëlqim Miri. Këtij të fundit
iu gjetën në shtëpi 300 milionë lekë, që sipas përgjimeve të policisë, janë ryshfete të marra nga puna e tij.
Sipas akuzës, më 23 maj 2017
gjyqtari Miri ka marrë një
zarf me 30 mijë euro, ndërkohë që kjo përkon me kohën
kur kushëriri i tij, Kujtim
Miri ishte në lokal me personat e dërguar nga Gentian Doda.

Jeta në burg e Gentian Dodës,
mes purove kubane e pikturës
Si i kalonte ditët e fundit në qelinë e Fushë-Krujës dibrani


KONFLIKTI
Doda dhe viktima Gazmir Dedja kanë qenë anëtarë
të grupeve rivale në Burrel, konflikti ndërmjet të
cilëve ka vijuar për shumë vite dhe me shumë
viktima. Sipas prokurorisë, nga hetimi i çështjes ka
rezultuar se nga viti 1997 e në vazhdim shkak i
konfliktit me pasoja të rënda ka qenë përplasja e
vazhdueshme ndërmjet dy familjeve.

KUSH ËSHTË
GENTIANI

Gentian Doda u ekstradua nga SHBA-të për në Shqipëri në vitin 2012, i akuzuar për vrasjen e Gazmir
Dedjas dhe Asllan Gjokës,
ngjarje e ndodhur në tetor
të vitit 1997. Doda dhe viktima Gazmir Dedja kanë qenë
anëtarë të grupeve rivale në
Burrel, konflikti ndërmjet
të cilëve ka vijuar për
shumë vite dhe me shumë
viktima. Sipas prokurorisë,
nga hetimi i çështjes ka rezultuar se nga viti 1997 e në
vazhdim shkak i konfliktit
me pasoja të rënda ka qenë
përplasja e vazhdueshme
ndërmjet dy familjeve. Nga
hasmëritë mes dy fiseve në
Mat numërohen të vrarë të
paktën 16 persona që prej
vitit 1997 e në vazhdim. Në
vitin 2010, në Tiranë është
vrarë edhe vëllai i viktimës,
Halil Dedja, i cili u gjet i vdekur në hyrje të pallatit ku
banonte. Ditën e ngjarjes së
vitit 1997, autori Gentian
Doda dhe viktima Gazmir
Dedja janë konfliktuar verbalisht dhe më pas, i pandehuri e ka qëlluar me automatik, duke e plagosur rëndë.
Nga plumbat ka mbetur i
vrarë aksidentalisht Asllan
Gjoka. Menjëherë pas krimit, i pandehuri është larguar
jashtë Shqipërisë dhe është
arrestuar në vitin 2012 në
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, në zbatim të urdhër-arrestit ndërkombëtar
të lëshuar nga autoritetet
shqiptare. Pas ekstradimit,
i akuzuari kërkoi rivendosjen në afat dhe rishikim
të dënimit të dhënë më parë
ndaj tij për këtë vepër penale. Ndonëse vrau dy persona në '97-ën, Gentian Doda
fitoi lirinë vetëm pas 5 vitesh
burg.

TAKIMI
NË BURG

Gentian Doda ka trup
mesatar e aso kohe, në
gusht 2015 mbante mjekër
pak më të gjatë. Në dukje
ishte i qetë si tip e nuk bezdisej aspak nga prania e të
huajve. "Me puro në gojë e
penela në duar, Gentian
Doda, i dënuar 20 vjet për
vrasje të dyfishtë kryer në
vitin 1997, hedh imazhe të
fiksuara në kanavacë. Jemi

prej 1 sekonde. Më pas ka
qenë gjyqtari Miri që ka telefonuar të afër min e tij,
Kujtim Miri dhe kjo bisedë
ka qenë rreth orës 21:36
minuta, ka zgjatur 21 sekonda dhe nga pamjet filmike
të lokalit të ndodhur në
Fushë-Krujë ku është dorëzuar zarfi i bardhë me 30
mijë euro, përkon me kohën
që Kujtim Miri ishte në
lokal me personat e dërguar
nga Gentian Doda. Më 25
maj 2017 rezulton se është
përgjuar dhe Alban Buci,
shkëputur kështu në godinën e bibliotekës, aty ku të
burgosurit merren edhe me
krijime. I riu u ekstradua
nga Amerika disa vite më
parë e sot vuan dënimin në
Burgun e Fushë-Krujës. Në
cohën e bardhë të ngjyer krejtësisht me blu e nuancat, ka
vizatuar oqeanin e pafund,
duke rikthyer kështu nostalgjinë për të shkuarën, e
siç e thotë edhe vetë, jetën
në Los Angelos". Këtë përshtypje la tek ne Gentian
Doda, matjani i shumëpërfolur së fundmi, i cili tashmë ka lënë qelinë për të jetuar i lirë.

PËRGJIMET

Tri ditë para arrestimit të
gjyqtarit Shkëlqim Miri dhe
të afërmit të tij, Kujtim Miri,
mes të dyve, të akuzuar për
korrupsion, ka pasur një
takim poshtë shtëpisë së
gjyqtarit të Apelit në lagjen
"Myslym Shyri" në Tiranë.
Në dosjen hetimore rezulton se më datë 7 tetor 2017,
Kujtim Miri është thirrur në
Prokurorinë e Krimeve të
Rënda për t'u pyetur si person ndaj të cilit kryen hetime. Kujtim Miri rezulton
se nuk ka dhënë shpjegime,
dhe sapo ka lënë ambientet
e prokurorisë, është ndjekur nga agjentët e fshehtë.
Fillimisht sipas vëzhgimit

që i është bërë, ai ka lëvizur
në drejtim të Rinasit e pasdite në ora 19:40 po më datë
7.11.2017 ulet në një bar kafe
në rrugën "Islam Alla" ku
është dhe shtëpia e gjyqtarit
dhe aty takohet me këtë të
fundit. Po sipas dosjes së siguruar nga "Report TV",
Kujtim Miri mbajtës i numrit të telefonit 0682088xxx si
dhe gjyqtari i Apelit, Shkëlqim Miri mbajtës i telefonit
0692069xxx, janë përgjuar
mes tyre teksa kanë folur në
datat 23, 24, 25 dhe 26 maj
2017 si dhe në datat 4, 5 dhe 8
qershor 2017, që korrespondon me një ditë pas shpalljes së vendimit në Apel, vendim i cili është shpallur më
7 qershor 2017. Një tjetër
provë, sipas të cilës gjyqtari
Miri ka qenë i përfshirë në
këtë akt korruptiv është
edhe fakti se ai është përgjuar teksa komunikon me
Kujtim Mirin 6 minuta para
se ky i fundit, i njohur si sekseri, do të takonte në lokalin në Fushë-Krujë ku u
paguan 30 mijë euro shtetasin Alban Bucin dhe shtetasin me iniciale N.A.. Mes
tyre sipas akuzës, më 23 maj
2017 ka pasur tri telefonata
në 18:57, minuta e cila ka
zgjatur 72 sekonda, në 21:05
telefonatë që ka zgjatur 32
sekonda dhe një telefonatë

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje Ankandin e pare per
pasurine:
“Apartament” me siperfaqe 53.8 m2, me nr. Pasurie 2/189+13-135, Vol.
12, Fq. 125, Zona Kadastrale 8120, e ndodhur ne Rr.”Shyqyri Peza”,
Pall. 6, Shk. 13, Ap. 135, Tirane, ne pronesi te bashkepronareve Sina,
dhe e hipotekuar ne favor te bankes.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 25,824
(njezete e pese mije e teteqind e njezete e kater) Euro
Ankandi i pare zhvillohet me date 17.11.2017, ora 16:00 ne ambientet e
Studios Permbarimore Shkrela me Adrese: Rruga Blv.”Zogu i I”, Pall.
“Agimi”, H 2, K 3, Ap. 5, Tirane.

shtetas në kërkim po për të
njëjtin hetim dhe mëngjesin e 25 maj 2017 në ora 09:45
minuta Buci njofton të afërmit e Gentian Dodës duke u
shprehur "u dhashë atyre
një thes me dokumente".
Ndërkohë, vendimi për
lënien në fuqi të ndryshimit të akuzës nga vrasje në
plagosje me pasojë vdekjen
ndaj Gentian Dodës ishte
planifikuar të jepej në
Gjykatën e Apelit më datë 6
qershor 2017, por kjo seancë
është shtyrë për më datë 7

qershor. E pikërisht për këtë
shtyrje një person telefonon
Gentian Dodën dhe e njofton
se: "U shty më datë 7 në ora e
15:00, për dy arsye: mosformim të trupit gjykues dhe
mosparaqitje të prokurorit,
se ai kryesuesi i seancës
është shumë korrekt, ai
iku me gjyq tjetër. Këtë të
hënë Gjykata e Krimeve të
Rënda vlerësoi masën e sigurisë ndaj Kujtim Mirit të
njohur si ndër mjetësi i
parave, duke caktuar ndaj
tij masën e sigurisë arrest
me burg, e njëjta masë e
dhënë edhe për gjyqtarin
Miri ditën e diel. Rezulton
se për Alban Bucin dhe për
Gentian Dodën Krimet e
Rënda kanë dhënë masën e
sigurisë arrest me burg në
mungesë dhe ata janë në
kërkim nga policia për llogari të këtij hetimi.

REQUEST FOR APPLICATIONS (FY17-RFP01-7106)
Date issued: November 8th, 2017
Application Deadline: December 13th, 2017
Project Background: The USAID’s Transparency in Health Engagement
Project (herein referred to as the Project) is a two-year project (March 2017
to March 2019) with a goal to improve health services for Albanian citizens
by focusing on fighting corruption and encouraging cooperation among
selected independent government agencies, civil society organizations
(CSOs) and media to urge for more responsible governance in the health
sector.
The Project will work to strengthen capacities of three independent government agencies: the Albanian Supreme Audit Institution, the High Inspectorate for the Declaration and Audit of Assets and the Prevention of Conflicts of Interest, and the Ombudsman Office.
Objective: The Project is seeking to engage a company to support the
development of the software for the Electronic Asset Declaration and Conflict of Interest System (EACIDS) as described in the Procurement documents.
The EACIDS will be developed for the High Inspectorate of Declaration and
Audit of Assets and Conflict of Interest (HIDAACI), under the Technical Assistance plan provided by the Project.
Application Package: to receive the full application package please send
an email to urcalbania@urc-chs.com with the reference FY17-RFP017106 in the subject of your request (no fee applied), and include company
name and information.
For more information contact Transparency in Health Engagement Project
Rruga Barrikadave Nr. 9, H.9/1, ap.12 Tirana
Tel: 042228945
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TRAFIKU I DROGES
RAPORTI
RAPORTI/Qendra Europiane: Kokaina hyn në sasi të vogla nga SHBA-të e Amerika e Jugut

Pas kanabisit e kokainës, Shqipëria po
kthehet në nyje të trafikimit të heroinës
Rrugët kryesore: Turqi-Bullgari-Maqedoni-Shqipëri
dhe Turqi-Bullgari-Maqedoni-Kosovë-Shqipëri
TIRANË

Q

endra Europiane e
Drogave dhe e Varë
sisë së Drogave (EMCDDA) në raportin "Shqipëria, Raporti Kombëtar
për Drogat 2017" (Albania,
National Drug Report 2017)
në analizën që ka bërë për
situatën e drogave dhe varësisë së drogave në vend ka
dhënë edhe një panoramë të
tregut të jashtëligjshëm. E
konsideruar si një vend
prodhues i kanabisit, EMCDDA ngre shqetësimin se vendi pas kanabisit e kokainës,
së fundmi po kthehet në një
nyje të trafikimit të heroinës
dhe se një pjesë e drogave të
forta mbetet në vend. Si janë
çmimet në vend dhe sasitë e
zëna ndër vite…
Shqipëria konsiderohet
një vend prodhues i
kanabisit - thuhet në raport.
Vendet kryesore të furnizimit me kanabis nga Shqipëria janë vendet fqinje në
Ballkanin Perëndimor dhe
ato të Bashkimit Europian.
Për të luftuar këtë fenomen,
Ministria e Punëve të
Brendshme ka ndërmarrë
plane vjetore veprimi.
Produktet e kanabisit janë
ndër drogat të kapura më
shpesh në Shqipëri. Nga viti
2012 ka pasur një numër në
rritje të identifikimit dhe të
shkatërrimit të plantacioneve me kanabis. Në vitin
2015, Policia Shqiptare
raportoi një numër rekord
të sasisë së zënë të kanabisit
prej 1198 plantacionesh dhe
shkatërrimin e 797422 rrënjëve. Shtuar kësaj, janë
kapur gjithashtu sasi të
mëdha të kanabisit të presuar. Sipas të dhënave, sasia
e zënë e kanabisit nga u rrit
nga 310 tonë në 2010-ën, në
1093 tonë në 2014, ku një sasi
rekord prej 102 tonësh u kap.
Nga 2014, në 2015 tre laboratorë të prodhimit të vajit të
kanabisit u shpërbënë.
Duke qenë pjesë e degëzimit jugor të rrugës ballkanike, Shqipëria është vendi
transit i trafikut të heroinës. Rrugët kryesore që përdoren janë Turqi-BullgariMaqedoni-Shqipëri dhe Turqi-Bullgari-Maqedoni-Kosovë-Shqipëri. Heroina trans-

HEROINA
Duke qenë pjesë e
degëzimit jugor të
rrugës ballkanike,
Shqipëria është vendi
transit i trafikut të
heroinës. Rrugët
kryesore që përdoren
janë Turqi-BullgariMaqedoni-Shqipëri
dhe Turqi-BullgariMaqedoni-KosovëShqipëri. Heroina
transportohet në
Shqipëri me
kamionë, autobusë,
makina etj.

portohet në Shqipëri me kamionë, autobusë, makina
etj.. Të dhënat e disponueshme tregojnë se destinacionet kryesore të
trafikimit të heroinës
nëpërmjet Shqipërisë janë
Italia dhe Greqia, por një
pjesë e sasisë së trafikuar
mbetet në vend për konsumatorët në Shqipëri. Në
vitet e fundit, sasia e zënë e
heroinës ka qenë disi e qëndrueshme, por sasia e zënë
ka variuar nga viti në vit.
Sipas të dhënave të disponueshme, sasia e zënë në
Shqipëri ka qenë më e ulët
nga 2010 në 2011 (respektivisht janë kapur 15.5 kg dhe
21.4 kg), ndërsa në 2012-ën,

KANABISI
Shqipëria
konsiderohet një vend
prodhues i kanabisit thuhet në raport.
Vendet kryesore të
furnizimit me kanabis
nga Shqipëria janë
vendet fqinje në
Ballkanin Perëndimor
dhe ato të Bashkimit
Europian. Për të
luftuar këtë fenomen,
Ministria e Punëve të
Brendshme ka
ndërmarrë plane
vjetore veprimi.

sasia e zënë e heroinës u
katërfishua në 87.7 kg. Në
2013-n në total pati 95 raste
të sasisë së kapur, ku u
sekuestruan rreth 74.3 kg
heroinë. Në 2014-ën kishte 81
raste dhe 73.5 kg të zëna,
ndërsa në 2015 87 raste dhe
36.9 kg heroinë e zënë.
Kokaina (pluhur) duket
se hyn në Shqipëri në sasi të
vogla, kryesisht nëpërmjet
korrierëve apo shpërndarjeve postare nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës
dhe vendet e Amerikës së
Jugut, të njohura për prodhimin e kokainës. Në vitet
e fundit të dhënat tregojnë
se rastet e transportimit me
anë të kontejnerëve janë

KOKAINA
Kokaina (pluhur) duket
se hyn në Shqipëri në
sasi të vogla, kryesisht
nëpërmjet korrierëve
apo shpërndarjeve
postare nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës
dhe vendet e Amerikës
së Jugut, të njohura
për prodhimin e
kokainës. Në vitet e
fundit të dhënat
tregojnë se rastet e
transportimit me anë të
kontejnerëve janë
shtuar.
shtuar. Një laborator i përfshirë me nxjerrjen dytësore
të kokainës u identifikua
dhe u shpërbë në 2015-ën.
Ky operacion rezultoi me
zënien e 20 kg kokainë pluhur, e cila ishte e destinuar
për në Gjermani. Pjesa më
e madhe e kokainës së
trafikuar në vend mendohet të jetë për përdorim
të brendshëm, por droga
trafikohet edhe më tej, kryesisht në Greqi dhe në Itali.
Që nga 2010, numri i rasteve
dhe sasia e zënë janë në
trend rritës. Në 2015-ën pati
një numër rekord të rasteve të ndaluara. 71 dhe të
sasisë së zënë prej 27.1 kg,
të cilat u raportuan nga
Ministria e Punëve të
Brendshme.
Drogat sintetike nuk
janë të shpeshta në tregun
shqiptar të drogave.
Të dhënat tregojnë se
çmimi në tregun e zi për një
gramë kanabis në 2015-ën
ishte 1-1.3 euro. Në 2012-ën,
çmimi në tregun e zi i heroinës varionte nga 21 deri në
25 euro për gramë. Pastërtia e heroinës në tregun e zi
përllogaritej rreth 4 për
qind. Çmimi për 1 gramë
kokainë në 2012-ën varionte nga 50-100 euro për
gramë, ndërsa pastërtia
ishte rreth 27 për qind.
Kanabisi i kultivuar në
vend vijon të mbetet droga
kryesore në tregun shqiptar
të drogave. "Shqipëria është
gjithashtu vend transit i
heroinës dhe së fundmi dhe
i kokainës", përfundon
raporti./monitor

ÇMIMET
Të dhënat tregojnë se
çmimi në tregun e zi
për një gr kanabis në
2015-ën ishte 1-1.3
euro. Në 2012-ën,
çmimi në tregun e zi i
heroinës varionte nga
21 deri në 25 euro për
gr. Pastërtia e heroinës
në tregun e zi përllogaritej rreth 4 për qind.
Çmimi për 1 gr kokainë
në 2012-ën varionte
nga 50-100 euro për gr,
ndërsa pastërtia ishte
rreth 27 për qind.



Op[eracioni
i koduar "SMOKE
SNAKE" në Itali



Sekuestrimi i 1.5 tonë drogë
në Velipojë, polici Zyle
tentoi të korruptonte kolegët
SHKODËR - Polici i arrestuar gjatë sekuestrimit të drogës
disa ditë më parë në Vilun të Velipojës ka tentuar të mbrojë deri
në fund aktivitetin e paligjshëm ku ishte përfshirë, duke tentuar të korruptojë komandantin e FNSH-së Shkodër para arrestimit. Një pjesë e kanabisit të kapur në këtë operacion ishte
marrë në zonën e Lumit të Vlorës. Enriko Zyle, punonjësi i
policisë, i prangosur në Vilun të Shkodrës për sasinë e drogës së
sekuestruar rreth 1.5 tonë, jo vetëm ishte i përfshirë në trafikun
e drogës. Edhe në momentin e arrestimit, ai ka tentuar të korruptojë me para kolegët e tij, që do t'i vinin prangat. Burime nga
Prokuroria e Krimeve të Rënda bëjnë të ditur se Zyle, punonjës
në Drejtorinë e Kufirit dhe të Migracionit Tiranë, i ka premtuar
një shumë të hollash komandantit të FNSH-së, Shkodër që të
tërhiqte forcat e policisë, pasi në të kundërt këtë histori do t'ia
kthente në personale. Fillimisht punonjësi policisë kishte tentuar të largohej nga vendi i ngjarjes me një automjet tip "Golf",
në afërsi të hotelit ku u gjet lënda narkotike, por u kap pasi
humbi kontrollin dhe ra në kanal. Por, burime nga akuza pohojnë se paligjshmëria e 42-vjeçarit Zyle ka shkuar deri në nxjerrjen e armës. Zyle u shoqërua forcërisht, duke mos pranuar të
prangoset dhe duke mos e dorëzuar armën e shërbimit. Enriko
Zyle është vëllai i zv.komandantit të kufirit në Shkodër, Ndrek
Zyle. Po ashtu, burimet thanë një pjesë e madhe e sasisë së
drogës së sekuestruar ishte siguruar në Malësinë e Dukagjinit,
ndërsa pjesa tjetër kishte ardhur nga zona e Bregut të Lumit
në qarkun e Vlorës. /"Abc News"
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Operacioni, hetimet nisën në 2016-ën. Ja si u zbulua karteli me 4 grosistë

Heroina nga Shqipëria në
Itali, kapen 26 persona
Bllokohen 500 mijë euro pasuri, 7 nga të arrestuarit shqiptarë
TRAFIKANTËT
SHQIPTARE

IT
ALI
ITALI

N

Avokati
Besnik Muço

Avokati u zhduk në traget,
policia sekuestron
kamerat e sigurisë në port
DURRËS - Ndonëse kanë kaluar 12 ditë që nga momenti
kur avokati Besnik Muço fiku celularin dhe humbi kontaktet me familjarët, ende nuk ka informacion për fatin e
tij. Policia e Durrësit është duke hetuar intensivisht për
zhdukjen e mistershme të Muços. Mësohet se së fundmi,
blutë kanë sekuestruar kamerat e sigurisë së portit, për të
kuptuar nëse avokati është zhdukur në traget, apo nuk ka
hipur në të mbrëmjen e 2 nëntorit. Lajmi për zhdukjen e tij
u bë i ditur 3 ditë më parë kur bashkëshortja e Muçës që e
priste në Itali dha alarmin. Pas këtij momenti, në policinë
e Durrësit denoncoi edhe vëllai i tij. Sipas burimeve nga
policia e qytetit bregdetar, në sistemin TIMS rezulton se
avokati Muça ka bërë "check in" në portin e Durrësit
mbrëmjen e 2 nëntorit, por nuk dihet me saktësi ku dhe si
mund të jetë zhdukur. Autoritetet shqiptare nuk e përjashtojnë mundësinë që ai të jetë zhdukur në tragetin e linjës
Durrës-Bari, ashtu siç shkruajnë mediat italiane, ndërsa
shtojnë se ka mundësi që edhe të mos ketë hipur fare në
traget. Besnik Muço, prej disa kohësh punonte në Tiranë
si avokat i lirë. Nga dëshmia e vëllait të tij, "News 24" mësoi
se Bujar Muço kishte dokumente të rregullta qëndrimi në
Itali, ku prej vitesh jetonte me bashkëshorten dhe fëmijët,
ndërsa kohët e fundit ai kishte nisur punën si avokat i lirë
në Tiranë. Për të ndarë më shumë kohë më familjen, ai
udhëtonte të paktën dy herë në muaj nga porti i Durrësit
në Bari për të shkuar në Macerata, aty ku edhe jetonte
familja. Në bisedën e fundit që kishte bërë me vëllain, Muço
nuk kishte shfaqur ndonjë shqetësim të dukshëm, thjesht
e kishte informuar se do shkonte disa ditë të qëndronte
pranë familjes, ashtu si edhe herët e tjera.

jë rrjet i trafikut
ndërkombëtar të
drogës është zbuluar dhe goditur nga policia
italiane. Mësohet se gjatë
operacionit antidrogë të
koduar "SMOKE SNAKE"
janë arrestuar 27 persona,
mes të cilëve 7 shqiptarë. Sipas burimeve nga policia e
vendit fqinj, pjesëtarët e organizatës kriminale akuzohen për trafikimin e heroinës, kokainës dhe marijuanës. Ka qenë Guardia di Financa, e cila prej qershorit
2016 ka nisur hetimet për
këtë grup, duke i kërkuar informacion edhe Policisë së
Shtetit në vendin tonë, për 7
shqiptarët që po përgjoheshin. Që me nisjen e hetimit të këtij grupi deri në finalizimin e operacionit ka pasur një shkëmbim në kohë
reale informacionesh mes
Policisë së Shtetit, Guardia
di Finanza-s dhe Policisë
Italiane nëpërmjet zyrave
ndërlidhëse në Itali dhe Tiranë. Nga viti 2016 janë
sekuestruar 38 kg marijuanë dhe 8 kg heroinë. Ndërsa,
janë sekuestruar dhe 500
mijë euro pasuri: 2 apartamente, 1 autoveturë, 3 kompani, 65 llogari bankare
18.000 euro në cash.

OPERACIONI

Me urdhër të Prokurorisë së Napolit-Drejtoria Rajonale e Antimafias (DDA)
dhe Antiterrorizmi, që në
orët e para të mëngjesit, më
shumë se 100 efektivë të GDF
të Marcianise dhe të reparteve të tjera të Komandës
Rajonale të GDF në Caserta
kanë nisur zbatimin e urdhër-arresteve për 26 persona, prej të cilëve 21 me burg
dhe 5 në arrest shtëpie. Të
gjithë personat, të hetuar si
pjesë e një organizate kriminale transnacionale të
trafikut ndërkombëtar të
drogës si heroinë, kokainë e
marijuanë. Grupi furnizonte të gjithë zonën e Napolit
dhe Casertas. Hetimet nisën
në maj të vitit 2016 kur efektivët e Kompanisë së
Guardia di Finanza të Marcianise vunë nën vëzhgim të
rreptë një rrjet shpërndarësish droge, që vepronte në
zonat e Marcianise, Capodrise, Macerata Campania
dhe Portico di Caserta. Kjo
fazë e parë u mbyll me
sekuestrimin e mbi 250
dozave heroinë të llojit "Cobret" dhe arrestimin e 4

Policia Shqiptare bëri dje
me dije se 3 shqiptarët e
arrestuar janë: L.C. 36 vjeç,
E.N. 26 vjeç dhe E.Sh.39
vjeç dhe 4 persona të tjerë
të pa identifikuar. Mësohet
se L.C. u arrestua dje gjatë
operacionit. Ndërsa, E.N.
dhe E.SH. kanë qenë të
arrestuar më parë në
kuadër të këtij operacioni
dhe iu bë njoftimi i urdhër
arrestit në burg.

Droga e sekuestruar në Itali

DROGA E SEKUESTRUAR QË NGA
NISJA E HETIMEVE
 Në gusht të vitit 2016, në portin e Brindisit u sekuestruan
38 kg marijuanë brenda një kamperi të zbritur nga një anije që
vinte nga Greqia.
Në dhjetor të vitit 2016, një makinë u kap në autostradë në
drejtim të Napolit, sapo kishte zbritur në portin e Brindisit. U
sekuestruan 5.2 kg heroinë të transportuar në 15 pako.
Në janar 2017, në portin e Barit u ndalua një grua italiane
shtatzënë, e sapozbritur nga një anije që vinte nga Durrësi,
me 2 qese heroinë, rreth 630 gr.
 Sërish në janar 2017, në stacionin hekurudhor të
Casertas, u ndalua një korrier italian që kishte zbritur në
mëngjes në aeroportin e Barit dhe që vinte nga Shqipëria. Iu
gjetën 38 ovula heroine, me peshë rreth 1 kg.
Në mars të vitit 2017 u sekuestruan më shumë se 1 kg
heroinë gjetur në çantën e shpinës të një korrieri shqiptar që
sapo u ul në Bari.

shpër ndarësve, pjesë e
grupit kriminal.
Duke u nisur nga gjetjet
e para, me koordinimin e
prokurorit të Napolit-Antimafia, u arrit të ngjitej në
kanalet nga ku kalonte droga, duke zbuluar një përbërje kriminale shumë më të
artikuluar dhe më të gjerë.
Nga hetimet e mëvonshme,
doli se në zonën midis Casandrino, Grumo Nevano, Melito dhe Acerra vepronte një
rrjet i vërtetë trafikantësh
që bashkëpunonin mes tyre
për të importuar heroinën
nga jashtë. Një kartel i
vërtetë prej 4 grosistësh, që
binin dakord të vendosnin
kapitalin e nevojshëm për të
bërë blerje kumulative dhe
pastaj të ndanin sasitë që do
të shpërndaheshin në territor nëpër mjet ekipeve të
tyre me pakicë. Në shërbimin e përbashkët të organizatës ishte gjithashtu një
rrjet ndërmjetësish dhe korrierësh gjithmonë të gatshëm për të hyrë në veprim
për shpërndarjen e drogës
dhe transportin në Itali.
Përtej kufijve kombëtarë,
një tjetër taraf kriminal i
qëndrueshëm, i formuar nga

shtetas shqiptar që furnizonin italianët me çdo lloj
narkotikësh të kërkuar, por
mbi të gjitha të specializuar
në heroinën e tipit "Cobret",
shumë të kërkuar në sheshet e zonës napolitane.
Një sistem fur nizimi i
kolauduar, që garanton një
fluks të vazhdueshëm të
drogës që vinte nga Turqia
dhe Holanda dhe që hynte në
Itali gjithmonë përmes Shqipërisë. Për këtë arsye,
Prokuroria e Napolit ka aktivizuar menjëherë një kanal bashkëpunimi gjyqësor
me drejtësinë shqiptar, që
lejoi marrjen e shpejtë të infor macioneve të rëndësishme rreth grupit kriminal që vepronte atje, që ishte ndërkohë duke u hetuar
nga Prokuroria e Tiranës.
Korrespondenca pasoi
një takim operativ në Departamentin e Antimafies në
Itali, ku morën pjesë magjistratët dhe përgjegjësit e policisë, si dhe përfaqësuesit e
zyrës ndërlidhëse të Policisë
Shqiptare të Barit, Departamentit Qendror të Shërbimeve Antidrogë (DCSA) dhe
të Shërbimit Ndërkombëtar
të Bashkëpunimit Policor të

Departamentit të Sigurisë
Publike në Romë. Përveç
rindërtimit analitik të
përgjegjësive dhe roleve të
personave të hetuar, hetimi
bëri të mundur që të kryhen
disa
sekuestrime
në
përgjigje të hipotezave hetimore. Konkretisht, në gusht
të vitit 2016, në portin e Brindisit, u sekuestruan 38 kg
marijuanë brenda një kamperi të zbritur nga një anije
që vinte nga Greqia; në dhjetor të vitit 2016, një makinë
u kap në autostradë në
drejtim të Napolit, sapo kishte zbritur në portin e Brindisit. U sekuestruan 5.2 kg
heroinë të transportuar në
15 pako dhe në janar të vitit
2017, në portin e Barit, u
ndalua një grua italiane shtatzënë e sapozbritur nga
një anije që vinte nga Durrësi, me 2 qese heroinë, rreth
630 gr. Gjithashtu, sërish në
janar të këtij viti, në stacionin hekurudhor të Casertas
u ndalua një korrier italian,
që kishte zbritur në mëngjes
në aeroportin e Barit dhe që
vinte nga Shqipëria. Iu gjetën
38 ovula heroine me peshë
rreth 1 kg. Ndërsa, në mars
të vitit 2017, u sekuestruan
më shumë se 1 kg heroinë gjetur në çantën e shpinës të një
korrieri shqiptar që sapo u ul
në Bari. Kështu, u krijua një
kornizë ligjore gjithëpërfshirëse për të rindërtuar në
detaje tërë zinxhirin e
trafikimit dhe shpërndarjen
e narkotikëve dhe duke marrë parasysh rreziqet e subjekteve të hetuara, Gjykata e
Napolit ka urdhëruar arrestimin e 26 personave (19
italianë dhe 7 shqiptarë).
Lidhur me ekzekutimin e
masave mbrojtëse personale,
Prokurori gjithashtu urdhëroi konfiskimin e të gjithë
pasurive të personave nën
hetim, që nuk justifikohej
nga të ardhurat e ligjshme që
deklaronin.
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SHKRIMTARET NE DIKTATURE
DOKUMENTACIONI
EKSKLUZIVE/ Zbulohet dokumenti i rrallë me letrën e Mehmet Shehut të 9 gushtit 1949, ku ai
informon Enver Hoxhën mbi nisjen e operacionit në Mirditë, pas vrasjes së deputetit Bardhok Biba

Letra për Enverin: Nesër në Mirditë do të
arrestoj 147 burra, 17 janë për pushkatim
Kujtimet e Nikoll Mëlyshit për masakrën e Mirditës, të botuara
në 1976-ën në Detroit të SHBA-ve, ku ishte si emigrant politik
Kreshnik Martinit që
interpretohet nga aktori i ndjerë Sheri
Mita), e ka shkruar këtë
ngjarje në një nga kapitujt e librit të tij "Ngjarje të ndime, të pame
dhe të jetueme", të
botuar në vitin 1976 në
Detroit të SHBA ku ai
jetonte si azilant politik. Ngjarjen në fjalë po
e publikojmë në versionin origjinal (ashtu siç
është shkruar me dialektin e tij të gegërishtes
dhe të folurën e Mirditës së asaj kohe) dhe
me disa shkurtime, pasi
libri i Nikoll Mëlyshit,
është ribotuar edhe në
Shqipëri në vitin 2005,
nga i biri i tij, Lekë
Mëlyshi.

Dashnor Kaloçi

P

lot 66 vjet më parë, më 7
gusht të vitit 1949, në ven
din e quajtur Qafa e Valmirit në rrethin e Mirditës, mbeti i
vrarë në një pritë deputeti i zonës,
Bardhok Biba, i cili mbante, gjithashtu, edhe funksionin e sekretarit të parë të Komitetit të Partisë së
atij rrethi, si dhe gradën e kapitenit të Sigurimit të Shtetit në organet e Ministrisë së Punëve të
Brendshme. Nisur nga detyrat,
postet e funksionet e larta partiake
e shtetërore që mbante Bardhok
Biba asokohe, të kaluarën e tij si
partizan e komunist, ndër të paktit që kishte ajo krahinë ku ende
ishte i fortë ndikimi i derës së Gjonmarkajve, Kapidanëve të Oroshit,
ajo ngjarje bëri bujë të madhe dhe
revoltoi pa masë udhëheqjen e
lartë komuniste të Tiranës. Gjë e
cila bëri që ata të ndërmerrnin një
operacion ushtarak spastrimi në
shkallë të gjerë në krahinën e
Mirditës dhe zonat përreth, ku në
krye të saj u vu vetë ministri i
Punëve të Brendshme, gjeneralmajor Mehmet Shehu. Kjo gjë,
përveç historiografisë zyrtare të
regjimit komunist të para viteve
'90-të si dhe mjeteve të propagandës së asaj kohe, bëhet e ditur edhe
nga një dokument arkivor që publikohet për herë të parë në këtë
shkrim të "Gazeta Shqiptare", ku
Mehmet Shehu, nëpërmjet drejtorit Politik të Ushtrisë, nënkolonel Beqir Ndout, i bën me dije Enver Hoxhës, lidhur me veprimet e
operacionit ndëshkimor që ai kishte planifikuar të ndërmarrë në
Mirditë. Dhe ashtu siç ka shkruar
me dorën e tij në një copë letër
dërguar "Komandantit", Mehmet
Shehu e bëri gjithçka realitet,
duke ekzekutuar plot 14 burra nga
krahina e Mirditës, pikërisht në
vendin ku ishte vrarë Bardhok
Biba, si dhe duke burgosur e internuar me dhjetëra e qindra persona e familje mirditore. Duke
shënuar kështu një nga masakrat
më të mëdha të pasluftës, për sa i
përket numrit të personave të
ekzekutuar për një ngjarje të caktuar, gjë të cilën me dhjetëra familje mirditore do ta vuanin gjatë.
Nisur nga fakti se për këtë ngjarje,

Bardhok Biba pak
para vrasjes së tij
në Mirditë, 1949
që nga ajo kohë dhe më pas deri në
fundin e viteve '80-të, është folur e
shkruar shumë nga historiografia
dhe propaganda e regjimit komunist të Enver Hoxhës, në këtë shkrim po publikojmë "anën tjetër të
medaljes", duke e parë atë nga
këndvështrimi i Nikoll Mëlyshit,
një nga krerët e Lëvizjes dhe Rezistencës Antikomuniste në Mirditë, nga familja dhe fisi, i të cilit pati
disa të ekzekutuar, burgosur dhe
internuar për ngjarjen e vrasjes së
Bardhok Bibës. Kapiten Nikoll
Mëlyshi, babai i Pal Mëlyshit,
(Hero i Popullit) i cili është personazhi real në filmin "Operacioni
zjarri", (Gjin Martini, babai i

Kujtimet e Nikoll
Mëlyshit të botuara në
1976-ën SHBA
BARDHOK BIBA
NE MIRDITE
Bardhok Biba, qi
rrjedh prej një fisi të
Kapidanave të Mirditës,
patë vazhdue shkollën
e mesme në gjimnazin
e Shkodrës, por mbas
dy vjetësh e patën përjashtue për sjellje të
këqia. Ma vonë, me
ndërmjetësinë e Kapidan Gjon Marka Gjonit,
kje pranue në Shkollën
Teknike të Tiranës, ku
më aty u filtrue pak në
doktrinën komuniste.
Ky edhe këtë shkollë e la
përgjys pa krye, dhe filloj tuj shetit der më derë nëpër popull,
kundër vullnetit të babës dhe vëllaut të madh të tij, tue folun
nëpër popullin e Mirditës fjalë të
bukura komuniste mbi përmirësimin e jetës së popullit. Populli
i Mirditës, megjithqë i pashkollë
e kishte kuptue se Bardhoku ishte tuj ba propagandë komuniste,
por mbasi ishte prej fisit të
Kapedanave dhe vetëm ai ishte
në krejt bajrakët e Mirditës, e
nuk kishte tjetër n'atë kohë dhe
se ai djal i ri nuk mund të bahet i
rrezikshëm në t'ardhmen, e bante edhe me gjederë.

Kur Bardhoku u ba 28 vjeç, u
takua me komunistat e Tiranës dhe
u ba komunist i betue. Në kohën e
pushtimit të Shqipërisë nga Italia,
qarkullonte prapë nëpër katunde
Mirdit e Kthellë, tuj u përpjek me
shtij helmin komunist në popull,
por prap nuk ja vënte kush rëndësinë dhe s'kishte mujt me ba
kërkënd me veti, e bile populli i
atyne krahinave filloj tuj e përbuz
dhe ja nepshin nji grim buk si qenit. Shpesh herë e kan pasë në dor
autoritetet e vendit me e kap e me
e zhduk nga jeta, por prap e kan
lanë se është i fisit të Kapedanit.
Kështu Bardhoku përfitoj prej rasteve dhe kur komunizmi i ardhun
nga Shqipnria e Jugut, Bardhoku
i doli përpara Mehmet Shehut në
Lurë dhe Mehmet Shehu, me
formë propagandë, për t'i mbushë
mëndjen popullit, i qetë përapara
një toge partizanësh dhe e pret me
për nder armët, tue i thanë popullit se ky asht i kushërini i Kapëdanit të Mirditës, dhe kur hyni komunizmi në Mirditë, Bardhoku u paraqit si ma i madhi i asaj krahine.
Bardhoku ka pas disa cilësina të
veçanta; në popull gjithmonë paraqitej gjakftohtë, tregohej shumë i
urtë, i ambël në bisedim, shumë i
sgjutë, njeri miklues sa qi me ta pi
gjakun me pambuk; punët i bante
të mbulueme, tue hjedh gurin dhe
tue mësheh dorën, me qëllim që

Enver Hoxha, Beqir
Balluku dhe Medar
Shtylla së bashku me
prindërit e Bardhok
Bibës, pak pas vrasjes
së tij në Mirditë, 1949
fajet t'ua ngarkonte komunistave
jugorë të Mirditës.
Bardhoku kryesonte nënprefekturën e Shën Palit të Mirditës dhe
kishte fuqi ushtarake të shumta në
dispozicion, të cilat ia kishte dhanë
me letër të bardhë Mehmet Shehu
për ekzekutimin e urdhnave të tij.
Me dhelpni e kopili i rrente disa të
rinj e prej tyre përfitonte për çështje zbulimi, mbi lëvizjet e kundërshtarëve të vëndit. Parashifej se ai
do të shtinte në dorë rininë e Mirditës dhe Kthellës. Një pjesë e popullit nuk i kuptonte ende të zëzat
e Bardhok Bibës, e mendojshin se
asht ashtu siç tregohej para tyne
dhe se gjoja ai po i pshtonte disa
njerëz nga litari prej rrezikut të
vdekjes, sepse ashtu ishte metoda
komuniste që zhvillonte ky tip në
popull. Masa e populli, sidomos rinija, nuk kishte mbërritë ende me e
kuptue se ai ishte xhelati që u kishte pij gjakun e sa qindra bashkëvllazënve të vet në rajonin e Mirditës e të Kthellës, tue pushkatue
njerëz të pa procese dhe pa gjyqe,
burgime, rrahje shtazore, internime, grabitje dhe zhdukjen e moralit malësuer, tue mobilizue vajza
dhe gra të reja nëpër brigade punet. E komunistat për të zhdukë
doket dhe zakonet e vëndit, i dërgojshin të rejat katundare të zeza
me ba këngë dhe valle
në çdo orë pushimi dhe
për ma keq dhe zi, komisari i puntoris, caktonte një burrë dhe një
grue si në punë ashtu
dhe në banesë…?! E sa
të tjera këso lloj punësh
të zezash. Në të tilla raste, Bardhok Biba dërgonte dhe gruen e vet,
Mrikën, për me u duk
para popullit i sinqertë.
Të gjitha këto mënyrë
të shkatërrimit moral,
zbatoheshin me urdhër
e fir më të Bardhok
Bibës. Bardhoku vazhdonte me metodat e
veta; gjithmonë masakrimet në popull me urdhër të kapasapëve të
kuq të Tiranës, sepse
populli i krahinave
tona ishte konsiderue prej Hox- 
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jraktarit dhe Ndue Mëlyshi në
grupin e Preng Dod Gjinit.
LIDHJ
AK
OMBET
ARE E
LIDHJA
KOMBET
OMBETARE
MALEVE DHE VRASJ
A
VRASJA
E BARDHOK BIBES
Në natën 6 gusht 1949 u
mblodhën bashkë 53 luftatarë, në
pikën e caktueme, Shqopa e Munegjës Mirditë. Më datën 7 Gusht
1949, në orët e mëngjezit, Nënkomiteti Krahinuer i Mirditës, merrë një lajm: qi Bardhok Biba atë
ditë do të kalonte prej katundit Simon për në Shën Pal të Mirditës!
Informta e lajmëtarit kje e ekzakte:
Bardhoku kishte qenë me mbajtë
një konferencë në Kaçinar, prej
andej udhtonte me 30 polic roje për
në Simon, Peshqesh, Shën Palë.
Nënkomiteti i Mirditës, që ndodhi në Shqopën e Munegjës, menjëherë mori një vendim dhe pa
humb kohë dërgoi organin e
shpagimit me i vue pritat në
pr ruen e Valmirit. Organi i
shpagimit zbatoi urdhënin: vrau
Bardhok Bibën dhe pranë kufomës
së tij la letër-vendimin me firmën
Kryetarit të Nënkomitetit Krahinuer të Mirditës. Bardhoku u vra në
orën 2 mbas dreke të datës 7 Gusht
1949 dhe ky grup, 53 vetësh, mbasi
bani këtë aksion, niset fill për
Jugosllavi. Më datën 7 Gusht 1949,
hësh dhe Shehut, një popull
fajtor?! Dhe si të tillë të pabindun, e kishin dënue gjithë popullin mbarë. N'ë anë tjetër, Bardhok
Bibës, kur i paraqitej rasti bante
edhe hakmarrjet e veta personale
dhe nuk mundi me ja korigjue
kush. Kështu që i shpërvoli krahët
dhe i zhyti në gjakun e pastër të
vllazëneve të vet të pafajshëm, për
me fitue mirbesimin prej Partis
dhe për të qenë anëtar i Komitetit
Qëndror të kryekasapëve të Tiranës, e me sigurue pozitat e veta
si kryetar i Komitetit të Partisë
Komuniste në Mirditë e Kthellë,
deputet i krahinës dhe me gradën
Kapiten i Sigurimit në Mirditë.
Megjithse në një situatë të vështirë, Ndue Pjetër Gjonmarkaj dhe
Ndue Mëlyshi, bashkë me shokët
e tyne, me shumë vuejtje dhe
sakrifica, mundën me ba një
mbledhje për të gjithë luftëtarët e
malit të Mirditës, të Kthellës dhe
të Lezhës më datën 1 korrik 1949
në Shqopën e Munellës-Mirditë.
Në këtë mbledhje muerën pjesë si
kryetar çetash; Ndue Bajraktari,
Mark Dod Lleshaj, (Gjini), Marka
Jak Bajraktari, Ded Kolziu, Llesh
Marka Tuci, dhe Gjok Dod Përbrunga. Muerën pjesë dhe 60
luftëtarë dhe kaluan bashkë pa u
nda për dy ditë. U muerën vesh



Enver Hoxha së bashku me prindërit e Bardhok
Bibës pak pas vrasjes së tij në Mirditë, 1949
mirë për gjëndjen e kritikëshme
dhe humbjen e luftëtarëve në
luftën e përditëshme. Si do që kje,
vendosën; ripërtëritjen e Nënkomitetit Krahinor të Mirditës, që ishte for mue prej Dr. Mark Gjon
Markajt në mars 1945 dhe mbas
humbjes së Markut më 14 qershor
1946, të vazhduem prej Llesh
Gjomarkut me 10 gusht 1946, mbas
humbjes së Lleshit më 9 gusht
1947, prej kryetarëve të çetave në
tetor 1948, në Kodrën e Rrëshenit
të Kthellës, tue i zëvëndësue me;
Ndue Bajraktarin, Frrok Mëlyshin,
Marka Jak Bajraktarin, Marka Dod
Lleshin, Preng Dod Gjinin. Në një
mbledhje tjetër me 1 korrik 1949,
u ba riformimi kështu:
Ndue Pjetër Gjomarkaj
si kryetar, Ndue Bajraktari si nënkryetar,
Ndue Mëlyshi, Marka
Dod Lleshaj, dhe Marka Jak Bajraktari,
anëtar të shtrenjtë (të
ngushtë). Luftërarët e
tjerë, anëtarë të gjanë.
Mbas përfundimit të
këtij
rifor mimi,
mbledhja vendosi edhe
njëherë dënimin dhe
ekzekutimin e Bardhok
Bibës, për të hjek qafe
këtë njeri kaq të rrezikshëm të Mirditës.
U
caktue
një
mbledhje e dytë për
datën 7 Gusht 1949 dhe
me kaq u shpërndanë
çetat nëpër drejtime të
ndryshme. Ndue Pjetër
Gjonmarkaj muer pjesë
në grupin e Ndue Ba-

kalojnë kufinin dhe pa dam hyjnë
në Jugosllavi. Bashkë me Bardhokun u plagosën edhe dy polic
vendas që mobilizojshin popullin
si punëtorë për me i dërgue në
punë të detyrueshme.
OPERA
CJONI NE MIRDITE
OPERACJONI
PER HAKMARRJEN
E BARDHOK BIBES
Qeverija komuniste e Tiranës
tue marr si shkak hakmarrjen e
Bardhok Bibës (por jo pse iu dhimbtë aq tepër ose patë nevojë për
Bardhok Bibën, pse ma vonë
ndoshta do ta vriste ajo vetë, si
shumë gjerarkë të tjerë të mëparshëm), kështu që dërgoi reparte
të forta ushtarake nga Tirana, për
të ba një operacjon në stil të gjanë
në Mirditë. Vetëm e vetëm për të
ba hata n'ë atë popull kreshnik të
Gjergj Kastriotit (HERO). Në këtë
operacjon ka marrë pjesë Divizjo-

ni i parë që ishte me
qëndër (fushimi) në Qafë
Shtambë e qi komandohej
prej kolonel, Hito Çakos
nga Vlora, si dhe Brigada
Specjale, qi ishte në Mirditë për ndjekjen e
Luftëtarëve të Lirisë, e komandohej prej Majorit,
Luftar Bolena nga Vlora.
Operacjoni drejtohej
kryesisht prej vetë kasapit
të kuq, Mehmet Shehut,
bashkë me nënministrin e
Brendshëm, Kolonel Kadri
Hazbiu, me detyrë nënko-

mandant operacjoni. Në operacjon
kanë marrë pjesë si vëzhguesa dy
kolonela rusë; Sovoloski dhe Voleskini (me gjak shqiptari s'i ngini).
Ngjarjet e zeza të zhvillueme në
atë operacjon janë këto: kanë arrestue në masën e popullit të Mirditës e të Kthellës, ma tepër se 500
burra, kanë internue, gra e fëmijë
nëpër kampet e internimit në Tepelënë dhe në Lushnje, ma tepër
se 300 shtëpi familje. 400 burra i
kanë nisë nëpër burgje terror të
Shkodrës, 100 të tjerë janë dënue
randë, me burgime të gjata.
Më datën 18 Gusht 1949 janë
ekzekutue në vëndin ku asht vra
Bardhok Biba, pa i gjykue aspak,
këta persona të pafajshëm: janë 14
fatosa nga më të mirët e kësaj krahine: Llesh Mëlyshi, Nikoll Bardhok Bajraktari, Bardhok Dod Lleshaj, Gjergj Keq Belshi, Dodë Mar-

ka Biba, nga Kthella: Ded Preng
Gjomarkaj, Nikoll Llesh Nikolli,
Preng Shkurti, Gjin Kaçi, Ndoc
Gjet Palaj, Frrok Mata, Marka
Ndrec Marku, Ded Paloka, Zef Vila
nga Mirdita.
Prej këtyne 14 personave, 4 janë
vjerr në konop në vëndin ku është vra bardhok Biba dhe po në atë
vënd 10 të tjerë janë pushkatue të
lidhun me konop, nga dora gjaksore e ……..i cili i mori leje Mehmet Shehut për t'iu dhanë vëllazënvet të krahinës së vet, nga një
plumb ballit….?!
Fatosat e vramun e të pushkatuem, qi i ndua Mehmet Shehu nga
gjini i familjes së tyne, të gjithë
grumbull i hodhën në një gropë,
ende ishin ma se gjysa gjallë, e pa
u dalë shpirti dhe... pastaj janë
mbule me dhe.
Në ekzekutimin e këtyne 14 fatosave kanë mbledh popullin burra dhe gra, Mirditas e Kthellas ma
tepër se 2000 vetë, dhe Mehmet
Shehu ka mbajtë një fjalim dhe
asht betue në "Vorrin e Bardhok
Bibës", se pa i mbushun 101 të
pushkatuem në Mirditë për (gjoja)
hakmarrjen e Bardhokut, nuk
kam me e lëshue Mirditën dhe
Kthellën, dhe as që nuk e laj të lirë
nga operacjoni. Ndoshta fati i atij
populli të pafajshëm kreshnik, luejti një rol të jashtëzakonshëm, për
me pshtue gjithë ai popull pa u
pushkatue, sepse pikërisht më
datën 18 Gusht 1949, ushtrije
greke bani provokime në kufinin
Greko-Shqiptar, me rastin qi ajo
shkuli nga pozicjonet e malit
Gramoz, komunistat e vet Grekë të
cilët hikën nga ushtrija greke dhe
hynë për të shpëtuar kokën në
Shqipni, në zonën e Bilishtit.
Kështu ushtrija greke dashti me i
ndjek komunistat e vet disa km.
nëpër tokën shqiptare, por organizatorët e misjonit amerikan nuk e
lejuen. Megjithatë alarmi u ba dhe
Tirana u friksue dhe kërkoj me
urgjencë Mehmet Shehin me Divizjonin e Parë që ishte në Mirditë, që të paraqitet në Tiranë dhe
prej aty u nis për me shkue në
kufinin e Grekut. Kështu qi në
Mirditë mbetën vetëm Brigadat
specjale që ishin ma përpara për
ndjekjen e luftarëve të malit.
(vijon nesër)

12 - AKTUALITET

E martë 14 Nëntor 2017

74-vjeçari Brahim Facaj ndërroi jetë dje në QSUT

Varrosi në oborr të bijën, vdes pas
21 vitesh babai vrasës
Foto ilustruese

TIRANE
TIRANE- Gjatë së dielës
në reanimacionin e QSUT-së
ka vdekur 74-vjeçar Brahim
Facaj, i cili vuante dënimin
për vrasjen e vajzës së tij.
Nga veprimet e kryera rezulton se vdekja e Facaj ka
ardhur nga shkaqe natyrale.

Emri i tij tronditi mbarë
opinionin publik në vitin
2006, kur u zbulua se ai së
bashku me bashkëshorten
Nurijen ishin autorë të
vrasjes së vajzës së tyre,
Afërditës, vetëm 20 vjeç. Ata
e kishin vrarë vajzën në vitin

1996 pas kthimit të saj nga
Italia dhe e kanë varrosur
vetëm disa metra nga shtëpia
e tyre. Ata kanë bërë të pamundurën që ky krim të mos
zbulohej. Pas hetimeve të
vazhdueshme të policisë, rasti është zbuluar dhjetë vjet

pas vrasjes, respektivisht në
vitin 2006. Gjykata e Shkodrës ka dhënë vendimin për
Brahim e Nurije Facajn nga
fshati Drisht i komunës Postrribë në Shkodër, të akuzuar "për vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim" dhe "fshehje të
krimit". Për babanë e viktimës, Brahim Facaj, gjykata ka vendosur 25 vjet burg,
ndërsa për bashkëshorten e
tij, njëkohësisht njerka e
viktimës, ka vendosur 15
vjet burgim.

HETIMET/ Punonjësja e policisë i dorëzon shumën e parave shefit të ALUIZNI-t në Laprakë

Morën rryshfet për legalizim, pranga 4 zyrtarëve
Prokuroria: Përfituan 6 mijë euro, akuzohen për korrupsion
TIRANË

K

atër persona mes të
cilëve tre zyrtarë
janë ndaluar dje me
urdhër të Prokurorisë së Tiranës nën akuzën e "korrupsionit pasiv" dhe "korrupsionit aktiv" në një proces legalizimi. Të ndaluar nga
policia janë Klea Sala,
punonjëse policie, e cila ishte aplikante për legalizim,
B. Belli punonjëse e ZVRPP
(Hipoteka Tiranë), M.
Bezhani, përgjegjës zyre
ALUIZNI në Laprakë dhe S.
Musallaj. Sipas njoftimit të
prokurorisë, punonjësja e
policisë, Klea Sala ka aplikuar për legalizimin e një
ndërtese, duke u lidhur me
sekserin e identifikuar si
S.Musallaj. Mësohet se
punonjësja e policisë i ka
dorëzuar 6 mijë euro shefit
të ALUIZNI-t në Laprakë
për mes punonjëses së
Hipotekës, B.Belli, ndërsa
dje ka marrë lejen e legalizimit në bazë të aplikimit të
kryer nga nëna e saj në vitin
2014.

HETIMI
Në bazë të veprimeve procedurale të kryera nga
Prokuroria e Tiranës, nisur
nga informacioni i referuar
nga Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit, rezulton se
shtetasja M.S. ka aplikuar
për lejen e legalizimit të një
ndërtimi pa leje, në zyrat e
ALUIZNI-t, Tiranë, në vitin
2014. Prej asaj kohe, ajo nuk
ka marrë asnjë përgjigje për
aplikimin e saj. Për të verifikuar ecurinë e aplikimit,
është interesuar vazhdimisht edhe vajza e aplikueses, shtetasja K. Sala, e
cila është efektive në Drejtorinë Vendore të Policisë
Tiranë, në sallën operative.
Kjo e fundit është njohur me
shtetasen S.Musallaj, e cila
e ka siguruar se kishte njohjet e duhura për të mbaruar punën me dokumentet. S.
Musallaj ka vendosur kontaktet ndërmjet të interesuarës, K. Sala dhe një
punonjësve të Hipotekës së
Tiranës, B. Belli. Kjo e fundit, pasi ka konsultuar letrat
e aplikimit të bëra nga nëna

Nuk iu bind urdhrit,
policia greke qëllon
22-vjeçarin shqiptar

Prokuroria e Tiranës
e K.Salës, mësohet të ketë
thënë se nuk ishte punë që
e mbulonte institucioni i saj
(Hipoteka).
Gjithsesi,
punonjësja e Hipotekës i ka
thënë të interesuarës se
kishte një mikun e saj tek
ALUIZNI-i i Tiranës, dega
Laprakë, e konkretisht, shtetasin M.Bezhani. Pas disa
komunikimeve ndër mjet
personave të mësipërm, është rënë dakord që e interesuara, shtetasja K.Sala, të

paguante shumën prej 6
mijë eurosh tek shefi i ALUIZNI-t për Laprakën, M.
Bezhani. Shuma e parave, në
formë ryshfeti është dorëzuar nga shtetasja K.Sala tek
punonjësja e Hipotekës,
B.Belli, në datën 12 nëntor
2017. Shtetasja B. Belli është takuar pasditen e së dielës
me shtetasin M. Bezhani,
duke i dorëzuar shumën e
parave. Në vijim të kësaj
"pagese", ditën e djeshme,

aplikuesja K.Sala ka marrë
lejen e legalizimit në bazë të
aplikimit të kryer nga nëna
e saj në vitin 2014. Prokuroria e Tiranës ka qenë në ndjekje dinamike të kësaj situate dhe pasditen e djeshme
ka kryer ndalimet e shtetasve, K. Sala, punonjësve policie (aplikante); B. Belli,
punonjëse e ZVRPP (Hipoteka) Tiranë; M. Bezhani,
përgjegjës zyre ALUIZNI,
Laprakë, Tiranë; S. Musallaj.

GREQI - Një 22-vjeçar
shqiptar është plagosur me
armë zjarri nga policia greke
ditën e djeshme. Ngjarja ka
ndodhur në aksin rrugor
Ksanthi-Kavala. Sipas autoriteteve greke, policia i ka
bërë shenjë që të ndalojë
mjetin, por drejtuesi jo
vetëm që nuk i është bindur, por ka shtuar shpejtësinë. Sipas të pranishmëve
në vendngjarje, i riu shqiptar ka tentuar t'i marrë
nga brezi armën policit. Në
këtë moment kolegu i tij ka
qëlluar fillimisht me armë
në ajër, e më pas në drejtim
të personit 22-vjeçarit shqiptar, duke e plagosur me
dy plumba në trup. Nga kontrolli i ushtruar në mjet ka
rezultuar se ai transportonte 10 shtetas pakistanezë.

EXPRESSION OF INTEREST NOTICE (EOI)
TENDER NOTIFICATION
“Training Centre Furniture” in the frame of the project:
“Direct funding to INSTAT for procurement of IT-equipment
and establishing the training centre.”
Sida contribution 55020289
Institute of Statistics of Albania intends to award a supply contract for “Training Centre Furniture” for the project funds: “Direct funding to INSTAT for procurement of ITequipment and establishing the training centre.” in Tirana, Albania.
The project is financially supported by the Government of Sweden represented by the
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).
The tender dossier is available from 24.10.2017 at www.instat.gov.al, www.app.gov.al
The deadline for submission of tenders is November 23, 2017, 11:00 hrs local time, at
Institute of Statistics of Albania, Bul. Zhan D’Ark, Nr. 3, Tirana, Albania.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the
www.instat.gov.al and https://www.kommersannons.se/sida/.
Tenderers may request clarification on any of the documents of the Tender not later
than 14 days before the deadline for submission of bids.

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),
HQ Procurement Service is making initial preparations to contract
AUCTIONEERING SERVICE PROVIDERS for different regional operations.
The services must meet the following specifications:
1. Full compliance with prevailing national and international regulations;
2. Availability of services in one or more country listed in Annex A of EOI;
The deadline to respond to this EOI is 30/11/2017
Interested parties can obtain the relevant invitation document through one of
the following means:
1)
Downloading the docs from https://www.ungm.org/Public/Notice/63730
2)
Send an email to vivanco@unhcr.org and request the package via email
For any inquiry or questions on the EOI process or the content in the
package, please contact:
VIVANCO@unhcr.org
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Bien poshtë pretendimet, rezultatet e analizave i dorëzohen Prokurorisë së Krimeve të Rënda

"Vrasësi i gjyqtares është i aftë mendërisht"
Ekspertiza: Fadil Kasemi ka qenë i vetëdijshëm për krimin
EKSPERTIZA
Biznesmeni Fadil
Kasemi që i mori
jetën gjyqtares
Hafizi më 31 gusht
të këtij viti, ka qenë
i vetëdijshëm gjatë
dhe pas kryerjes së
krimit, ky është
rezultati i
ekspertizës mjekoligjore. Vetë avokati
mbrojtës kishte
kërkuar kryerjen e
ekspertizës.

TIRANË

N

uk vuan nga prob
leme mendore", ky
është rezultati i ekspertizës mjeko-ligjore për
Fadil Kasemin, autorin e
vrasjes së ish-bashkëshortes
së tij, Fildez Hafizi. Biznesmeni 53-vjeçar që i mori
jetën gjyqtares Hafizi më 31
gusht të këtij viti, ka qenë i
vetëdijshëm gjatë dhe pas
kryerjes së krimit. Akt-ekspertimi psikiko- ligjor është kryer pranë Institutit të
Mjekësisë Ligjore, Tiranë.
Ekspertiza është dorëzuar
në Prokurorinë e Krimeve të
Rënda. Vetë avokati mbrojtës
i Fadil Kasemit kishte
kërkuar kryerjen e ekspertizës, me pretendimin se klienti i tij nuk ka qenë i aftë
mendërisht kur ka vrarë ishbashkëshorten. Prokuroria
për Krimet e Rënda akuzon
Fadil Kasemin për veprën
penale të "Vrasjes për shkak
të marrëdhënieve familjare", për të cilën parashikohet dënim nga 20 vjet deri në
burgim të përjetshëm.

Viktima, Fildez Hafizi

VRASJA E
GJYQTARES HAFIZI
Me datë 31.08.2017, rreth
orës 13:50, në rrugën "Xhanfize Keko", Tiranë, shtetasja
Fildez Hafizi ka dalë nga
parukeria dhe është futur
brenda në automjetin e saj
të parkuar aty pranë. Në
këtë kohë është afruar ishbashkëshorti i saj, shtetasi
Fadil Kasemi me një pistoletë në dorë dhe ka qëlluar
me ar më në drejtim të

gjyqtares Hafizi, duke e lënë
të vdekur në vend. Më pas
53-vjeçari me pistoletën në
dorë i ka dalë përpara një
automjeti të rastit që po
udhëtonte në drejtim të
rrugës Bardhyl, të cilit i ka
thënë se kishte vrarë bashkëshorten e tij dhe nën
kërcënimin e ar mës i ka
kërkuar atij që ta largonte
nga vendi i ngjarjes duke
hipur brenda në automjet.
Gjatë udhëtimit shoferi i

automjetit ka përshkuar
rrugën që të dërgonte pranë
Komisariatit të Policisë nr.1
Tiranë. Në kohën që i është
afruar Komisariatit shtetasi
K.T. e ka futur menjëherë
automjetin e tij brenda në
ambientet e Komisariatit të
Policisë. Në këtë moment
janë afruar menjëherë
punonjësit e policisë, të cilët
kanë ndërhyrë dhe kanë
bërë kapjen në flagrancë të
shtetasit Fadil Kasemi duke

Vrasësi, ish-bashkëshorti Fadil Kasemi
i hequr armën pistoletë që
mbante në duar. Ndërkohë
një ditë pas vrasjes së
gjyqtares Fildeze Hafizi, nga
ish-bashkëshorti i saj, ka
qenë vajza e mitur, e cila ka
bërë një postim prekës në
rrjetin social "Facebook". Në
mesazhin e saj, e bija e
gjyqtares Fildeze Hafizi shkruan se e ëma tashmë është
një engjëll që i ruan, ndërsa
shprehet se i ati i saj është
një monstër që nuk meriton

as të marrë frymë. "Kushdo
që e njihte mamin tim e
adhuronte kurajën forcën
inteligjencën dashurinë e saj
për jetën dhe zemrën e saj të
pastër. Vetëm ne e dimë se si
rrinte me frikë kur iknim
çdo fundjavë te i ashtuquajturi "babi" që ka qenë dhe
gjithmonë do të jetë një monstër që nuk meriton të marri frymë", ka shkruar ndër të
tjera në postimin e saj e bija
e gjyqtares së ndjerë.

SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE 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 Vendimin e Kuvendit nr. 94/2017
"Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të
institucioni i Komisionerëve Publikë", shpall vendet vakante për pozicionet:
Specialist Financë/Buxheti (III-b)
Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
Të zotërojë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Ekonomi, Dega Financë.
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion.
Të ketë njohuri në programet financiare si: Alpha/Financa 5 etj.
Specialist i Burimeve Njerëzore (III-b)
Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
Të zotërojë diplomë të nivelit "Master Shkencor".
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
Të ketë të paktën 4 vite përvojë pune në fushën e burimeve njerëzore.
Specialist IT (III-b)
Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
 Të zotërojë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Inxhinieri Informatike,
Informatikë, Teknologji informacioni etj.
 Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
 Të ketë njohuri shumë të mira në administrimin e sistemeve si Active Directory,
Outlook Mail Client
 Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe infrastukturën e rrjetit.
 Të ketë njohuri bazë për panelet e administrimit të faqeve web (WordPress,
Drupal, Joomla etj).
 Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
Specialist Protokoll/Arkive (IV-b)
Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
Të zotërojë diplomë të nivelit "Master Shkencor".
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
Të ketë të paktën 3 vite përvojë pune në profesion.
2 sekretare pranë Komisionerëve Publikë (kategoria e pagës sipas VKM nr. 187/2017)
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
Të zotërojë diplomë të nivelit "Bachelor".
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike Microsoft Office.
Eksperienca në punë përbën avantazh.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME
Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e nenit 6 të ligjit Nr. 84/2016 "Për Rivlerësimin kalimtar të
gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ".
Kandidatët duhet të kenë aftësi për t'u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në afate
kohore të limituara.
Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen në një nga format e dhëna më poshtë:
Paraqitjes së kërkesës dorazi nga aplikanti nga data 20 deri 24 Nëntor, së bashku me
dokumentet përkatëse, pranë institucionit të Komisionerëve Publikë, në adresën: Godina
e ish-Lidhjes së Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë nga e Hëna në të Premte, ora:
12:00-16:00.
 Dërgimin e kërkesës sëbashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës pranë
institucionit të Komisionerëve Publikë në adresën: Godina e ish Lidhjes së Shkrimtarëve,
Rruga e Kavajës, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 27 Nëntor
2017 dhe të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga zyra postare. Institucioni i
Komisionerëve Publikë do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar.
Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon të mbyllura në zarf, 1 kopje të dokumenteve të
mëposhtme:
Jetëshkrimin profesional përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe
adresën postare;
Fotokopje e dokumentit të identifikimit (letërnjoftim, pasaportë, kartë identiteti)
Dokumentat (diplomë, librezë pune, vërtetime, dëshmi, vetdeklarim, certifikata, trajnime
etj) fotokopje ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur
paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit
në fuqi.
Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal
(Vërtetim nga Gjykata, Vërtetim nga Prokuroria, Dëshmi e gjendjes gjyqësore)
Vërtetim nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
Një rekomandim nga punëdhënësi;
Raport që verteton se eshte në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën
përkatëse;
Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme.
Kandidatët që plotësojnë kriteret formale dhe kanë depozituar dokumenta të fotokopjuara,
përpara intervistës i parashtrojnë Komitetit ad-hoc dokumentat e njësuara ose ato origjinale.
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Aida Hudhri: 5 hapat që duhet të ndiqni për t'u bërë pjesë e universiteteve në SHBA

Voltiza Duro

P

rej më shumë se një
muaji, Shtetet e
Bashkuara
kanë
hapur aplikimet për të
gjithë ata që dëshirojnë të
ndjekin studimet në universitetet amerikane. Ambasada amerikane bën me
dije se kjo është J ava
Ndërkombëtare e Arsimit e
vitin e kaluar pati një rritje
me 10% të studentëve shqiptarë në universitetet e
SHBA-ve. Sipas njoftimit të
publikuar në faqen zyrtare
të ambasadës, të gjithë kandidatët duhet të drejtohen
në Qendrën Informative të
Arsimit Amerikan në Shqipëri për të marrë një infor macion të detajuar. Në
një intervistë për "Gazeta
Shqiptare", Aida Hudhri,
këshilluese edukative në
këtë qendër fton të gjithë të
interesuarit që të bëhen
pjesë e aktiviteteve që do të
zhvillohen përgjatë kësaj
jave, ku mund të përfitojnë
edhe një bursë në vlerën 5
mijë dollarë.
Çf
arë është J
av a e Ar
Çfarë
Ja
Ar-simit Ndër
k ombëtar?
Ndërk
Java e Arsimit Ndërkombëtar është një mundësi
mbarë botërore për të festuar të mirat e arsimit dhe
shkëmbimit ndërkombëtar.
Kjo iniciativë e Departamentit të Shtetit të SHBA
dhe Departamentit Amerikan të Arsimit është pjesë
e përpjekjeve për të promovuar programet që përgatisin amerikanët për një mjedis global dhe tërheqin
liderët e ardhshëm nga jashtë për të studiuar, mësuar
dhe shkëmbejnë eksperiencat. Këtë vit kjo javë do të
festohet nga data 13-17 nëntor.
Cilat janë disa nga akt iivitetet
vitetet që do zhvillojë
"Education USA" gjatë
kësaj ja
ve?
jav
Zyra e "Education USA",
e cila financohet nga Ambasada amerikane do të org anizojë një sërë aktivitetesh, më i rëndësishmi
gjatë kësaj jave është
Panairi Virtual i Kolegjeve,
i cili do të zhvillohet më
datë 15 nëntor, ng a ora
10:00-22:00, ku të gjithë të
interesuarit mund të bisedojnë në kohë reale me përfaqësuesit e universiteteve
pjesëmar rëse në panair.
Gjithashtu, të gjithë pjesëmarrësit në këtë panair që
vizitojnë faqet e 5 universiteteve mund të bëhen
pjesëmarrës për të fituar
një bursë në vlerën 5 mijë
dollarë. Këtë javë fillon dhe
Panairi i Librit, ku çdo vit
ne jemi pjesë e stendës së
Ambasadës amerikane.
Kështu që ftoj të gjithë të
interesuarit për të vizituar
stendën dhe për të marrë
më shumë informacion mbi
studimet në Amerikë.
Kush mund të a
plik
ojë
aplik
plikojë
për të studiuar në SHBA?

Ambasada amerikane: Java e Arsimit
Ndërkombëtar, ja ku duhet të aplikoni
Këshilluesja: Kush e fiton bursën 5 mijë dollarëshe

Aida Hudhri, këshilluese edukative

BURSA
"Të gjithë
pjesëmarrësit në
këtë panair që
vizitojnë faqet e 5
universiteteve
mund të bëhen
pjesëmarrës për të
fituar një bursë në
vlerën e 5 mijë
dollarëve. Këtë
javë fillon dhe
Panairi i Librit, ku
çdo vit ne jemi
pjesë e stendës së
Ambasadës
amerikanë. Kështu
që ftoj të gjithë të
interesuarit për të
vizituar stendën
dhe për të marrë më
shumë informacion
mbi studimet në
Amerikë", - u
shpreh Hudhri.
Ndryshe nga Shqipëria,
ku çdo procedurë regjistrimesh në universitete është
e rregulluar nga Ministria
e Arsimit dhe është njësoj

5 HAPAT E APLIKIMIT
PËR STUDIME NË SHBA:
- Shqyrto alternativën më të mirë për arsimim.
- Përfundo dokumentacionin për aplikim.
- Financo studimet, duke aplikuar për bursë.
- Apliko për vizë studenti.
- Përgatit udhëtimin për në USA.
për të gjitha universitetet,
në Amerike, universitetet
janë më të pavarura për sa
u përket kritereve të pranimit që vendosin dhe data
e aplikimit. Kjo do të thotë
që secili universitetet në
Amerikë ka kriteret e veta
të pranimit dhe afatet e
veta të aplikimit. Të gjithë
që përmbushin këto kritere
të aplikimit mund të aplikojnë në universitete.
Cila është ndihma që u
ofron studentëve "Education USA"?
Instruktorët tanë i orientojnë dhe qartësojnë aplikantët që të ndjekin në
mënyrë vijuese hapat e duhur. "Education USA" e ka
thjeshtësuar të gjithë procesin, duke e përmbledhur
në pesë hapa.
Cilat janë 5 hapat që duhen ndjekur?
Hapi i parë është gjetja
e universitetit. Në Amerikë
ka mbi 4,500 institucione të
arsimit të lartë, që ndahen
në kolegje 2-vjeçare, universitete dhe kolegje 4vjeçare. Hapi i dytë është financimi i studimeve. Stu-

dentët shqiptarë mund të
aplikojnë për bursa të plotë
dhe bursa të pjesshme.
Hapi i tretë është procesi i
aplikimit. Në momentin që
dokumentet i keni gati,
mund të bëni aplikimin me
postë të thjeshtë ose elektronike, në varësi të
kërkesës së universitetit.
Hapi i katërt është aplikimi
për vizë. Në momentin që
vjen dokumenti i pranimit
nga universiteti, mund të
aplikoni për vizën studentore F1. Hapin e pestë është takimi para nisjes për në
Amerikë.
Çfarë duhet të dinë studentët para se të nisen në
Shtetet e Bashkuara?
Ne organizojmë një
takim para nisjes mbi jetën
studentore dhe kulturore
në Amerikë. Gjithmonë
ftojmë studentë shqiptarë
që janë duke studiuar në
Amerikë për të qenë folësit
e takimit, pasi ata janë personat më të përshtatshëm
për të informuar mbi gjërat
që i kanë kaluar vetë, si studentë ndërkombëtarë.
Cilat janë kriteret që

KRITERET
"Përsa u përket
kritereve të
pranimit, është në
varësi të
universitetit.
Megjithatë, në vija
të përgjithshme
janë: formulari i
aplikimit, tarifa e
aplikimit (nëse ka),
provimet e TOEFL
dhe SAT, letra
rekomandimi, eseja,
aktivitetet
jashtëshkollore,
vërtetim bankar, etj.
Provimi i TOEFL
është provimi që
mat nivelin e gjuhës
angleze, ndërsa SAT
janë provime mbi
matematikën dhe
gjuhën angleze",
tha këshilluesja.
duhet të për
mb
ushin kanpërmb
mbushin
didatët?
Nuk ka kriter moshe. Përsa u përket kritereve të pranimit, është në varësi të

universitetit. Megjithatë,
në vija të përgjithshme
janë: formulari i aplikimit,
tarifa e aplikimit (nëse ka),
provimet e TOEFL dhe SAT,
letra rekomandimi, eseja,
aktivitetet jashtëshkollore,
vërtetim bankar etj.. Provimi i TOEFL është provimi
që mat nivelin e gjuhës angle ze, ndërsa SAT janë
provim mbi matematikën
dhe gjuhën angleze.
Sa studentë pranohen
brenda një viti për të stud i u a r n ë u n iiv
versitetet
amerikane?
Nuk ka një numër të caktuar të studentëve që pranohen brenda një viti. Madje, numri i studentëve shqiptarë që aktualisht studiojnë në Amerikë është në
rritje. Vjet kishim 705 studentë shqiptarë, këtë vit
kemi 781 studentë shqiptarë që studiojnë në
Amerikë.
Cilat janë degët ku kandidatët mund të aplikojnë?
Për të gjitha degët, madje edhe degë që në Shqipëri, ende nuk ka. Drejtësia dhe Mjekësia janë dy
nga degët që kanë një
rrugëtim ndryshe nga Shqipëria. Shumë universitete lejojnë edhe studimin e dy degëve njëkohësisht, në mënyrë që studenti të jetë më i kompletuar
për tregun e punës.
A janë vendosur tarifa
aplikimi?
Normalisht që ka tarifa
aplikimi. Zakonisht tarifa
totale e studimit përbëhet
nga taksa e shkollës dhe nga
shpenzimet e jetesës.
Po bursa a ofrohen dhe
kush mund t'i përfitojë
ato?
Hapi i dytë i aplikimit
është financimi i studimeve. Një pjesë e financimit mund të jetë edhe
ndër mjet bursave. Bursat
ndahen në bursa merite
dhe bursa nevoje. Bursa e
meritës u akordohet studentëve të shkëlqyer si në
rezultatet e gjimnazit, edhe
në provimet e TOEFL dhe
SAT. Gjithashtu, çdo dokument i dosjes së aplikimit
do të vlerësohet për të arritur në vendimin nëse e
meriton bursën e meritës.
Ka gjithashtu universitete
që ofrojnë bursa nevoje për
studentët ndërkombëtarë.
Në momentin që studenti
që është pranuar, tregon që
nuk ka mundësi të paguajë
universitetin, atëherë universiteti mund t'i akordojë
një bursë nevoje.
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Anëtarët e Shoqatës së Fëmijëve
dhe të Rinjve me Diabet

"Kostot e trajtimeve të papërballueshme, shkojnë deri në 350 mijë lekë në muaj"

Voltiza Duro

P

rej 2 muajsh 25-vjeçar
ja nga kryeqyteti po
bashkëjeton me diabetin, duke u përpjekur fort në
betejën që ka nisur kundër
tij. Në ditën botërore kundër
diabetit, vajza me inicialet
T.N., në një intervistë ekskluzive për "Gazeta Shqiptare" tregon momentet e
para kur mori lajmin që i
përmbysi gjithë botën. Me
lot në sy, ajo tregon se shpenzimet që i duhen për
mjekimin e përditshëm janë
shumë të mëdha krahasuar
me rrogën modeste që merr.
25-vjeçarja i bën thirrje shtetit shqiptar që të bëjë rimbursimin e fishave të glicemisë, pasi ekonomikisht
vlera e tyre është e papërballueshme. Por me vetëbesim,
e reja nga Tirana shprehet
se diabeti nuk ka për ta
mposhtur kurrë e ajo do të
luftojë deri në fund me të.
Kur jeni dia
gnostikuar
diagnostikuar
se ishit të prekur nga diabeti?
Si sot dy muaj më parë,
nga një parandjenjë personale vendosa të bëja një matje
glicemie. Isha bashkë me
motrën time në momentin e
tmerrshëm që mjeku më tha
se pas kontrollit, rezultoja se
isha e prekur nga diabeti.
Si u ndjetë në ato momente?
Për një çast m'u duk
sikur gjithë bota u përmbys.
Nuk po arrija ta besoja dhe
po shpresoja shumë që të
mos ishte e vërtetë. Rrahjet
e zemrës m'u shtuan dhe
gjatë gjithë kohës po mendoja se përse ky mallkim
duhet të trokiste në shtëpinë tonë, përse pikërisht
unë duhet të prekesha nga
kjo sëmundje. Gjatë gjithë
kohës po mendoja se nuk
mund ta përballoja luftën
me të dhe diabeti do më çonte drejt vdekjes.
Si e priti familja juaj
këtë lajm?
Diabeti ka vite që jeton e
është bërë pjesë e pandarë
në familjen time. Edhe
prindërit e mi, edhe motra

Në bashkëjetesë me diabetin, 25-vjeçarja:
Shteti të bëjë rimbursimin e fishave
"Nuk do e lejoj sëmundjen të më mposhtë"
"BËJ 4 HERË NË DITË
INSULINË"

Historia e 15-vjeçares
së prekur nga diabeti

S

25-vjeçarja me
inicialet T.N.
janë të sëmurë me diabet.
Kjo sëmundje është bërë
bashkudhëtare
në
rrugëtimin tonë. E tashmë
edhe tek unë. Me lot në sy u
dhashë lajmin prindërve dhe
ata përpiqeshin gjatë gjithë
kohës që të më jepnin kurajë, por dukej që po e vuanin
jashtëzakonisht këtë fakt. I
vetmi pjesëtar që kisha shpëtuar për vite me radhë isha
unë, por sëmundja nuk më
har roi. Vetëm dëgjoja
mamin, e cila qante me
ngashërim duke thënë: "E
gjithë bota ime u kthye
për mbys
brenda
një
sekonde".
Cilat ishin simptomat e
para që iu shtynë të bënit
kontrollin?
Prej muajsh kam pasur
dhimbje koke, tharje të
gojës, e vazhdimisht më pihej shumë ujë. Ndihesha e
pafuqishme, e lodhur dhe
ndonjëherë kisha edhe mpir-

je të duarve.
Si paraqitet tani gjendja juaj shëndetësore?
Kam plot 10 ditë në QSUT,
10 ditë që unë po shpohem
dhe 10 ditë që familja ime
nuk është as në tokë, as në
qiell. Por unë pavarësisht të
gjithave, nuk e di akoma se
çdo të thotë të jesh e lodhur,
e rraskapitur duke luftuar
me këtë sëmundje, pasi
ende jam në fillimet e betejës.
A po mer
r ni mjekim akmerr
tualisht?
Që prej ditës së parë që
mora vesh se isha prekur
nga diabeti, mjeku më dha
një sërë këshillash. Kam filluar të ndryshoj stilin e
jetesës, të ha një ushqim më
të shëndetshëm e të
kujdesem më tepër për veten. Më duhet të bëj matjen
e glicemisë rregullisht dhe
mbi të gjitha të marr insulinë. Mjekët më thonë që

duhet të bëj edhe aktivitet
fizik 2-3 herë në javë.
Sa mund t'i përballoni
ekonomikisht shpenzimet?
Unë kam një rrogë
modeste, që nuk i kalon 250
mijë lekë të vjetra në muaj.
Ndërkohë që trajtimet e
mjekimet për diabetin arrijnë rreth 350 mijë lekë të
vjetra. Por, këtu përfshi
edhe faktin që familjarët e
mi janë të prekur nga
sëmundja e kërkojnë trajtim.
Kështu që kostot janë
shumë të larta. Nuk e di për
sa kohë mund ta përballojmë këtë situatë, ku shumë
herë na është dashur të marrim edhe borxhe te të afërmit për mjekimet.
Cila është thirrja juaj
ndaj shtetit shqiptar në
emër të të gjithë të
sëmurëve me diabet?
Prej një muaji jam bërë
pjesë e Shoqatës së Fëmijëve
dhe të Rinjve me Diabet që

ëmundja e "heshtur" prej 4 vitesh është bërë bash
kudhëtare edhe në jetën e Anës, nxënëse në vitin e
parë gjimnaz në një nga shkollat e kryeqytetit. "Kur
isha 11 vjeç mora vesh që kisha diabet. Fillova të dobësohesha, pija shumë ujë, nuk ndihesha mirë, flija shumë gjumë,
kështu që mami më bëri një
matje në farmaci. Kisha gliceminë e lartë. Shkuam në spital ku
më bënë shumë kontrolle dhe
vendosën që të shtrohesha", - tregon 15-vjeçarja. Ajo më tej rrëfen
se në momentet e para që e ka
marrë vesh lajmin nuk kishte infor macione për diabetin dhe
gjendja e saj shpirtërore ka qenë
tejet e rënduar. "Prindërit e mi nuk e prisnin, ky lajm
erdhi si bombë. Unë isha vajza e vogël, e përkëdhelura
e familjes dhe tashmë ata duhet të mësoheshin me idenë
që unë kisha sëmundje", - shprehet Ana. Gjithashtu,
edhe pse e vogël në moshë, 15-vjeçarja e ndjen fort
peshën e kostove ekonomike të trajtimeve mjekësore e
tregon se vetëm një analizë shkon 120 mijë lekë të vjetra, në një kohë që KEMP-i që merr nga shteti është
vetëm 100 mijë lekë të vjetra.

operon në vendin tonë. Kauza jonë madhore në këtë
muaj sensibilizues kundër
diabetit është rimbursimi i
fishave që shërbejnë për
matjen e sheqerit në gjak. Ne
vetë nuk mundemi ta përballojmë. Nëse më parë do të
doja të blija një fustan, tani
nuk e kam më atë dëshirë,
pasi kërkoj vetëm fisha, ato
fisha pa të cilat unë nëse nuk
i kam, s'mundem t'ia dal,
nuk kam siguri tek vetja,
kam frikë se do të ngel në
rrugë dhe kjo vetëm sepse
jetoj në këtë shtet, që vetëm
shtet nuk është.
Cili është mesazhi juaj

për të gjithë të sëmurët me
diabet, por edhe për shoqërinë?
Nuk dua që historia ime
të jetë një histori që të jep
dhimbje, por motivim. Nuk
dua t'i dorëzohem kësaj
sëmundjeje, që fëmijë kam
ëndërruar shumë dhe vazhdoj të ëndërroj dhe luftoj për
ato që dua dhe këtë herë s'do
të ketë ndryshim. Diabeti
s'do të më mposhtë kurrë, do
të jem unë ajo që do të vendosë sesa ai do të më prekë.
Fatmirësisht kam rreth
vetes njerëz që më duan dhe
më qëndrojnë në krah sa
herë unë kam nevojë.
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LIBRI

Fatmira Nikolli

D

uket se libri shqip ka
prekur fundin. Disa tituj
botohen në 200 kopje e
ndërsa shitjet kanë rënë e mbështetja financiare mungon, botuesit
vit pas viti bëjnë publike shifra të
frikshme. Vetë botuesit ngrenë
duart, e pavarësisht politikave
mbështetëse duket se situata
vetëm shkon drejt përkeqësimit.
Disa emra të njohur të editimit
kanë gjetur rrugë alternative për
të mbijetuar duke e kaluar librin
në plan të dytë. Për hir të mbijetesës, titujt janë hera-herës të
dobët, përkthimet po ashtu, ndërsa shpërndarja i drejtohet kryesisht Tiranës. Parë në imtësi,
fusha e librit gjendet gjithnjë e më
shumë në ngushtim.
Petrit Ymeri, kryetar i shoqatës
së botuese tha dje se, "tani botojmë
libra me 200 kopje, kurrë nuk ka
ndodhur kjo deri tani. Nuk kemi
pasur asnjë rast të tillë, tirazhi ka
qenë mbi 500 kopje. Këto janë tirazhe provë. Është një situatë jo e
mirë kjo, edhe nuk na vjen mirë
që e themi". Pavarësisht nga situata jo fort e begatë e jo fort e shëndetshme që ka shoqëruar këtë periudhë në sektorin libror, ku kemi
rënie të numrit të titujve të botuar, por edhe rënie të tirazheve,
Ymeri tha se botuesit vërtet janë
mobilizuar për t'i shërbyer dhe për
t'i kënaqur kërkesat dhe shijet e
lexuesve, por edhe ato pritshmëri,
që tashmë janë bërë të zakonshme, për të dhënë vepra me cilësi, përkthime me cilësi, paraqitje
sa më të mira të librit dhe të bëjmë
politika promovuese për të
tërhequr e ndihmuar leximin.

PANAIRI I 20
Libri në krizë, tirazhi
prek fundin me 200 kopje
Petrit Ymeri: Bibliotekat duan libra, jo tulla
KREU I SHOQATËS
SË BOTUESVE
"Ne nuk kemi fonde, pasi
kemi pasur mbështetje
vetëm nga Ministria e
Kulturës. Bashkia e Tiranës
nuk ka denjuar të na kthejë
asnjë përgjigje, ndërkohë
që kemi bërë aplikime qysh
në fillim të vitit dhe asnjë
përgjigje. Kjo do të thotë se
Bashkia e Tiranës refuzon
të mbështesë panairin
e librit".

SHIFRAT E PAMUNDËSISË

Kreu i Shoqatës së Botuesve tha
se edhe këtë vit kemi, si çdo vit,
afërsisht 96-97 subjekte që marrin
pjesë në panairin e librit. "Pjesa
dominuese janë nga Shqipëria.
Janë rreth 20 botues nga Kosova,
paraqiten në masën më të madhe
në stendën e Shoqatës së Botuesve
të Kosovës, ku ka edhe disa botues,
e institucione që janë veçmas.
Ajo që është e rëndësishme është se kemi botues nga Maqedonia e
Mal i Zi, që nuk botojnë vetëm në
gjuhën shqipe, por edhe në gjuhën
tyre, atë sllave. Gjatë këtij panairi,
që nis të mërkurën në mëngjes në
orën 9.00 (ceremonia në orën 11.00
paradite) në sallën ovale.
Ymeri tha se salla nuk është
kërkuar shumë, ndoshta nuk kanë
shumë tituj të rinj, ose druhen pak
nga pagesa për sallën. Premtoi se
të shtunën, ditën e dhënies së çmimeve, ka disa risi, ku do të shtohet numri i vlerësimit, pra i çmimeve. "Për këtë vit kemi vetëm një
mbështetje financiare, vetëm nga
Ministria e Kulturës, nga asnjë institucion tjetër, as nga ndonjë kompani", tha Ymeri.
Një nga temat e panairit janë
përkthyesit e rinj, si të nxiten ata,
për mes një uorkshopi e përveç
përkthyesve të konfirmuar, janë
edhe një grup të rinjsh të talentuar. Panairi nuk ka të ftuar specialë,
por të gjitha shtëpitë botuesve do
sjellin autorët dhe përkthyesit e
tyre. "Jo ne si organizatorë. Ne
nuk kemi fonde për to, pasi kemi

Në përgjithësi,
për sektorin e librit
nuk ka mbështetje
të qartë. Ne vetëm
ngremë zërin,
por nuk mund të
bëjmë gjë tjetër.
Bibliotekat
janë bosh...
pasur mbështetje vetëm nga Ministria e Kulturës. Bashkia e Tiranës
nuk ka denjuar të na kthejë asnjë
përgjigje, ndërkohë që kemi bërë
aplikime qysh në fillim të vitit dhe
asnjë përgjigje. Kjo do të thotë se
Bashkia e Tiranës refuzon të
mbështesë panairin e librit", tha
kreu i shoqatës së botuesve.
Ai shtoi se Bashkia e Tiranës
është duke vënë tulla nëpër bib-

lioteka. "Biblioteka është libri, jo
tulla. P.sh te lagja 9 është një bibliotekë që është rikonstruktuar
disa herë, ndërkohë që ka qenë
një nga bibliotekat më të mira në
Tiranë. Ato fonde të shpenzohen
për të blerë libra, që nuk mund
t'i blejë kryetari i bashkisë. Po
mbushen Bibliotekat e Tiranë me
Daniel Still. Të shpallen tendera
publikë, e të mbushen bibliotekat
me libra. Nëse mendojmë për lexuesin, duhet të bëjmë tendera
transparentë, të hapura, për
furnizimin e bibliotekave publike
të qytetit".

NJË JUBILE ME
PROBLEME
Panairi sivjet është i veçantë,
pasi është vit jubile. Ymeti tha nuk
është market, por panair libri. "Libraritë nuk janë market. Nuk krahasohemi dot me botën e madhe në
të cilën nuk na qasin akoma. Ka
disa panaire libri, profesionale që
japin e marrin bisedojnë, bëjnë
kontrata, të promovojnë etj. Më pas
kemi panaire të tjera, duke nisur
që nga salloni i Librit në Paris, deri
te panairi Lajpcigut, që nga minuta e parë që hapet panairi dhe deri
në minutën e fundit që mbyllet

vetëm shiten libra. Siç është
Frankfurti, është edhe Londra dhe
në gjithë të tjerët shiten libra ku
ka një qëllim: për të afruar lexuesin, sepse janë të gjithë aty, libri,
autori, botuesi etj. Pra, edhe ne në
këtë panair jemi të gjithë bashkë,
takohemi, promovojnë, bisedojmë
trajtojmë probleme, edhe flasim
për nesër e të ardhmen. Kjo është
një mundësi për t'u takuar të
gjithë së bashku. Sigurisht që ana
e tregut ka rëndësinë e vet, sepse
ofron mundësi për lexuesin, me
çmime më interesante", shtoi ai.
Me gjithë kërkesat e vazhdueshme
drejtuar ministrisë e qeverive,
TVSH-ja e librit është ende më e
larta, 20%, ndërkohë që në Evropë
më e larta është 4%-6%. "Për ne
është një TVSH absurde, sepse është 20% në blerje, 0 në shitje. Në
përgjithësi, për sektorin e librit
nuk ka mbështetje të qartë.
Shumë e rëndësishme do ishte
furnizimi i bibliotekave të shkollave dhe qyteteve, siç e ka i gjithë
rajoni, për të cilën duhet të merret shteti. Ne vetëm ngremë zërin,
por nuk mund të bëjmë gjë tjetër.
Bibliotekat janë bosh", u shpreh
Ymeri para gazetarëve.

SHPALLET LISTA E KËNGËTARËVE TË EDICIONIT
TË 56-TË TË FESTIVALIT TË RTSH

P

as përfundimit të afatit për
pranimin e këngëve deri në
datën 10 nëntor, dje është bërë
edhe përzgjedhja e tyre. Në një
garë me gjashtëdhjetë këngë,
njëzetedy janë ato që do të interpretohen në netët live të festivalit. Qëllimi i organizatorëve
ka qenë të gjejnë një formulë të
ekuilibruar midis kthimit të
këngëtareve me përvojë në
skenën e festivalit, por pa harruar edhe freskinë e të rinjve të
talentuar dhe adrenalinës së
grupeve në skene. Tri grupe të

gjeneratave të ndryshme do të jenë
pjesë e një gare të përbashkët për
këngën më të mirë të këtij festivali, i cili e ka ngritur me kohë sipairin. Renditja e mëposhtme është
bërë në bazë të rendit alfabetik
dhe përjashton çdo mundësi hamendësimi për renditje sipas numrit të pikëve.
Artemisa Mithi
Boiken Lako
David dhe Genc Tukiçi
Elton Deda
Ergi Bregu
Evans Rama

Eugent Bushpepa
Grupi "Akullthyesit"
Grupi "Lynx"
Grupi "Na"
Inest Neziri
Lorela Sejdini
Manjola Nallbani
Mariza Ikonomi
Orgesa Zaimi
Redon Makashi
Rezarta Smaja e Luis Ejlli
Stefi dhe Endri Prifti
Tahir Gjoci
Voltan Prodani
Xhesika Polo
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Dokumentet duhet të dorëzohen brenda 3 muajve për këstin e parë dhe të dytë

Ish-të përndjekurit, 500 trashëgimtarët
që përfitojnë dëmshpërblim

Ornela Manjani

M

inistria e Finan
cave ka publikuar
listën e kategorisë
jo parësore në radhët e ishtë përndjekurve politikë që
mund të trajtohen me dëmshpërblim, por që sipas
këtij dikasteri duhet të sjellin dokumentet e nevojshme.
Bëhet fjalë për listën e kategorisë jo parësore, për
trashëgimtarët, rreth 500
përfitues, të cilët do të marrin dëmshpërblim, por më
parë duhet të plotësojnë
dosjen me dokumente.
"Gazeta Shqiptare" publikon listën e plotë së bashku me analizën e dokumentacionit për çdo dosje, si për
përfituesit e këstit të parë
dhe të dytë. Dokumentet

Ministria e Financave, fëmijët dhe nipërit e ish-të dënuarve të plotësojnë dosjet
sht në buxhet duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të
panevojshme. Kur kemi
ndryshim të identitetit,
Emër/Mbiemër, apo në rastet kur në certifikatë ndryshon emri ose mbiemri, qoftë
edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e
trashëgimisë apo prokurës,
kartës së identitetit dhe çdo
dokumenti
tjetër
të
nevojshëm, duhet medoem-

për trajtimin me dëmshpërblim pas shqyrtimit të juristit, duhet të dorëzohen
brenda 3 muajve.

DOKUMENTET

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

os që në të gjitha dokumentet emrat të jenë të njëjtë me
atë që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga
gjendja civile. Në rast se ka
transkriptime të gabuara
gjatë kohës nga një certifikatë e një periudhe të caktuar, atëherë këto ndryshime
duhet të pasqyrohen brenda
formatit të certifikatës apo
edhe të një vërtetimi të
veçantë të lëshuar nga zyra

e gjendjes civile. Ligji
parashikon edhe rastet e
ekzekutimeve pa gjyq. "Në
rastet e ekzekutimeve kapitale pa gjyq, është i domosdoshëm një vendim fakti
gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë negative
të lëshuar nga zyra e
gjendjes civile. Në rastet kur
për arsye të njohura në
gjendjen civile nuk ekzistojnë dokumente të peri-

udhës përkatëse dhe ky fakt
vërtetohet nga gjendja
civile, i interesuari është i
detyruar të bëjë një gjyq fakti, të cilin edhe në këtë rast
si në pikën më lart, duhet ta
shoqërojë me një certifikatë
ne gative",-thuhet
në
njoftimin që Ministria e Financave bën për të sqaruar
trashëgimtarët e ish-të dënuarve që nuk kanë marrë
ende dëmshpërblimin.

TRASHËGIMTARËT PËR KËSTIN E DYTE

NR.
DOSJE

EMER

16244

Koço

MBIEMER VKM

Liti

KOPJE
TE
DATELINDJ
LETER
E
NJOFTI
M

EMRAT E PERFITUESVE TE RADHES SE DATELIN EMRAT E PERFITUESVE TE
PARE
RADHES SE DYTE
DJE

1069

NUME
R
PERSO
NAL
LLOG
ARI
BANK
ARE

Stefan
Kalina

Koço

Liti

Mihal

Koço

Liti

13/12/1942
18/04/1944

Kiço

Koço

Liti

Marika

Koço

Boli

V

V

V

V

V

V

CERTI
FIKATE
VDEK
JE

CERT
IFIKATE
E
TRUN
GUT
FAMI
LJAR

V

V

X

V

NR.
DOSJE

EMER

MBIEMER VKM

Thimjo

Boli

23/08/1976

Manushi

24/12/1964

V

Thomaidha

Sokrat

Hodo

29/08/1968

V

Alketa

Sokrat

Skenderas

02/11/1972

V

31/05/1975

V

Vasil

Loni
Aleksander

Thimi

19777

Artan

Marash

Lenja

Tahiri

509

Pirro

Sokrat

Manushi

Elvira

Loni

Selmanllari

X

X

Dhimitraq

Loni

Manushi

X

X

Ibo

X

Loni

Manushi

X

X

Spiro

Loni

Manushi

X

V

V

Eleni

Loni

Rapushi

X

X

V

Ardian

Loni

Manushi

X

X

Lirika

Loni

Imaku

X

X

Loreta

Loni

Berberi

X

X

Marjeta

Loni

Myftiu

X

X

Gjergj

Loni

Manushi

X

X

Robert

Sotir

Nako

01/06/1957

V

V

13/06/1949

V

V

Lenja

11/09/1947

V

V

Dhurata

Çlirim

Lenja

11/02/1967

V

Matilda

Çlirim

Lenja

12/09/1974

V

Kole
Lulë

6850

Lefteri
Dvorani
(Marie) (Medicina)

V

Islam

186

V

Marash

Probibaj

V

V

Sefer

Gordi

27/01/1992

V

V

15/04/1990

V

V

Gerald

Sefer

Gordi

Jorgaq

Thoma

Ligori

V

V

Dhionis
Vilma

V

Pandeli

Terpo

363

V

Jorgo
Hristina

Kosta

Terpo

Anthulla

Pandeli

Janoro

19/03/1942

V

V

Napoleon

Pandeli

Terpo

05/10/1945

V

V

19430

Isuf

Laci

196

Seit

Cake

Sibe

Man

Muca

V

V

Qazim

Man

Laci

Qazim

Runa

691

Ibrahim

Runa

Lutfije

Alush

Hoxhaj

Seit

Capo

28.03.1949

V

V

Ferzilete

Alush

Bendaj

Brahan

Seit

Cake

28.08.1952

Emine

Seit

Bejko

04.03.1955

V

V

Fidai

Seit

Cake

28.11.1956

V

V

Rahmi

Seit

Cake

23.05.1959

Lirije

Seit

Balliu

13.06.1964

V

V

Hashim

Seit

Cake

30.10.1950

V

V
Hashim

Cake

29.01.1973

V

Cake

18.09.1974

V

Sali

Frida

Hashim

Cake

18.12.1978

Bledi

Hashim

Cake

02.10.1980

V
V

Sali

Hamide

Sali

Dilaver

Sali

Kopaçi

Sabri

Sali

Kopaçi

Kopaçi

07/03/1961

V

V

Shyqyrie

V

Xhevdet

Alush

Runaj

Liri

Alush

Runa

Manushi

186

Bendaj

25/02/1943

V

V

Agush

Haxhi

21/01/1948

V

V

Agush

Binozi

15/04/1959

V

Agush

Bendaj

17/05/1961

V

V

V

X

V

V

V

V

X

X

V

V

13/06/1925

Dilaver

Shenaj

15/12/1965

Çaushaj

Ismail

V

V

Xhano

Ismail

Çaushaj

V

V

Bektash

Xhaferr

Çaushaj

Shyqyri

Xhaferr

Çaushaj

Xhaferr

23/10/1934

Demir

Mekshi

15/03/1957

V

V

Mehmetaj

08/10/1935

V

V

Kopaçi

07/03/1961

V

V

Xhemal

Xhaferr

Xhelili

29/04/1938

V

V

Kreka

20/04/1964

V

V

Kontroll

Xhaferr

Çaushaj

Qamile

Demir

Zhllima

V

V

Shkelqim

Kontroll

Çaushaj

28/10/1969

V-

V

V

V

Kozeta

Kontroll

Bendaj

29/03/1973

V-

Bjordina

Kontroll

Çaushaj

23/06/1981

V

V

V

Silvana

Mynever

Gina

10/11/1971

V

Laureta

Mynever

Malaj

01/07/1972

V

03/04/1929

Qani

Sabri

Kopaçi

18/03/1956

V

Halime

V

V

V

V

Mynever

Xhaferr

V

Idriz

Sabri

Kopaçi

08/06/1975

V

Ismet

Sabri

Kopaçi

02/08/1967

V

V

Genti

Mynever

Çaushaj

13/01/1978

V

Sabri

Kopaçi

12/01/1950

V

V

Edmond

Mynever

Çaushaj

27/03/1981

V

Sabri

Kopaçi

21/05/1959

V

V

Roneda

Mynever

Çaushaj

02/04/1984

V

Sabri

Kopaçi

Kristina

Andrea

Çaushaj

29/08/1948

V

V

Kate

Shemo

Çaushaj

05/01/1948

X

V

Esat

Hamid

Çali

16/01/1950

V

V

Fatbardha

Hamit

Shkreli

X

X

Luljeta

Hamit

Shabani

23/05/1953

V

V

Liljana

Hamit

Turkeshi

23/05/1953

Astrit

Hamit

Çali

01/01/1956

V

V

Greta

Hamit

Çali

09/08/1966

V

V

V

V

Marsela

V
Mihane

Murat

Sina

Murat

Faqolli

Sali

Murat

Kopaçi

Kopaçi

V

V

V

V

X

X

X

V

V

V

V

V

V

V

V

Mynever

Çaushaj

V

V

V

V

V

V

Kopaçi
Mislime

V

V

Çaushaj

Bexhet

26/01/1962

V

V

Demir

Muhamet
Nasi

Agush

Keze

Julian

Xhaferr

03/01/1944

V

V

10/05/1949
19/03/1953

V

V

V

V

4455

Zyber

Kukoli

382

Osman
Hatlije

18867

V

Demir

Hamdi
Sali

V

Safet

Halit (Sefer)

Murat

X

Ruzhdije

10/03/1935

V

V

Demir

10/02/1930

Kopaçi

V

V

V
X

Luftar

Vojsava

Kopaçi
Shefqet

Shaqo (Shaqir)

22/07/1948
19/11/1949

21/12/1915

X
V

Nure
Demir

Dhima
Babbaali

Natasha (Dashuri)

9229
497

Qazim
Qazim

Luan

Miranda Hashim

V

V
Luliana
Dhurata

Shaban
Hanko

X

V

X

V

Laci

X

Alfred

Kopaçi

Alush

Abdi

09.08.1929

Virgjinush

Sali

Laci

Cake

Myslim
Ferzie

15355

Abdi

V

Ritvan

363

X

V

Abdi

V

10271
12321

CERT
IFIKATE
E
TRUN
GUT
FAMI
LJAR

X

Man
12396

Loni

CERTI
FIKATE
VDEK
JE

V

Koco

Çlirim
Çlirim

691

Sokrat

NUME
R
PERSO
NAL
LLOG
ARI
BANK
ARE

Manushi

Sofika
2007

KOPJE
TE
DATELINDJ
LETER
E
NJOFTI
M

EMRAT E PERFITUESVE TE RADHES SE DATELIN EMRAT E PERFITUESVE TE
PARE
RADHES SE DYTE
DJE

25/03/1964

V

V

Thimi

Nako

14/06/1925

V

Elise

Thimi

Manushi

07/05/1934

V

Sokrat

Thimi

Manushi

Çali

V

Thimi
Pandora

Zyber

V

V
X

X

Fiqirete

Zyber

Vogli

V

V
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EMRAT E PERFITUESVE TE RADHES SE DATELIN EMRAT E PERFITUESVE TE
PARE
RADHES SE DYTE
DJE

MBIEMER VKM

Ikbale

Bujar

Zyber

Baki

Xheladin

Vogli

Ylli

Xheladin

Vogli

Dhurata

Xheladin

Vogli

KOPJE
TE
DATELINDJ
LETER
E
NJOFTI
M

NUME
R
PERSO
NAL
LLOG
ARI
BANK
ARE

12/03/1953

V

V

15/06/1956

V

V

CERTI
FIKATE
VDEK
JE

NR.
DOSJE

8107 Zef

Dashamir

Hysen

Gurabardhi

18/11/1954

V

Bahri

Hysen

Gurabardhi

15/05/1956

V

Nebahet

Hysen

Domi

02/08/1961

V

V

Devis

Bujar

Kokoli

12/07/1983

V

V

Matilde

Bujar

Kokoli

15/06/1962

V

V

Adrian

Bujar

Kokoli

23/12/1963

V

V

X

V

V-

365 Jorgji

Kokoli

18300
89

Shahin

Nusaj

784

Bajram
Refije

Ibrahim

Musaj

Hava

Shahin

Baku

Nevrus

Shahin

Musaj

Qemal

Shahin

Musaj

Leme

Shahin

Popa

Bajram

Shahin

Musaj

18/02/1939

V

20/10/1947

EMRAT E PERFITUESVE TE RADHES SE DATELIN EMRAT E PERFITUESVE TE
PARE
RADHES SE DYTE
DJE

MBIEMER VKM

Shkreli

V

V

V

V

V

X

V

X

Bajram

Musaj

12/02/1976

Altin

Bajram

Musaj

29/01/1979

V

Artur

Bajram

Musaj

05/11/1982

V

Xhemile

Ali

Musaj

05/05/1958

V

REXHEP MUSTAFAJ

14379 Petro

Afezolli

Tatjana

Gaqo

Shkreli

Ollga

Jani

Vidheli

Nikolla

Jorgji

Vidheli

Idriz

Hoti

297

Bitnak

Zenel

Myftar

382

Dhurata

2
2

Zenel

Hoti

V

03/06/1960

V

10098 Fatmir

Duro

2060 Mehmet Sedja

Besnik

Shaban

Kujtim

Shaban

V

Shala

V

25/07/1965

X

qe Rrahman ka per Shake

Shala

Ranuela

Ramadani

Xhemal

Kondi

Mirakaj

V

V

V?

V

SOFE

REXHEP

KERNAJA (MUSTAFAJ)10/3/1972

V

qe Rrahman ka per Shake

Maqi

Petro

Galtani

509

V

Petro

Drita

Ramazan

Tabaku

20/08/1936

V

V

Hysen

Ramazan

Tabaku

10/06/1938

V

V

Ramazan
Engjell

Tabaku

02/03/1970

V
X

V

Lirije

Musa

Tabaku

28/11/1943

V-

V

Besnik

Hamid

Tabaku

15/10/1945

V

V

Ramazan

Ismail

Tahir

Safie

Afes

Duro

V

V

Marjeta

Ismail

Duro

V

V

Duro

Duro

V

V

(Irfan) StefaIsmail

Duro

V

V

Rozeta

Ismail

Duro

V

Arberesh Ismail

Duro

V

V

V

X

X

X

143 Isuf

Hysaj

Adami

V

V

Pirro (RobLoni

Adami

V

V

Eva

Thoma

Baboçi (Afezolli)

V

V

Robert

Margarit

Margariti

V

V

Ilia

Sotir

Afezolli

V

Mihallaq Sotir

Afezolli

V
V

Afezolli

Petro

Margariti

Petro

Afezolli

Arben

Sotir

Afezolli

Anula

Sotir

Afezolli (Velço)

V

V

Alma

Jorgji

Tedeschini

V

V

Ardi

Jorgji

Afezolli

V

Afezolli

509
Sheqere

Isuf

Bejtja (Hysaj)

Hane

Isuf

Baci (Hysaj)

9096 HALIT

V

V

V

V

V

AbdurrahimMehmet

Sedja

X

V

Bakushe

Mehmet

Gjuzi (Sedja)

V

V

Hajdije

Mehmet

Sterniqi (Sedja)

V

V

Sedja

Fuat

Baci

X

X

Baci

X

X

Ermira

Elezi

V

V

NDREU

230

HYSEN
Nadire

Hajredin

Ndreu

Elisaveta

HALIT

Mustafaraj

V

Alma

Isa

Xhakupi (Sedja)

V

V

Artan

Isa

Sedja

V

V

Jonuz

Isa

Sedja

X

X

Lindita

Isa

Sedja

V

V

Mimoza Isa

Sedja

X

V

Maliqati (Sedja )

V

V

V

V

Nekije

Mehmet

Sedja

Rasim

Mehmet

Sedja

HALIT

Ndreu

X

X

Liri

HALIT

Shehu

V

V

Reshat

HALIT

Ndreu
V

V

Reshat

Ndreu

Brikena Reshat

Ndreu

Edrjol
HALIT

HALIT

Reshat

Ndreu

V

V

Qefsere Reshat

Ndreu

X

X

Hoxha

V

Vehbi

Dhurata Muharrem

Jace

V

V

Emine

Muharrem

Hoxha

V

V

Luan

Muharrem

Hoxha

V

V

Majlinda Muharrem

Meta

V

V

Ervehe

Vehbi

Disho (Ndreu)

V

Valter

Vehbi

Ndreu

V

Ylsi

Vehbi

Ndreu

V

Ndreu

V

Ndreu

X do m

19263

V
Mustafa Rasim

14879 Ahmet

Peca

Sedja

V

Nadire

Rasim

Kercuku (Sedja)

V

V

Seid

Rasim

Sedja

V

V

20977

Halit

JOSIFI

2/2/1940

V

ISMET

XHEMIL

KOLAMI

10/2/1933

V

LIRIJE

XHEMIL

AGOLLI

2/2/1928

MYNEVER XHEMIL

HYSKA

10/5/1930

Manjani

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HALIL

HOXHAJ

V

V

HYSKA

7/6/1964

V

V

ARTAN SHABAN

HYSKA

2/6/1969

V

V

IRENA

AGOLLI

20/12/1962

V

SHABAN

10/4/1959

V

V

V

V

VJOLLCA SHABAN

GJATA

NAJADA SYLEJMAN

HOXHAJ

LEJLA

SYLEJMAN

NDREU

NEVILA

SYLEJMAN

NDREU

HALIL

SYLEJMAN

HOXHAJ

SYKE

MARK

BUNGU (LESHI) 15/11/1961

V

BUNGU

V

V

V

V

V

268
HOXHAJ

V

V

X

X

Peca
Loka

V

NOSH

BUNGU

135

V

1147

MARK

V
Adem

Qamil

Manjani

X

X

Arif

Qamil

Manjani

X

X

Avdije

Qamil

Hamzai (Manjani)

X

X

Dane

Qamil

(Manjani) Kola

X

X

Dashurie

Qamil

Kola

X

X

Faik

Qamil

Manjani

NOSH

BUNGU

19/06/1933

V

GJIN
KOLE

NOSH

BUNGU

X Do mX Do m
Fllanxa

Faik

Halili (Manjani)

V

Xhelil

Faik

Manjani

V

Muhamet Faik

Manjani

V

Verdi

Manjani

V

Faik

21013 Ollga

Tase

26/09/1965

MARK

BUNGU

DRANDE MARK

BUNGU

25/07/1972

6/11/1968

V

LINE

KOLE

BUNGU (CARDA 26/01/1948

V

MRI

KOLE

BUNGU (PLENIS 24/08/1955

V

SHUKE

KOLE

BUNGU (PEPINK26/01/1948

V

BUTE

KOLE

BUNGU (KOLA)

V

2/6/1962

TRASHE KOLE

BUNGU (MARTIN16/09/1964

V

LULE

KOLE

BUNGU (CUNI)

V

4/10/1943

Tase

ManushaqFaik

Cullhaj (Manjani)

V

Dardha (Manjani)

V

Koco

Foti

Capollari

X

V

Llazar

Foti

Capollari

V

(Vangjeli)

V

Manjani

Qamil

Brahja (Manjani)

X

X

Musa

Qamil

Manjani

V

V

Nazmije

Qamil

Seit

X

X

Tefta

Viron

Thimjo

Tase

X

X

V

V

V

X

X

X

X

X

Tase
Neta ( InksMisto

V
V

V

99
Aferdita

V
X

V

11/2/1929

Mimoza Faik
Armando Faik
Luftije

V

V

ADELIN SHABAN

PRENDE MARK
1003 Qamil

V

V

ENGJELLUSHXHEMIL

V

20529
Agim

V

61

SYLEJMAN HALIL

V
Ahmet

XHEMIL KOLANI

V

V

509
Mide

V

V

Hava

f

V

Tahir

Engjella Xhevat

Mehmet

X Mung

V

V

Eglantina Fuat

Aneta

V

Lirije

V

V

Suzana

1231

Mehmet

V

V
Rezarta

509

Isa

Viktor (EmLoni

Kujtim

Engjell

Ismail

V

V

Ramazan

01/05/1931

Fredi

V

11/3/1968

HYSAJ (MUSTAFAJ)

V

Ramazan

Meta

Ylli

V

V

MUSTAFAJ

Hoti

Ramazan

2

V

V

V

Nevreze

2

V

V

Hysen
Envere

V

REXHEP

Jorgji (SofoPetro
Tabaku

V

SHAKE

Sotir

Ramazan

V
V

V

Maçi (Hoti)

Asllan

1470

CERT
IFIKATE
E
TRUN
GUT
FAMI
LJAR

RRAHMAN REXHEP

Thoma

Myftar
Zoje

V

CERTI
FIKATE
VDEK
JE

99

Kato
11330

NUME
R
PERSO
NAL
LLOG
ARI
BANK
ARE

509

V
V

V

Bitili

KOPJE
TE
DATELINDJ
LETER
E
NJOFTI
M

1147

V

V
Besnik

EMER

V

Gurabardhi

Zyber

CERT
IFIKATE
E
TRUN
GUT
FAMI
LJAR

V
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EMER

8092 FRROK

8219

EMRAT E PERFITUESVE TE RADHES SE DATELIN EMRAT E PERFITUESVE TE
PARE
RADHES SE DYTE
DJE

MBIEMER VKM

MARKU

SULEJM DERTI

99

NDREC

KOPJE
TE
DATELINDJ
LETER
E
NJOFTI
M

NUME
R
PERSO
NAL
LLOG
ARI
BANK
ARE

11,05,1915

DRANDE

GJIN

MARKU

12,09,1903

NDRECE

FRROK

MARKU

18,06,1942

NDUE

FRROK

MARKU

06,01,1936

JETE

LUTFI

DERTI

7/5/1915

FATIME

SULEJMAN REPA

V

CERTI
FIKATE
VDEK
JE

CERT
IFIKATE
E
TRUN
GUT
FAMI
LJAR

V

V

V

V

V

EMRAT E PERFITUESVE TE RADHES SE DATELIN EMRAT E PERFITUESVE TE
PARE
RADHES SE DYTE
DJE

MBIEMER VKM

17678 MUHARREXHAKONI

SADIJE

SULEJMAN DERTI

2/4/1962

V

HASIE

SULEJMAN DEGJONI

2/4/1966

V

NAILE

SULEJMAN MARKU

23/03/1949

V

12/4/1957
LUAN

HASAN

SALI

DERTI

X

X

V

V

V

MIMOZA SALI

DERTI

SHEZA

SALI

DERTI

V

SULEJMANSALI

DERTI

V

V

HIDO

HYSEN

HODOKO

ILMIJE

HYSEN

BREGASI

CARA

VELI

230

V

MUSA

ASTRIT

HASAN

ODOKU

GJON

V

V

X

ADRIATIK HASAN

ODOKU

V

SERJOZE HASAN

SULKU

V

V

MURAJ

V

V

GJON

NDUE

CARAJ

V

NDUE

CARAJ

V

TONIN

Farie

Bislim

Docaj

V

V

MRIKE

NDUE

Fejzi

Bislim

Madani

DILA

NDUE

Fetije

Bislim

Madani

X

X

Naime

Bislim

Doci

V

V

Nepe

Bislim

Demushi

V

V

Xhafer

Bislim

Madani

V

V
V

NELAJ

NAZMIJE

VELI

KURTI

RAMAZAN

VELI

GJOKA

GECO

V
V

V

CELA

V

V

RAMAZAN

CELA

V

V

RAMAZAN

GJOKA

V

V

V

V

RAMAZAN

FATIME
ABDI
VELI

RAMAZAN

GJOKA

ZANA

RAMAZAN

ZAJMI

V

V

ZYRA

RAMAZAN

GJINI

V

V

X

ILIA

DHIMITER

GECO

V

ANESTI

DHIMITER

GECO

X

NIKOLLAQ DHIMITER

GECO

X

ISMETE
SANIJE

17736

HAKI

19417

HARAL PAPA

HASAN

PROGRI

BENAN

HASAN

PROGRI

V
V

BUSHPEPA

V

PASHK

CARAJ

V

V

V

V

NDUE

HALIL

V

V

V

V

KRISTO

CILAKU

ANGJELIQI HARALLAMBJORGJI
ALEKSANDJORGJI

JORGJI

V

V

KASJANI FOTO

DHUCI

V

V

GRIGOR FOTO

LEZO

V

V

HARALLAMBLEZO

VASILIKA FOTO

NACI

V

V

KULLOLLI

V

V

HARALLAMVASIL

PAPA

V

V

TOMORR

HAZIZ

KULLOLLI

V

V

PIRO

VASIL

PAPA

V

V

SHERIF

HAZIZ

KULLOLLI

VIOLETA

HAZIZ

KULLOLLI

VASILIKA FOTO

NACI

V

V

V

V

V

V

MUSA

MUSAI

V

V

MUSA

MUZHAQI

X

X

KALIROI
19684

ZENEL

SENJA

HARALLAMBPAPA

HARALLAMBPAPA
SADIK

QEMAL

VANGJEL

V

ZDRAVA

SADIK

CILAKO

V

V

PRASO

V

V

ZARIF

SULO

DAKU

CILAKO

V

V

LUTFIJE

SULO

SALIAJ

PANOREA

KRISTO

DERO

V

V

KRISTO

XARXALLO

DEMIR

ANDONI

14276

HYSO

BLUSHAJ

V

SULEJMAN

V

V

V

V

QAMIL

SULEJMAN BLUSHAJ

V

ANTHULLA

KRISTO

CARO

V

V

BEQIR

SULEJMAN BLUSHAJ

V

V

THODHORI

KRISTO

CILAKO

V

NIFE

NEXHIP

QALLIJA

X

AQIF

NEXHIP

ZDRAVA

X

TOMORR

NEXHIP

ZDRAVA

V

V

XHEMILE

NEXHIP

CELA

V

V

SIBE

NEXHIP

PETRITI

X

SAIMIR

NEXHIP

CELA

X

V

QANI

NEXHIP

ZDRAVA
V

V

XHEMIL FERIK

BLUSHAJ

FERIK

JAZOJ

V

KALAJ

V

707

V

X

X

X

V

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

BELUSH

SULEJMAN BLUSHAJ

FERIK

SULEJMAN BLUSHAJ

V
V
REMZI

V

V

FERIK
FERIK

ZAIM

FERIK

BLUSHAJ

V

JORGO

FERIK

BLUSHAJ

V

SALIBE

FERIK

QEPI

V

VERA

FERIK

DANO

V

GEZIM

QANI

ZDRAVA

V

V

FERDINANT

QANI

ZDRAVA

V

V

GJINOVEFFERIK

BLUSHAJ

V

V

V

DAKU

V

V

HAXHI

ISUFAJ

V

V

ZARIF

SULO

DAKU

V

SHPRESA

HAXHI

MARKO

V

V

LUTFIJE

SULO

SALIAJ

VIKTOR

HAXHI

SABANI

V

V

VALTER

HAXHI

SHABANAJ

GEZIM

HAXHI

SHABANAJ

MUSTAFA

186

SHABANAJ

V

V

ERVISA

GEZIM

SHABANAJ

V

V

ERALDO

GEZIM

SHABANAJ

V

V

ELSIDO

GEZIM

SHABANAJ

V

V

V

RAMIS

QOSJA

ISMAIL

DEMIR

QOSJA

HABIBE

DEMIR

BYKU

V

V

ILIR

DEMIR

QOSJA

V

V

JONUS

DEMIR

QOSJA

V

V

MANUSHADEMIR

BOCI

V

V

NATASHADEMIR

KERCI

V

V

DEMIR

QOSJA

V

V

DEMIR

KUKA

V

V

V

V

V

V

V

X

V
V

KONOMI

V

V

PAPA

V

V

ANDONI

V

V

ILO

THOMA

ANDONI

V

V

MANOL

THOMA

ANDONI

V

V

SOTIR

THOMA

ANDONI

THOMA

PIRO

SOTIR

ANDONI

X

X

MAQO

SOTIR

ANDONI

V

V

FANIKA SOTIR

KOTE

X

X

JORGAQ SPIRO

ANDONI

V

V

PASHKE

NIK

SHYTANI

MRI

MARK

PARUBI

V

LULE

MARK

PALOKA

V

NDOJ

MARK

SHYTANI

V

NDOC

MARK

SHYTANI

V

ZOJE

MARK

PALI

V

V

V

V

LAMAJ

V

V

BAJRAM

NDREU

V

V

MANUSH BAJRAM

LAMAJ

V

MILIKA

BAJRAM

LAMCAJ

V

V

ZYHRA

BAJRAM

MERSINAJ

V

V

V

V

14511 HYSEN

REKA

14169 Xhafer

V

V

V

V

Cejku

QATO

ZEF
ZEF

NILAJ

X

NAZE

HYSEN

LUTFI

HYSEN

196

REKA

X

LEKA

X

REKA

V

ÇIZMJA

X

FIQIRI

XHAFERI

27,03,1963

X

ERIKETA

FIQIRI

SIQECA

22,01,1961

V

GRAMOS FIQIRI

XHAFERI

09,09,1958

V

MERUSHE HALIL

XHAFERI

14,03,1938

V

509

Jashar
Mehmet

Cejku

Xhafer

Xhafer

Cejku

Feride

Xhafer

01,05,1945

V

V

Spahiu (Cejka)

V

V

Ahmedije Xhafer

Zyberaj (Cejka)

V

V

Hava (HaveXhafer

Guri (Cejka)

V

V

Mine

Spahiu (Cejka)

V

V

Xhafer

V

V

V

V

V

V

X

V

V

V

V

V

V

V

31,07,1905

Fatime

V

V

IMER
EDUART

V

X

ZEQIR

BUKURIJE HYSEN

XHAFERI

ARIF

V

V

QATO
ELSA

NILAJ

X

ANDONI

186

KAJO

BAJRAM

MBARIME BAJRAM
17923 FRAN

9912 FIQIRI

X

LAMAJ

ARBEN

ADILE

X

THOMA

ALI

V

V

AFERDITA BAJRAM

LENA

V

V

SELMAN

DYLBERE

KOSTA (KOANDONI

NASI

390

V

THANAS

MARIANTHTHOMA

HYRIJE

ÇYME
V

SHIRE

SPIRO

V

V

DAKU

17521 BAJRAM LAMAJ

SHAQIR

1015

V

SULO

V

SINAN

RITA
17808

V

BLUSHAJ

SHEZIE

ANDONETTHOMA

SHYTANI

V

V

V

VACO

SOFIJA

12865 MARK

V

JOVANI

TEFTA
THOMA

V

KRISTO

RAKIP
16407

DAKU

KRISTO

SHABANAJ

QOSJA

HYRIJE

KALITHEA

NDREU

V

V

V

V

SENJA

ELEFTERIA

QANI

V

X

KRISTO

V

X

SENJA

DAKU

KRISTO

XHEMO

16046

SULO

VIKTORIA

PELLUMBESH

9693 HAXHI

17808

AFRODHITI

ELENI

219 NEXHIP

V

V

V

V

JORGJI

HAZIZ

VASIL

V

V

V

VULE

KULLOLLI

STAVRULLA

24/09/1981

135

SHAHE
3902

LUSHAJ

PAJAZIT

ATHINA
V

V

IBRAHIM LUSHAJ
ARBEN

HOXHA

V

V

V

691

V

KULLOLLI
MUSA

IBRAHI LUSHAJ

NOKA
NDREU

BARDHE NDUE

NIKOLLAQJORGJI

KULLOLLI
RABUSHE

20500

V

THOMA
LIDIA

V

V
GECO

PROGRI

HALIL
V

SOFIJE

ILIA

HAZIZ

V

V

V
V

BREGASI

X

VELI

V

V

V

V
V

XHEVAIREMERKO

X

ABDI

X

V

X

SHKURTA

Madani

GJOKA

V

IMERI

MERKO

X
V

V

LULE

HASAN

V

CARAJ

V

7208 OLLGA

V

MERJEME HASAN

Arif

KLEOPATRA

12359

HODOKO

Shot

MENYRE

11764 DHIMITER

HASAN

CERT
IFIKATE
E
TRUN
GUT
FAMI
LJAR

V

NDRE
NDUE

13854

HODOKO
ESAT

CERTI
FIKATE
VDEK
JE

V

HODOKO
HYSEN

SYRJA
18674 GJON

Madani

V

V

RUZHDIJE SULEJMAN DERTI

9050 Bislim

MUHARREMXHAKONI

VEZIRE
V
V

NUME
R
PERSO
NAL
LLOG
ARI
BANK
ARE

ELMAS

X
V
V

KOPJE
TE
DATELINDJ
LETER
E
NJOFTI
M

390

HODOKO

V

5/11/1941

GANI

SULEJMAN DERTI

EMER

20304 HYSEN

V

1259

SALI

NR.
DOSJE

20 - OPINION
Opinioni

i Ditës

Nga Valbona Nathanaili

(Vijon
nga
(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
... sa më qartë, si edhe dëshira për
t'i identifikuar sa më thjesht, kanë
çuar në lindjen e shumë fjalëve të
reja. Vetëm gjatë këtyre dy viteve
të fundit fjalori botëror është pasuruar me fjalë të tilla si "Fake
News", "Brexit" dhe "Post-Truth".
Secila prej tyre përmbledh një
dukuri aq specifike dhe aq të ditës,
aq të panjohur më parë dhe aq befasuese, sa nevoja për identifikimin
e tyre ka qenë jo vetëm domosdoshmëri, por edhe një mënyrë e mirë
për të ndërgjegjësuar një masë sa
më të madhe njerëzish për pasojat
e asaj që përfaqësojnë. Akoma, duhet theksuar fakti se të gjitha fjalët,
propozuar sa më sipër, identifikojnë mënyra jo të sinqerta të
sjelli, të shprehuri a të vepruari të
grupeve të caktuara, të cilat duke
shfrytëzuar përparësitë që të jep
pushteti, paraja, teknologjia dhe
informacioni, kanë përftuar privilegje me natyrë ekonomike e politike. Vendet e zhvilluara, kryesisht
ShBA dhe Anglia kanë të drejtën
të aplikojnë për të marrë autorësinë e këtyre fjalëve, por jo të koncepteve që përfaqësojnë, sepse
duket sa janë të pranishme në
mbarë botëror.
Por dukuri të ndryshme, karakteristike, kryesisht për vendet e
botës së tretë, diktojnë nevojën për
prezantimin e një fjale të re. Fillimisht po i referohem si shembull
vendit tonë. Për një periudhë
shumë të gjatë kohore, të themi
prej dhjetë vjetësh, secila nga
forcat politike që ka qenë në
opozitë ka përdorur në mënyrë
sistematike togfjalëshin "kanabizim i vendit". Ky etiketim, pavarësisht llojit të opozitës që e ka përdorur, e majtë a e djathtë, gjithnjë
ka referuar një dukuri negative,
shoqërizuar me mungesën e
pranisë së shtetit, ose të vullnetit
të tij për të marrë masa në përputhje me legjislacionin në fuqi, po
aq edhe me marrëveshje e protokolle ndërkombëtare. Duke marrë shkas nga sa më sipër, por në një
shtjellim më të gjerë të këtij togfjalëshi, pak kohë më parë, kam iniciuar idenë e përdorimit të fjalës
"kanabizim" edhe në rastin e universiteteve publike (shih një artikull po në këtë gazetë me një
njëjtin titull). Por mendoj se ka
ardhur koha jo vetëm për të dhënë
një përkufizim të saktë se çfarë
kuptojmë me "kanabizim", por edhe
për t'i dhënë statusin e një fjale me
të drejta të plota, sikundër edhe
fjalët, të themi "Atdhe", "patriotizëm", "integrim" etj.
Fakte
1. Shumë vende të botës së tretë,
në periudha të caktuara të historisë së ditëve të sotme, kanë qenë
dhe janë në vëmendje të medias
ndërkombëtare për shndërrimin e
tyre në kultivuesin e furnizuesin
kryesor, në nivel rajoni, pse jo edhe
botëror, me droga të llojeve të ndryshme, në mënyrë ilegale. Klane të
caktuara, etiketuar si mafioze,
kanë në pronësi hektarë të tërë ku
kultivohet kjo lloj bime, brenda të
cilave shteti duket "i pafuqishëm"
për të ndërhyrë. Në këto raste, të
ardhurat në miliona euro, shkojnë
për klanin, ndërsa shteti merr
pjesën e tij të korrupsionit përfaqësuar, kryesisht, me zyrtarë të
niveleve të ulëta. Një gjendje të
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Fjalë e re në fjalorin e
gjuhës shqipe: kanabizim

tillë shteti shpesh e justifikon me
varfërinë dhe e sheh si një zgjidhje
për të shfryrë, deri në një farë
mase, flluskën e varfërisë.
2. Një dukuri e re që po vihet re
në ditët e sotme, përsëri në vendet
e botës së tretë, është zëvendësimi
i rolit të klaneve që kultivojnë hektarë të tërë me kanabis në mënyrë
ilegale me vetë shtetin. Shteti, në
mënyrë të ndërgjegjshme, nëpërm-

Nga Bardh Spahia

(Vijon
nga
(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
... e ushqen tokën, - tha Edi shkencëtari popullor.
Dhe vendosi t'i flasë popullit
dhe t'i shtojë një faturë të re popullit.
Tani do të paguhet dhe për
ujin e puseve.
Ndaj fusni dorën edhe më
thellë në xhepin e fukarait, sepse
ata janë shumica dërmuese në
këtë vend.
Një lek tek njëri dhe një lek
tek tjetri, bëjnë shumë lekë.
Me to paguajmë klientët tanë
të koncesioneve.
Të tenderëve.
Të bakshisheve.
Të çunave që janë pak të mërzitur dhe duhen ndihmuar se na
kanë ndihmuar në zgjedhje.
Të votave që blemë dhe të votave që duhet të blejmë, sepse
ndryshe, na heqin dorën nga xhepi i fukarenjve dhe nuk kemi me
çfarë të paguajmë sërish nesër
klientët tanë.
Kështu foli Edi Rama. Dhe e
duartrokiti gjithë shpura që e shoqëron kanalit të tij ERTV.
E gjithë kjo skenë ngjan si e sti-

jet disa strukturave specifike, përfaqësuar me njerëz të niveleve më
të larta në hierarkinë shtetërore,
lejon kultivimin e kanabisit në zona
të caktuara, në mënyrë ilegale. Arsyetimi: një vend i varfër ka një
vlerë shumë të vogël të shpenzimeve qeveritare. Përfitimi: të
ardhurat në miliona euro, përdoren
për të mbuluar shpenzime jo vetëm
luksi e të mirash të tjera materiale,

por edhe për të lobuar në organizata ndërkombëtare, blerë zyrtarë të
huaj të akredituar në vend, për të
qenë pjesë e aktiviteteve të shumta ndërkombëtare, për të sponsorizuar shkrimin e artikujve në media
ndërkombëtare për lulëzimin e vendit, për të ndërtuar një imazh që
nuk i përgjigjet realitetit, për të
blerë zgjedhjet e ardhshme etj., etj.
Një zgjidhje të tillë shteti shpesh e

justifikon me nevojën për të
shfryrë, në një farë mase, flluskën
e varfërisë të shpenzimeve qeveritare.
3. Zbulimi i shumë "skandaleve
financiere", që flasin për para të
transferuara në ishuj financiarë
nga shumë personazhe të politikës,
biznesit a të kulturës, por lista është e gjatë, tashmë si në vendet në
zhvillim, ashtu edhe në vendet e
zhvilluara, kanë nxjerrë një të
metë të madhe: shumë nga këto
transaksione, që shpesh u referohemi si skandale, në fakt, janë bërë
në përputhje të plotë me ligjet e
vendit. Kjo tregon se ligj-hartuesit, kanë lejuar "kultivimin e parcelave të caktuara me kanabis" në
ligj, që u mundëson këtyre
njerëzve të transferojnë para me
ndërgjegje të plotë, për të mbuluar shpenzime që në kushte të tjera
nuk do ishin në gjendje t'i kryenin.
Të tre rastet e mësipërme mund
të përmblidhen me një fjalë të vetme: kanabizim.
Fjalë e re: kanabizim
Në një kuptim specifik, kanabizimi është një strategji, projektuar dhe zbatuar nga grupe të caktuara, me synim rritjen e të
ardhurave ng a aktiviteti i
paligjshëm i rritjes së kanabisit
dhe të ardhurave "me reputacion
jo të mirë", duke deformuar funksionin e misionin e shtetit. Të
ardhurat ilegale të përftuara falë
kanabizimit, u japin këtyre grupeve pushtet ekonomik dhe politik, përtej atij që mund t'u
atribuohej në kushtet e një
demokracie të konsoliduar dhe të
funksionimit normal të një shteti të së drejtës.
Në një kuptim më të përgjithshëm, kanabizimi është strategjia
për të hartuar politika politike dhe
ekonomike, në mënyrë të
ndërgjegjshme, që rrezikojnë funksionimin normal të sektorit publik
dhe bëjnë të cenueshme shumë të
drejta që duhet të gëzojnë qytetarët e një vendi demokratik. Kanabizimi është një lloj rendi i ri, në të
cilin e shpien shtetin pushtetarë
të papërgjegjshëm për rolin e misionin që kanë, si dhe për dëmin që
i shkaktojnë vendit.

Edi gjeologu,
po me puset ç'pati?!

sur. Por është reale. Po ndodh në
vitin 2017. Duke pasur në
shënjestër një fashë shumë të gjerë
shtetasish shqiptarë që jetojnë
kryesisht në fshat: familjen e varfër
të fermerit shqiptar, që jeton në një
ekonomi pothuaj natyrore.
Mbjell tokën sa për të siguruar
perime për veten dhe ushqim për

lopën. Qumështin e shet për të
blerë bukën dhe kripën për dimër.
Djali i madh në emigracion sjell
lekë për librat e vëllait dhe motrës
së vogël, të cilët mezi presin të
rriten që të marrin pasaportën dhe
të ikin nga sytë këmbët nga ky
vend, qeveria e të cilit i fut dorën
në xhep për t'u marrë edhe qindarkën e fundit.
Për të paguar ujin e pusit, atë
ujë të rëndë, pa klor, të pakontrolluar, shpesh me shije dheu dhe i
ndotur. Ujin e pusit të hapur me
mjete si të mesjetës, që nuk arrin
të shuajë etjen, por që tani e tutje
duhet të llogaritet, të matet, të
shndërrohet në faturë që duhet
paguar sipas asaj që tregon matësi
elektronik i vendosur pranë tij.
Për ujin nga pusi i hapur në oborrin e fermerit të varfër, që shpesh
edhe energjinë e ka aq sa për të
mbajtur të ndezur një llambë të
vetme.
Dhe ku shpresa, energjia e fundit njerëzore, ngjan e vrarë përfun-

dimisht e vrarë nga një qeveri që
erdhi në pushtet në emër të rilindjes dhe po shtyn ditët drejt dekompozimit total, moral dhe politik.
Ta shikosh Shqipërinë nga
xhamat e makinës dhe nga ekrani
me ngjyra fluturash të ERTV-së,
duket se ky vend është një mrekulli. Eshtë një teatër gjigant me
shumë spektatorë që shohin e shijojnë nga mëngjesi në darkë rolin
e aktorit, skenografit, regjisorit dhe
skenaristit të shfaqjes "Unë jam
mbi të gjithë", Edi Rama.
Shto këtu dhe që nuk kupton
asgjë dhe i duhet të flasë për të
gjitha. Gafat e tij janë të pafundme.
Kjo e ujit është një nga to.
Pse ankohen fshatarët që nuk
kanë bukë? Le të hanë biskota, thoshte dikur në Francën e monarkisë Mari Antuaneta.
Timonieri ynë nuk mund të jetë
më pak origjinal se ajo.
Nuk kemi investime të
huaja. T'i kërkojmë lekët në 

OPINION - 21

E martë 14 Nëntor 2017

Opinion

i Ditës
DASHI

Nga pranvera arabe e dështuar,
në vjeshtën e trazuar politike
Nga Ilir Kalemaj

B

ota arabe dhe Lindja e Mes
me po përjetojnë një revolu
cion sa politik, aq edhe kulturor. Është vështirë të vësh theksin se cila po influencon tjetrën, apo
nëse ka detyrimisht një lidhje shkakësore mes të dyjave, por fakti
është që shoqëri të ndrydhura nga
ana sociale, me një popullsi eksplozive të re në moshë dhe me polaritete
të frikshme ekonomike si dhe
hendek gjinor, social dhe në nivel
edukimi, ndryshimet janë të domosdoshme, qoftë edhe për të ruajtur
status kuo-në. Natyrisht nuk është
qëllimi këtu për t'i futur në një thes
apo për të krahasuar të pakrahasueshmet për shkak të dallimeve të
shumta mes këtyre vendeve si në
drejtim të traditave, ashtu edhe të
rentës ekonomike apo projeksioneve të fuqisë rajonale.
Por, ka edhe pika përbashkuese
dhe që në vetvete vlen të merren
në analizë. Arabia Saudite dhe Irani janë dy fuqitë rajonale me më
shumë ndikim në rrafshin rajonal
dhe të krahasueshme në shumë
nivele, që me anë të fuqisë së tyre
dhe aleancave strategjike dhe taktike po mundohen të ravijëzojnë
edhe kufijtë gjeopolitikë të një rajoni përherë të trazuar, si Lindja e
Mesme. Për shkak të prodhimit të
naftës dhe muskujve ekonomikë,
natyrisht që projeksioni i fuqisë së
tyre shkon mjaft përtej këtij rajoni
dhe pasojat shpesh ndjehen globalisht, duke përfshirë edhe shtete të
fuqishme në proces si SHBA, Rusia
burimet tona të brendshme.
Në fillim taksojmë ujin e
pusit. Pastaj dhe ajrin.
Shikoni metamorfozën e këtij
njeriu të lodhur. Shiheni vetëm në
një kronologji të shpejtë përballë
disa betejave të opozitës që nga
koha kur ai erdhi në pushtet.
Parlamenti kontrollohet nga
banditët, u akuzua në fillim. Nuk
ka,-përgjigjej,- Janë njerëz të mirë,
sipërmarrës të suksesshëm, politikanë të lidhur me qytetarin. Pastaj
i la njëri mbas tjetrit rrugës dhe
tani harron se, kush është peng
njëherë, peng mbetet tërë jetën
dhe vazhdon të jetë peng i tyre.
Vendin e ka pushtuar droga.
Dhe ai në fillim nuk e shihte.
Pastaj e pa, por ishte më pak sesa
kishte pasur në kohën e Saliut.
Pastaj e kishte fajin po Saliu që
gënjente me qytetarin dixhital.
Pastaj që opozita ishte antireformë, antiintegrim dhe sajonte,
shtonte dhe ekzagjeronte historitë
me drogë, pastaj drogë ka, por edhe
po e luftojmë.
Dhe në fund, ne do të fitojmë
luftën kundër drogës me Fatmirin
që është më i mirë sesa Saimiri.
Saimiri? Në fillim u tha: Eshtë
simbol i qeverisjes sonë. Pastaj është kampion i ekipit të rilindjes.
Akoma më pas, është një aset i
pazëvendësueshëm dhe na duhet
në parti. Pastaj, kur u kap me
drogë në duar nga prokuroria ital-



Të favorizuar nga Venusi, do të jetë e lehtë
të shkoni mirë me partnerin tuaj, edhe pas
një zënkë të vockël, sepse të ziheni nuk do
të thotë se nuk duheni! Jeni gati të hapni
rrugë për personin tuaj të zemrës, për ju
dashuria vjen para çdo gjëje.

DEMI
Falë mbështetjes së Mërkurit, jeta juaj në
çift do jetë shumë e mirë. Megjithatë, mirë
është të kujdeseni nga influencat e jashtme. Do bëni diskutime të gjata dhe do prekni edhe tema delikate. Edhe për beqarët
pritet të vijë një ditë e mirë. Do tërhiqeni
shumë nga dikush që e keni pranë.

BINJAKET
Pozicionimi i Hënës në lidhje me Plutonin
bën që të jeni i pandalshëm përgjatë rrugës
së ndërmarrë dhe nuk do të ndaloni edhe
përpara të papriturave. Me ngadalë, por pashmangshmërisht, do të anashkaloni
pengesën për të shkuar drejt qëllimit.

GAFORJA
Ndjenja juaj për drejtësi do t'ju ndihmojë
të zgjidhni me shpejtësi një çështje delikate, në të cilën nuk do të kishit dashur
fare të ishit përfshirë. Pak rëndësi ka nëse
mënyra juaj e të vepruarit nuk arrin të
kënaqë gjithkënd. Ajo që ka rëndësi është
integriteti juaj.

LUANI
apo Kina.
Arabia Saudite pas sulmeve të
pandërprera për të ruajtur pozicionin e saj strategjik në Jemen
përkundrejt Iranit, që mbështet
pakicën Houthi dhe më pas
bllokadës ekonomike që vendosi
ndaj fqinjëve të Katarit, së fundmi
nën lidershipin e princit të ri energjik 31-vjecar, Muhamet bin Salman, po prodhon lajme thuajse çdo
ditë. Ai arriti të prishte një konsensus omnium mëse 100-vjeçar për
mënyrën e transferimit të pushtetit brenda radhëve të klanit 'Sudairi', sipas mbiemrit të ish-gruas
së preferuar të themeluesit të këtij
vendi, Abdulaziz Al-Saudi, ku brenda harkut të pak muajve princi i ri
mori kontrollin e Ministrisë së
Brendshme dhe Gardës Nacionale,
iane, mund të jetë një dru i shtrembër, por gjithë stiva është e shëndetshme.
Dhe kur Saimiri tregoi se dinte
shumë nga prapaskenat e qeverisjes së tij, atëherë ai dha kushtrimin: ta mbrojmë Saimirin se nuk
është çun i keq. Ta mbrojmë nga
prokuroria se na mori me vete.
Dhe për të harruar ish-ministrin e tij të paharrueshëm, ju kthehet gazetarëve. Sepse ata e kanë
fajin. Ata janë kazani. Ata janë
përgjegjësit se pse vendi po shkon
poshtë e më poshtë. Ata janë pasqyra që duhet thyer, sepse portreti
i kësaj qeverisjeje po bëhet gjithmonë e më i lig, më i delegjitimuar.
Kryeministri ynë është në panik. Mjafton ta shohësh vetëm një
çast në sy për të kuptuar se ai nuk
di ku t'i çojë sytë.
Ai di më mirë se më parë se vendi po rrezikon një kolaps ekonomik.
Sepse që prej më shumë se katër
vjetësh asnjë investitor i rëndësishëm nuk ka ardhur në vend. Sepse
rritja ekonomike bazohet vetëm në
atë çfarë ka sjellë investimet e TAPit dhe HEC-it të Devollit. Se paratë e
zeza të drogës, pavarësisht se japin
idenë e bollëkut dhe luksit, shkatërrojnë dhe vetë ADN-në e ekonomisë.
Sepse fer meri skllav i trafikantëve që kultivonte Cannabis,
linte tokën e tij djerrë.
Kryeministri ynë është në
panik.

krahas asaj të ministrit të
Mbrojtjes, që e gëzonte qysh më
parë dhe hoqi nga skena politike apo
burgosi rivalë të drejtpërdrejtë si
Princin Mutaib apo Muhamet bin
Nayef.
Më pas, Bin Salman-i kreu një
lëvizje blic javën që shkoi, ku
shumë "peshq të mëdhenj" të botës
së politikës dhe biznesit ranë brenda, ndërkohë që kryeministri i Libanit, Saad Hariri, një nënshtetas
libanez, që ka edhe pasaportën saudite si nënshtetësi të dyfishtë deklaroi live nëpërmjet një televizioni
saudit dorëheqjen e tij si rrufe në
qiell të pastër. Ndonëse arsyeja që
ai deklaroi ishte ndërhyrja e pandërprerë e Iranit nëpërmjet sponsporizimit të Hezbollahut që dyshohet të ketë vrarë dhe babain e tij,
Tani në prag të miratimit të
buxhetit, atij nuk i dalin as llogaritë që i bëjnë optimistët që e
gënjejnë dhe as gënjeshtarët që
i injektojnë optimizëm fals.
Ndaj ai kërkon të marrë qindarka nga kushdo. Edhe nga
pusi i ujit që fermeri nuk e hap
thjesht, se ashtu ju tek, por se
nuk ka asnjë mundësi tjetër.
Ka dhe një detaj tjetër. Dhe
detajet bëjnë diferencën.
Do të doja ta pyesja kryeministrin se cili biznesmen e ka
fituar tenderin e aparateve
matës të ujit?
Do të thotë se ky tender nuk
është bërë akoma. Se në të
vërtetë nuk e ka fjalën për puset
e oborreve, por se aty do të shkohet më pas. Se në Gjermani e
Itali bëjnë kështu dhe ashtu.
Dhe se gjithë ne të tjerët e kemi
keqkuptuar vizionarin dhe misionarin.
Nesër do të jetë pikërisht
kështu. Nga emri i kompanisë që
do të sjellë aparatet matës të
ujit, do të kuptojmë humorin
groteskt të kryeministrit të
sotëm.
Vetëm me një kusht…, nëse
gjithë të eturit e këtij vendi nuk
e kanë rrëzuar më parë këtë
kryeministër të paditur.
Këtë ekzibicionist me çitjane.
Që sot është më lakuriq se dikur
në plazh.

ish-kryeministrin e Libanit në
2005-ën, shumë skeptikë në Liban
shprehen se ai po mbahet peng në
Riadh dhe ndoshta kjo ishte një nga
arsyet e vizitës blic të presidentit
francez, Macron, javën që shkoi në
kryeqytetin saudit.
Ndërkohë Bin Salman gëzon
mbështetje të fortë nga administrata "Trump" dhe ka në planet e tij
krijimin e një mega-qyteti të quajtur Neom, sipas strategjisë Vizion
2030 dhe ndërkohë ka marrë hapa
të rëndësishëm për liberalizimin
gradual të një prej vendeve me islamin politik më konservator sot në
botë. Ai mbështetet taktikisht edhe
nga Izraeli dhe ka një marrëdhënie
strategjike me Egjiptin në një
kundërvënie ndaj influencës rajonale të Iranit, që shkon nga boshti
Liban-Siri-Irak deri në Jemen.
Ndërkohë që SHBA-të janë pozicionuar qartazi në njërin kamp, Rusia dhe Kina po i luajnë me kujdes
të dyja palët, për shkak të interesave
të shumëfishta. Ndonëse Arabia Saudite është një nga blerësit më të
mëdhenj të armëve dhe arsenalit
luftarak rus dhe furnizon me naftë
Kinën, të dyja, por veçanërisht rusët
janë shumë më afër Teheranit sesa
Riadhit. Kjo, si për shkak të interesave më të ndeshme afatgjatë
ekonomike, ashtu dhe për arsye të
shahut gjeopolitik.
A po përjeton Lindja e Mesme
një erë të re të ngjashme me Glasnostin sovjetik në vitet e Gorbacovit sikundër shprehet së fundmi
Sam Blateis, apo në fakt kemi rikthim të autoritarizmit të maskuar
në vende, ku mbi 70 për qind e popullsisë është nën 30-të si rasti i Arabisë Saudite, kjo ha debat. Por, pas
pranverës së parakohshme arabe,
që shpejt u kthye në dimër të acartë, kjo do të jetë një vjeshtë e fortë
dhe e rrëmbyer, ku ose do të kemi
shkundje revolucionare, që do tronditin në harkun e pak muajve realitete të pandryshueshme për dekada dhe shekuj (si aleanca
strategjike e vehabistëve ekstremistë me familjen e "shtëpisë së Saudit"), ose një cikël evolutiv, që do të
diversifikojë ekonomi të mbështetura ekskluzivisht te nafta dhe gazi
natyror, siç demonstron suksesshëm rasti i Emirateve të Bashkuara Arabe.

Falë mirësisë së Hënës në harmoni me
Plutonin dhe Venusin, mund të keni më
shumë vullnet për të përmirësuar fushën e
ndjenjave dhe të dashurisë. Në shtëpi keni
një atmosferë të qetë, duke qenë se dini si
ta krijoni.

VIRGJERESHA
Në vend që të rrini i ngulitur tek telefoni dhe
rrjetet sociale, vendosni të dilni, bëni një
takim romantik apo edhe vetëm thjesht për
t'u argëtuar pak. Raste do të keni, por
ndoshta ju mungon perceptimi për t'i vënë
në pah në kohën e duhur.

PESHORJA
Të favorizuar nga Hëna, zgjidhja e një çështjeje që ju shqetësonte do të jetë e thjeshtë,
falë edhe besimit që ju japin shumë persona. Duke mundur të merrni nën kontroll situatën, do të keni çdo gjë nën vëzhgimin.

AKREPI
Keni zbuluar te personi i dashur një anë,
ekzistencën e së cilës e keni shpërfillur?
Nuk ka problem, do të shërbejë për ta bërë
marrëdhënien tuaj në çift më të plotë. Gjatë
kësaj periudhë jeni shumë të shpërqendruar. Tregohuni të vëmendshëm, nëse do
të angazhoheni në atë që bëni.

SHIGJETARI
Fjalët e bukura dhe vështrimet e ëmbla nuk
ju mjaftojnë? Mos kërkoni shumë nga partneri, nëse nuk doni të krijoni tensione që
nuk kanë arsye të jenë. Të kënaqeni është
e rëndësishme, nëse doni të ndërtoni
themelet mbi të cilat të ngrini një raport të
qëndrueshëm.

BRICJAPI
Duke mos u dashur të zgjoheni herët për
të shkuar në punë, mund rrini të qetë dhe
të mos lodheni shumë. Keni nevojë për të
pushuar pak, por nëse bie alarmi i orës,
pasi edhe sot ju thërret detyra, mendoni të
pini një kafe të mirë dhe do të merrni zemër.

UJORI
Nuk është e thjeshtë të ruash përqendrimin
tek çështjet më urgjente, nëse nuk do t'ua
ktheni me një "jo" strategjike atyre që do t'ju
kërkojnë ndihmë. Përkushtojini më shumë
kohë vetes dhe pasioneve që keni dhe shijoni gjërat e vogla që ju ofron jeta.

PESHQIT
Keni nevojë për një ndryshim ambienti që
u rikthen entuziazmin ideve të reja që keni,
për të mos humbur gjallërinë dhe entuziazmin, që ju shquajnë nga të tjerët. Më në
fund erdhi momenti për të pushuar pak,
pikërisht ajo që ju duhet për të qëndruar
më shumë me të dashurit tuaj.
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TRAJNERI KUQEZI

Panuçi: Bëmë një super ndeshje,
nuk mund ta toleroj sjelljen e Memushajt

T

rajneri i Kombëtares
sonë, Kristian Panuçi ka
folur në përfundim të
ndeshjes së fituar me rezultatin 3-2 ndaj Turqisë në
miqësore. Strategu italian ka
vlerësuar lojën e futbollistëve të tij, ndërkohë që ai
ka kritikuar Memushajn
për sjelljen e tij për ndësh-

kimin me karton të kuq. "Duhet të punojmë shumë në
fazën mbrojtëse, pasi sot
kemi pësuar dy gola që
mund t'i evitoni. Gjithsesi
edhe ata kanë futbollistë cilësorë. Për sa i përket çështjes
së kartonit të kuq, nuk lejoj
asnjë futbollist që të ketë
konfrontime në fushë me

gjyqtarin, nëse ka pasur
ofendime ndaj tij. Po
punojmë për të përgatitur
grupin e plotë për në ndeshjet e kualifikueseve të Europianit. Nuk duhet të përqendrohemi vetëm te fitorja, por
kemi bërë një super ndeshje.
Kemi zhvilluar një ndeshje
të madhe në pjesën e parë.

Më pëlqen fryma që ka
skuadra. Jam shumë i lumtur për mënyrën se si po
perceptojnë
djemtë
mënyrën e lojës për të
vazhduar me shumë cilësi
me seriozitet. Nuk di se sa
vite kishte Shqipëria që
nuk fitonte ndaj Turqisë. A
do ta shoh Italinë? Jam
italian, por nuk kemi
mundësinë për ta parë në
hotel, ndaj do të mundohem që ta ndjek diku
tjetër", -tha Panuçi.

Sadiku dhe Eros Grezda, autorët e golave kuqezinj. Shqipëria luajti me 10 lojtarë për gati 54 minuta

Shqipëria i bën "adetin" Turqisë në Antalia
Kuqezinjtë e Panuçit fituan 3-2 në miqësore

“

Jeton Selimi

Gola, kartonë dhe
spektakël!
Shqipëria i bën
"gjëmën" Mirçea
Luçeskut, me
stolin e rumunit
që lëkundet fort
pas humbjes 3-2
në Antalia.

S

hqipëria arrin një
tjetër fitore bindëse
në Antalia, sikundër
dhe kuqezinjtë e Hafizit 19
vite më parë. Kësaj radhe të
besuarit e Panuçit fituan 32, por luajtën për gati një orë
me 10 lojtarë pas daljes së
Memushajt me karton të
kuq. Ar mando Sadiku dy
herë dhe Eros Grezda, autorët e golave kuqezi.
Gola, kartonë dhe spektakël! Shqipëria i bën
"gjëmën" Mirçea Luçeskut,
me stolin e rumunit që
lëkundet fort pas humbjes 32 në Antalia. Kuqezinjtë e
Kristian Panuçit vuajnë në
fillimin e takimit nga sulmet
e
njëpasnjëshme
të
vendësve, por kur Odise
Roshi ndez motorët, krahu i
djathtë i sulmit të Shqipërisë kthehet në një minierë ari. Si në minutën e 24-

Turqinë në sulm për të
shfrytëzuar epërsinë numerike dhe të besuarit e
ët, kur Roshi djeg mbrojtjen
dhe pason për Sadikun, me
sulmuesin e Legias që nuk
fal, por ndëshkon Babaçanin
në gjuajtjen e parë në portë.
Kombinimi përsëritet sërish
në minutën e 39-të. Harkimi
i Roshit është një kryevepër

SHËNOI TË PARIN GOL KUQEZI

Eros Grezda: Golin ia dedikoj babait tim

N

jë ndër protagonistët e fitores së miqësores ndaj
Turqisë, Eros Grezda ka komentuar suksesin e
kuqezinjve. Sulmuesi shqiptar shënoi dhe një ndër
golat e fitores, teksa ai ka treguar edhe arsyen se
përse përqafoi trajnerin Panuçi. "Ishte një ndjesi e
veçantë që të shënonim edhe pse ishim me një futbollist me pak në fushën e
lojës. Golin ia dedikoj babait
tim dhe jam i lumtur që goli im
i solli fitoren kombëtares. E
ardhmja? Nuk dua të flas për
të ardhmen, pasi ndihem mirë
te skuadra e Osijekut. Zërat
për Lacion? Nuk dua të flas për
këtë gjë, pasi kam babain që
merret me pjesën jashtë fushës. Besimi i Panuçit? Nuk e
prisja atë moment. Isha i emocionuar. Vendi i parë
që më shkoi në mendje ishte te pankina, teksa
Panuçi më hapi duart dhe e përqafova",-u shpreh
sulmuesi për RTSH pas ndeshjes.

dhe gjuajtja me kokë e Armando Sadikut, që gjen
golin e dytë të mbrëmjes dhe
të 11-in në Kombëtare, hedh
"KO" Turqinë. Pakkush e
kishte imagjinuar një pjesë
të parë të tillë të Shqipërisë,
por në "Antalia Stadium",

shifrat 0-2 janë të qarta! Por
mbrëmja kuqezi njolloset
shpejt dhe shkak bëhet Ledjan Memushaj. Vlonjati
merr dy kartonë të verdhë të
shpejtë dhe në minutën e 41të del me karton të kuq. Pjesa e dytë nis menjëherë me

AUTORI I DY GOLAVE

Sadiku: Sulmi funksionon me Roshin,
futem gjithmonë me besim për të shënuar

N

ë intervistën pas ndeshjes me Turqinë, ku shënoi
edhe dy gola, sulmuesi Armando Sadiku u shpreh
se futet çdo ndeshje me besim në fushë për të shënuar, si dhe foli për sulmin që funksionon kur ka në krah
edhe një lojtar si Odise Roshi.
"Besimi nuk më mungon asnjë
ndeshje. Gjithmonë kur futem
para ndeshjes, mendoj se do
shënoj. E përgatis ndeshjen në
mënyrën time. Sa mirë ndihem
me Roshin? Mes nesh sulmi
funksionon, kam miqësi të mirë
edhe jashtë fushe. Ia dimë kualitetin njëri-tjetrit. Ai mund ta
driblojë gjithmonë mbrojtësin
që e ndjek, dhe unë gjithmonë e shoh, sepse e di që do
më pasojë. Kemi lojtarë driblues në kombëtare, si
Roshi e Grezda, që ma bëjnë të lehtë të shënoj."

Luçeskut
e
rihapin
ndeshjen shpejt. Çengiz
Under befason Lenjanin dhe
nga pranë ndëshkon Berishën. Duket se do të fillojë
përmbysja e Turqisë, por një
shpërthim në kundërsulm i
kuqezinjve sjell golin e tretë
me Eros Grezdën, i pari për
të në Kombëtare, në
minutën e 55-të. Gjithsesi
Turqia nuk dorëzohet dhe
në minutën e 60-të rikthehet dhe njëherë në lojë kur
debutuesi Emre Akbaba e
çon topin në këndin e largët
të Berishës për shifrat 2-3 të
takimit. Berisha më pas
kthehet në shpëtimtarin
(shih minutën e 63-të) e
portës së Shqipërisë, me
kalanë kuqezi që nuk dorëzohet dhe ashtu si gati dy dekada më parë, del kryelartë
në Antalia.

SUEDIA ELIMINON 4 HERË KAMPIONËT

"Apokalips" në Milano, Italia
mbetet jashtë Botërorit

E

besoni apo jo, Italia ka ngelur jashtë Kampionatit
Botëror "Rusi 2018". Skuadra e Venturës nuk ka
shkuar më shumë se barazimi 0-0 në shtëpi ndaj Suedisë, duke u eliminuar kështu nga eventi më prestigjioz i globit, pas humbjes në ndeshjen e parë me
rezultatin 1-0. Kjo është hera e dytë që italianët
mbeten jashtë një Botërori, tashmë pas 59 vitesh. Hera
e fundit kur të kaltrit nuk
morën pjesë ishte Botërorin e
vitit 1958. Skuadra e Venturës
bëri gjithçka, por nuk arriti të
realizonte atë më të rëndësishmin, golin. Menjëherë pasi arbitri sinjalizoi fundin e takimit, publiku shpërtheu në vërshëllima, ndërsa lojtarët italianë në lot. Festa e gjitha për
suedezët, të cilët konfirmohen
si 'macja e zezë' e Italisë. Lotët e Xhixhi Bufonit janë
emblema e një nate të trishtë në Itali. Italia pra që në
këtë moment është jashtë Botërorit, pasi u kualifikua
Suedia. "Më vjen keq ta mbyll kështu! Dështuam në
diçka që mund të kishte ndihmuar vendin tonë edhe
në aspektin social. Më vjen shumë keq që ndeshja ime
e fundit koincidoi edhe me eliminimin nga Botërori.
Ne u eliminuam nga episodet, por Suedia gjithsesi pati
meritat e saj, sepse luftoi me mish dhe me shpirt".
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Fjalëkryqi (2)

Fjalëkryqi (1)
1
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7
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8

9

13

15

18

16

19

22

20

23

HORIZONTAL
1. Një kambist i dikurshëm.
5. Bie me rrebesh.
8. Një pjesë e parlamentit.
9. Ridimensionuar pjesërisht.
12. Fillojnë daljen.
13. U kompozua nga Mascagni.
14. Mund të jetë një mbrëmje letrare.
18. Gjyma e sasisë.
19. Një mund të jetë shtypi.
21. Fillojnë themelet.
22. Bëhen edhe dukepredikuar
23. Mund të jenë edhe nafte të tilla.
24. Mbetet në fund.
25. Fillojnë matjet.
26. Një mund të jetë drite.
28. Janë ata që na takojnë.
30. Mbyllet me dorezë.
31. Eshtë perime.
32. Ngrysen në mbrëmje
35. Inicialet e Triolet

37. Maresca mesfushor italian
39. Një Montenegro në shishe.
41. Ferdinand mbrojtës angelz.
43. Lindin këlyshë
46. Eshtë i vogël ai i televizorit.
47. Tregohet me kurorë.

24
26

28

29

30
34
37

17

21

25
27

10

31

32

43

44

35

38

39

41

42

46

40

45

47

HORIZONTAL
1. Eshtë përgatitja në palestër.
6. Një këngëtare si Inva Mula.
11. Grandi këngëtare.
12. Fillojnë pushimet.
13. Një mbishkrim në kryq.
14. Një peshë e pastër.
15. Ndërmarrje Industriale Berat.
16. Ki Moon në OKB.
18. Pak analogji.
19. Punon me nivel.
22. Fillojnë lehtë.
23. Janë pakica kombëtare
25. Eshtë me e pakta.
26. Andrea aktore.
27. Janë në park në një film shqiptar.
29. I ka të ndryshme Siria.
30. Një ushtarak i rangu të ulët.
31. Janë pika në kushtetutë.
34. Një ndjenjë që ngjall krupën.
36. Inicialet e Lattuada regjisor

VERTIKAL
1. Eshtë ekipi që luan për kupën.
2. Papas aktore .
3. Në mes të Catherine dhe Jones
33
4. Finok pa kufij
36
5. Kufizojnë katete
6. Makinë japoneze.
7. Manovron me cloche.
8. Kufizojnë në rajon.
9. Eshtë gjyqtari i lojës.
10. Tre në Niagara.
12. Janë zjarrvënësit.
15. Eshtë kumbarë.
17. E dymbëdhjetë ajo e Shakespeare.
19. Një kullë në xhami.
20. Mbahet për drejtim.
21. Fillojnë reformat.
23. Dikur quhej Mediolanum.
24. Temat pa kufij.
25. Një vit që parashikohet.
28. Një defekt... në aparaturë.
29. Studiohen nga haraldika.
32. Inicialet e Rohmer, regjisor
33. Ka shumë anije.
35. Në fillim të vitit.
36. Marsi i akejve.
37. Eshtë nusja në altar.
38. Kujt i vjen ka turp.
39. Një pjesë e atributeve
40. Gjysma e arenës.
42. Të parat në ankim.
44. Inicialet e Malkovich aktor.
45. Ai në pasqyrë.
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11

1

12

16

17

19

21

22
23

26

36. Inicialet e Einstein.
37. Një pjesë e dimenisoneve.
38. Emri i Mondrian
40. Grisur me gur.
42. Në fund të pritjes.
44. Ndal në kufij.
45. Ishte muza e astronomisë.
48. Përfshin të gjithë zejtarët.
49. Fleming që krijoi James Bond.
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27

25

28

30

29

31
32

33

37

34

38
42

43

35

36

39

40

44

45

41

46

48

49

VERTIKAL
1. Jessica Parker aktore.
2. Skuadër greke.
3. Fillojnë një argument
4. Arrihet një duke mundur
5. Hidhen me sy
6. Lindi në kokë.
7. Diftong në duar.
8. Një çiklist vetëm në velodrom.
10. Vriten nga espada të tillë.
11. Janë ato që shërbejnë për higjienën nëpër spitale.
15. Eshtë pëlhura e toreros.
7
16. Shtizat pa shat.
17. Paguhet për vonësë
19. Një armë e vdekjes.
20. Scola regjisor.
22. Ishin vajza rtë Mnemozinës
20
23. Përfshijnë edhe lakrat.
27. Jupi ish futbollist.
29. Kush nuk di... mbytet.
33. Inicialet e Presley-t.
34. Turner këngëtare.
36. Argento aktore
37. Pak dramatike.
39. Një... gjerman.
40. Të parat në radhë.
41. Pak iniciativë.
43. Sikur janë në krye.
47
45. Në fund të krahut.
46. Fillojnë ritmin.
47. Ekstreme në aviacion.

SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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Disa herë njerëzit quhen gjeni, në të
njëjtën mënyrë që një insekt quhet
njëqindkëmbësh, jo sepse kanë
njëqind këmbë, por sepse shumë
njerëz nuk mund të numërojnë mbi
katërmbëdhjetë. (G.C.Lihtenberg)

2

5

2

7

1

1
4

7
2

Gjithnjë mund të largojmë nga
mëkati një njeri që jeton dhe
përpiqet.
(Gëte)

10

5
2

Para se të jepemi me zemër pas
diçkaje, le të vëzhgojmë sa të lumtur
janë ata që tashmë e zotërojnë atë.
(La Roshefuko)
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Ata që nuk kërkojnë asgjë edhe vetë nuk japin
asgjë. {Gille}
Disa njerëz japin premtime për hir të kënaqësisë
që kanë kur nuk i mbajnë ato. {Hezlit}
Sikundër nuk ka peshk pa hala, nuk ka edhe
njeri pa të meta. {Luter}
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Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Dora e butë thyen edhe gurin më të fortë.
Fjala e ëmbël zbut dhe zemrën më të
egër...!
Për të pasur sukses, dëshira jote për
sukses duhet të jetë më e madhe se frika nga dështimi... Bill Cosby
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