
(Në foto) Kryetari i PD, Lulzim Basha dhe deputetë të tjerë të opozitës, duke bllokuar foltoren e parlamentit
Në faqen 12
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MJEKU

Alarmi, Kapedani:
Ka mungesa të 

theksuara të ilaçit të 
kancerit, herceptinës 

Ekzekutimi mafioz në Tiranë, dëshmitë

Dalin detajet e ngjarjes, ja si i shpëtoi Dalin detajet e ngjarjes, ja si i shpëtoi 
plumbave vajza që ndodhej në makinëplumbave vajza që ndodhej në makinë

Vrasja e Emiljano
Boçit, policia:

Shkak pazaret e 
drogës, 25 të dyshuar

Dy ditë pas ekzekutimit mafi oz të 32-vjeçarit Emiljano Boçi, 
në kryeqytet pranë ish-Parkut të Autobusëve, dalin detaje 
të reja për pistat ku po heton policia. Sipas uniformave blu 
dyshohet se atentati ka ndodhur për shkak ...

Vdes në spital
7-vjeçarja, 3 

ditë me temperaturë,
dyshohej për grip

MINISTRIA E SHENDETËSISE:
MOS NEGLIZHONI VAKSINIMIN

Në faqen 11

Në faqen 6

KRYEMINISTRI

Pallati i vjehrrit 
të Bashës, Rama:
S’jam penduar, 

do apelojmë vendimin

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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KONFLIKTI

Vlorë, vret shokun
me kallashnikov,

vetëvritet te
shtëpia e xhaxhait

PD-LSI KERKOJNE NDRYSHIME KUSHTETUESE: TE IKE RUÇI, ARTA MARKU TE MOS BEJE SHKURTIME

KUVENDI NIS ME SHERR 
OPOZITA IKEN NGA SALLA

Nga ANDI MUSTAFAJ 

Duke hyrë në një fazë të re pro-
testash, Partia Demokratike po 

konfirmon përqendrimin e plotë të 
strategjisë së saj te revolta duke anash-
kaluar .. Vijon në faqen 18

Nevoja për laboratorin 
e sukseseve në PD 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 19

Nga VALBONA NATHANAILI

Nga data 1 shkurt 2018, sistemi 
arsimor parauniversitar do t’i 

nënshtrohet një “eksperimenti” të ri 
të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. 
Thelbi është ...

Çanta bosh 
dhe stomaku plot 

Opinioni
 Ditësi

Nga INA ALLKANJARI 

Nga ENVER DOÇI

 

Ish-të përndjekurit,
12 mijë përfitues

rrezikojnë të marrin 
dëmshpërblimin

AHMETAJ

Në faqen 8

Debatet në seancë, Ruçi: Bëj liderin. Basha: Ju pret cunami. Grupi i PS 
depoziton 8 ndryshime në Rregulloren e Kuvendit për kufizimin e imunitetit

Në faqet 2-5

Historia 6 vite më parë, i ati i autorëve: S’e kam prekur me dorë, vetëm e shtyva

I groposën djalin, nëna: Babai i vrasësve më rrahu

Në faqen 15

Nexhmije Barmeta: Djemtë e Ali Bojës ma bënë djalin copa-copa, kërkoj drejtësi.
Barmetës 6 vite më parë i 
mban familjen e viktimës 
dhe të hasmit në gjendje 
‘lufte’. Fatjon Barmeta u 
vra dhe u varros në vitin 
2012 në Klos. Të dënuar 
për ngjarjen janë vëllezërit 
Përparim dhe Astrit Boja. 
Po kështu i dënuar ...

Një konfl ikt që duket se 
nuk u mjaftua me një 

viktimë dhe 3 të burgosur. 
Mes familjeve Barmeta dhe 
Boja, gjurmët e gjakut nuk 
janë fshirë dhe plagët piko-
jnë ende, e nuk dihet kur do 
të mbyllen. Vrasja e Fatjon 
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SESIONI KUVENDOR
DEBATET

Kreu i PD-së, akuza kryeministrit: Ke kapur drejtësinë, ju pret cunami

Basha në Kuvend: Shkelja
e ligjit nga Marku në 4 javë
"Mos u gajasni o mjeranë, hani e pini me krimin"

DREJTËSIA
"Njeriu i cili ka uzurpuar
kreun e ekzekutivit, të
dalë nga vota e trafikuar
dhe e blerë është sot
kryeprokurori i vendit.
Ky krim kushtetues u
paralajmërua nga
opozita. E vetmja
mënyrë për të
garantuar
paprekshmërinë e
kriminelëve me të cilët
Edi Rama erdhi në
pushtet dhe mbahet në
pushtet është kapja e
Prokurorisë", tha
z.Basha.

Ish-kryeministri merr në mbrojtje gazetarët

Berisha: Situatë katastrofike,
rezoluta e "llum kazanit"

Seanca e
 djeshme
parlamentare

Kreu i opozitës, Lulzim Basha

Kreu i opozitës, Lulzim
Basha që në nisje të
sesionit të ri par-

lamentar akuzoi drejtpër-
drejtë kryeministrin Edi
Rama për kapjen e sistemit
të drejtësisë. Z.Basha në
akuzat e tij iu rikthye
zgjedhjes së kryeproku-
rores Arta Marku në se-
ancën e fundit të Kuvendit,
në dhjetor. Nga foltorja e
Kuvendit, Basha bëri bilan-
cin muajit të fundit, ku tha
se falë kapjes së Prokuror-
isë nga kryeministri Rama,
të gjithë kriminelët e lidhur
me shtetin po përfitojnë le-
htësira. Basha përmendi
këtu dosjen e Saimir Tahir-
it dhe Orest Sotës, si dhe
akuzat ndaj kryebashki-
akëve socialistë si Vangjush
Dako dhe Qazim Sejdini.
Basha tha se kriminaliteti
tashmë ka kapur shtetin
dhe se vrasjet e tritolit janë
bërë normale në një vend si
Shqipëria. Nga foltorja,
Basha akuzoi kryeministrin
Edi Rama se në këto 4 javë,
që nga emërimi i kryepro-
kurores së re vërteton
kapjen e drejtësisë nga
qeveria. "Kthehemi pas 1
muaji në vendin e krimit.
Mazhoranca e kapur nga
krimi dhe e zhytur në krim
vendosi për të mbrojtur
Saimir Tahirin, kapi Proku-
rorinë. Njeriu i cili ka uzur-
puar kreun e ekzekutivit, të
dalë nga vota e trafikuar dhe
e blerë është sot 'kryepro-
kurori' i vendit. Ky krim
kushtetues u paralajmërua
nga opozita. E vetmja
mënyrë për të garantuar
paprekshmërinë e krimi-
nelëve me të cilët Edi Rama
erdhi në pushtet dhe mbahet
në pushtet është kapja e
Prokurorisë", u shpreh kreu
i PD-së. Basha mes të tjerash
renditi edhe ngjarjet krimi-
nale që kanë ndodhur këto
ditë në vend. "Në këtë vend
janë shembull kolonat e
pushteteve. Njeriu që ka
uzurpuar kreun e ekzeku-
tivit, që drejton me grusht
të hekurt teatrin e kukul-
lave, është sot edhe krye-
prokurori i vendit. Ky krim
kushtetues u paralajmërua
nga opozita. Rruga që ai ka
nisur është rruga drejt një
fundit. Kjo është rruga e ale-
ancës me krimin për të mar-
rë pushtetin. Kjo është rru-
ga për garantimin e
kriminelëve. E vetmja mën-
yrë për të garantuar këtë
pushtet, për paprekshmë-
rinë e kriminelëve, është
kapja e institucioneve dhe
shkelja e ligjit", tha z.Basha.
Sipas tij, qëllimi i kapjes së
prokurorit është e qartë.
Tahirit iu hoq masa sh-

trënguese e daljes jashtë
shtetit, që iu hoq me votat e
PS-së. "I dyshuari për pas-
trim parash, Orest Sota u
lirua. Po bëhen forca të
mëdha për të ndaluar he-
timet për Dakon dhe Qazim
Sejdinin. Çështje të tjera të
trafikut të drogës dhe krimi-
nelëve më në zë si Shullazi
kanë marrë kthesa të forta

të mbylljeve të hetimeve.
Këto janë vepra në 4 javë të
kapjes së prokurorisë. Ven-
di është në udhëkryqin dhe
krizën më të rëndë. Raporti
i CIA-s e thotë qartë: Sh-
qipëria është kthyer në nar-
ko-shtet. Vrasjet dhe trito-
let ndaj bizneseve janë
përditshmëri. Sot ndodhi një
grabitje banke, dje një aten-

tat në Tiranë. Në Shkodër u
plagosën 8 persona, qyteta-
rë të pafajshëm", - theksoi
z.Basha. Përveç tensioneve
në Kuvend, në seancë nuk
kanë munguar edhe të qe-
shurat. Kreu i PD, Lulzim
Basha teksa po i kërkonte
Ruçit që të fuste në kalendar
amendamentet për rish-
ikimin e Kushtetutës, harroi

nenin përkatës. Deputetët e
shumicës nga salla i kër-
kuan që të lexonte nenin, por
Basha nuk e mbante mend
nenin 77/A për shqyrtimin e
nismave ligjore për rish-
ikimin e Kushtetutës, duke
shkaktuar të qeshura nga
kryeministri Rama dhe shu-
mica. Lideri demokrat iu rik-
thye duke i cilësuar si mjer-

anë, ndërsa i paralajmëroi
se do i marrë përpara
cunami. "E keni përpara në
tavolinë. O mjeranë, mos u
gajasni, o ushtar të krimit,
merreni se e keni përpara,
o atentatorë, bëni përpjekje
për të rikthyer Kush-
tetutën, pasi rrugë tjetër
nuk ka, do ju marrë për-
para cunami", tha z.Basha.

Ish-Kryeministri Sali
Berisha e nisi dje sesio-

nin e ri parlamentar duke
kërkuar miratimin e një
rezolute që vetë ai e quajti
"llum kazani". Nga foltor-
ja e Kuvendit, Berisha
dënoi ashpër sulmin që
kryeministri Rama bën
ndaj mediave duke i quaj-
tur "kazan". Për këtë ar-
sye, Berisha tha se është e
nevojshme mbrojtja e
gazetarëve dhe mediave nga
abuzimi që po bën kreu i
ekzekutivit. "Jam këtu për
të denoncuar kreun ban-
ditesk të kreut të ekzekutiv-
it, që si në asnjë vend tjetër,
kalon përpara gazetarëve
dhe thotë 'mirëmëngjesi ka-
zan'. Ky poshtërim kolektiv
ndaj atyre që informojnë
publikun përbën një nga

rastet më të pashembullta që
vërsulet ndaj mediave të ven-
dit me fjalën përmbledhëse
'kazan'. Kjo do të thotë se ke
përzgjedhur fyerjen më të
rëndë. Do të thotë se kafshër-
isht nuk kënaqet me thënien,
por do të vërsulesh mbi ta
çdo përmbajtje që ka kazani.
Kam kërkuar dhe do të
kërkoj një rezolutë që do të

titullohet rezoluta e 'llum
kazanit'. Këtë përkufizim
mund ta dëgjosh vetëm në
spitalet psikiatrike nga të
sëmurët më të mëdhenj men-
dorë. Situata e mediave ësh-
të katastrofale, ndaj kërkoj
rezolutën e 'llum kazanit' për
të vendosur nderin në vend
të mediave shqiptare", tha
z.Berisha.

Valentina Madani

Mediu: Të vendoset rregulli,
të mos ndërhyjë më Garda

Kreu i republikanëve, Fatmir Mediu dhe kreu i de
putetëve të LSI-së, Petrit Vasili e nisën sesionin e ri

kuvendor me akuza ndaj qeverisë dhe shkeljes së Kush-
tetutës. Sipas tij, Reforma në Drejtësi është në ditët më
të zeza të saj. "Këta nuk duan reformën në drejtësi, ajo
është në ditët më të zeza të saj. Kryeprokurorja u zgjodh
kundër Kushtetutës. S'do lejojmë askënd mbi Kush-
tetutën e ligjin. Ata që ndërmarrin kështu veprimesh
janë ilegjitimë", tha z.Vasili. Po ashtu, edhe kreu i Par-
tisë Republikane, Fatmir Mediu, kërkoi që këtë vit të
vendoset rregulli dhe procedura në parlament pa ndë-
rhyrjet e Gardës". Është e rëndësishme që ne të mbajmë
qëndrim që ky parlament nuk mund të jetë i Gardës së
Republikës. Rregullin duhet ta vendosë procedura, pa
ndërhyrjet abuzive të Gardës, që e kthejnë këtë në një
institucion dhune. Parlamenti nuk respekton Kush-
tetutën e vendit", tha z.Mediu.

AKUZAT
"E keni përpara në tavolinë. O mjeranë, mos u gajasni,
o ushtarë të krimit, merreni se e keni përpara, o
atentatorë, bëni përpjekje për të rikthyer Kushtetutën,
pasi rrugë tjetër nuk ka, do ju marrë përpara cunami",
iu drejtua z.Basha deputetëve të PS-së.



PROPOZIMI
"Kam kërkuar dhe do të
kërkoj një rezolutë që do të
titullohet rezoluta e 'llum
kazanit'. Këtë përkufizim
mund ta dëgjosh vetëm në
spitalet psikiatrike nga të
sëmurët më të mëdhenj
mendorë", tha z.Berisha.

Kreu i republikanëve, Fatmir Mediu
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Sesioni i ri parlamentar
nisi dje me tension dhe
debate dhe shkak u bë

axhenda tri javore e parla-
mentit. Kryetari i Grupit të
PD, Edmond Spaho kërkoi
fjalën për të prezantuar
amendamentet e propozuara
nga opozita për çështjen e
kryeprokurores së përkohs-
hme, por kryetari Gramoz
Ruçi i kërkoi që të ulet, pasi
ishte duke shkelur Rreg-
ulloren. Kryetari i Kuvendit
u shpreh se ke 10 minuta në
dispozicion për të folur për
propozimet, por në momen-
tin që do të flasim për kalen-
darin. Në këtë moment ndë-
rhyri kreu demokrat, Lulzim
Basha dhe deputetët e tjerë
të PD-së duke bllokuar fol-
toren, ndërsa Ruçi ndërpreu
seancën për 5 minuta. Gjithç-
ka ndodhi pasi opozita
kërkonte futjen në rendin e
ditës të kërkesës për ndry-
shimet kushtetuese, që
zgjedhja e kryeprokurores të
cilësohet inekzistente, e
kryeprokurori të zgjidhet
me veting e 3/5 e votave në
Kuvend. Kryeparlamentari
Ruçi nuk e futi në rend dite
kërkesën e opozitës, e cila
braktisi sallën pas këtij mo-
menti. Kreu i Kuvendit
Gramoz Ruçi, i cili në nisje
të seancës së parë për vitin
2018, bëri apel të gjithë ak-
torëve politikë që të bëjnë
çmos për përmirësimin e
legjislacionit dhe rolit të Ku-
vendit në rolin e tij kontrol-
lues, e veçanërisht sa i për-
ket transparencës. "Ky se-
sion duhet të jetë i angazhuar
për përmirësimin e procesit
legjislativ, të rolit kontrol-
lues dhe mbikëqyrës. Për re-
spektimin e parimit të trans-
parencës parlamentare për
veprimtarinë e Kuvendit dhe
forcimin e bashkëpunimit me
shoqërinë civile. Uroj të jetë
një fillim i mbarë pune në re-
alizimin e reformave me
rëndësi" tha z.Ruçi. Nga ana
e tij, kreu i Grupit Parlamen-
tar të Partisë Demokratike,
Edmond Spaho, ka prezantu-
ar nismën e opozitës për
ndryshimin e ligjit për
zgjedhjen e kryeprokurorit
të përkohshëm. Nga foltorja
e Kuvendit, pas rifillimit të
seancës, si pasojë e ndërpre-
rjes për disa minuta, depute-
ti demokrat i ka tërhequr
vërejtje kryeparlamentarit
Ruçi. "Nuk është hera e parë

KLP-KLGJ, Kryemadhi: Parlamenti të
miratojë nenet e shfuqizuara nga gjykata

Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i
Prokurorisë, mund të mos funksionojnë pasi si-

pas Kryetares së LSI, Monika Kryemadhi nevojitet që
parlamenti të miratojë nenet e shfuqizuara nga Gjyka-
ta Kushtetuese. Drejtuesja e LSI, kërkon konsensus
politik për votimin e këtyre neneve. "Nuk ka ligj mbi
të cilin mund të funksionojnë,
sepse janë shfuqizuar nga Gjyka-
ta Kushtetuese, kjo është shumë
e rëndësishme, sepse mund të
ngrihet një KLP dhe një KLGJ,
por kjo nuk funksionon. Nëse
ndryshimet kushtetuese nuk
bëhen me shumicë votash, pra me
94 vota ose mbi të gjitha me kon-
sensus. Përderisa ne kemi mirat-
uar ndryshimet kushtetuese dhe reformën në drejtësi
me konsensus me 140 vota, këto ndryshime, të cilat
janë shfuqizuar nga Gjykata Kushtetuese, duhet të
kalojnë përsëri me konsensus dhe kjo është më se e
qartë. Në qoftë se Edi Rama do t'i kalojë prapë me 36
vota, siç kaloi Prokurorin e Përgjithshëm, atëherë ësh-
të çështje e tij d.m.th është një reformë që nuk do të
njihet nga asnjëri",-tha Kryemadhi për Vizion Plus.

Drejtësia, Balla: Reforma do bëhet,
kërkoni falje për çizmet e ulërimat

Kreu i Grupit të PS-së, Taulant Balla i është rikthy
er edhe njëherë ditës kur u zgjodh kryeprokurorja e

përkohshme. Sipas tij, situata e krijuar nga opozita nuk
ka lidhje me parlamentin. Balla u kërkoi deputetëve të
opozitës që t`i kukojnë falje Arta Markut për mosrespe-
ktimin e saj ditën e emërimit. Ndër-
sa nuk mungoi dhe ironia për kry-
etaren e LSI-së Monika Kryemadhi,
e cila qëlloi me çizme kryeministrin
Edi Rama. "Çimzet, shishet dhe tog-
jet e letrave të punës, tymueset e
stadiumit, ulërimat histerike s'kanë
lidhje me parlamentin. Por turpi
gjithmonë dhe asnjëherë nuk është
kolektiv dhe përgjegjësia s'është
kolektive. Lulzim, Monikë, je e
ndëshkuar për thyerje të Rreg-
ullores. Ju i detyroheni të gjithë shqiptarëve një ndjesë
kolektive që i bëtë kësaj sallë. Kjo duhet të jetë një ndjesë,
një borxh, që këta abuzojnë me pushtetin. Shqipëria dhe
shqiptarët se meritojnë as vallen dhe as tymin, e as çizmet
firmato. Brenda muajt janar të miratojmë Kodin Etik
dhe brenda muajt janar duhet të sjellin Rregulloren e
Kuvendit tek ndryshimet kushtetuese",-tha z.Balla.

Nis sesioni i ri parlamentar, kreu i Kuvendit: Të bashkëpunojmë për reformat

Opozita bllokon foltoren, tension
në Kuvend për kryeprokuroren
Spaho: Të anulohet farsa e 18 dhjetorit

Valentina Madani

që silleni në këtë mënyrë. Ia
jepni fjalën deputeti edhe ia
ndërprisni. Rasti më flagrant
ishte ai me deputeti Berisha,
ia dhatë fjalën dhe pastaj ia
ndërpretë. Thirret gardën
për ta ndaluar. U betuat se do
ishit mbrojtës i Kushtetutës
dhe Rregullores së Kuvendit
kur morët detyrën, por deri
më sot vetëm e keni shke-
lur",-u shpreh deputeti Spa-
ho. Pas kësaj ai prezantoi

nismën e opozitës dhe qëlli-
min e saj, ndërsa ka kërkuar
që të vendoset edhe data e
seancës plenare kur do të
shqyrtohet kjo nismë. "Ne si
opozita kemi ndërmarrë një
nismë, që kërkojmë pikër-
isht këtë, që Kuvendi të kthe-
het në shina. Të anulohet
farsa e 18 dhjetorit për
zgjedhjen e kryeprokurorit.
Ne deputetët e opozitës
kërkojmë që Kuvendi të futet

në binarët e Kushtetutës,
Kushtetuta të respektohet,
dhe ajo seancë ku u emërua
në krye të një institucioni një
person në mënyrë të pali-
gjshme, të mund të korrigjo-
het. Ju kërkoj të njoftoni se-
ancën për propozimin e de-
putetëve të opozitës, dhe au-
tomatikisht ky propozim ka
hyrë në punimet e Kuvendit
të Shqipërisë, sipas Rreg-
ullores",-tha z.Spaho.

DEBATET, RUCI: MOS I SILL SI BADIGARD, BASHA: MOS FOL SIKUR JE MBRET

DEBATET, RUÇI: Mos u sill si badigard, Basha: Mos fol sikur je mbret
EDMOND SPAHO: Nuk është hera e parë që e jepni fjalën dhe e ndërprisni sipas
qejfit. Kemi paraqitur amendamentet për kryeprokurorin, kërkojmë që të anulohet
farsa e 18 dhjetorit, Kushtetuta e kërkon që të zgjidhet me 3/5 dhe të ketë kaluar
vetingun. Ne kërkojmë që Kuvendi të futet në binarët e Kushtetutës
LULZIM BASHA: Në 18 dhjetor keni dhunuar Kushtetutën për të kapur kryeprokurorin
për të mbyllur dosjet e Tahirit, Dakos, Sejdinit dhe Shullazit me shokë. Ju edhe ai që
nuk është sot këtu keni kryer krime. Ne kërkojmë të zbatoni Rregulloren e Kuvendit.
Në momentin që keni një propozim me 55 firma, futet menjëherë në rendin e ditës,
por ju nuk keni parë asgjë, pasi hani dhe pini me kriminelët. Por makutëria juaj, nuk
është justifikim. Kjo është sallë ku është kryer krimi mund dhe do të kthehet në
normalitet kur ju të fusni në program paketën që kemi ofruar për të rikthyer
prokurorinë në krye të detyrës dhe jo në xhepin e Ramës. Mos fol këtu sikur je mbret,
do të vijë dita që do japësh shpjegim dhe do të mbash përgjegjësi. Duhet të fusësh
në program amendamentin kushtetues në program. Lërini lojërat dhe fut në
program sikur e ke në program amendamentin me firmat e 55 deputetëve".
GRAMOZ RUÇI: Lidhur me problemin që shtrohet, lexoj nenin 77/ a. Nisma për
rishikim e Kushtetutës mund të merret nga jo më pak se 1/5 e deputetëve. Kryetari
njofton Kuvendin në seancën e parë dhe shpërndan tekstin që projektligji të futet në
program. Atëherë ju se futja apo mos futja në programin e Kuvendit e ka zgjidhur
rregullorja. Ende mua nuk më ka mbërritur ende, në orën 16:00 kam dijeni se e keni
depozituar. Propozimin e ka futur Rregullorja në program që në momentin që ka
mbërritur.
EDMOND SPAHO: Ne kërkojmë që të njoftohet seanca për propozimin. Mos dëgjo
kryeministrin që flet nga poshtë, por zbato rregulloren e Kuvendit.
GRAMOZ RUÇI: Kam disa projektligje, por nuk u ka ardhur radha projektligjeve që
janë depozituar...
LULZIM BASHA: Ky është vend krimi. Mos fol këtu sikur je mbret, do të vijë dita që do
japësh shpjegim dhe do të mbash përgjegjësi. Duhet të fusësh në program
amendamentin kushtetues në program. Lërini lojërat dhe fut në program sikur e ke
në program amendamentin me firmat e 55 deputetëve. Bëni përpjekje për të rikthyer
Kushtetutën, pasi rrugë tjetër nuk ka, do u marrë përpara cunami.
GRAMOZ RUÇI: Të lutem, respekto procedurën!
(Basha ngrihet nga vendi dhe afrohet tek foltorja)
GRAMOZ RUÇI: Ulu mos bëj badigardin e kryetarit të grupit. Bëj liderin e PD jo
badigardin.
(Demokratët rrethojnë foltoren e Kuvendit)
GRAMOZ RUÇI: Ndërpritet seanca, 5 minuta pushim.

KERKESA
Kreu i PD-së, Lulzim
Basha dhe kryetari i
grupit z.Spaho i
kërkuan z.Ruçit që
të fuste në kalendar
amendamentet që u
depozituan për
ndryshimet
Kushtetuese për
zgjedhjen e
kryeprokurorit. Ruçi
u përgjigj duke
deklaruar se do i
njoftonte në fund të
seancës, ndërsa
opozita vendosi që të
bojkotonte votimin.
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KRYEPROKURORJA
PROPOZIMI

Opozita kërkon që
kryeprokurorja e
përkohshme, Arta

Marku të shkarkohet dhe të
nisë procedura e zgjedhjes
së një prokurori të përkohs-
hëm të përgjithshëm sipas
këtyre amendamenteve. Në
funksion të kësaj, PD-ja dhe
aleatët e saj kërkojnë ndry-
shimin e Kushtetutës dhe
ligjit në bazë të të cilit zgjid-
het Prokurori i Përgjiths-
hëm, ndërsa amendamenti
ndërpret mandatin e proku-
rorit të përkohshëm. Amen-
damenti mban firmën e de-
putetëve të PD-së, LSI dhe
partive aleate, ndërsa thu-
het se ka për qëllim dhënien
fund antikushtetutshmërisë
në të cilin sipas tyre ndod-
het ky institucion.
ARGUMENTETARGUMENTETARGUMENTETARGUMENTETARGUMENTET

Demokratët argumentojnë
se ka vakum kushtetues dhe
ligjor, ndaj në amendament
kërkojnë 3/5 e votave në Kuv-
end dhe veting për kryepro-
kurorin e përkohshëm derisa
të ngrihet Këshilli i Lartë i
Prokurorisë. "Prokurorit të
Përgjithshëm në detyrë i për-
fundon koha e qëndrimit në
detyrë të nesërmen e hyrjes
në fuqi të këtij ligji. Deri në
zgjedhjen e Prokurorit të
Përgjithshëm sipas proce-
durës së parashikuar në ne-
nin 148/a të Kushtetutës,
funksionet e Prokurorit të
Përgjithshëm do të ushtro-
hen nga një prokuror i cak-
tuar nga Kuvendi, me tre të
pestat e anëtarëve të tij, mes
kandidaturave të propozuara
nga Gjykata Kushtetuese, për
një mandat të përkohshëm",
thuhet në propozimin për
ndryshimet kushtetuese.
Demokratët propozojnë edhe
mekanizmin zhbllokues në
rast moskonsensusi. "Nëse
Kuvendi nuk arrin shumicën
e caktuar për zgjedhjen bren-
da 10 ditëve nga propozimi,
kandidati i renditur i pari, që
ka kaluar me sukses proces-
in e rivlerësimit kalimtar si-
pas ligjit, konsiderohet i
emëruar", citohet më tej në
propozimin e demokratëve.
Ndërkohë, opozita rendit
edhe arsyet pse sipas tyre,
kryeministrit Rama i duhet
një Prokuror i Përgjithshëm
i përkohshëm nën kontroll.
"Për të kontrolluar çështjet
penale në ngarkim të person-
ave politikë të afërt me të, për
të ndikuar në procesin e
vetingut të prokurorëve dhe
shantazhimin e tyre nëpërm-
jet këtij procesi, për të kon-
trolluar zgjedhjen e 6 pro-
kurorëve, anëtarë të Këshil-
lit të Lartë të Prokurorisë, që
duhet t'i zgjedhë Mbledhja e
Përgjithshme e Prokurorëve
në drejtimin dhe organizimin
e Prokurorit të Përgjithshëm
të përkohshëm", thuhet në

Mungesa e KLP, opozita propozon amendimin e Kushtetutës, mblidhen firmat

PD-LSI: Kryeprokurori i përkohshëm
të zgjidhet me 3/5-t dhe veting

"Të ikë Ruçi, jo më shkarkime nga Marku"

Valentina Madani

propozimin e PD-së. Opozita
shprehet se miratimi i dis-
pozitës së propozuar prej tyre
do të rikthente ligjshmërinë
në funksionimin e sistemit të
prokurorisë, në të kundërt
sipas tyre, provohet qëllimi i
mazhorancës për të kapur
politikisht drejtësinë.
VENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMI

Më herët PD-ja mblodhi
grupin parlamentar, ku më-
sohet të jetë diskutuar pikër-

isht për seancën plenare, e
cila është e para pas asaj së
zgjedhjes së kryeprokurores
së re të përkohshme, Arta
Marku, mes protestave e
tymuesve nga opozita. Edhe
në mbledhjen e grupit,
anëtarët e djathtë kanë kër-
kuar që Prokurori i Përgji-
thshëm dhe Kuvendi të kthe-
hen në ligjshmëri. PD i është
drejtuar Kuvendit me dy
kërkesa, largimin e kryepar-

lamentarit Gramoz Ruçi dhe
moslejimin e Arta Markut
për shkarkime e lëvizje në
organin e Akuzës. Grupi i
PD-së doli me vendimin se:
"Prokurori i Përgjithshëm të
kthehet në ligjshmëri. Pro-
kurori i Përgjithshëm i
Përkohshëm nuk ka kompe-
tenca për shkarkime dhe
transferime. Mazhoranca po
kap drejtësinë. Saimir Tahir-
it iu kthye pasaporta, Orest

Sota u lirua nga burgu, po
mbyllet çështja 'Xibraka'.
Është shkelur rregullorja,
janë falsifikuar votat,
Gramoz Ruçi të largohet
nga drejtimi i Kuvendit, ësh-
të dhunuar e drejta e opo-
zitës për të folur". Ndërko-
hë, PD-ja ka vendosur të
marrë pjesë në Komisionin
e Ligjeve për KLP, si dhe në
të gjitha komisionet e tjera
parlamentare.

SHKARKIMI
Opozita kërkon që
kryeprokurorja e
përkohshme Arta
Marku të
shkarkohet dhe të
nisë procedura e
zgjedhjes së një
Prokurori të
përkohshëm të
Përgjithshëm,
sipas
amendamenteve të
propozuara prej
saj.

 KQZ

Bici dhe Caka
zëvendësojnë

deputetët Rakipi
dhe Rehovica

Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve zëvendë-

soi dje deputetët Aqif Rak-
ipi dhe Gledion Rehovica,
të cilëve u hoqi mandatin
disa ditë më parë. Me una-
nimitet, KQZ vendosi t'i
japë mandatin e deputetit
të PDIU-së në Elbasan
kandidatit Dritan Bici dhe
nga lista shumemërore e
LSI në qarkun e Beratit,
kandidates Silva Caka.
Ndërkohë me 4 vota pro
dhe 3 kundër, KQZ vendo-
si që Florenc Xhindi të vi-
jojë të mbajë mandatin e
anëtarit të LSI në Këshil-
lin Bashkiak të Beratit.
Administrata e Komision-
it propozoi të kundërtën,
pasi Xhindi nuk ka dek-
laruar në formular se ka
qenë më herët i dënuar nga
Gjykata e Sarandës për
kalim të paligjshëm të ku-
firit. Por, sipas 3 anëtarëve
të KQZ të propozuar nga
PS dhe atij të propozuar
nga LSI, nuk mund të kon-
siderohet fshehje infor-
macioni një e dhënë që
ndërkaq është publike, siç
janë dënimet e gjykatave
shqiptare.

"KRYEPROKURORJA", AMENDAMENTI I PD-SË

Neni 1/ Pika 13 e nenit 179 të Kushtetutës ndryshon
si më poshtë vijon: 13. Prokurorit të Përgjithshëm në
detyrë i përfundon koha e qëndrimit në detyrë të
nesërmen e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Deri në
zgjedhjen e Prokurorit të Përgjithshëm sipas
procedurës së parashikuar në nenin 148/a të
Kushtetutës, funksionet e Prokurorit të Përgjithshëm do
të ushtrohen nga një prokuror i caktuar nga Kuvendi,
me tre të pestat e anëtarëve të tij, mes kandidaturave të
propozuara nga Gjykata Kushtetuese, për një mandat të
përkohshëm.
Nëse Kuvendi nuk arrin shumicën e caktuar për
zgjedhjen brenda 10 ditëve nga propozimi, kandidati i
rendit i pari, që ka kaluar me sukses procesin e
rivlerësimit kalimtar sipas ligjit, konsiderohet i emëruar.
Kandidatët i nënshtrohen procesit të rivlerësimit me
procedurë të përshpejtuar dhe me përparësi ndaj të
gjitha subjekteve të tjera të rivlerësimit.
Rregullat e detajuara për caktimin e prokurorit që
do të ushtrojë funksionet e Prokurorit të Përgjithshëm
me mandat të përkohshëm dhe afatet për realizimin e
procesit të vlerësimit të kandidatëve dhe rivlerësimit
kalimtar të tyre përcaktohen me ligj.

FIRMAT
Deputetë të PD
dhe LSI kanë
mbledhur 55
firmat për të
ndryshuar
Kushtetutën dhe
ligjin, në bazë të
të cilit zgjidhet
Prokurori i
Përgjithshëm.
Kërkesa u
dorëzua në
Kuvend pak para
seancës.



Amendamentet e opozitës për kryeprokuroren

Ndryshimet, Vasili: Ndalin
shkatërrimin e reformës në drejtësi
Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili, dek

laroi dje se nisma për ndryshimin e ligjit për funk-
sionimin e Prokurorisë dhe amendimi i Kushtetutës, dy
propozime të dorëzuara bashkërisht me Partinë Demokra-
tike janë jetike për integrimin europian. "I gjithë grupi i
LSI-së mbështeti propozimin e grupit të përbashkët të
punës. Kthimi i kushtetutshmërisë është një hap kundër
shkatërrimit të reformës në drejtësi nga mazhoranca", u
shpreh ai. Propozimet e PD-së dhe LSI-së janë hartuar
nga një grup pune, dy demokratët Bylykbashi e Bardhi
dhe Manjani e Naço për LSI-në. "Pa veting nuk mund të
ketë Prokuror të Përgjithshëm. Ky hap i opozitës është
jetik për integrimin europian. Opozita respekton vetëm
ligjin dhe është luajale e konstruktive", theksoi kreu i
grupit parlamentar të LSI-së. Kërkesa drejtuar kryetarit
të Kuvendit, Gramoz Ruçi është firmosur nga Petrit Va-
sili, Edmond Spaho dhe Fatmir Mediu.

Grupi parlamentar i PD-së

Faksimile e
propozimit
të PD-së

Petrit Vasili
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Grupi Parlamentar i
Partisë Socialiste ka
propozuar disa ndry-

shime në Rregulloren e Kuv-
endit, që kanë të bëjnë me
kufizimin e imunitetit të de-
putetit, në rastet kur ka një
kërkesë nga prokuroria për
hetim. Ndryshimet vijnë
pikërisht pas përplasjeve që
mazhoranca dhe opozita
patën për imunitetin e depu-
tetit Saimir Tahiri. Në rela-
cionin bashkëngjitur pro-
jektvendimit të depozituar
në datën 12 janar, në Kuvend
thuhet se: "Grupi Parlamen-
tar i Partisë Socialiste, pro-
pozon këto ndryshime të
Rregullores së Kuvendit për
të bërë përputhjen e saj të
plotë me dispozitat e Kush-
tetutës dhe me jurispru-
dencën e Gjykatës Kush-
tetuese. Ndryshimet e propo-
zuara synojnë të përmirë-
sojnë ndjeshëm dispozitat e
Rregullores së Kuvendit, në
mënyrë të posaçme nenet 13,
118 dhe 119, të cilat u refero-
hen ndryshimeve kush-
tetuese të vitit 2012 dhe 2016
që kanë të bëjnë me kufiz-
imin e imunitetit të depu-
tetit". "Ndërsa në nenet e
tjera janë propozuar ndry-
shime me qëllim për të bërë
saktësimin e tyre sipas nen-
eve të Kushtetutës dhe ven-
dimeve të Gjykatës Kush-
tetuese. Grupi Parlamentar
i Partisë Socialiste vlerëson
se rregulloja e Kuvendit du-
het t'i nënshtrohet një pro-
cesi të plotë reformimi, me
qëllim sjelljen e saj në për-
puthje me standardet më të
larta të demokracisë par-
lamentare dhe modeleve më
të përparuara ndërko-
mbëtare, në bashkëpunim
me të gjitha forcat politike
që përfaqësohen në Kuv-
end",-thuhet në relacion.
Grupi i PS-së shprehet se
këto ndryshime janë në për-
puthje me Kushtetutën dhe
dispozitat e tjera të Rreg-
ullores së Kuvendit, ndaj
edhe kërkon miratimin e
tyre për të sjellë rregulloren
sa më parë në parametrat
kushtetues.
DISA NGADISA NGADISA NGADISA NGADISA NGA
NDRNDRNDRNDRNDRYYYYYSHIMETSHIMETSHIMETSHIMETSHIMET

Në nenin 13, pikat 3, 4, 5
dhe 6 ndryshojnë si më posh-
të:

3 .3 .3 .3 .3 . Këshilli shqyrton
kërkesën e prokurorisë për
dhënien e autorizimit nga
Kuvendi për arrestimin,
heqjen e lirisë në çfarëdo lloj
forme, ushtrimin e kontrol-
lit personal apo të banesës
së një deputeti.Procedura e
detajuar parashikohet në
nenet 118 dhe 119 të kësaj
Rregulloreje.

4.4.4.4.4. Këshilli shqyrton të
gjitha çështjet e vlefsh-
mërisë së mandatit të depu-
tetit që lidhen me fillimin
dhe mbarimin e ushtrimit të
mandatit, heqjen dorë nga
mandati, kushtet e papaj-
tueshmërisë. Sipas nenit 70
të Kushtetutës, mungesën pa
arsye për më shumë se 6
muaj rresht në Kuvend, dën-
imin me vendim gjyqësor të
formës së prerë për kryerjen
e një krimi. Pas përfundimit
të shqyrtimit, Këshilli
paraqet raportin përkatës
në seancë plenare brenda 2
javëve.

5. 5. 5. 5. 5. Këshilli shqyrton ras-
tet e pazgjedhshmërisë sipas
nenit 69 të Kushtetutës si
dhe bën verifikimin e man-
datit të deputetit, i cili zgjid-
het gjatë legjislaturës kur
krijohet vakancë, mbi bazën
e vendimit të Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve. Pas
përfundimit të shqyrtimit,
Këshilli paraqet raportin
përkatës në seancë plenare
brenda 2 javëve.

6 .  6 .  6 .  6 .  6 .  Këshilli, si rregull,
mblidhet në mënyrën e
parashikuar nga kjo Rreg-
ullore për komisionet e
përhershme, me përjashtim
të rasteve kur parashikohet
ndryshe.

Neni 118 rifNeni 118 rifNeni 118 rifNeni 118 rifNeni 118 rifororororormulohet simulohet simulohet simulohet simulohet si
vijon:vijon:vijon:vijon:vijon:

Neni 118Neni 118Neni 118Neni 118Neni 118
Autorizimi për procedim
1. 1. 1. 1. 1. Kërkesa për të autori-

zuar caktimin e masës së sig-
urimit të arrestit në burg
ose në shtëpi, heqjes së lir-
isë në çfarëdo lloj forme,
kontrollit personal ose të
banesës, i paraqitet Kryetar-
it të Kuvendit nga proku-
rori. Kërkesa përmban një
relacion të arsyetuar dhe të
shoqëruar me provat që
mbështesin kërkesën.

2. 2. 2. 2. 2. Kryetari i Kuvendit ia
dërgon kërkesën dhe doku-
mentet shoqëruese men-
jëherë për shqyrtim Këshil-
lit për Rregulloren, Man-
datet dhe Imunitetin si dhe
vë në dijeni Kuvendin dhe
deputetin.

3. 3. 3. 3. 3. Kryetari i Kuvendit pas
konsultimit me Këshillin,
cakton dy relatorë për çësh-

tjen, respektivisht nga shu-
mica dhe opozita parlamen-
tare.

4. 4. 4. 4. 4. Deputetit, ndaj të cilit
kërkohet autorizimi për
procedim, i vihet në dispozi-
cion kërkesa dhe dokumen-
tet që e shoqërojnë atë, si dhe
i bëhet e ditur koha kur
Këshilli për Rregulloren,
Mandatet dhe Imunitetin do
të fillojë shqyrtimin e
kërkesës.

5.5.5.5.5. Në mbledhjen e Këshil-
lit për Rregulloren Man-
datet dhe Imunitetin merr
fjalën prokurori, i cili
paraqet arsyet e kërkesës
drejtuar Kuvendit. Pas para-
qitjes së kërkesës, çdo
anëtar i Këshillit ka të drejtë
t'i drejtojë pyetje prokuror-
it.

6.6.6.6.6. Pas përgjigjeve të py-
etjeve, Kryetari i Kuvendit, i
jep fjalën deputetit ndaj të
cilit kërkohet autorizimi
për procedim. Deputeti dhe
ose përfaqësuesi i tij ligjor,
ka të drejtë të paraqesë në
Këshill, me shkrim ose me
gojë, shpjegimet dhe vërejt-
jet e tij rreth çështjes. (Çdo
anëtar i Këshillit ka të drejtë
t'i drejtojë pyetje deputetit).

7. 7. 7. 7. 7. Shqyrtimi i çështjes
në Këshill, kryhet nëpërm-
jet një procedure që i ga-
ranton deputetit, ndaj të
cilit kërkohet autorizimi
për procedim. të drejtën për
t'u informuar në kohë, për
t'u pyetur, për t'u dëgjuar
dhe për të bërë pyetje ndaj
kërkuesve të autorizimit si
dhe për të paraqitur shpje-
gimet e tij.

8. 8. 8. 8. 8. Përpara diskutimit të
çështjes Kryetari i Kuvendit
fton dy relatorët të paraqes-
in vlerësimin e përgjiths-
hëm mbi çështjen që shqyr-
tohet. Më pas vijohet me dis-
kutimin në Këshill. Në për-
fundim të diskutimit,
Këshilli, brenda një jave,
harton raportin për në se-
ancë plenare. Raporti reko-
mandon miratimin ose rrëz-
imin e kërkesës për dhënie
autorizimi për procedim.
Raporti i Këshillit u
shpërndahet menjëherë de-
putetëve dhe bëhet publik.

9. 9. 9. 9. 9. Si rregull, mbledhja e

Këshillit, për pikat 6-8 të këtij
neni, zhvillohet me dyer të
hapura. Këshilli, për arsye të
mbrojtjes së të dhënave,
mund të zhvillojë diskutimin
me dyer të mbyllura.

10.10.10.10.10. Shqyrtimi i kërkesës
për dhënien e autorizimit
për procedim parashikohet
për shqyrtim në seancë
plenare jo më parë se një
javë, por jo më vonë se dy
javë nga paraqitja e rapor-
tit të Këshillit.

11. 11. 11. 11. 11. Në seancë plenare fja-
la i jepet në fillim deputetit,
ndaj të cilit është paraqitur
kërkesa, për të dhënë shpje-
gime ose për t'iu përgjigjur
pyetjeve të deputetëve. Koha
e debatit, kur çmohet e
nevojshme, përcaktohet nga
Konferenca e Kryetarëve, në
përputhje me nenin 48 të
kësaj Rregulloreje. Në për-
fundim të debatit, pas fjalës
së kryetarëve të grupeve
parlamentare, ka të drejtë të
flasë deputeti ndaj të cilit
kërkohet dhënia e autoriz-
imit për procedim për jo më
shumë se 10 minuta.

12.12.12.12.12. Kuvendi në seancë
plenare, për arsye të
mbrojtjes së të dhënave,
mund të zhvillojë diskutimin
me dyer të mbyllura.

13. 13. 13. 13. 13. Kuvendi vendos me
votim të hapur për mira-
timin ose rrëzimin e
kërkesës për dhënie autori-
zimi për procedim.

14. 14. 14. 14. 14. Në rastin kur Kuven-
di nuk merr vendim për
dhënien ose mosdhënien e
autorizimit për procedim
brenda 3 muajve nga data e
paraqitjes së kërkesës për-
katëse, atëherë kërkesa
konsiderohet e rrëzuar nga
Kuvendi.

15. 15. 15. 15. 15. Përcaktimet e bëra në
këtë nen zbatohen edhe në
rastet e dhënies së autoriz-
imit për procedim për anë-
tarin e Këshillit të Minis-
trave.

Neni 119 ndryshohet siNeni 119 ndryshohet siNeni 119 ndryshohet siNeni 119 ndryshohet siNeni 119 ndryshohet si
më poshtë:më poshtë:më poshtë:më poshtë:më poshtë:

Neni 119.Neni 119.Neni 119.Neni 119.Neni 119.
Procedura në rastin kur

deputeti është ndaluar ose
arrestuar

1. 1. 1. 1. 1. Në rastin kur një de-
putet është ndaluar ose ar-
restuar, pa autorizim, në
kryerje e sipër ose men-
jëherë pas kryerjes së një
krimi të rëndë, zbatohen
parashikimet e pikave 2-9
dhe 11-13 të nenit 118 të kësaj
Rregulloreje.

2 .  2 .  2 .  2 .  2 .  Këshilli, brenda 24
orëve nga njoftimi i Kryetar-
it të Kuvendit, shqyrton nëse
ka vend për procedim ndaj
deputetit të arrestuar ose të
ndaluar dhe harton raport-
in.

3.  3.  3 .  3 .  3 .  Kryetari i Kuvendit
brenda 24 orëve nga paraqit-
ja e raportit thërret seancën
plenare."

Mazhoranca propozon ndryshimin e 8 neneve në Rregulloren e Kuvendit

Rasti "Tahiri", kufizimi i imunitetit
të deputetit, PS ndryshon procedurat
Zbardhet projektvendimi, rastet kur jepet autorizimi për arrestim

Darina Tanushi

Kryeprokurorja me gazetarët: Do shihni surpriza

Propozimi, një mandat 7-vjeçar?
Arta Marku: Nuk do t'i thosha "jo"
Kryeprokurorja Arta Marku paralajmëroi dje, sur

prizë në prokurori. Gjatë një bisede me gazetarët që
mbulojnë këtë institucion, Marku u shpreh: "Do të ketë
shumë ndryshime dhe do shihni surpriza. Nuk do jenë
vetëm ato lëvizje që janë bërë deri tani. Nëse do jem neu-
trale dhe e pavarur politikisht këto do t'i tregojë puna ime
dhe rezultatet". E pyetur në lidhje me tensionin e krijuar
me të larguarit nga puna, Marku tha: "Tensioni më të lar-
guarit s'është krijuar prej meje, por prej ligjit. Ata që janë
larguar e dinë arsyen dhe po ashtu dhe ata që kanë ardhur
në detyrat e reja e dinë arsyen". E pyetur nëse zgjidhet me
mandat të plotë si kryeprokurore, për 7 vite, Marku është
përgjigjur se nuk do thoshte: jo. "Nuk do thosha: jo",-u
përgjigj ajo shkurtimisht. Ndërkohë, në njoftimin e zyrës
së shtypit të kryeprokurores Arta Marku thuhet:
"Prokuroria e Përgjithshme garanton qenien institucion
i hapur dhe i lirshëm dhe kryeprokurori nuk e mbyll dhe
respekton punën e gazetarëve. Misioni ynë është i për-
bashkët ndonëse kalon në rrugë të ndryshme: prokuroria
për të luftuar krimin në tërësi, krimin e organizuar, trafiqet
dhe korrupsionin dhe media për shpalosur jo vetëm
mangësitë dhe problematikat, por edhe përpjekjet në luftë
kundër të gjitha formave të veprimtarive kriminale".

Alibeaj dorëzon dokumentin për Tahirin,
në Prokurorinë e Krimeve të Rënda

Deputeti i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj,
dorëzoi dje, në Prokurorinë e Krimeve të Rënda ko-

pjen origjinale të policës ndërkombëtare të sigurimit
për "Audin" AA 003 GB, që fakton se Tahiri dhe Habilaj
janë bashkëpërdorues të makinës dhe provë e qartë e
lidhjes mes tyre. Z. Alibeaj kërkoi nga prokuroria që të
hetojë dhe verifikojë këtë dokument, i cili është i mjaf-
tueshëm për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Sajmir
Tahirit. Në një prononcim për mediat, pas depozitimit të
dokumentacionit, Alibeja u shpreh: "Sot, kam depozitu-
ar një dokument, i cili fakton qartësisht, si drita e diellit,
bashkëpunimin midis Saimir Tahirit, apo ish-ministrit i
Brendshëm me një prej anëtarëve të bandës, Artan Habi-
laj. Dhe bëhet fjalë për një dokument, Polica e Sigurimit,
të makinës të njohur tashmë, narko makinës, "Audi"
AA003GB. Policë sigurimi, e cila tregon në përmbajtjen e
saj dy emra, dy emra të përdoruesve të saj, Saimri Tahiri
dhe Artan Habilaj, që tregon mbi të gjitha faktin e
bashkëpunimit apo bashkë përdorimit të kësaj makine".

Faksimile e projektvendimit
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NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima, në datë 8/02/2018, ditën e Hënë,
ora 16,00 ,  përfundon ankandin e ri (të dytë), për shitjen e pasurisë së
paluajtshme të llojit “truall” me sipërfaqe 300 m2, nga e cila ndërtesë me
sipërfaqe 94 m2, e ndodhur në Trevllazer, rrethi Vlorë në vlerën 280.000 lekë.
Pasuria është lenë garanci bankare nga debitorët z.Fatmir e Fatmiroshe  Ismailaj
banues në lagjen  “24-Maji”  tek Pishat Vlorë për detyrimin ndaj kreditorit
Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit (FAF) Sh.a, me seli në Tiranë, Dega
Rajonale Vlorë
Ankandi zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga
“Avni Rustemi“, nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt  Cel.0674044666, e-mail.
simaartan@yahoo.com

Kryeministri Edi Rama
deklaroi dje, se qever
ia shqiptare do të

apelojë vendimin e Gjykatës
së Strasburgut në lidhje me
dëmshpërblimin e komple-
ksit Jon në Vlorë, ose, siç
njihet ndryshe, "kompleksi
i vjehrrit të kreut të PD-së,
Lulzim Basha". Në një inter-
vistë në "Tonight Ilva Tare"
në Ora News, Rama tha,
gjithashtu, se është e
mirëpritur ndihma e
prokurorëve federalë ameri-
kanë për hetimin e çështjes
së Saimir Tahirit. Ai shtoi,
gjithashtu, se PS nuk ishte
avokate e tij dhe se ai ishte i
shkëputur nga të gjitha pozicionet në PS.

Ka një çështje që është kthyer në qendërKa një çështje që është kthyer në qendërKa një çështje që është kthyer në qendërKa një çështje që është kthyer në qendërKa një çështje që është kthyer në qendër
të vëmendjes, dëmshpërblimi i komple-të vëmendjes, dëmshpërblimi i komple-të vëmendjes, dëmshpërblimi i komple-të vëmendjes, dëmshpërblimi i komple-të vëmendjes, dëmshpërblimi i komple-
ksit Jon në Vlorë. Jeni penduar?ksit Jon në Vlorë. Jeni penduar?ksit Jon në Vlorë. Jeni penduar?ksit Jon në Vlorë. Jeni penduar?ksit Jon në Vlorë. Jeni penduar?

Do ta bëja 1000 herë po të kthehesha 1000
herë. Kemi bërë një shpronësim të ligjshëm
dhe ankuesit nuk kanë kontestuar
shpronësimin, por shifrën. Kanë qenë të
pakënaqur me shifrën e përcaktuar nga
qeveria dhe për këtë kanë shkuar në gjyq.
Shpronësimi është bërë, sepse në atë shumë
duheshin kompensuar të gjithë ata të cilët
kishin blerë apartamente, një numër i cak-
tuar familjesh, dhe në rastin kur gjykata
ka bërë vlerësimet e veta dhe ka dhënë konk-
luzionet e veta është gjykatë. Ne si shtet po
përgatisim një apelim në një nivel tjetër në
Strasburg dhe do të shikojmë konkluzionet.
Por ama ajo që ka fituar Vlora dhe ajo që do
të fitojë turizmi, ekonomia në Vlorë nuk ka
të krahasuar me asnjë lloj diskutimi që
bëhet sot.

Ajo për çfarë janë të shqetësuar qyteta-Ajo për çfarë janë të shqetësuar qyteta-Ajo për çfarë janë të shqetësuar qyteta-Ajo për çfarë janë të shqetësuar qyteta-Ajo për çfarë janë të shqetësuar qyteta-
rët është pse duhet të paguajmë ngarët është pse duhet të paguajmë ngarët është pse duhet të paguajmë ngarët është pse duhet të paguajmë ngarët është pse duhet të paguajmë nga
xhepat tanë 13 milionë euro. Ka një mo-xhepat tanë 13 milionë euro. Ka një mo-xhepat tanë 13 milionë euro. Ka një mo-xhepat tanë 13 milionë euro. Ka një mo-xhepat tanë 13 milionë euro. Ka një mo-
ment që mund t'u kërkohet ndjesë atyrement që mund t'u kërkohet ndjesë atyrement që mund t'u kërkohet ndjesë atyrement që mund t'u kërkohet ndjesë atyrement që mund t'u kërkohet ndjesë atyre
për këtë shpenzim nga xhepat e tyre?për këtë shpenzim nga xhepat e tyre?për këtë shpenzim nga xhepat e tyre?për këtë shpenzim nga xhepat e tyre?për këtë shpenzim nga xhepat e tyre?

Qytetarëve duhet t'u kërkojnë ndjesë ata
që i dezinformojnë. Jo ne që kemi bërë punën
tonë, ata e dinë shumë mirë që sa herë ka
punë publike ka shpronësime me interes
publik kur bëhet fjalë për prona me doku-
mentacion. Dezinformimi i qytetarëve sjell
këto reagime. Nuk ka asnjë kontest sa i për-
ket ligjshmërisë. Gjykata nuk ka konstatu-
ar paligjshmëri të veprimit, thjesht ka mar-
rë një ankim me pretendimin se shuma e
dhënë nga qeveria është shumë e ulët dhe
duhet një shumë më e lartë. Kjo është ajo që
ka bërë gjykata. Nuk jemi dakord me vendi-
min e gjykatës, ka një instancë më të lartë
po atje, ne do të bëjmë përpjekjen tjetër që
është një përpjekje brenda kornizës së pro-
cedurave.

Vendimi i Strasburgut a e bën serioz
shqetësimin e shprehur edhe nga Vasili që
lidhet me faktin se Shqipëria mund të hum-
basë rreth 2 miliardë euro nga gjyqet që
mund të humbasë në Strasburg? Do të çonte
në falimentimin e buxhetit të shtetit nëse
kjo ndodh.

Ne kemi përballë një lloj konglomerati
opozitar që ëndrrat që shikon dhe dëshiron
ja përcjell shqiptarëve si gjëma që do ndo-
dhin. Nëse këtyre njerëzve u thuhet se në
Shqipëri do ketë një tërmet ku mund të hum-
basin jetën 100 mijë veta dhe ndër ta do jetë
kryeministri dhe kabineti këta do jenë
shumë të lumtur që kjo ëndërr të realizo-
het.

Si është të përSi është të përSi është të përSi është të përSi është të përdordordordordorni i vni i vni i vni i vni i vetëm timoninetëm timoninetëm timoninetëm timoninetëm timonin
në qeveri?në qeveri?në qeveri?në qeveri?në qeveri?

Është një barrë më e rëndë, përgjegjësi
më e madhe dhe patjetër që është një sfidë
më e madhe. Nuk ka se kujt t'i lësh fajin,
ashtu sikundër nuk ka psikologjikisht një
lloj pajtimi të brendshëm me faktin se disa
gjëra nuk bëhen, sepse politikisht e kemi të
pamundur pasi jemi të detyruar nga kush-
tet e koalicionit.

Ka edhe deputetë të PS të shqetësuarKa edhe deputetë të PS të shqetësuarKa edhe deputetë të PS të shqetësuarKa edhe deputetë të PS të shqetësuarKa edhe deputetë të PS të shqetësuar
për faktin se nuk e keni çuar ende tepsinëpër faktin se nuk e keni çuar ende tepsinëpër faktin se nuk e keni çuar ende tepsinëpër faktin se nuk e keni çuar ende tepsinëpër faktin se nuk e keni çuar ende tepsinë
për skrapër skrapër skrapër skrapër skrappppp.....

Ka deputetë të PS që e kanë më të vësh-
tirë sesa të tjerë që ta kuptojnë se ky nuk
është një proces për zënie të disave për të
marrë disa, por ky është një proces modern-
izimi, nga njëra anë duhet bërë reforma
strukturore dhe nga ana tjetër, i duhet gje-
tur punës njeriu. Ne kemi përgatitur një
reformë për të gjithë sistemin e drejtimit në
nivelin ekzekutiv në ministritë qoftë në sek-
torin e arsimit, shëndetësi, bujqësi, gjithë
fushës së inspektimeve dhe kjo reformë
kërkon patjetër kohën që ka marrë. Përsh-
tatja e burimeve njerëzore është një çështje
që nuk është e partisë, është e qeverisë. Në
këtë aspekt patjetër që deputetët e PS.

Ka gjyqe të tjera në Strasburg kundërKa gjyqe të tjera në Strasburg kundërKa gjyqe të tjera në Strasburg kundërKa gjyqe të tjera në Strasburg kundërKa gjyqe të tjera në Strasburg kundër

shtetit shqiptar që mund të kenë faturë tështetit shqiptar që mund të kenë faturë tështetit shqiptar që mund të kenë faturë tështetit shqiptar që mund të kenë faturë tështetit shqiptar që mund të kenë faturë të
përafërt me këtë 2 miliardë?përafërt me këtë 2 miliardë?përafërt me këtë 2 miliardë?përafërt me këtë 2 miliardë?përafërt me këtë 2 miliardë?

Kjo faturë 2 miliardë nuk ekziston, është
një ëndërr e konglomeratit që sot përbën
fatkeqësisht atë që quhet opozita e Sh-
qipërisë dhe nuk ka lidhje fare me një orga-
nizim opozitar si një front alternativ për
një mënyrë tjetër qeverisje.

Ka dhe shqetësim që shkallët e gjykim-Ka dhe shqetësim që shkallët e gjykim-Ka dhe shqetësim që shkallët e gjykim-Ka dhe shqetësim që shkallët e gjykim-Ka dhe shqetësim që shkallët e gjykim-
it në Shqipëri ecin me ritme marra-it në Shqipëri ecin me ritme marra-it në Shqipëri ecin me ritme marra-it në Shqipëri ecin me ritme marra-it në Shqipëri ecin me ritme marra-
mendëse dhe shumë të mira krahasuar përmendëse dhe shumë të mira krahasuar përmendëse dhe shumë të mira krahasuar përmendëse dhe shumë të mira krahasuar përmendëse dhe shumë të mira krahasuar për
sistemin e drejtësisë në Shqipëri.sistemin e drejtësisë në Shqipëri.sistemin e drejtësisë në Shqipëri.sistemin e drejtësisë në Shqipëri.sistemin e drejtësisë në Shqipëri.

Ky është problemi i drejtësisë shqiptare
që duam ta reformojmë, një drejtësi që i ka
hapur rrugën, edhe pse ka një lloj absurdi-
teti në këtë proces, por nuk dua të hyj në
detaje, i ka hapur rrugën ankimimit atje.
Janë gjykatat shqiptare që me një shpejtësi
marramendëse, të paktën në raport me
ankesat e tjera të qytetarëve kanë vepruar
duke marrë vendim në dëm të interesit pub-
lik, në këndvështrimin tonë. Ky është prob-
lemi dhe këtu jemi të ndarë me konglomera-
tin opozitar që kemi sot përballë, një lloj
minerali që nuk kuptohet se çfarë është, por
që kuptohet qartë pse ka dalë në formë guri
për të penguar rrugën e Shqipërisë dhe jo
tonën të qeverisë. Dhe që ka të bëjë me
drejtësinë. Jemi në një situatë që politikisht
është larg së qeni normale, pas zgjedhjeve
të kryera dhe 100 e ca ditë pasi është krijuar
qeveria, jemi në një tjetër etapë të procesit
të bërjes së reformës në drejtësi. Ashtu si
në çdo etapë, kemi këtë kundërvendosje që
është një kundërvendosje që ka një gjë
shumë të qartë, gjithmonë PS është konform
100% të qëndrimit të SHBA dhe BE si mbësh-
tetës dhe kontributor të reformës në drejtë-
si dhe nga ana tjetër PD, LSI kësaj radhe
haptazi dhe jo duke hedhur gurin me qetësi
dhe fshehur dorën me dashuri.

KKKKKur e ka bërë këtë?ur e ka bërë këtë?ur e ka bërë këtë?ur e ka bërë këtë?ur e ka bërë këtë?
E ka bërë gjatë gjithë kohës që ne kemi

nisur procesin e reformës në drejtësi. Ka
hedhur gurin me qetësi dhe ka fshehur
dorën me dashuri. Ka qenë një qenie e dyzuar,
tjetër në publik, tjetër nën tavolinë.

Nëse PD nNëse PD nNëse PD nNëse PD nNëse PD nuk meruk meruk meruk meruk merr pjesë në fr pjesë në fr pjesë në fr pjesë në fr pjesë në fororororormimin emimin emimin emimin emimin e
organeve të drejtësisë, do t'i kërkoni LSIorganeve të drejtësisë, do t'i kërkoni LSIorganeve të drejtësisë, do t'i kërkoni LSIorganeve të drejtësisë, do t'i kërkoni LSIorganeve të drejtësisë, do t'i kërkoni LSI
të ulet në vendet e saj?të ulet në vendet e saj?të ulet në vendet e saj?të ulet në vendet e saj?të ulet në vendet e saj?

Ne nuk do t'i kërkojmë askujt asgjë,
përveçse do të vazhdojmë të bëjmë në
mënyrë të përsëritur apelin që reforma në
drejtësi nuk është e PS, nuk është për PS,
dhe aq më pak është për qeverinë. Të gjithë
duhet të bëjnë detyrën e tyre. As ata që janë
në parlament dhe që përfaqësojnë PD dhe as
ata që përfaqësojnë LSI nuk kanë mandat
për të bllokuar reformën në drejtësi.

Sot PD ka depozituar në Kuvend një ini-

ciativë për ndryshimin e Kushtetutës?
Të shkojnë të marrin mbështetjen e

SHBA dhe BE dhe pastaj hajde të disku-
tojmë. Ndërkohë që Shqipëria ka partner
SHBA-të dhe BE-në dhe kjo reformë pa ta
nuk ishte kurrë nuk ishte e mundur, sepse
ishin ata që ua futën këmbët në një këpucë
dhe kërkojnë të kthejnë përmbys një proces
që nuk ndalet.

A kishte një mundësi tjetër të zgjidhejA kishte një mundësi tjetër të zgjidhejA kishte një mundësi tjetër të zgjidhejA kishte një mundësi tjetër të zgjidhejA kishte një mundësi tjetër të zgjidhej
ndryshe Arta Marku?ndryshe Arta Marku?ndryshe Arta Marku?ndryshe Arta Marku?ndryshe Arta Marku?

Nuk kishte. Dhe këtë nuk e them unë. E
thonë qartësisht misionet e drejtësisë së
SHBA dhe BE-së. Kishte një mundësi tjetër
që të shkonim në votim të dakordësuar. Unë
e bëra ftesën publikisht dhe Lulzim Basha e
refuzoi. Askush nuk e kupton këtë refuzim,
unë e kuptoj këtë refuzim.

Ata thonë që të ngrihet Këshilli i LartëAta thonë që të ngrihet Këshilli i LartëAta thonë që të ngrihet Këshilli i LartëAta thonë që të ngrihet Këshilli i LartëAta thonë që të ngrihet Këshilli i Lartë
i Prokurorisë që do të çojë tek një prokurori Prokurorisë që do të çojë tek një prokurori Prokurorisë që do të çojë tek një prokurori Prokurorisë që do të çojë tek një prokurori Prokurorisë që do të çojë tek një prokuror
i prani prani prani prani pranuaruaruaruaruar...............

Është një proces që do të shkojë sipas
përcaktimeve që ka bërë platforma e re-
formës në drejtësi.

Punën e tanishme të kryeprokurores siPunën e tanishme të kryeprokurores siPunën e tanishme të kryeprokurores siPunën e tanishme të kryeprokurores siPunën e tanishme të kryeprokurores si
e vlerësoni?e vlerësoni?e vlerësoni?e vlerësoni?e vlerësoni?

Nuk kam asnjë koment. Unë nuk kam
bërë asnjë koment as për Adriatik Llallën
që nga dita që është zgjedhur.

Thonë se ajo ka shkelur ligjin..Thonë se ajo ka shkelur ligjin..Thonë se ajo ka shkelur ligjin..Thonë se ajo ka shkelur ligjin..Thonë se ajo ka shkelur ligjin..
S'më intereson fare. Ajo le të përballet

vet me kritikat.
A e shihni si kryeprokurore edhe pasA e shihni si kryeprokurore edhe pasA e shihni si kryeprokurore edhe pasA e shihni si kryeprokurore edhe pasA e shihni si kryeprokurore edhe pas

krijimit të KLP-së?krijimit të KLP-së?krijimit të KLP-së?krijimit të KLP-së?krijimit të KLP-së?
Nuk është fare çështja ime.
A pati ndikim faktori ndërkombëtar nëA pati ndikim faktori ndërkombëtar nëA pati ndikim faktori ndërkombëtar nëA pati ndikim faktori ndërkombëtar nëA pati ndikim faktori ndërkombëtar në

zgjedhjen e Arta Markut?zgjedhjen e Arta Markut?zgjedhjen e Arta Markut?zgjedhjen e Arta Markut?zgjedhjen e Arta Markut?
Nëse nuk do të ishte zgjedhja e duhur

nuk do të bënin një deklaratë duartro-
kitëse.

Ju vetë  do  negocioni  me LulzimJu vetë  do  negocioni  me LulzimJu vetë  do  negocioni  me LulzimJu vetë  do  negocioni  me LulzimJu vetë  do  negocioni  me Lulzim
Bashën?Bashën?Bashën?Bashën?Bashën?

Jam i gatshëm të negocioj, por kur vjen
puna te reforma në drejtësi nuk mund të
bëj asnjë negociatë. Kur vjen puna te çësh-
tjet e drejtësisë asnjë negociatë nuk mund
të bëjmë nëse nuk jemi të harmonizuar me
Shtetet e Bashkuara dhe BE-në, sepse pa

ta nuk do të bëhej dot refor-
ma. Merita që i njoh PS ësh-
të se qartësisht që në mo-
mentin e parë e pozicionoi
veten aty ku duhet.

E shihni si shqetësues si
SHISH, policia etj. janë me
titullar të përkohshëm...

Drejtori i Shërbimit ësh-
të drejtori i Shërbimit në
detyrë. Duhet të marrë mi-
ratimin e Presidentit dhe
nuk do të ketë propozim
tjetër nga unë. Presidenti
ka kërkuar kohë dhe ai të
marrë kohë sa të dojë. Unë
e kam propozuar si drejtor
të Shërbimit Informativ.

Pse e liruat nga detyraPse e liruat nga detyraPse e liruat nga detyraPse e liruat nga detyraPse e liruat nga detyra
zotin Çako?zotin Çako?zotin Çako?zotin Çako?zotin Çako?

Sepse është koha për t'i dhënë një shtyr-
je të re punës.

A është e vërtetë se e keni refuzuarA është e vërtetë se e keni refuzuarA është e vërtetë se e keni refuzuarA është e vërtetë se e keni refuzuarA është e vërtetë se e keni refuzuar
një herë shkarkimin?një herë shkarkimin?një herë shkarkimin?një herë shkarkimin?një herë shkarkimin?

Është një gënjeshtër. Unë nuk kam mar-
rëdhënie me drejtorin e policisë, nuk kam
pasur dhe nuk do të kem kurrë. Kuptohet
siç e kam thënë publikisht kur u krijua
qeveria teknike që garantoi zgjedhjet që
pastaj dolën të blera dhe të vjedhura, unë
kam vendosur kontakt me drejtorin e
Përgjithshëm të policisë, sepse kisha nevojë
t'i bëja të qartë që në zgjedhje policia duhet
të mbante paanshmëri, gjë që e bëri.

A është dëmtuar imazhi i policisë pasA është dëmtuar imazhi i policisë pasA është dëmtuar imazhi i policisë pasA është dëmtuar imazhi i policisë pasA është dëmtuar imazhi i policisë pas
akuzaakuzaakuzaakuzaakuzavvvvve ndaj z.Te ndaj z.Te ndaj z.Te ndaj z.Te ndaj z.Tahiri?ahiri?ahiri?ahiri?ahiri?

Imazhi i policisë nuk përcaktohet si e
shikoj unë, apo ata. Për mendimin tim për-
caktohet nga opinionin publik dhe faktori
ndërkombëtar. Anketimi i Komisionit Evro-
pian do të na tregojë se si do të jetë imazhi
i policisë për vitin 2017. Për vitin 2016, ne e
kemi parë se si ishte.

Keni folur së fundmi me Tahirin?Keni folur së fundmi me Tahirin?Keni folur së fundmi me Tahirin?Keni folur së fundmi me Tahirin?Keni folur së fundmi me Tahirin?
Nuk kam folur dhe e kam thënë atë që

duhet.
Nuk ka ndonjë zhvillim tjetër për çësh-Nuk ka ndonjë zhvillim tjetër për çësh-Nuk ka ndonjë zhvillim tjetër për çësh-Nuk ka ndonjë zhvillim tjetër për çësh-Nuk ka ndonjë zhvillim tjetër për çësh-

tjen. Ambasadori Lu ka ofruar ndihmëntjen. Ambasadori Lu ka ofruar ndihmëntjen. Ambasadori Lu ka ofruar ndihmëntjen. Ambasadori Lu ka ofruar ndihmëntjen. Ambasadori Lu ka ofruar ndihmën
e prokurorëve federalë për këtë çështje...e prokurorëve federalë për këtë çështje...e prokurorëve federalë për këtë çështje...e prokurorëve federalë për këtë çështje...e prokurorëve federalë për këtë çështje...

Këtë mund ta thoni në lajme. Mua nuk
më interesojnë zhvillimet e reja. Saimir Ta-
hiri ka avokatët e vet dhe unë pres përfun-
dimin e vendimit të drejtësisë. Saimir Tahi-
ri nuk është as pjesë e grupit të Partisë
Socialiste dhe është e para herë që një par-
ti bën një ndarje kaq drastike me një figurë
kaq të rëndësishme. Për sa kohë ky është
shembulli ynë, unë nuk kam çfarë të them.

Do e pranoni ndihmën e ofruar nga Lu?
Nuk është ndihmë për mua, por përNuk është ndihmë për mua, por përNuk është ndihmë për mua, por përNuk është ndihmë për mua, por përNuk është ndihmë për mua, por për

prprprprprokurokurokurokurokurorinë dhe është e mirësearorinë dhe është e mirësearorinë dhe është e mirësearorinë dhe është e mirësearorinë dhe është e mirëseardhurdhurdhurdhurdhur.....
Çdo ndihmë për sa i përket zbardhjes sëÇdo ndihmë për sa i përket zbardhjes sëÇdo ndihmë për sa i përket zbardhjes sëÇdo ndihmë për sa i përket zbardhjes sëÇdo ndihmë për sa i përket zbardhjes së
plotë për këtë çështje është e mirë seplotë për këtë çështje është e mirë seplotë për këtë çështje është e mirë seplotë për këtë çështje është e mirë seplotë për këtë çështje është e mirë se
ararararardhurdhurdhurdhurdhur. PS n. PS n. PS n. PS n. PS nuk është zyrë auk është zyrë auk është zyrë auk është zyrë auk është zyrë avvvvvokaokaokaokaokatie dhetie dhetie dhetie dhetie dhe
nnnnnuk bën auk bën auk bën auk bën auk bën avvvvvokaokaokaokaokatin e Saimir Ttin e Saimir Ttin e Saimir Ttin e Saimir Ttin e Saimir Tahirit?ahirit?ahirit?ahirit?ahirit?

Në 27 janar ka një protestë poshtë zyrës
suaj të thirrur nga opozita, aleatët e saj.
Rrezikon vendi të dalë sërish nga normali-
teti, i ngjashëm me atë të një viti më parë?

Protestat janë sa normale për një
opozitë, aq edhe problematike kur ato kthe-
hen në qëllim në vetvete dhe jo instrument
opozitar për të çuar para një axhendë sen-
sibilizimi.

Atyre që do të vinë të protestojnë çfarëAtyre që do të vinë të protestojnë çfarëAtyre që do të vinë të protestojnë çfarëAtyre që do të vinë të protestojnë çfarëAtyre që do të vinë të protestojnë çfarë
do t'u thoni?do t'u thoni?do t'u thoni?do t'u thoni?do t'u thoni?

Atyre do t'u them: Mirë se të vini të pro-
testoni. Ju nuk jeni aspak të detyruar të jeni
dakord me mua, me reformat, të ndiheni mirë
nëse nuk ndiheni mirë. Por mos harroni një
gjë, ata që ju thërrasin ju duan për numra,
ju duan si kope për t'ia vënë përpara mak-
inës së reformës në drejtësi. Duke ja vënë
përpara makinës së reformës në drejtësi, ja
vënë përpara Shqipërisë, përpara sesa të sh-
kojë në takimin historik ku vendoset jo pak,
por a do ulemi në tryezë si shtet për të thënë
jemi gati të negociojmë për anëtarësimin apo
do të rrimë te dera si kandidatë që nuk janë
në gjendje të tregojnë se janë gati për t'u ulur
në tryezë. Kjo është ajo që u them unë atyre që
do të vinë të protestojnë.

A druheni se do të jetë e dhunshmeA druheni se do të jetë e dhunshmeA druheni se do të jetë e dhunshmeA druheni se do të jetë e dhunshmeA druheni se do të jetë e dhunshme
protesta e 27 janarit?protesta e 27 janarit?protesta e 27 janarit?protesta e 27 janarit?protesta e 27 janarit?

Nuk janë pyetje për mua. Të hedh fall
këtu. Unë nuk i druhem asnjë gjëje në raport
me të tjerët, unë i druhem vetëm mospërm-
bushjes së obligimeve që kam ndaj njerëzve

dhe mospërmbushjes së ob-
jektivave dhe detyrave tona.
Nuk i druhem fare asgjëje
tjetër që nuk e kam unë në
dorë.

A ka ndonjë ministër qëA ka ndonjë ministër qëA ka ndonjë ministër qëA ka ndonjë ministër qëA ka ndonjë ministër që
nnnnnuk i ka përuk i ka përuk i ka përuk i ka përuk i ka përmbmbmbmbmbushur prit-ushur prit-ushur prit-ushur prit-ushur prit-
shmëritë tuaja?shmëritë tuaja?shmëritë tuaja?shmëritë tuaja?shmëritë tuaja?

Jo! Pritshmëritë e mia
janë të bazuara në objekti-
va. Ato që i kemi vendosur
janë kryer.

Kryeministri: Nuk ka propozim të dytë për kreun e SHISH, presim Metën

Pallati i vjehrrit të Bashës, Rama: Nuk
jam penduar, do apelojmë vendimin
"Dosja "Tahiri", e mirëseardhur ndihma e SHBA"

Basha: Populli të largojë Ramën
që të mos paguajë faturat e tij
Kryetari i Partisë Demokratike

Lulzim Basha ka komentuar për
herë të parë dje, vendimin e Strasbur-
gut për dëmshpërblimin e pronarëve
të pallatit, i cili u shemb nga qeveria
Rama në vitin 2013. I ftuar në "Zjarr
tv" me Ismet Drishtin, Basha tha se e
vetmja mënyrë që shqiptarët t'i shpë-
tojnë mospagimit të kësaj shumë ësh-
të largimi i Edi Ramës. "Ka një
mënyrë, por Edi Rama qëndron mbi
kurrizin e këtij populli. Dhe për sa
kohë Rama qëndron mbi kurrizin e
popullit, faturat e Ramës do t'i pagua-
jë Rama. Që të mos paguhet kjo faturë,
populli duhet ta shkulë nga shpina
Edi Ramën. Prandaj populli duhet të
bashkohet në 27 janar për të shkulur
nga shpina Edi Ramën. Nëse nuk lar-
gohet Rama kjo faturë do të vijë duke
u ngarkuar",- tha Basha.Kryeministri Edi Rama

VENDIMI I STRASBURGUT
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Autori Shehaj u kthye nga Franca. Dyshimi, ngjarja për prishje të pazareve të drogës

Ekzekuton shokun me kallashnikov,
vetëvritet te shtëpia e xhaxhait

35-vjeçari Mariglen Memaj u qëllua në lokal

Ish-futbollisti Leonard
Qesari gjendet i vdekur

pranë banesës
në Sarandë

Policia: Altin Murati i zuri pritë 40-vjeçarit

Zhdukja e Artan Lleshit në Kamëz,
bie në pranga shoku i ngushtë

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE- Rreth tre muaj
pas zhdukjes së shtetasit
Altin Lleshi nga Burreli,
ka rënë në pranga e poli-
cisë, Altin Murati, i cili dy-
shohet për bashkëpunim
në rrëmbimin dhe zh-
dukjen e 40-vjeçarit. Ende
nuk ka asnjë të dhënë për
fatin e Lleshit, i cili u zh-
duk në datën 5 nëntor të
2017. Mësohet se për herë
të fundit ai është parë në
shoqërinë e mikut të tij
Murati, në zonën e Ka-
mzës. Prokuroria e Ti-
ranës, ka dyshime se ai
është marrë peng dhe
mund të jetë ekzekutuar
për motive hasmërie. Ndaj
Altin Mario Muratit,
gjykata caktoi masën e
"Arrestit me burg", për
akuzën e vrasjes me para-
mendim kryer në bash-

NGJARJA
Artan Lleshi u zhduk në datën 5 nëntor të 2017.
Mësohet se për herë të fundit ai është parë në
shoqërinë e mikut të tij Murati, në zonën e
Kamzës. Prokuroria e Tiranës, ka dyshime se ai
është marrë peng dhe mund të jetë ekzekutuar për
motive hasmërie.



PRISHJA E PAZAREVE TË DROGËS
Sipas policisë konfliktet mes Artjon Shehajt dhe
Mariglen Memajt kanë qenë të vjetra. Dyshohet që
përplasja mes tyre ka të bëjë me pazaret e drogës.
"Mes viktimës dhe autorit të vrasjes ka pasur një konflikt
të hershëm, gjatë kohës që të dy jetonin në emigrim. Si
autori, ashtu edhe viktima kanë precedentë të
mëparshëm penalë në fushën e narkotikëve dhe nuk
përjashtohet mundësia që edhe vrasja të lidhet me
prishjen e pazareve të drogës",- thanë burimet policore.



këpunim. Nga hetimet para-
prake rezulton se Altin Mu-
rati është personi, i cili e
nxori në pritë 40-vjeçarin,
familja e të cilit është në
hasmëri me familjen Hoxha
nga Mati me banim në
Kurbin. Murati ndërkohë
njihet si njeri i afërt i famil-
jes Hoxha. Edhe pse ai mo-
hon të ketë lidhje me
krimin, faktet flasin kundër
tij. Dëshmitarët thonë se
pak minuta para se të zh-
dukej, Artan Lleshi u pa në

shoqërinë e të dyshuarit Al-
tin Murati, madje ka hipur
në makinën e këtij të fundit.
KONFLIKTI MES DYKONFLIKTI MES DYKONFLIKTI MES DYKONFLIKTI MES DYKONFLIKTI MES DY
FFFFFAMILJEVEAMILJEVEAMILJEVEAMILJEVEAMILJEVE

Sipas denoncimit të bërë
nga i vëllai i Altin Lleshit në
komisariatin nr.3, historia e
ka zanafillën në Angli, ku 7
vite me parë, shtetasi Arben
Lleshi ekzekutoi Afrim Hox-
hën. Por ndonëse Arben
Lleshi, kushëri i parë me të
zhdukurin u arrestua dhe
dënua nga drejtësia britani-

ke e më pas u ekstradua
drejt vendit tonë ku po vuan
dënimin në një burg të sig-
urisë së lartë, të afërmit e tij,
u ekzekutuan një e nga një,
nga persona deri më tani të
paidentifikuar. Vëllai i të zh-
dukurit Artan Lleshi shpje-
gon se janë në hasmëri me
familjen Hoxha dhe ka dy-
shime se ata kanë lidhje me
zhdukjen e 40-vjeçarit dhe
ngjarjet e tjera në seri që u
kanë ndodhur në familje. Ai
shpjegon se pas krimit që
ndodhi në Britaninë e Mad-

he, është vrarë xhaxhai Xhav-
it Lleshi dhe me 14 maj 2017
babai i tij, Hajredin Lleshi. Ky
i fundit, u ekzekutua në derën
e shtëpisë. Si të mos mjafto-
nin të gjitha këto, në nëntor
të vitit të kaluar është zh-
dukur pa gjurmë edhe Artan
Lleshi. Për momentin në
pranga ka përfunduar njëri
nga të dyshuarit, por bu-
rimet thonë se prokuroria ka
prova të forta në duar për të
hedhur dritë mbi sagën e
gjakmarrjes që ka shkaktu-
ar jo pak viktima.

SARANDESARANDESARANDESARANDESARANDE - Një 62-vjeçar
nga Saranda është gjen-
dur i pajetë mëngjesin e
djeshëm në trotuarin për-
ball pallatit ku ai banon-
te në lagjen nr.4. Kanë
qenë kalimtarë të rastit
ata që e kanë gjetur Le-
onard Qesarin dhe kanë
njoftuar menjëherë po-
licinë e Sarandës, e cila
shkoi në vendngjarje.
Fillimisht nuk pati asnjë
version se çfarë e kish sh-
kaktuar vdekjen e 62-
vjeçarit, ndërkohë që ai
ishte i gjakosur në kokë
dhe trup. Madje persona
nga ata që u ndodhën në
momentin e gjetjes se tru-
pi të pajetë u shprehen se
"shapkat dhe protezat e
gojës iu gjetën paksa larg
trupit". Pas këqyrjes së
trupit të pajetë policia e
transportoi atë drejt
morgut të spitalit për ek-
spertizë mjeko-ligjore. 62-
vjeçari deri në ditët e fun-
dit ka qenë në punë. Ishte
punonjës në Ndërmarrjen
e Shërbimeve në Bash-
kinë e Sarandës. Për
shumë vite me radhë që
nga vitit 1970 e deri në
1985, Leonard Qesari ka
qenë futbollist dhe luajtur
me "Butrintin". Nga veri-
fikimi paraprak dhe
këqyrja që u është bërë ka-
merave, thotë policia, ka
rezultuar se shtetasi ka
rënë nga shkallët e katit
të gjashtë në hyrjen e pal-
latit ku banonte. Nga vep-
rimet e para hetimore të
kryera dyshohet se sh-
tetasi ka qenë nën efektin
e pijeve alkoolike. Grupi
hetimor po vijon punën
për dokumentimin e rre-
thanave të ngjarjes.

Altin Murati Artan Lleshi

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Një konflikt i her
shëm, ende i pazbu
luar ka shkaktuar

tragjedi në fshatin Gjorm të
Vlorës, ku kanë humbur
jetën dy të rinj. Mësohet se
33-vjeçari Artjon Shehaj ka
qëlluar për vdekje me armë
zjarri shokun e njëkohë-
sisht bashkëfshatarin e tij
35-vjeçar, Mariglen Memaj.
Burime zyrtare nga Drejto-
ria e Policisë së Qarkut të
Vlorës bënë me dije se ngjar-
ja e rëndë ndodhi mbrëmë,
rreth orës 18:45 në një lokal
të fshatit Gjorm. Sipas
bluve, pas vrasjes së babait
të dy fëmijëve, autori Shehaj
është vetëvrarë në banesën
e xhaxhait të tij. Pas sinjali-
zimit për krimin, uniformat
blu kanë shkuar në vendng-
jarje dhe kanë nisur he-
timet. Paraprakisht dysho-
het që konflikti mes dy per-
sonave të mësipërm (të dy
me precedent penalë) ka
qenë i vjetër, ndërsa men-
dohet që ka të bëjë me paza-
ret e drogës.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Banorët e Gjormit janë
shokuar mbrëmë nga ngjar-
ja e ndodhur në një lokal të
këtij fshati (pak kilometra
larg qytetit të Vlorës). Bu-
rimet e mësipërme pohuan
se Mariglen Memaj ka qenë
duke pirë kafe në qendër të
fshatit, kur ka hyrë në lokal
dhe i është afruar 33-vjeçari
Artjon Shenaj. Ky i fundit,
pa paralajmërim ka qëlluar
në drejtim të fqinjit të tij me
kallashnikov. Si pasojë e
breshërisë së plumbave 35-
vjeçari Memaj ka ngelur i
vdekur në vend.  Autori i
krimit është larguar me
shpejtësi nga lokali dhe pas
15 minutash, në gjendje të
rëndë psikologjike ka qëllu-
ar me të njëjtën armë edhe
mbi veten në banesën e
xhaxhait të tij. Trupat e pa-
jetë të të dyve, janë transpor-
tuar në morgun e Spitalit
Rajonal të Vlorës, ndërsa
policia e Vlorës pritet të
zbardhë më shumë detaje
rreth ngjarjes. Ndërkaq,
mësohet se autori i vrasjes
(njihej si person me prob-
leme mendore) kishte vetëm
tri ditë që ishte kthyer nga
Franca, ku sipas burimeve
nga policia, ka qenë në burg
me precedentë penale për
vjedhje. Ndërsa, viktima
Mariglen Memaj kishte qenë
emigrant në Itali si dhe i
burgosur në këtë shtet për
lëndë narkotike, por më pas
ishte kthyer të jetonte në
fshatin e tij. Memaj ishte
prind i dy fëmijëve, një djali
dhe një vajze, ndërsa autori
ishte beqar.
HETIMETHETIMETHETIMETHETIMETHETIMET

Burime zyrtare raportu-
an mbrëmë se ka dyshime që
konfliktet mes Artjon She-
hajt dhe Mariglen Memajt
kanë qenë të vjetra. Sipas

burimeve të mësipërme, dy-
shohet që përplasja mes
tyre ka të bëjë me pazaret e
drogës. "Mes viktimës dhe

autorit të vrasjes ka pasur
një konflikt të hershëm,
gjatë kohës që të dy jetonin
në emigrim. Si autori, ashtu

edhe viktima kanë prece-
dentë të mëparshëm penalë
në fushën e narkotikëve dhe
nuk përjashtohet mundësia

që edhe vrasja të lidhet me
prishjen e pazareve të
drogës",-thanë burimet
pranë grupit hetimor.

DY EMIGRANTËT
Mësohet se autori i vrasjes (njihej si person
me probleme mendore) kishte vetëm tri ditë
që ishte kthyer nga Franca, ku sipas
burimeve nga policia, ka qenë në burg me
precedentë penale për vjedhje. Ndërsa,
viktima Mariglen Memaj kishte qenë emigrant
në Itali si dhe i burgosur në këtë shtet për
lëndë narkotike, por më pas ishte kthyer të
jetonte në fshatin e tij.



Viktima Mariglen Memaj
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Të papunët kualifikim me detyrim,
MF po përgatit vendimin

EKONOMI

Banka e Shqipërisë dha
informacion lidhur me

ndërhyrjet në tregun e
parasë në tremujorin e tretë
të vitit të kaluar, ku rapor-
toi se në total ka blerë rreth
36 milionë euro valutë, me
synim rritjen e rezervave
valutore. Sipas njoftimit, në
përputhje me vendimin e
Komitetit të Zbatimit dhe
Këshillimit të Politikës Mon-
etare të datës 28.12.2016 për
të blerë valutë nga bankat e
nivelit të dytë gjatë vitit 2017,
me objektiv rritjen e
rezervës valutore, Banka e
Shqipërisë gjatë tremujorit
të tretë ka zhvilluar 2 an-
kande. Në këto ankande
janë blerë 22.6 mln euro, ndër-
sa në total, prej fillimit të
vitit deri në fund të muajit
shtator, janë blerë 35.6 mln

Në kohën që trashëgi-
mtarët e ish-të dënu-
arve politikë presin

të marrin këstin e parë dhe
dytë të dëmshpërblimit,
qeveria hedh hipotezën për
përjashtimin nga ky për-
fitim i të paktën 12 mijë per-
sonave. Bëhet fjalë për brez-
in e dytë të trashëgimtarëve,
të cilët përfitojnë dëmshpër-
blim në rastet kur prindërit
e tyre ishin ndarë nga jeta
pa u dëmshpërblyer. Lajmin
se qeveria po diskuton për-
jashtimin nga përfitimi i
dëmshpërblimit të trashë-
gimtarëve që nuk kanë vua-
jtur drejtpërdrejt nga regji-
mi komunist e bëri të ditur
dje ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj.
DOSJETDOSJETDOSJETDOSJETDOSJET

Ministria e Financave
lajmëroi se qeveria mund të
anulojë kompensimet për
trashëgimtarët, veçanërisht
përtej brezit të parë. Bëhet
fjalë për 12 mijë dosje trashë-
gimtarësh, të cilat kanë mbe-
tur pezull. "Për trashëgi-
mtarët ka një këndvështrim
të ri, që diskutohet brenda
qeverisë dhe po deri në ven-
dimmarrje, ai fond për për-
fituesit trashëgimtarë ka ngr-
irë deri në një moment kur të
kemi qartë politikën, pra do
të shlyejmë këstet e të gjithë
trashëgi-mtarëve, nuk ka
rëndësi brezi i parë, i dytë apo i
katërt apo do të kufizojmë", tha
ministri i Financave dhe Ekon-
omisë, Arben Ahmetaj.
SKEMASKEMASKEMASKEMASKEMA

Të gjithë trashëgimtarët
e ish-të dënuarve dhe burgo-
surve politikë, që ende nuk
kanë përfituar dëmshpër-
blim, do të duhet të presin.
Paralajmërimi është bërë
nga vetë ministri i Finan-
cave, Arben Ahmetaj, i cili
në një konferencë për shtyp
sqaroi se qeveria mund të
anulojë kompensimet për
trashëgimtarët e ish-të për-
ndjekurve politikë, veçanër-
isht përtej brezit të parë. Si-
pas ministrit Ahmetaj,

Ahmetaj: Të paguhet kush nga familjarët ka vuajtur nga regjimi komunist

Ish-të përndjekurit, 12 mijë
përfitues rrezikojnë dëmshpërblimin
Qeveria ngrin fondin, rishikim skemës, trashëgimtarët që "digjen"

Ornela Manjani

qeveria e konsideron të
përfunduar dëmshpër-
blimin për ish-të dënuarit
që janë ende gjallë. Për këtë
arsye, të vetmit që kanë
mbetur janë trashëgi-
mtarët e ish-të përnd-
jekurve. "Ka një këndvësh-
trim të ri që diskutohet
brenda qeverisë: do t'i shly-
ejmë të gjithë, brezin e dytë,
brezin e tretë, brezin e
katërt pambarim, apo do

Trajnimi i të papunëve në qendrat e kualifikimit do
të bëhet me detyrim. Sipas ministrit të Financave dhe

Ekonomisë, Arben Ahmetaj qeveria synon ta përshtatë
kualifikimin me nevojat e tregut të punës. Qeveria po për-
gatit jo vetëm për të ulur papunësinë, por edhe për të pasur
sukses në tërheqjen e investimeve të huaja në sektorët e
teknologjisë së lartë. Qeveria do të detyrojë të papunët të
trajnohen në kurse kualifikimi, të cilat do të ofrohen falas
nga shteti. Ministri i Financave tha se mungesa e njohurive
që kërkohen nga tregu është një nga arsyet kryesore të pap-
unësisë, ndaj qeveria do të ndërhyjë. "Një punëkërkues ak-
tiv ka nevojë të kualifikohet për të qenë i punësueshëm. Unë
jam duke përpunuar një urdhër të Ministrit të Financave
dhe Ekonomisë që do të detyrojë të
gjithë punëkërkuesit të shkojnë
falas në kualifikime", u shpreh
ministri i Financave. Sipas Ah-
metajt, kualifikimi i të papunëve
është i domosdoshëm jo vetëm për
të ulur papunësinë, por edhe për të
pasur sukses në tërheqjen e inves-
timeve të huaja në sektorët e
teknologjisë së lartë. Lidhur me
rritjen ekonomike për vitin 2017,
Ahmetaj tha se ishte 3.8 -3.9 për
qind, duke e cilësuar mbi nivelin e
parashikuar jo vetëm nga qeveria,
por edhe nga FMN, BERZH apo
Banka Botërore. Tremujori i katërt sipas Ahmetajt, pritet
të shoqërohet me një rritje në mbi 3.9 për qind. "Tremujori
i katërt parashikohet i mirë për sektorët dhe për shpenz-
imet. Do ta konsolidojmë rritjen mbi 3.9 për qind", - tha
Ahmetaj gjatë takimit me gazetarët. Sa u takon sektorëve
gjatë tremujorit të tretë të vitit 2017, ministri tha se shumi-
ca e tyre erdhën në rritje, por u goditën nga thatësira.  Min-
istri u ndal gjithashtu edhe te projekti TAP dhe Devoll, për
të cilat u shpreh se kanë pasur një efekt pozitiv duke
ndikuar në rritjen ekonomike. Sa u takon të ardhurave
nga tatimet përfshirë kontributet, Ahmetaj tha se janë
shoqëruar me një rritje prej 7.6 për qind. Ndërkohë, ai shtoi
më tej se gjatë vitit 2017 janë regjistruar rreth 19 200 bi-
znese të reja, ku 11 mijë prej tyre janë subjekte të huaja.

kufizohemi!", deklaroi min-
istri i Financave.
LIGJILIGJILIGJILIGJILIGJI

Ligji "Për dëmshpërblimin
e ish-të dënuarve politikë të
regjimit komunist" është
ndryshuar për herë të fundit
në vitin 2014. Një nga ndry-
shimet thelbësore ishte ndar-
ja e buxhetit vjetor për dy
kategoritë, atë parësore dhe
joparësore, të cilët janë
trashëgimtarët. "Në bazë të

buxhetit vjetor të vënë në
dispozicion, fondi i dëmsh-
përblimit për të ish-të dënu-
arit politikë nga regjimi ko-
munist do të ndahet në
mënyrë proporcionale, në një
raport prej 70 për qind për të
gjitha kategorinë e subjek-
teve përfituese parësore, të
përcaktuara në paragrafin e
dytë të këtij neni dhe 30 për
qind për trashëgimtarët e
ish-të dënuarve, që nuk
bëjnë pjesë në këtë kategori,
me kusht që kësti i dëmsh-
përblimit të mos jetë më i
vogël se 100 000 lekë dhe jo
më i madh se 1 000 000. Me
shlyerjen përfundimtare të
dëmshpërblimit të subjek-
teve përfituese parësore, të
përcaktuara sipas këtij neni,
i gjithë buxheti vjetor kalon
për dëmshpërblimin e trashë-
gimtarëve të ish-të dënuarve
politikë", - thuhet në ligj.

Rritja e rezervës valutore, Banka e
Shqipërisë ka blerë 36 milionë euro në 9 muaj

euro. Banka njoftoi se në
tremujorin e tretë të vitit 2017,
ndërhyrjet e saj në tregun e
parasë konsistuan në opera-
cionet e tregut të hapur për
injektim likuiditeti. Në funk-
sion të administrimit të porto-
folit të saj të bonove të the-
sarit, janë kryer në vijim edhe
veprime në treg sekondar të
letrave me vlerë. Krahasi-
misht me tremujorin e dytë
të vitit, likuiditeti i injektuar

në sistemin bankar rezultoi
rreth 6 mld lekë më i lartë, në
rreth 38.5  mld lekë. Në funk-
sion të operacioneve për ad-
ministrimin e likuiditetit të
sistemit bankar, Banka e Sh-
qipërisë ka përdorur instru-
mentin e saj kryesor - mar-
rëveshjen e anasjelltë të ri-
blerjes me maturim njëjavor
- për injektim të përkohshëm
të likuiditetit për mesatarisht
21.87 mld lekë, kundrejt 20.3
mld lekë në tremujorin e dytë
të vitit 2017. Në kushtet e
rritjes së mungesës së likuid-
itetit gjatë sezonit veror, u
rinovuan për shuma më të
larta edhe marrëveshjet e
anasjellta të riblerjes me ma-
turim deri në 3 muaj për me-
satarisht 14.6 mld lekë, kun-
drejt 10.5 mld lekë gjatë trem-
ujorit të mëparshëm.

TRASHËGIMTARËT

Të gjithë trashëgimtarët e ish-të dënuarve
dhe burgosurve politikë, që ende nuk kanë

përfituar dëmshpërblim, do të duhet të
presin. Paralajmërimi është bërë nga vetë

ministri i Financave, Arben Ahmetaj, i
cili në një konferencë për shtyp

“
Kualifikimi i të
papunëve është i
domosdoshëm jo
vetëm për të ulur
papunësinë, por edhe
për të pasur sukses
në tërheqjen e
investimeve të huaja
në sektorët e
teknologjisë së lartë

Ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj Foto ilustruese

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima zhvillon ankandet sipas datave të mëposhtme:
1)Datë 25/01/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,  përfundon ankandi i ri (i parë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:
-”Arë” me sip. 2506 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 300,720 lekë.
-”Arë” me  sip. 1216 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 145,920 lekë.
-”Arë” me  sip. 1080 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 173,520 lekë.
-”Truall+arë” me  sip. 352 m2, nga kjo truall 200 m2, si dhe ndërtesë prej 80 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në
vlerën 2,080,720 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Algent Minir Panajoti, znj.Manjola
Rexhep,Panajoti, znj.Sara Algent Panajoti, z.Glediol Algent Panajoti banues në fshatin Vashtemi, bashkia  Maliq, rrethi
Korçë, për detyrimin ndaj kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
2) Datë 25/01/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,  përfundon ankandi i ri (i parë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:

-”Arë” me  sip. 1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec  Devoll,  në vlerën 124,900 lekë.
-”Arë” me  sip.1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec  Devoll, në vlerën 153,600 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Xhevair Zama dhe Nexhmije Zama,
z.Aurel Zama, z.Sokol Zama,  z.Melsi Zama, banues në fshatin Zagradec, bashkia Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit
Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
3)Datë 8/02/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurisë së paluajtshme të llojit
“Arë” me sip. 4,312 m2, e ndodhur në Lasaj, Dibër, në vlerën 434.649 lekë. Pasuria është lenë garanci bankare nga
debitorët trashëgimtarë znj.Nafie Bitri, z.Elda Shquti (Bitri), z.Shkëlqim Bitri, znj.Merita Toci (Bitri), znj. Fitore Lala (Bitri),
znj.Vjollca Vasilef (Bitri), znj Elvira Bitri banuese në fshatin Fushë-Cidhen, Rrethi Dibër.

4)Datë 8/02/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i tretë), për shitjen e pasurisë së paluajtshme të llojit
“Truall” me  sip. 190 m2, nga kjo ndërtesë 81 m2, e ndodhur në fshatin Koshnice-Devoll në vlerën 252.000 lekë. Pasuria
është lenë garanci bankare nga (debitorët/hipotekues) z Ylli Islam Palla dhe znj.Lule Osman Palla, banues në fshatin
Koshnice, Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit  Fondi Besa Sh.a,me seli në ish Blloku Tiranë.
5)Datë 8/02/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurisë së paluajtshme të llojit
“Arë” me  sip. 1,000 m2, truall 190 m2, nga kjo ndërtesë 81 m2 e ndodhur në fshatin Zdojan , Dibër  në vlerën 112.000 lekë.
Pasuria është lenë garanci bankare nga (debitorët/hipotekues) z. Bedri Allaman Tuka, banues në fshatin Zdojan-Brezhan,
bashkia Dibër, rrethi Dibër, për detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
Ankandet zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga «Avni Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt
Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com
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Drejtoria e Përgjiths
hme e Tatimeve në
një udhëzues të

posaçëm sqaron masën e
kontributit për sigurime
shoqërore që të dypunësuar-
it ose në më shumë se dy
punë duhet të paguajnë. Kur
i njëjti person është eko-
nomikisht aktiv në dy ose
më shumë subjekte dhe në
njërin prej tyre paga është
më e vogël se paga minimale,
llogaritja e kontributit të
sigurimit shoqëror dhe sig-
urimit të kujdesit shëndetë-
sor është e detyrueshme për
çdo subjekt.
LLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJA

Llogaritja dhe deklarimi
i kontributeve mujore për
personat që janë ekonomik-
isht aktivë në më shumë se
një subjekt juridik ose fizik
kryhet për dy kategori të
punësuarisht në dy punë. Në
rastin e parë, kur i njëjti per-
son është ekonomikisht ak-
tiv në dy ose më shumë sub-
jekte dhe në secilin prej tyre
merr pagë më të lartë se paga
minimale, llogaritja e kon-
tributit të sigurimit sho-
qëror dhe sigurimit të
kujdesit shëndetësor është e
detyrueshme për çdo sub-
jekt. Në këtë rast, llogaritja
e kontributit të sigurimit të
kujdesit shëndetësor bëhet
sipas pagës përkatëse që
merr nga secili subjekt, ndër-
sa masa e llogaritur e kon-
tributeve të sigurimeve sho-
qërore në total të jetë jo më
shumë se kontributi i llog-
aritur mbi pagën maksi-

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve publikon udhëzuesin për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore

Të dypunësuar, skema e re
për pagesën e kontributeve

Ja rastet kur paguan kontribute në të dyja punët

Ornela Manjani

male. Në rastin e dytë, kur i
njëjti person është ekono-
mikisht aktiv në dy ose më
shumë subjekte dhe në
njërin prej tyre paga është
më e vogël se paga minimale,
llogaritja e kontributit të
sigurimit shoqëror dhe sig-
urimit të kujdesit shëndetë-
sor është e detyrueshme për
çdo subjekt. Në këtë rast,

llogaritja e kontributit të
sigurimit të kujdesit shën-
detësor bëhet sipas pagës
përkatëse, që të jetë jo më
shumë se kontributi i llog-
aritur mbi pagën maksi-
male.
TATATATATATIMITIMITIMITIMITIMI

Për të ardhurat e përfitu-
ara nga individët nga punë-
simi në dy apo më shumë

punëdhënës, referuar dis-
pozitave ligjore në fuqi, se-
cili punëdhënës ku është i
punësuar punonjësi llog-
arit, mban dhe derdh në
llogari të organeve tati-
more tatimin mbi të ardhu-
rat personale nga pagat
dhe shpërblimet në lidhje
me marrëdhëniet aktuale
të punësimit. Në kuptim të

Kodit të Punës, kur dy palë
hyjnë në marrëveshje, ku
njëra palë në cilësinë e punë-
marrësit merr përsipër të
ofrojë punën ose shërbimin
e vet për një periudhë të
caktuar ose të pacaktuar
kohe, në kuadër të organiz-
imit dhe të urdhrave të një
personi tjetër, të quajtur
punëdhënës, i cili merr për-

sipër të paguajë një shpër-
blim kemi të bëjmë me mar-
rëdhënie punësimi, e cila
rregullohet nga kontratat
e punësimit me kohë të
plotë apo të pjesshme sipas
dispozitave ligjore të kodit
të punës. Tatimet bëjnë të
ditur se kanë bazuar udhë-
zimin në ligjin Nr. 8438, datë
28.12.1998 "Për tatimin mbi
të ardhurat", i ndryshuar,
neni 10, pika 1, në udhëz-
imin Nr. 5, datë 30.01.2006,
"Për Tatimin mbi të Ardhu-
rat", i ndryshuar, pika 2.6.1
dhe 2.6.2 përcaktohet se çdo
punëdhënës, që paguan një
pagë a shpërblim të
parashikuar në nenin 8,
gërma "a" dhe në për-
puthje me nenin 9, para-
grafi i parë i ligjit nr.8438,
mban tatimin në burim
mbi të ardhurat personale
dhe e derdh tatimin e mbaj-
tur në favor të organeve
tatimore, duke përdorur
deklaratën "Listëpagesa e
kontributeve të sigurimeve
shoqërore, shëndetësore
dhe tatimit mbi të ardhu-
rat nga punësimi", brenda
afateve ligjore të përcaktu-
ara në këto akte ligjore.

AKSIONI

Shkodër, 35 abonentë shoqërohen
në polici për vjedhje të energjisë

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
(OSHEE Sh.A) vijon kontrollet në terren ndaj kon-

sumatorëve abuzues të energjisë elektrike, duke u
përqendruar kryesisht te zonat problematike. Kështu,
vetëm në tre ditët e fundit, në rajonin e Shkodrës, ku
përfshihen edhe zonat Lezhë e Pukë janë proceduar në
polici 35 abonentë, kryesisht për rilidhje të paligjshme të
energjisë elektrike. Afro 85% e shkeljeve të zbuluara nga
grupet e kontrollit rezultojnë në zonën e Shkodrës, ku
niveli i humbjeve vijon të mbetet i lartë, pavarësisht reduk-
timit në dy vitet e fundit. Vjedhja e energjisë elektrike
kryhet përmes rilidhjes nga vet abonenti, në kundërsh-
tim të plotë me ligjin, apo duke u furnizuar me linjë të
dytë jashtë matjes. Të 35-ta rastet po hetohen aktualisht
nga organet kompetente, bazuar mbi procesverbalin e
plotësuar nga OSHEE dhe Policia Gjyqësore. Sakaq, kon-
trollet vijojnë ende, duke u bërë thirrje abonentëve që të
zgjedhin rrugën ligjore të pagesës së faturave të konsum-
it të energjisë elektrike, ku në pamundësi shlyerjeje, mund
t'u drejtohen zyrave të Kujdesit ndaj Klientit për t'u njo-
hur me skemat lehtësuese të pagesës me këste.

Qeveria ka në diskutim
një paketë lehtësuese

për agroturizmin, e cila
pritet që të mbështesë zh-
villimin e tij. Aktualisht
në tryezë po diskutohen
disa opsione për stimujt që
do t'u jepen të gjithë atyre
që operojnë në këtë sektor,
por gjasat janë që skema
të jetë e ngjashme me atë
që po aplikohet nga qever-
ia për investitorët me sta-
tus të veçantë në turizëm.
Burime nga Ministria e
Bujqësisë dhe Zhvillimi
Rural bënë të ditur për
"Monitor" se qeveria po
mendon që të gjithë ata që
do të marrin certifikimin
sipas standardit të përcak-
tuar nga qeveria për agro-
turizmin, mund të përjas-
htohen 10 vjet nga taksat.
Nga ana tjetër, kryeminis-
tri e ka deklaruar tashmë
se tek TVSH-ja për këto
subjekte do të jetë 6%. Kjo
do të thotë që çdo shërbim
që ofrohet prej tyre të
faturohet me Tatimin mbi
Vlerën e Shtuar 6%. Deri
më sot si pjesë mes sek-
torit të bujqësisë dhe tur-
izmit, agroturizmi nuk
kishte një standard që
shërbente për certifikim.

Për të ardhurat e
përfituara nga individët
nga punësimi në dy apo
më shumë punëdhënës,

referuar dispozitave
ligjore në fuqi, secili

punëdhënës ku është i
punësuar punonjësi

llogarit, mban dhe
derdh në llogari të
organeve tatimore

tatimin mbi të ardhurat
personale nga pagat
dhe shpërblimet në

lidhje me marrëdhëniet
aktuale të punësimit.

Priten lehtësi fiskale për agroturizmin

Njësitë që certifikohen u hiqen
taksat për 10 vjet, TVSH 6%

Në mbledhjen e fundit të
qeverisë u përcaktua
pikërisht ky standard,
duke dhënë edhe kushtet
që duhet të plotësojë një
subjekt që operon në vep-
rimtarinë e agroturizmit
për t'u certifikuar. Vetëm
marrja e këtij certifikimi
do t'i sigurojë atij përfiti-
min nga stimujt fiskalë.
Vendimi i qeverisë përcak-
ton se certifikimi nuk ësh-
të i përhershëm dhe ai du-
het të rinovohet çdo pesë
vjet. Subjekti aplikon pranë
komisionit të ngritur për
këtë qëllim nga dy minis-
tritë përkatëse, Bujqësia
dhe Turizmi dhe më pas,
nëse plotëson kriteret, për-
fiton edhe certifikimin.
Referuar përcaktimit në
ligj, ky komision duhet të
ngrihet tre muaj pas hyrjes
në fuqi të ligjit, që duke kalu-
ar të gjitha hallkat e
nevojshme, pritshmëria
është që komisioni të nisë
punën në muajin prill.

KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOHEN
PËR CERTIFIKIMIN NË AGROTURIZËM

  Agroturizmi si veprimtari mund të zhvillohet në
ferma, që plotësojnë këto kritere:
1. Ferma bujqësore duhet të ketë të paktën 1 ha tokë të
mbjellë me kultura bujqësore ose, minimalisht, 0,5
hektarë sera.
2. Ferma blegtorale duhet të mbarështojë minimalisht
10 krerë gjedh ose 100 krerë dele/dhi apo 200 krerë
shpendë. Te fermat blegtorale klasifikohen edhe stanet.
3. Ferma peshkimi/akuakulturë.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
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Prof. dr. Edmond Kapedani tregon "ngërçet" në mjekësi, reagimi mbi skandalin e vdekjes së foshnjave

Alarmi, mjeku: Ka mungesa të theksuara të
herceptinës, medikamentit që trajton kancerin
"Domosdoshmëri, të bëhet studimi gjenetik i pacientëve"

Shqipëria në rrezik, pritet përhapje më e madhe

Rishfaqet fruthi, 11 fëmijë në karantinën
e QSUT-së, 1 mijë të tjerë të pa vaksinuar

rrezik për jetën, ndërkohë që
theksohet se këta vogëlushë
nuk e kanë kryer vaksinën e
fruthit që është e
detyrueshme për moshën 1
dhe 5-vjeçare. Ndërkaq bëhet
me dije se ekziston rreziku i
përhapjes së fruthit tek fëm-
ijët e pavaksinuar që parash-

ikohet të jenë mbi 1 mijë të
tillë në të gjithë vendin.
Edhe pse prej më shumë se
30 vitesh, kjo sëmundje kon-
siderohej e zhdukur, fruthi
është rishfaqur sërish në
Shqipëri. Faktori kryesor
për mosvaksinimin e fëm-
ijëve u bë "alarmi" i shkak-

tuar dy vite më parë në disa
portale të huaja ku shkruhej
se vaksina kundër fruthit
mund të shkaktojë au-
tizmëm tek vogëlushët 1-
vjeçarë. Sipas statistikave,
rezultojnë të pavaksinuar
edhe fëmijë të komunitetit
me ngjyrë si dhe ata që i

kanë prindërit fetarë dhe
që e refuzojnë hapur
vaksinimin. Ndërkaq spe-
cialistë të ISHP, bëjnë thir-
rje për vaksinimin e fëm-
ijëve me vaksinën MMR
pasi nuk ka asnjë rrezik në
shfaqjen e autizmit.
Sëmundja e fruthit po merr
një shtrirje të gjerë në dhe
në rajonin e Ballkanit ku
në Kosovë është shënuar
edhe viktima e parë me
fruth, ku edhe vendi ynë
rrezikon shumë.

Të paktën 11 fëmijë
janë diagnostikuar

me fruth e po mbahen në
karantinë në pavionin e
pediatrisë në Qendrën
Spitalore Universitare
"Nënë Tereza". Burime
nga ky i fundit dhe nga
Instituti i Shëndetit Pub-
lik tregojnë se gjendja e
fëmijëve nuk paraqet

Voltiza Duro

Në vendin tonë, ka
mungesa të thek
suara të hercept-

inës, medikamenti që për-
doret në trajtimin e pa-
cienteve pas operacioneve
të kancerit të gjirit. Gjith-
ashtu, ende nuk është futur
si praktikë studimi gjenetik
që mund të ndihmojë në
verifikimin e elementëve të
trashëguar të kësaj sëmund-
jeje. Alarmi ngrihet nga dok-
tori me një përvojë prej 49
vitesh në mjekësi, prof. dr.
Edmond Kapedani, i cili në
një intervistë ekskluzive për
"Gazeta Shqiptare" tregon të
gjitha ngërçet në sistemin
shëndetësor në vend. Mjeku
shprehet se prej vitesh ka
medikamente që mungojnë
në treg, madje edhe më ba-
ziket për jetën e pacientëve,
si dhe thekson se ka vetëm
një aparaturë për bombardi-
min e tumoreve, çka s'mund
të mbulojë kërkesat e pa-
cientëve. Kapedani gjatë in-
tervistës flet edhe për skan-
dalin e pak ditëve më parë
në lidhje me vdekjen e 10
foshnjave në maternitetin
"Koço Gliozheni" ku pohon
se mungesa e inkubatorëve
në këtë spital është fakt për
të cilin duhet të vihen në
lëvizje instancat përkatëse.

A ka mungesë medika-A ka mungesë medika-A ka mungesë medika-A ka mungesë medika-A ka mungesë medika-
mentesh në tregun sh-mentesh në tregun sh-mentesh në tregun sh-mentesh në tregun sh-mentesh në tregun sh-
qiptar?qiptar?qiptar?qiptar?qiptar?

Medikamentet në Sh-
qipëri kanë munguar dhe
vazhdojnë të mungojnë.
Problemi është që ende nuk
po i jepet një zgjidhje mung-
esës së barnave që janë të
domosdoshme. Spitalet dhe
ambulancat nuk mund të
mbahen me receta të im-
ponuara nga tregu. Sot e
gjithë bota, punon me pro-
tokolle dhe çdo sëmundje ka
të vetin, por jo të ndikuara
nga tregu. Normalisht që ky
lloj sistemi kushton, por
ama nuk mund të anash-
kalohet pajisja me barnat e
domosdoshme. Nuk mund të
mjekojmë pacientët me ilaçe
të viteve të mëparshme, por

duhen të kohës, që kanë ve-
primin efikas dhe efektet
sekondare të pallogarit-
shme.

Cilat janë disa prej bar-Cilat janë disa prej bar-Cilat janë disa prej bar-Cilat janë disa prej bar-Cilat janë disa prej bar-
nananananavvvvve jetike jetike jetike jetike jetike që ne që ne që ne që ne që nuk aruk aruk aruk aruk arrijnërijnërijnërijnërijnë
t'i mbt'i mbt'i mbt'i mbt'i mbulojnë kërulojnë kërulojnë kërulojnë kërulojnë kërkkkkkesaesaesaesaesat e tët e tët e tët e tët e të
sëmurëve?sëmurëve?sëmurëve?sëmurëve?sëmurëve?

Mungesa e herceptinës
(medikament) për gratë që
kanë probleme me kancerin
e gjirit paraqet një gjendje
alarmante në sistemin shën-
detësor në Shqipëri. Hercep-
tina është medikamenti që
barazohet me jetën e ka cik-
lin e saj të përdorimit, pra
çdo 21 ditë, e në mënyrë ab-
solute nuk mund të shtyhet
trajtimi për më vonë. Efekti
i saj është i përcaktuar. Ësh-
të jashtë çdo lloj logjike që
në treg të mungojë hercep-
tina. Mjekimi onkologjik ësh-
të kompleks, e nuk përfshin
vetëm operacionin që është
një prej etapave. Mjekimet
ndihmëse që përbëjnë
grupin e trajtimit të
sëmundjeve kancerogjene
kanë një rëndësi tejet të
veçantë, jetike.

A ka pasur ankesa ngaA ka pasur ankesa ngaA ka pasur ankesa ngaA ka pasur ankesa ngaA ka pasur ankesa nga

pacientët për mungesën epacientët për mungesën epacientët për mungesën epacientët për mungesën epacientët për mungesën e
herceptinës?herceptinës?herceptinës?herceptinës?herceptinës?

Normalisht që po! Mung-
esa ka pasur, por si kjo situ-
atë nuk kemi parë asnjë
herë. Kohë më parë zëri i
doktorëve mbi problema-
tikat që i shqetësonin edhe
dëgjohej e madje në shumë
raste luanin rolin e konsu-
lentit për ministrin e Shën-
detësisë. Por sot, shumë pa-
ciente të sëmura nga kan-
ceri, për shkak edhe të mos-
informimit, e marrin të
mirëqenë pjesën se nuk ka
medikamente e mund ta sh-
tyjnë trajtimin për më vonë.
Por kjo është në dëm e vë në
rrezik vetë jetët e tyre.

Po pajisjet për trajtiminPo pajisjet për trajtiminPo pajisjet për trajtiminPo pajisjet për trajtiminPo pajisjet për trajtimin
e kancerit a janë të mjaf-e kancerit a janë të mjaf-e kancerit a janë të mjaf-e kancerit a janë të mjaf-e kancerit a janë të mjaf-
tueshme?tueshme?tueshme?tueshme?tueshme?

Në të gjithë vendin ka
vetëm një akselerator të

rrezatimit (bën bombardi-
min e tumorit aty ku duhet),
i cili nuk është në gjendje të
mbulojë fluksin e pa-
cientëve që i drejtohen sh-
tetërorit. E si pasojë të
sëmurët janë të detyruar t'i
drejtohen spitaleve private,
pavarësisht se kjo është një
procedurë tepër e kush-
tueshme që kalon vlerën e
200 mijë lekëve të vjetra
vetëm për një terapi. Por
normalisht pacientit nuk i
nevojitet vetëm një terapi e
trajtimi në spitalet private e
rëndon shumë xhepin e tij.

Çfarë duhet të ndryshojëÇfarë duhet të ndryshojëÇfarë duhet të ndryshojëÇfarë duhet të ndryshojëÇfarë duhet të ndryshojë
në shërbimin onkologjiknë shërbimin onkologjiknë shërbimin onkologjiknë shërbimin onkologjiknë shërbimin onkologjik
në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?

Vlen të theksoj se në Sh-
qipëri, shërbimi onkologjik
nuk arrin të bëjë studimin
gjenetik të pacientëve që
kanë kancer. Në shtete të

tjera çdo ekzaminim i të
sëmurëve me kancer sho-
qërohet me studim gjenetik,
që do të thotë bëhet verifiki-
mi nëse sëmundja ka ele-
mente gjenetike që e shkak-
tojnë atë apo vjen nga fak-
torë të tjerë. Ky studim ësh-
të i detyruar nga protokolli
në të gjithë botën ndërkohë
te ne nuk ekziston. Kjo ësh-
të një praktikë e domos-
doshme që do të mund të
konstatojë nëse edhe fëmijët
mund të preken nga kanceri
e të bëhet diagnostikimi në
kohë i tyre.

Cili është reagimi juaj nëCili është reagimi juaj nëCili është reagimi juaj nëCili është reagimi juaj nëCili është reagimi juaj në
lidhje me vdekjen e 10 fosh-lidhje me vdekjen e 10 fosh-lidhje me vdekjen e 10 fosh-lidhje me vdekjen e 10 fosh-lidhje me vdekjen e 10 fosh-
njanjanjanjanjavvvvve në mae në mae në mae në mae në materterterterter nitetinnitetinnitetinnitetinnitetin
"Koço Gliozheni" brenda"Koço Gliozheni" brenda"Koço Gliozheni" brenda"Koço Gliozheni" brenda"Koço Gliozheni" brenda
janarit të këtij viti?janarit të këtij viti?janarit të këtij viti?janarit të këtij viti?janarit të këtij viti?

Një koleg, një mjek, pa-
varësisht se çfarë përfaqë-
son, tha një të vërtetë që
kanë vdekur 10 foshnje.
Përgjigjja e atyre që punojnë
në këtë maternitet, nën trys-
ninë e politikës, arritën t'i
kundërviheshin Spahisë për

përhapje paniku. Por mjekët
duhet ta kishin sqaruar opin-
ionin publik në lidhje me sit-
uatën me fakte, e jo veç me
një frazë "janë anomali të
papajtueshme me jetën".
Unë si profesionist, nuk
mund të kuptoj që një ma-
ternitet, që ka nevojë për 30
inkubatorë, ka gjendje
vetëm 12 të tillë, e konfir-
muar kjo nga burime pranë
"Koço Gliozhenit". Këtu unë
i jap të drejtë doktorit që
ngriti shqetësimin mbi vde-
kjen e fëmijëve pasi kjo tre-
gon mangësi në diagnos-
tikim të këtyre malforma-
cioneve.

Rreth një muaj më parë,Rreth një muaj më parë,Rreth një muaj më parë,Rreth një muaj më parë,Rreth një muaj më parë,
mjekët  e  urgjencës sëmjekët e  urgjencës sëmjekët e  urgjencës sëmjekët e  urgjencës sëmjekët e  urgjencës së
QSUTQSUTQSUTQSUTQSUT-së nëpër-së nëpër-së nëpër-së nëpër-së nëpër mjet  njëmjet  njëmjet  njëmjet  njëmjet  një
peticioni  f irpeticioni  f irpeticioni  f irpeticioni  f irpeticioni  f ir mosënmosënmosënmosënmosën
dorëheqjen kdorëheqjen kdorëheqjen kdorëheqjen kdorëheqjen kolektiolektiolektiolektiolektivvvvveeeee. Si-. Si-. Si-. Si-. Si-
pas jush, çfarë i shtyu atapas jush, çfarë i shtyu atapas jush, çfarë i shtyu atapas jush, çfarë i shtyu atapas jush, çfarë i shtyu ata
që të merqë të merqë të merqë të merqë të merrrrrrnin një vnin një vnin një vnin një vnin një vendim tëendim tëendim tëendim tëendim të
tillë?tillë?tillë?tillë?tillë?

Nëse do shkoni në
urgjencë do tmerroheni, pasi
aty janë 60 pacientë mini-
malisht në çdo orë të ditës.
Çfarë kualiteti pune mund
t'iu kërkohet mjekëve të
urgjencës që punojnë në
këto kushte? Ky stres
psikologjik e ngarkesë fizike
si dhe konfrontimet me pa-
cientët që jo në pak raste
kanë degjeneruar në dhunë
ndaj mjekëve, i kanë detyru-
ar që të largohen nga puna e
madje dhe jashtë Shqipërisë.

Cilat janë masat që du-Cilat janë masat që du-Cilat janë masat që du-Cilat janë masat që du-Cilat janë masat që du-
het të marrë shteti  përhet të marrë shteti  përhet të marrë shteti  përhet të marrë shteti  përhet të marrë shteti  për
zgjidhjen e këtyre problem-zgjidhjen e këtyre problem-zgjidhjen e këtyre problem-zgjidhjen e këtyre problem-zgjidhjen e këtyre problem-
aaaaatikatikatikatikatikavvvvve?e?e?e?e?

Për zgjidhjen e këtyre
problemeve është e
nevojshme biseda e dialogi-
mi me profesionistë të fush-
ës. Për uljen e fluksit duhet
të ketë mjekë e pajisjet e du-
hura jo vetëm në QSUT. As-
një profesionist nuk po pye-
tet, por vendimet merren
nëpër zyra. Duhet patjetër
të forcohet roli i mjekut të
familjes, gjithashtu.

MUNGESA E
APARATURES
Në të gjithë vendin ka
vetëm një akselerator
të rrezatimit (bën
bombardimin e
tumorit aty ku duhet),
i cili nuk është në
gjendje të mbulojë
fluksin e pacientëve
që i drejtohen
shtetërorit. E si
pasojë të sëmurët
janë të detyruar t'i
drejtohen spitaleve
private, pavarësisht
se kjo është një
procedurë tepër e
kushtueshme që
kalon vlerën e 200
mijë lekëve të vjetra
vetëm për një terapi.

URGJENCA E
QSUT-së
Nëse do shkoni në
urgjencë do
tmerroheni, pasi aty
janë 60 pacientë
minimalisht në çdo
orë të ditës. Çfarë
kualiteti pune mund
t'iu kërkohet mjekëve
të urgjencës që
punojnë në këto
kushte? Ky stres
psikologjik e
ngarkesë fizike si
dhe konfrontimet me
pacientët që jo në
pak raste kanë
degjeneruar në
dhunë ndaj mjekëve,
i kanë detyruar që të
largohen nga puna e
madje dhe jashtë
Shqipërisë.

Prof. dr. Edmond Kapedani
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Shefi i Pediatrisë: Bëmë të pamundurën, s'e shpëtuam dot. Familjarët: Prej 3 ditësh me temperaturë të lartë

Vdes në spital 7-vjeçarja, dyshohet për "grip toksik"
Mjekët: Vajza erdhi në urgjencë në gjendje të rëndë virale, ra në koma

DEKLARATA
Shefi i Pediatrisë së
Durrësit, Fatmir Shahini
deklaroi se "Familjarët na
raportuan që fëmija kishte
tri ose katër ditë me
temperaturë të lartë dhe se
ata i kishin dhënë ilaçe
kundër temperaturës.
Fëmija nuk kishte ngrënë
dhe jo ka bërë gjendje
lipotemi ose të fikti. Vetëm
një natë më parë janë sjellë
në urgjencë 174 fëmijë me
gjendje gripale,  ku janë
shtruar 14 prej tyre, ndërsa
janë kartelizuar 35 fëmijë
me virozë e temperaturë të
lartë 39 e 40 gradë".

MASAT E MSHMS

4 QENDRAT SHËNDETËSORE 24 ORËSHE:
Qendra Shëndetësore nr.6 në Kombinat,
Qendra Shëndetësore nr. 7 në Laprakë,
Qendra Shëndetësore nr. 8 në zonën e ish-
Bllokut,
Qendra Shëndetësore nr. 10 në zonën e
Oxhakut.

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Një vajzë 7-vjeçare
humbi jetën mbrë-
mjen e së dielës në

Spitalin Rajonal të Durrësit,
pas një terapie intensive.
Pas ngjarjes, mjekët e këtij
spitali bënë me dije se
vogëlushja nuk mundi të
mbijetonte për shkak të një
komplikacioni të ardhur si
rezultat i virozës që ka kalu-
ar. Mësohet se vajza nga lagj-
ja nr.17-të e qytetit bregdetar
u dërgua nga prindërit pas-
diten e së dielës me temper-
aturë shumë të ulët në
urgjencën pediatrike në
gjendje të rënduar me sim-
tomat e një viroze. Ajo ndër-
roi jetë në duart e katër
mjekëve që bënë të pamun-
durën për ta shpëtuar, rreth
orës 22:30. Fatmir Shahini,
shef i Pediatrisë tha se situ-
ata e komplikuar bëri që va-
jza të binte në koma e të mos
zgjohej më. Ai u shpreh se
fëmija ishte në gjendje të
rëndë virale, ndaj dhe nuk
mundi të mbijetojë, pavarë-
sisht ndihmës së dhënë. Si-
pas tij, dyshohet që vajza
vuante nga një formë mjaft
e rëndë e gripit, ose ndryshe
i quajtur 'gripi toksik' dhe
se pritet ekspertiza për ta
vërtetuar këtë, si dhe për të
zbuluar shkakun e vërtetë.
Ndërkaq, një ekip i Minis-
trisë së Shëndetësisë ka
mbërritur në spitalin e Dur-
rësit për të analizuar sh-
kaqet që çuan vogëlushen
drejt vdekjes.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

"Gazeta Shqiptare" u bë
dëshmitare okulare e mi-
nutave të fundit të vogëlu-
shes nga Durrësi. Sapo 7-
vjeçarja ka mbërritur në
urgjencën e Pediatrisë,
gjithë stafi është mobilizuar
për t'i dhënë ndihmën e
nevojshme mjekësore. Mje-
kët pediatër e reanimatorë
vendosën aparatin e ok-
sigjenit në dhomën e mani-
pulimeve. Njëri prej mjekë-
ve, Aran Deveja i bënte pom-
pa në zemër, një tjetër bënte
manipulimet, i matnin ten-
sionin, temperaturën, ndër-
sa infermierët luteshin që
ajo të mos dorëzohej. Ndër-
kaq, aty ndodheshin prindë-
rit e saj. Krahët e vogëlush-
es ishin të nxira, çka tregon-
te se nuk kishte oksigjen në
trup. Mjekët intubonin ok-
sigjen, por temperatura e 7-
vjeçares kishte rënë në 35.2
gradë. Nëna nuk bëzante,
kishte ngrirë, ndërsa babai
pas 10 minutash përpjekje të
vazhdueshme doli në korri-
dor e shpërtheu në lot.
Mjekët bënë të pamundurën
që vajza të reagonte dhe t'i

ngrinin temperaturën, por
ishte e pamundur. Zemra e
saj ndaloi së rrahuri, ndër-
sa prindërit ishin dëshmi-
tarë të gjithë përpjekjes për
ta mbajtur në jetë për afro 6
orë pasi kishte mbërritur në
urgjencën pediatrike. Ata
nuk pranuan që vajza t'i

nënshtrohej autopsisë, ndër-
sa e morën trupin e pajetë
në shtëpi për t'i bërë cere-
moninë mortore.
FFFFFAMILJAMILJAMILJAMILJAMILJARËTARËTARËTARËTARËT

Mbrëmjen e së dielës,
"GSH" mundi të kontakton-
te me gjyshen e 7-vjeçares, e
cila teksa ndodhej në spital

lutej që mbesa të shpëtonte.
E moshuara tha se mb-

esën e sollën me urgjencë në
Pediatri, pasi kishte tri ditë
që kishte temperaturë të
lartë në shtëpi. "Prej tri
ditësh, mbesa ishte me grip.
Ime bijë më tha se vajza nuk
hante, ndaj i bëra një byrek

në mëngjes dhe ja çova në
shtëpi. Fola nga telefoni me
kamer e më tha që: 'nëna by-
rekun e ke bërë të mirë, por
nuk më hahet'. E pashë që e
rrotullonte në gojë e nuk e
çonte poshtë. I thashë mos e
ha o bir i nënës me zor. Vaj-
za ime ishte në merak dhe i

bërtiti të bijës duke i thënë
që të hante. Pasdite i ka rënë
të fikët. Më thanë që kishte
djersitur shumë nga tem-
peratura e lartë. Kur e sollën
këtu në spital, mbesës i kish-
te rënë temperature në 35
gradë. Iu bë trupi akull",-
tha gjyshja e 7-vjeçares.
MJEKËTMJEKËTMJEKËTMJEKËTMJEKËT

Pasditen e djeshme, shefi
i Pediatrisë së Durrësit, Fat-
mir Shahini deklaroi për
mediat se pavarësisht për-
pjekjeve maksimale, nuk
arritën që të shpëtonin nga
vdekja 7-vjeçaren. "Pas një
terapie intensive, me një
ekip që u angazhua total-
isht për t'i dhënë jetë, por që
nuk u arrit. Arsyeja është
një gjendje virale. Forma e
rëndë, ende nuk mund të
flasim dot për grip, pasi kjo
kërkon analiza. Është ngri-
tur një grup ekspertësh nga
ministria për të dalë në një
konkluzion përfundimtar.
Prindërit na thanë që para
tri ditësh i kishte vdekur
stërgjyshi i vajzës dhe kish-
in pasur edhe njerëz në sh-
tëpi",-pohoi Shahini. Gjith-
ashtu, ai tha se "Është ng-
ritur një grup nga Minis-
tria e Shëndetësisë për të
gjetur shkakun e vdekjes.
Vajza erdhi pas orës 16:30,
pasi kishte rënë pa ndjenja
në shtëpi. Mjeku i rojës bëri
shtrimin urgjent. Pasi u
rëndua gjendja në orën
19:00 thirrëm edhe mjekët e
tjerë si dhe reanimatorin.
Vajzën e futëm në intubim,
por nuk mundi të jetonte.
Familjarët na raportuan që
fëmija kishte tri ose katër
ditë me temperaturë të lartë
dhe se ata i kishin dhënë
ilaçe kundër temperaturës.
Fëmija nuk kishte ngrënë
dhe jo ka bërë gjendje li-
potemi ose të fikti. Vetëm
një natë më parë janë sjellë
në urgjencë 174 fëmijë me
gjendje gripale,  ku janë
shtruar 14 prej tyre, ndër-
sa janë kartelizuar 35 fëm-
ijë me virozë e temperaturë
të lartë 39 e 40 gradë".

Klodiana Haxhiaj

"Mos neglizhoni vaksinimin, 9 mijë doza falas"

Vdekja e vogëlushes, Ministria e Shëndetësisë:
Po hetohet shkaku, grip stinor ose jo

Shefi i Pediatrisë,
Fatmir Shahini

7-vjeçarja që humbi jetën
në spitaline Durrësit

Në lidhje me vdekjen
e vogëlushes 7-

vjeçare në Durrës, ka
reaguar edhe Ministria
e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, e cila
iu bashkua dhimbjes në
këtë fatkeqësi. "Ekipi i
mjekëve me përkushtim
e profesionalizëm bënë
maksimumin për ta
mbajtur fëmijën në jetë,
ndërsa ekspertët po
analizojnë nëse shkaku
i vdekjes lidhet apo jo
me gripin stinor",-thek-
son ministria. Ndërkaq,
kjo e fundit i bën thirrje
të gjithë qytetarëve që
mos neglizhojnë shen-
jat e gripit, por të kon-
sultohen menjëherë me
mjekun e familjes për të
parandaluar komplika-
cionet. Gjithashtu, në
kuadër të kësaj situate
janë ndërmarrë të gjitha
masat për përballimin e
qarkullimit të gripit në
vend. sipas të dhënave të
Institutit të Shëndetit
Publik, aktualisht vihet
re një rritje e qarkullim-
it të gripit dhe virozëve,
por ende nuk bëhet fjalë
për një situatë epidemie
të gripit. Për të gjithë kat-
egoritë në rrezik për ko-
mplikacione, është sigu-
ruar vaksina falas për
gripin stinor nga Minis-
tria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale. Kjo
vaksinë ofrohet për kat-
egoritë më delikate duke

filluar nga fëmijët, të
moshuarit me sëmundje
kronike e gratë shtatzëna.
"Janë ende gjendje 9000 mijë

doza vaksine FALAS, ndaj
ftojmë popullatën në risk të
vaksinohet",-bën me dije
ministria. Kjo e fundit i bën

thirrje qytetarëve të mos i
neglizhojnë gjestet paran-
daluese, duke ndjekur disa
këshilla të thjeshta po
mjaft të vlefshme për një
dimër pa viruse. Për të për-
balluar fluksin e pritshëm
në këtë periudhë, katër qen-
dra shëndetësore në
kryeqytet do të kalojnë në
shërbim 24 orësh, për t'iu
ardhur në ndihmë qyteta-
rëve. Respektivisht bëhet
fjalë për qendrën nr 6 në
Kombinat, nr 7 në Laprakë,
për atë në zonën e ish-
Bllokut si dhe për qendrën
nr 10 në zonën e Oxhakut.
Detaj

APELI
Për të gjithë
kategoritë në rrezik
për komplikacione,
është siguruar
vaksina falas për
gripin stinor nga
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale.
Kjo vaksinë ofrohet
për kategoritë më
delikate duke filluar
nga fëmijët, të
moshuarit me
sëmundje kronike e
gratë shtatzëna.Ministria e Shëndetësisë
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Terror në Tiranë, me armë e maska grabitet një bankë
e nivelit të dytë brenda ambienteve të Hipotekës

AKTUALITET

SHKURT
35-vjeçari shqiptar kërcënon ish-gruan:

Kthehu me mua ose do vras djalin e veten
ITITITITITALIALIALIALIALI- Një 35-vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e pol-

icisë italiane pasi rrëmbeu djalin e tij. Mediat italiane
raportojnë se shqiptari, identiteti i të cilit nuk dihet, kish-
te shkuar në Mantova, për të takuar ish-gruan e tij, e cila
pas ndarjes ishte transferuar aty verën e kaluar. Duke
përfituar nga mungesa e ish-bashkëshortes (motra e saj
ishte në shtëpi) shqiptari mori djalin e tyre 2-vjeçar dhe
u largua.  Fill pas kësaj ai mori në telefon ish-gruan dhe e
kërcënoi atë se do të vriste djalin dhe më pas do të
vetëvritej, nëse gruaja nuk kthehej sërish me të. 'Ansa'
shkruan se gruaja, e tmerruar, njoftoi policinë për ngjar-
jen dhe më pas i la takim ish-burrit të saj në dalje të au-
tostradës në Albisola, ku aty i kishte ngritur edhe një
kurth. Ndërkohë, karabinierët bënë të mundur arrestimin
e shqiptarit, i cili pritet që sot të dalë para gjykatës nën
akuzën e 'përndjekjes'.

Greqi, babai shqiptar përdhunon vajzën
7-vjeçare, doktori denoncon 36-vjeçarin

GREQIGREQIGREQIGREQIGREQI- Një ngjarje e rëndë ka tronditur Greqinë, ku
një 36-vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e policisë, pasi
akuzohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij 7-
vjeçare. 'Zougla.gr' shkruan se ngjarja në fjalë u regjis-
trua në Salaminë të Greqisë. Ka qenë nëna e vogëlushes
ajo që ka parë se e bija kishte hemorragji në organet gjen-
itale, ndërsa e ka dërguar me urgjencë në spitalin e
Athinës. Pasi vajza iu nënshtrua kontrollit mjekësor,
bluzat e bardha vunë re se me të ishte abuzuar seksual-
isht. Vajza iu nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale. Mediat
greke raportojnë se drejtori i klinikës së Kirurgjisë, arriti
të mësonte se përdhunuesi i 7-vjeçares ishte vetë babai i
saj, ndërsa ai bëri edhe denoncimin në polici. Tashmë sh-
qiptari, që jetonte prej vitesh në Greqi me familjen, është
në paraburgimin e Tripolit. Ndërkohë, vajza e vogël ndod-
het në spital, ku përveç ndihmës mjekësore po merr edhe
trajtim me psikologen, bashkë me nënën e saj, për shkak
edhe të traumës së përjetuar.

Vidhte ora dhe portofola, arrestohet
23-vjeçari shqiptar në Britani

BRITBRITBRITBRITBRITANI ANI ANI ANI ANI - Një 23-vjeçar shqiptar është arrestuar nga
policia britanike në Angli pasi akuzohet për vjedhje.
Dorian Puka ra në prangat e policisë pasi u gjet me disa
ora dhe një portofol të vjedhur. Edhe pse përfundoi dën-
imin e tij 9-mujor për grabitje dhe u kthye në Shqipëri,
Daily Mail shkruan se 23-vjeçari udhëtoi sërish në Bri-
tani për të vazhduar "profesionin" e tij. Kamerat e sig-
urisë filmuan shqiptarin duke vjedhur në një dyqan
orësh. Shqiptari u arrestua në Jug-Perëndim të Londrës,
ku patrulla arriti ta dallojë nga një orë e shtrenjtë që
mbante në dorë, dhe pasi u ndalua atij iu gjetën dhe
shumë ora të tjera të shtrenjta dhe një portofol, të cilat
shqiptari nuk mund t'i justifikonte. Arrestimi i tij ka
bërë që britanikët të vihen në dyshim se sa të sigurt
janë kufijtë e tyre dhe pritet të shtojnë edhe më shumë
masat e sigurisë në pikat doganore.

25 persona të dyshuar për ngjarjen. Ja si i shpëtoi plumbave vajza që ndodhej në makinë

Ekzekutimi i Emiljano Boçit,
policia: Shkak pazaret e drogës
"32-vjeçari dyshohet se merrej me trafik kokaine"

Ina Allkanjari

Dy ditë pas ekzekutim
it mafioz të 32-
vjeçarit Emiljano

Boçi, në kryeqytet pranë ish-
Parkut të Autobusëve, dalin
detaje të reja për pistat ku
po heton policia. Sipas uni-
formave blu dyshohet se at-
entati ka ndodhur për sh-
kak të prishjes së pazareve
të drogës. Kjo pasi Boçi
lëvizte vazhdimisht në Gjer-
mani dhe Holandë gjatë
dyvjeçarit të fundit, ku dys-
hohet se merrej me trafik
kokaine. Gjithashtu, një
pistë tjetër që po heton poli-
cia është ajo e hakmarrjes,
për ngjarjen e ndodhur në
vitin 2010, ku 32-vjeçari u
dënua për tentativë vrasje
dhe doli nga burgu para dy
vitesh. Në 2010 në Selitë,
Boçi dhe shoku i tij Roland
Hoxha u përplasën me armë
zjarri me Astrit Malajn dhe
Artur Treskën, një sherr ba-
nal i nisur nga fjalët "pse më
sheh". Nga përplasja Treska
dhe Boçi mbetën të plagosur,
ndërsa ky i fundit u dënua
për tentativë vrasje. Ndërko-
hë për atentatin e ndodhur
këtë të diel policia ka sho-
qëruar rreth 25 persona të
dyshuar, por pas marrjes në
pyetje ata janë lënë të lirë.
Po kështu pritet të merret në
pyetje edhe shoku, Melvin
Disha, i cili ndodhet nën
kujdesin e mjekëve në spi-

talin e Traumës. Sakaq bëhet
me dije se gjatë atentatit të
kryer ndaj Boçit, në makinë
kanë qenë të pranishëm
shoku i tij Melvin Disha dhe
një vajzë, identiteti i së cilës
nuk bëhet i ditur.

NGJARJA
32-vjeçari, Emiljano Boçi

u ekzekutua me dy plumba
në kokë rreth orës 17:50 të
ditës së diel, në rrugën "
Shefqet Musaraj", brenda në
automjetin e tij. Mësohet se

atentati ndodhi pranë
banesës së Boçit dhe men-
dohet se ka më shumë se një
autor, të cilët ende nuk janë
identifikuar. Menjëherë pasi
doli nga një restorant në
kryeqytet, 32-vjeçari iu drej-
tuar automjetit "Range Rov-
er" i shoqëruar nga miku i tij
Melvin Disha, 27-vjeç, i cili
mbeti i plagosur dhe një va-
jzë identiteti i së cilës nuk
bëhet i ditur. Mësohet se au-
tori ka qëlluar nga pjesa e
pasme e makinës "Range
Rover" në drejtim të vendit
të shoferit çka tregon se ob-
jektivi ka qenë pikërisht vik-
tima. Vajza, e cila ndodhej
brenda në automjet i ka
shpëtuar mrekullisht plum-
bave të këtij atentati, ndër-
sa mësohet se ka qenë ajo e
cila ka njoftuar forcat e poli-
cisë. Menjëherë pas krimit,
sipas dëshmisë së vajzës,
autorët u larguan nëpërmjet
pallateve të lagjes, "Sheqet
Musaraj". Banorët përreth
nuk kanë dëgjuar të shtëna,
çka shton dyshimet se aten-
tatori ka përdorur armë me
silenciator. Ndërkohë në
vendngjarje policia ka gje-
tur 4 gëzhoja. Sakaq bëhet
me dije se uniformat blu
kanë sekuestruar pamjet e
sigurisë të disa bizneseve
dhe dyshohet se ngjarja u fik-
sua nga një prej kamerave të
sigurisë. Shërbimet e poli-
cisë po punojnë për sqa-
rimin e plotë të rrethanave
të ngjarjes dhe identifikimin
dhe kapjen e autorit/ve.

Një grabitje me armë
zjarri ka ndodhur mes-

ditën e djeshme në një
bankë të nivelit të dytë
brenda ambienteve të
Hipotekës në kryeqytet.
Rreth orës 14:05 forcat poli-
core janë lajmëruar se në
rrugën "Panorama", në Ti-
ranë, autorë të armatosur
dhe me maska, kanë marrë
një shumë të kon-
siderueshme parash. Duke
mbajtur në dorë një pisto-
letë, mësohet se njëri prej
grabitësve iu kërkoi
punonjësve të mos lëvizin
nga vendi. Pas ngjarjes,
njëri prej autorëve është
larguar me një automjet
tip 'BMW' ngjyrë gri, i cili
dyshohet të ketë qenë i
vjedhur, ndërsa tjetri ka
ikur në këmbë. Ndërkohë

kamerat e sigurisë kanë
shënuar edhe kohën kur
është parë të largohet gra-
bitësi, ora 14:04:20, i datës 15
janar 2018. Në filmime dal-
lohet një person me kapuç
në kokë, i cili pasi kalon
rrugën, tenton të largohet

me shpejtësi përgjatë trotu-
arit. Uniformat blu janë
vënë në ndjekje të tij, dhe
janë ngritur disa pika kon-
trolli në kryeqytet. Policia
ka sekuestruar pamjet, dhe
po punohet për identi-
fikimin e autorëve të gra-

bitjes. Ndërkohë special-
istët kundër krimeve kanë
kryer veprimet e para heti-
more dhe po punojnë inten-
sivisht për sqarimin e plotë
të rrethanave të ngjarjes dhe
identifikimin dhe kapjen e
autorëve. Në vendngjarje sh-
kuan disa shërbime policore.
Nga veprimet paraprake re-
zulton se brenda ambienteve
të zyrave të Hipotekës, në një
bankë të nivelit të dytë, per-
sona me kapuç, dyshohet
nën kërcënimin e armës,
kanë vjedhur një shumë
ende të papërcaktuar lekësh.
Specialistët kundër krimeve
kanë kryer veprimet e para
hetimore dhe po punojnë in-
tensivisht për sqarimin e
plotë të rrethanave të ng-
jarjes dhe identifikimin dhe
kapjen e autorit.

PISTAT E HETIMIT
Policia dyshon se atentati ka ndodhur për shkak
të prishjes së pazareve të drogës. Kjo pasi Boçi
lëvizte vazhdimisht në Gjermani dhe Holandë
gjatë dyvjeçarit të fundit, ku dyshohet se merrej
me trafik kokaine. Gjithashtu, një pistë tjetër që
po hetojnë uniformat blu është ajo e hakmarrjes.

TE DYSHUARIT
Për atentatin e ndodhur këtë të diel policia ka
shoqëruar rreth 25 persona të dyshuar, por pas
marrjes në pyetje ata janë lënë të lirë. Po kështu
pritet të merret në pyetje edhe shoku, Melvin
Disha, i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve në
spitalin e Traumës.

Vendi në makinën ku u qëllua Emiljano Boçi

Viktima Emiljano Boçi

Vendi ku ndodhi grabitja
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Fiks Fare" denoncoi dje, pazaret që kry
en një efektiv i Policisë së Shtetit.
Oficeri i Policisë së Shtetit u filmua me

zë dhe figurë teksa bën pazare për të trafikuar
200 gramë kokainë. Në redaksinë e emisionit
"Fiks Fare" mbërriti një denoncim nga një 40 -
vjeçar nga Poliçani, i cili kishte probleme
pronësie me oficerin e policisë, Julian Balliu,
me bordero shef sektori për sigurinë rrugore
në Shkodër dhe i komanduar në Tiranë. De-
noncuesi thotë se i ka paguar 30 mijë euro
familjes së oficerit për një truall dhe nxjerrjen
e lejes për ndërtimin e një karburanti në fsha-
tin Mbrakull. Leja rezultoi se kishte probleme
dhe nga viti 2013 deri në 2018, oficeri nuk i kish-
te kthyer lekët mbrapsht. Nëpërmjet kamer-
ave të fshehta, "Fiks Fare" dokumentoi se shefi
i policisë i thotë denoncuesit se nuk i ka lekët
dhe në këmbim i premtoi 200 gramë kokainë,
të cilën do e merrte në Itali. Pas këtij denonci-
mi, Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe
Ankesat nisi procedimin penal ndaj Julian
Balliut. Gjithashtu, me urdhër të Drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Drejtoria e
Standardeve Profesionale ka nisur një pro-
cedim disiplinor për efektivin Balliu, me detyrë
oficer i Policisë së Qarkullimit Rrugor, duke
marrë masën e pezullimit nga detyra, deri në
përfundim të hetimit të ngjarjes.
DENONCIMI NË "FIKS FARE"

"Kam probleme me një oficer policie. Ju
lutem, më ndihmoni!". Kjo ishte ankesa e mbër-
ritur në redaksinë e "Fiks Fare", nga një qytetar.
Disa ditë më pas, në një intervistë për gazetarët,
ai thotë se është 40 -vjeç, banon në Poliçan. "His-
toria e problemeve të mia ka filluar që në vitin
2013. Pasi u ktheva nga kurbeti, vendos që të
investoj paratë në Shqipëri. Bisedoj me një shok,
atëherë e konsideroja shok, por tani jo më, për
të investuar. Ramë dakord për një truall. Ai do
më ndihmonte që të nxirrja lejen për një pikë
karburanti, pasi kishte babanë kryetar i komu-
nës Vërtop. Kam paguar 30 mijë euro. Fillova
punë, hodha dhe rreth 10 milionë lekë të vjetra
dhe pas dy ditësh më vjen policia. Kisha prob-
leme me lejen për pikën e karburantit. Kisha
disa dokumente, por nuk ishin të sakta" thotë
40 -vjeçari. Më tej shpjegon se, nga viti 2013 e
deri më sot, ka kontaktuar disa herë me famil-
jen e oficerit, por nuk ka marrë mbrapsht lekët.
Ai thotë se oficeri i policisë ka iniciale J.B dhe
nuk e dinte saktësisht ku punonte, por tha se
ka punuar në Lushnje dhe në disa drejtori pol-
icie. Pyetjes së përse i është drejtuar emisionit
"Fiks Fare", tha se dy ditë para denoncimit e
kishte kontaktuar oficeri dhe i kishte ofruar diç-
ka. "Më ofroi diçka të jashtëligjshme. Prandaj
jam drejtuar te Fiksi. Nuk dua që të bëj diçka të
tillë" përfundoi 40 -vjeçari. Pas denoncimit, "Fiks
Fare" shkoi në fshatin Mbrakull, në Poliçan.
Karburanti do të ndërtohej buzë rrugës nacio-
nale Berat -Poliçan. Gazetarët siguruan edhe
dokumentet e lejes, ku rezulton se në vitin 2011,
KRRT -ja e ish -komunës Vërtop, ka miratuar
një projekt me porositës shtetasin Julian Bal-
liu për ndërtimin e një pike karburanti. Pas
nxjerrjes së lejes, Juliani kishte aplikuar edhe
për lejet e tjera dhe në vitin 2013, nëpërmjet
një kontrate, ia shet truallin denoncuesit të
skandalit në "Fiks Fare".

Në dokumente rezulton se leja për kar-
burant është miratuar nga ish-kryetari i komu-
nës Vërtop, Flamur Balliu, i cili është babai i
oficerit Julian Balliu. Por, pas rotacionit të
pushtetit në 2013, qeveria verifikoi lejet e
ndërtimit, ku rezultoi se leja e nxjerrë për kar-
burantin kishte probleme ligjore. Nga viti 2013
deri në janar 2018, denoncuesi nuk arriti që të
marrë mbrapsht lekët e dhëna.
VIDEOPËRGJIMI I SHEFIT TË POLI-
CISË JULIAN BALLIU

"Fiks Fare" dokumentoi edhe takimin mes
denoncuesit të skandalit dhe oficerit të poli-
cisë Julian Balliu. Ata u takuan në zonën e
quajtur Qafa e Kasharit në Tiranë, në një lokal.
Më poshtë, po publikojmë videopërgjimin e
plotë;

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Ç'kemi? Ne ça do bëjmë?
Oficeri i policisë - S'e di, ça të them. Unë ta

thashë edhe pardje. Ça duhet të bëj unë, më
thuaj? Unë ta thashë.

Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Po janë pak lekë o Juli, unë kam
derdhur gjithë ato lekë për atë vend, o burrë.

Oficeri i policisë - Unë të thash, mos kërko
më lekë, se jam ku thërret qameti. S'ka ku të
vejë më keq. E kupton a jo. Ik merr ato, nxirr

Videopërgjimi në "Fiks Fare", ministria pezullon oficerin

40 vjeçari: Oficeri i policisë, do të
më japë kokainë në vend të lekëve
"Nuk i ktheu 30 mijë euro, i ofroi në këmbim 200 gr drogë"
lekët. A të mbushet mendja a s'të mbushet
mendja, në daç beso, në daç mos beso, që unë
jam, s'di si do dal nga kjo histori. Unë ta thashë
që kam edhe 10 -shen e asaj që të ka sjellë

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - 10 e kujt?
Oficeri i policisë - Ore, zotëria të solli të

parën ty, më thoshte mua duhen 15, 5 mijë do
t'i fal, 10 mijë duhet t'i paguash.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Po pse duhet t'i mbaj unë ato.
Po unë nga t'ia mbaj o shoku. Unë nga t'ia mbaj
o shoku, tani që t'ia jap unë I… P… atë për 10
milionë lekë,

Oficeri i policisë - Tani unë ta thashë, po të
flas tamam.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Ore ne jemi shokë dhe do
flasim tamam si shokë.

Oficeri i policisë - Ti e kupton situatën tani,
ça të them unë.

Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Po ça situate o Juli, po ti situ-
atën time e kupton apo jo. Për kokë të plakës.

Oficeri i policisë - Tani ça të them unë, prapë
të njëjtin muhabet deri tani, prano ti tani…

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Po qysh të pranoj unë atë? Ajo
që do më japësh ti, sa lekë kushton ajo?

Oficeri i policisë - O zotëri, po të them dhe
njëherë…

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Ajo s'vete as 10 milionë lekë.
Oficeri i policisë - Qysh s'vete…
DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Po s'vete, nuk vete. 300 gramë

që ke ti, ça do bëj unë.

Oficeri i policisë - Eeee e pastër.
DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - E o e pastër, me sa?
Oficeri i policisë - Zerë, llogarit.
DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Ti the me 45, sa i venë?
Oficeri i policisë - Eeee…
Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - 13 milionë lekë.
Oficeri i policisë - Po 13 milionë o, ça të bëj

unë tani. Unë kam humb vetë me atë, e kup-
ton apo jo? S'kam shans më.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Bëji 400 (gramë) të paktën o
burrë…

Oficeri i policisë - Nuk e bëj dot fare po të
them dhe njëherë. Ore ty nuk të mbushet
mëndja. Po të shikosh mesazhet, thotë unë të
jap 200 (gramë) o vëlla. E kupton apo jo, se i
thashë do të jap 10 milionë lekë.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - 200? Pse me 50 e shet ai? Unë
se dje isha këtu në Tiranë. Pyeta botin, me 38,
39 (mijë lekë grami). Në qoftë se ke lekët në
dorë, -thotë ai.

Oficeri i policisë - Shiko muhabetet që kam
bërë unë, mbrëmë në darkë…

Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Tani probleme, probleme o
burrë. Po ta blej me 30 mijë euro (tokën), ta
shes me 10 milionë lekë, kjo i bie q.motrën.

Oficeri i policisë - Unë tani t'i nxirrja ato
letrat e ikja, se i nxjerr ato lekë. Tani ik tani të
keqen vëllai se nuk kam ça të bëj më.

Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Për sa ditë i jep lekët ai?
Oficeri i policisë - Ore nuk e di, do t'i them.

O zotëri, tani unë dua lekët. Çoi burrit të botës
këtë, mos të futem në borxh. Merja I…, më jep
lekët mua.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Thoji të paktën të bëj 15 mil-
ionë lekë o burrë.

Oficeri i policisë - Ore I… nuk e di, nuk më
thotë mua të jap 15 milionë lekë, e kupton apo
jo?

Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Po mirë o që të vete të firmos
unë të paktën, të bëj 15 milionë lekë o burrë.

Oficeri i policisë - O ti tani do vesh të mar-
rësh punën atje, ça të të them unë, më presin
njerëzit, nuk i ka lekët I…, 5 milionë lekë të
jap, ça të të them, ti merr vesh apo jo? Unë të
them kam bërë debate dje… Ke 15 mijë më thotë
mua (lexon mesazhet). Të gjitha 200 (gramë).
Vetëm më thuaj thotë ai se nesër niset rruga.
Janë siç janë andej, nuk ka lidhje fare më thotë
mua, që i fusin qindçen, nuk ka lidhje me mal-
lin që vjen poshtë që i fusin një ashtu (përz-
ierës) dhe ja u zbresin. E ka rrugën nesër që
niset. Merr një pikë kontakti që mos ta ketë
njeri se aman, thotë ai, me merr në qafë mua.
Puna është e pastër fare, thotë ai, është e le-
htë. S'është prekur fare. Nuk i është futur gjë
(përzierës) fare si poshtë.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - E kur realizohet kjo? Niset
nesër, pasnesër?

Oficeri i policisë - O zotëri, niset nesër -pas-
nesër ajo, llogarite 2 ditë rrugë. Ku do ta sh-

karkojë ai të vetën,
ai zotëria tjetër. Ku
ka gjetur ai rob
për ta hedhur. A e
kupton se ai po
thoshte edhe këtë.
Ore mos kërko, se
kështu se njerëzit
që e shesin këtu i
fusin një 100 -çe,
150 -ce (përzierës)
këtu. I hapin, e gat-
uajnë mirë. Me
këtë, nuk do
prekin këtë. Nuk
ta jap dot kështu.
Ndaj thotë për 200.
Unë kam që kam,

po deshe. Unë nuk kam ça të bëj. Të tjerat që
të mbetem, do t'i jap.

Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Mirë atje lart, 200 sa na kush-
tojnë?

Oficeri i policisë - Ore vëlla, ai po më thotë,
unë e kam rrugën kaq, ai merr përsipër rrez-
ikun vetë.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Po mirë o mirë o Juli, dakort.
Këto muhabete. I godituri jam unë në këtë mes.

Oficeri i policisë - Je i goditur ti edhe unë
bashkë pra. Prandaj të them. Ti të vesh të nxjer-
rësh ato, lekët i nxjerr. Kurse unë jam prapë
me kokë. Pse jam me kokë, nnë faturën, të
parën që more ti, e kam unë në b…. Këtë tjetrën
prapë unë. Më i godituri jam unë. Ti po more
këtë je në rregull. Vete i nxjerre lekët e tua. Ku
na ra rasti nesër…

Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Po ça rasti k… Ne kur s'i bëmë
rastet kur ishim mirë, do ti bëjmë rastet tani.
Ja fut kot…

Oficeri i policisë - Do më ndihmosh ti…
DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Me ça të ndihmoj unë, me

brekë nëpër bythë. Me ça të ndihmoj. Unë
s'kam lekë për të ikur ore.

Oficeri i policisë - Po ti kisha lekët do të
thoshja; na kaq lekë edhe ik vëlla, se nuk kam
ça bëj më. Po të them dhe njëherë, ik mbaro
punë më këto.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Po ça të mbaroj punë o burrë,
ku mbarohet punë me këto. Po më kapën mua

me atë? Ku të vete unë pastaj? Ku të mbytem?
Oficeri i policisë - Po tani larg o zot…
DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Po si larg o zot, se këto gjëra

kështu janë o Juli. Po hë, ja vajta e mora unë,
më kapën. Po pastaj?

Oficeri i policisë - Ne themi mos të kapin, se
po të kapën…

Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Pastaj unë… unë kam dhe
rrugë tjetër andej për të bërë. Shtrëngohem
unë sa unë e di dhe as gjysmat s'marr. Edhe
sikur ta bëj punën. Po unë 5 mijë lekë i pagoi
rrugën atij.

Oficeri i policisë - Qysh…
Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Po do paguaj rrugën ore ta

kaloj matanë.
Oficeri i policisë - Ti më the mua e marrë

vet?
DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Ku e marrë vet unë, tani ësh-

të bërë me skaner, me çdo gjë. Shiko mos të
japi çikë më shumë ai.

Oficeri i policisë - O ti tani, unë po të zë be.
Tani po të llafos si vëlla… Unë po ta them që
në qoftëse do mbarosh punë, do mbarosh sot
ose nesër. Se nesër e nis rrugën e vet ai. Mos ta
ngatërroj me të tjerat, a e kupton. Unë ta bëj
dhe 300, po ta bëj si këto të tjerat. Unë e lë siç
ka ardhur andej. Ashtu më thotë mua është
kaq. Mos më ngatërro mua me S… Tani, ti thua
kshu, ai thot ashtu, në mes jam unë.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Mirë pastaj, po iki Poliçan
pastaj vari k… Nesër se bëj dot.

Oficeri i policisë - Do më japësh përgjigje,
po, jo.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Sot në darkë, të takoj atë sot
në darkë. Pasnesër do vemë poshtë ne. Pasnesër
të firmosim atë.

Oficeri i policisë - Kjo që shes unë, i fus ndon-
jë gjë unë, i fus 100, e përziej. A më kupton ti o.
Këta që venë poshtë, i fusin ndonjë gjë ata, që
del mall i mierë. Del 85 ajo, në Itali. Tani ta
ngatërroj unë thotë, ta bëj njësoj për të tërë,
apo ta shkëpus.

DenoncuesDenoncuesDenoncuesDenoncuesDenoncuesi - Pasnesër fol me P… të vemë
të bëjmë ato letrat.

Oficeri i policisë - Nuk kam ça flas unë me
atë, fol ti me atë. Thoja nga ana jote, zotëria që
e bën ktë punë, ti ja di hallin. Po ja mbarove
këtë punë. Se më tha mua 5 milion lekë ti jap.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Ika ta takoj sot në darkë dhe
fol vetë ti pastaj.

Oficeri i policisë - Vetëm do më kthesh mua
përgjigje, ta mbaroj unë ta bëj gati.

DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Po mbaroje o vëlla, pasnesër
të vemë poshtë.

Oficeri i policisë - Duhet gjet një numër TIM.
DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Ku kam TIM, unë lesht.
Oficeri i policisë - Duhet.
Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Dërgoja atij, se unë e kam te

shtëpia. Se kam këtu. Po kur të vete vetë atje.
Pasnesër, unë vi pasnesër dhe nisem pastaj.

Oficeri i policisë - Ai do zbresë njëherë….
DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Ku e zbret ai, ça vendi?
Oficeri i policisë - Se di, se kam 2 -3 variante.

A e kupton? Thjesht thotë këtë ai, thjesht do
vi ta marr vetë ai, mos na ndjekë njeri. Se na
djeg. Është hall o burrë.

Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Mua s'më ndjek njeri o burrë.
Mua s'më kanë qëndruar ndonjëherë.

Oficeri i policisë - Se ka porositur 200 herë,
aman tha.

Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi Denoncuesi - Sa vajti ora, a të iki unë se do
bëj ca psonisje.

Oficeri i policisë - Ik. Ok, kshu thoji atij.
DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Hajde se takohemi.
Oficeri i policisë - Bëj telefon.
DenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesiDenoncuesi - Ok vetëm me atë tani o burrë.

Tani, t'i them atij sot në darkë. T'i them atij në
darkë dhe pasnesër të vete të firmos unë…
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"Si më bënë presion mjekët për t'i hequr aparaturat"

"Thuaji babit dhe mamit mos mërziten", i ati i
Florenc Beqirajt: Ja telefonata e fundit me djalin

"Asi" i hetuesve, kamerat e sigurisë së objekteve ku ndodhi shpërthimi

I "forti" i Shkodrës, Lulzim Kulla:
Nuk e di kush e ka vënë tritolin

Policia: Ja pse i mbijetoi atentatit me tritol
42-vjeçari, ka pësuar 25 për qind djegie në trup

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Katër ditë pas atentatit
ndaj shtetasit Lulzim
Kulla në Shkodër gru-

pi hetimor është përqendru-
ar për të identifikuar se cili
është personi, i cili ka lënë
afër mjetit tip "Fouristradë"
Lulzim Kullës motoçikletën
me sasinë e tritolit që më pas
shpërtheu. Asi nën mëngë
për Policinë e Shtetit dhe
prokurorinë janë vetëm
pamjet nga kamerat e sig-
urisë. Këto kamera sipas
burimeve janë dërguar në
Tiranë, sepse në policinë e
Shkodrës ka qenë e pamun-
dur për t'i hapur për shkak
të disa kodeve që kërkojnë
njohuri të larta në fushën e
teknologjisë së informacion-
it. Ende nuk ka asnjë të dys-
huar në lidhje me atentatin
ndaj 42-vjeçarit Lulzim Kul-
la, ku përveç tij mbetën të
plagosur dhe 7 persona të
tjerë.
KAMERAT
E SIGURISË

Burime pranë policisë së
Shkodrës, dje bënë me dije
se kamerat e sigurisë të
ndërtesës (në pronësi të bi-
znesmenit Kulla) ku ndodhi
shpërthimi me 12 janar nuk
kanë funksionuar. Shpresa e
vetme për policinë janë ka-
merat e sigurisë të objekteve
të tjera. Rreth 90 minuta
përpara se të ndodhte shpër-
thimi, dyshohet se një per-
son ka vendosur aty mo-
toçikletën dhe më pas është
larguar me shpejtësi. Sipas
dyshimeve personi në fjalë
ka pasur në kokë një skaf-
andër dhe nuk e ka hequr
për asnjë moment deri sa
është larguar. Në këtë
mënyrë askush nuk e ka
parë në fytyrë duke e bërë
të vështirë identifikimin e
tij. E vetmja shpresë, nëse
mund të quhet kështu, për
policinë e Shkodrës janë ka-
merat e sigurisë, nëse arri-
het që të hapen. Nga ana
tjetër, një grup i përbërë nga
ekspertët më të mirë që ka
policia e Shkodrës dhe
prokuroria po punojnë in-
tensivisht për zbardhjen e
ngjarjes, por deri më tani
është e vështirë që të arri-
het në konkluzione. 20 per-
sona të shoqëruar në po-
licinë e Shkodrës më shumë
kanë qenë dëshmitarë që
kanë qëlluar rastësisht aty
sesa persona që kanë lidhje
me ngjarjen. Sipas burimeve
shtetasi Lulzim Kulla tash-
më është jashtë rrezikut për
jetën dhe ka nisur që të flasë
duke komunikuar me famil-
jarët dhe mjekët e spitalit të
Traumës në Tiranë. Sipas
burimeve biznesmeni Kulla
në momentin e parë ka dek-
laruar për efektivët se "nuk
e di se kush janë autorët dhe
se kush mund ta ketë ven-
dosur tritolin". Nuk ka
preferuar që të flasë më
shumë për shkak edhe të
gjendjes shëndetësore që
nuk është stabilizuar ende,
sepse ka 25% djegie në
trupin e tij. Rreth 500 gram
tritol e llojit C4 u vendos në
motoçikletën, e cila u parkua
afër fuoristradës të shtetasit

Lulzim Kulla. Në momentin
e shpërthimit, sipas buri-
meve, objektivi ka qenë në
cep të makinës së tij duke
pritur që të hipë në të. Kjo
ka qenë arsyeja që Lulzim
Kulla ka shpëtuar duke pa-
sur vetëm 25% të djegies,
sepse nëse do kishte qenë më
afër atëherë dëmi ndaj tij
mund të ishte më i madh
duke i rrezikuar jetën.

Vetëm pak ditë pas kësaj ng-
jarje të rëndë, ai që ka folur
është shefi i komisariatit i
policisë vendore të Shko-
drës, Hamdi Shullani. Pas
një takimi në Bashkinë Sh-
kodër për rendin dhe sigur-
inë, shefi i komisariatit u
ndal përpara gazetarëve. I
pyetur për ngjarjen dhe
zbardhjen e saj, Shullani u
tregua tejet i rezervuar duke

mos pranuar që të japë deta-
je. Hetimet janë sekret thotë
shefi i policisë së Shkodrës
ndërsa tregon se po punohet
bashkë me Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë së
Shtetit dhe prokurorinë e
Shkodrës për zbardhjen e
ngjarjes së rëndë.

Ka diçka të  re përKa diçka të  re përKa diçka të  re përKa diçka të  re përKa diçka të  re për
zbardhjen e atentatit ndajzbardhjen e atentatit ndajzbardhjen e atentatit ndajzbardhjen e atentatit ndajzbardhjen e atentatit ndaj
Lulzim KLulzim KLulzim KLulzim KLulzim Kullës?ullës?ullës?ullës?ullës?

Mund t'ju them që vazh-
don hetimi. Hetimet janë
sekret. Nuk mund të them
më shumë.

A janë dërguar kameratA janë dërguar kameratA janë dërguar kameratA janë dërguar kameratA janë dërguar kamerat
e sigurisë në Tiranë përe sigurisë në Tiranë përe sigurisë në Tiranë përe sigurisë në Tiranë përe sigurisë në Tiranë për
ekspertizë të mëtejshme?ekspertizë të mëtejshme?ekspertizë të mëtejshme?ekspertizë të mëtejshme?ekspertizë të mëtejshme?

Ju lutem, çështja është
në hetim dhe nuk mund të
jap më shumë informacione.

Ka ndonjë të dyshuarKa ndonjë të dyshuarKa ndonjë të dyshuarKa ndonjë të dyshuarKa ndonjë të dyshuar
për ngjarjen e rëndë?për ngjarjen e rëndë?për ngjarjen e rëndë?për ngjarjen e rëndë?për ngjarjen e rëndë?

Ju thashë që çështja ësh-
të në hetim. Hetimi vazhdon
dhe po merren krimet e rën-
da nga drejtoria vendore e
policisë së Shkodrës dhe
Drejtoria e Përgjithshme e
Policisë së Shtetit.

Çështjen e ka ende poli-Çështjen e ka ende poli-Çështjen e ka ende poli-Çështjen e ka ende poli-Çështjen e ka ende poli-
cia e Shkodrës?cia e Shkodrës?cia e Shkodrës?cia e Shkodrës?cia e Shkodrës?

Çështjen vazhdon ta ketë
drejtoria vendore e policisë
së Shkodrës në bash-
këpunim me policinë e
përgjithshme dhe prokuror-
inë e rrethit gjyqësor në Sh-
kodër.

KKKKKemi lajme poemi lajme poemi lajme poemi lajme poemi lajme pozitizitizitizitizitivvvvve përe përe përe përe për
zbardhjen e ngjarjes?zbardhjen e ngjarjes?zbardhjen e ngjarjes?zbardhjen e ngjarjes?zbardhjen e ngjarjes?

Do të flasim vetëm në ko-
hën e duhur. Vazhdojnë he-
timet.

Është një rast  iËshtë një rast  iËshtë një rast  iËshtë një rast  iËshtë një rast  i
sofistikuar për ju?sofistikuar për ju?sofistikuar për ju?sofistikuar për ju?sofistikuar për ju?

Do i keni përgjigjet më
vonë kur të përfundojmë
hetimet.

KODET E
KAMERAVE
TË SIGURISË
Asi nën mëngë për
Policinë e Shtetit dhe
prokurorinë janë vetëm
pamjet nga kamerat e
sigurisë. Këto kamera
sipas burimeve janë
dërguar në Tiranë,
sepse në policinë e
Shkodrës ka qenë e
pamundur për t'i hapur
për shkak të disa
kodeve që kërkojnë
njohuri të larta në
fushën e teknologjisë
së informacionit.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Babai i 23-
vjeçarit Florenc Beqiraj, i
cili humbi jetën në rretha-
na misterioze në një spital
në Marsejë të Francës ka
rrëfyer dje ngjarjen e tr-
ishtë në emisionin "Me
zemër të hapur" në
"News24". Gëzim Beqiraj
tha se djali i tij ishte i urtë
dhe punëtor dhe kërkon të
zbardhet e vërteta e vde-
kjes së djalit. "Ai ka qenë
një nga fëmijët më të
veçantë kush e ka njohur.
Nuk e them unë, por e
thonë të gjithë ata që e njo-
hin. Ai ka qenë punëtor me
mua. Ai tha unë po iki në
Francë për punë. Të më
japin provat që djali im
nuk e ka pranuar azilin. Ai
ka ikur në vitin 2016 në
Francë dhe ka shitur rro-
ba në të zezë në Francë. Ne
i kemi nisur lekë nga Sh-
qipëria. Pse flasin keq për
djalin tim?"- tha babai i të
riut. Ndër të tjera Gëzim
Beqiraj ka thënë se djali
ishte regjistruar si egjip-
tian dhe kishte kërkuar azil
ekonomik dhe jo politik. Ai
u shpreh se Florenci është
arrestuar nga policia në sh-

tëpi teksa ishte duke gatuar
dhe ka rrëfyer edhe bisedën
e fundit me të pas arrestim-
it. "Ai është regjistruar si
egjiptian dhe nuk ka kërkuar
azil politik, por azil
ekonomik. Atij nuk ia kanë
aprovuar azilin dhe ka qën-
druar pa dokumente. Djali
ishte në shtëpi duke gatuar
kur ka shkuar policia e ka
marrë. Djalit i kishin dhënë
vetëm një vit qëndrim dhe
më pas ai ka punuar në të
zezë. Djalin e kanë marrë

terioze ka indinjuar
qytetarët në Shqipëri të
cilët kanë zhvilluar edhe
protesta.

NË EMISIONIN
"ME ZEMËR
TË HAPUR"
NË "NEWS24",
GËZIM
BEQIRAJ
Tregoi momentin e
heqjes së
aparaturave të djalit
të tij, si dhe presionin
e mjekëve në Francë
se, nëse ai do
kundërshtonte do
thërrisnin policinë.
"Me policinë
franceze unë nuk
kam pasur kontakt
pothuajse fare. Mua
më thanë hajde
shikoje se do i heqim
aparaturat. U thashë
po si mund të vras
djalin me duart e
mija. Pas heqjes së
aparaturave, djalit i
ka punuar zemra për
4 minuta", - tha i
përlotur i përlotur
Gëzim Beqiraj.

ashtu siç ishte dhe e kanë
çuar në polici. Ne na ka mar-
rë shoku i djalit, i cili na ka
thënë se Florencin e ka mar-
rë policia. Djali na ka marrë
në telefon me telefonin e pol-
icisë dhe ka folur me te
motrën e tij. Ai i ka thënë
thuaji babit dhe mamit të
mos mërziten se pas 3-4 ditë
do kthehem sa të plotësohet
numri. Pas 4 ditësh e kemi
marrë në telefon dhe na kanë
thënë se djalin e keni të vde-
kur. Kush ma mbrojti djalin?

Kur kam folur më ambasa-
dorin në telefon i kam
kërkuar ndihmë. Ambasa-
dori tha se unë jam në Paris
dhe nuk mund të vinte.
Nëse djali im ka bërë ndonjë
gjë, ata nuk të falin. Shteti
jonë të reagojë dhe dua të
zbardhet e vërteta se kush
ma mbyti djalin"- ka thënë
Gëzim Beqiraj. Kujtojmë se
në reagimin e Ministrisë së
Brendshme të Francës, e cila
njoftoi ambasadën e Sh-
qipërisë në Paris thuhet se,
më 14 dhjetor 2017, rreth
orës 17.30, shtetasi Florenc
Beqiraj u gjet i pan-
dërgjegjshëm në dhomën e
tij në Qendrën e Ndalimit
Administrative në Marsejë,
pasi ishte shoqëruar më parë
atje pas vendimit adminis-
trativ të Prefekturës për
largim nga territori francez.
Shkaqet e vdekjes së shqip-
tarit pritet të zbardhen me
kryerjen e autopsisë, ndërsa
vdekja e tij në rrethana mis-

TRITOLVËNËSI
I MASKUAR
Rreth 90 minuta
përpara se të
ndodhte shpërthimi,
dyshohet se një
person ka vendosur
aty motoçikletën dhe
më pas është larguar
me shpejtësi. Sipas
dyshimeve personi
në fjalë ka pasur në
kokë një skafandër
dhe nuk e ka hequr
për asnjë moment
deri sa është larguar.
Në këtë mënyrë
askush nuk e ka parë
në fytyrë duke e
bërë të vështirë
identifikimin e tij.

42-vjeçari i plagosur, Lulzim Kulla

Florenc Beqiraj
Gëzim Beqiraj, babai
i Florencit në "News24"

Vendi ku atentati me tritol
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"Më duan në burg, shteti të marrë masa dhe të m'i heqë qafe"

I groposën djalin 6 vite më parë, nëna:
Babai i vrasësve më rrahu në mes të qytetit
I ati i autorëve, Ali Boja: S'e kam prekur me

dorë, vetëm e kam shtyrë se erdhi të më çirrte

Shpërthim me eksploziv në një dyqan
detergjentesh, e 2-ta herë në 2 muaj

Ngacmoi seksualisht
të bijën 5-vjeçare,
gjykata e dënon
me 6 vite burg

KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Gjykata e
Korçës ka dënuar me 6
vite burg 36-vjeçarin Ed-
ison Shuli, i cili akuzohet
se ka ngacmuar seksual-
isht vajzën e tij të mitur.
Akuza ndaj 36-vjeçarit
nga fshati Leminot u ng-
rit nga bashkëshortja e
tij, e cila në shtator të
vitit të kaluar e denon-
coi në policinë e Korçës.
Sipas saj, Edison Shuli
kishte kryer ngacmime
të përsëritura ndaj va-
jzës së tyre 5-vjeçare.
Pas denoncimit të ng-
jarjes së rëndë, ekspert-
iza mjeko-ligjore konfir-
moi se vajza e mitur ish-
te ngacmuar seksual-
isht nga i  ati .  Pas
mbledhjes së provave,
dhe ngritjes së akuzës,
gjykata e Korçës ka
dënuar me 6 vite burg
36-vjeçarin Edison Shu-
li, i cili akuzohet për
"Kryerjen e veprave të
turpshme me vajzën e tij
të mitur", si dhe "Dhunë
në familje".

Enver Doçi

BURRELBURRELBURRELBURRELBURREL

Një konflikt që duket
se nuk u mjaftua me
një viktimë dhe 3 të

burgosur. Mes familjeve
Barmeta dhe Boja, gjurmët e
gjakut nuk janë fshirë dhe
plagët pikojnë ende, e nuk
dihet kur do të mbyllen.
Vrasja e Fatjon Barmetës 6
vite më parë i mban familjen
e viktimës dhe të hasmit në
gjendje 'lufte'. Fatjon Barme-
ta u vra dhe u varros në vitin
2012 në Klos. Të dënuar për
ngjarjen janë vëllezërit Për-
parim dhe Astrit Boja. Po
kështu i dënuar është edhe
Fatjon Cani, i cili akuzohet se
bashkëpunoi me vëllezërit
Boja. Dy ditë më parë mes
nënës së Fatjonit, Nexhmije
dhe Ali Bojës, babait të au-
torëve të vrasjes ka pasur një
incident në mes të qytetit të
Burrelit. Gruaja e ka akuzuar
Ali Bojën se e ka rrahur atë
në mes të qytetit bashkë me
vajzën. Ndërkohë, Boja mo-
hon kategorikisht akuzat se
ka rrahur në mes të qytetit
nënën e Fatjon Barmetës, 24-
vjeçarit që u godit dhe u gro-
pos i gjallë në vitin 2012 nga
dy djemtë e tij. Në një inter-
vistë për gazetarin Enver
Doçi, Ali Boja tregon se u
sulmua nga Nexhmije
Barmeta, por se nuk e kishte
njohur dhe nuk e ka qëlluar.
Ai thotë se nga kjo familje
është provokuar shpesh, por
se nuk ka reaguar. Ali Boja
deklaron se u largua nga Klo-
si vetëm për të shuar konflik-
tin, por se përsëri nuk e lënë
të qetë dhe kërkon nga shte-
ti të ndërhyjë.

Ju jeni akuzuar në ko-Ju jeni akuzuar në ko-Ju jeni akuzuar në ko-Ju jeni akuzuar në ko-Ju jeni akuzuar në ko-
misariatin e Matit se kenimisariatin e Matit se kenimisariatin e Matit se kenimisariatin e Matit se kenimisariatin e Matit se keni
goditur në mes të qytetit tëgoditur në mes të qytetit tëgoditur në mes të qytetit tëgoditur në mes të qytetit tëgoditur në mes të qytetit të
Burrelit  NexhmijeBurrelit  NexhmijeBurrelit  NexhmijeBurrelit  NexhmijeBurrelit  Nexhmije
BarBarBarBarBarmetën, nënën e Fmetën, nënën e Fmetën, nënën e Fmetën, nënën e Fmetën, nënën e Faaaaatjontjontjontjontjon
BarBarBarBarBarmetësmetësmetësmetësmetës, që u gjet në 2012, që u gjet në 2012, që u gjet në 2012, që u gjet në 2012, që u gjet në 2012
i vrarë dhe varrosur në lu-i vrarë dhe varrosur në lu-i vrarë dhe varrosur në lu-i vrarë dhe varrosur në lu-i vrarë dhe varrosur në lu-
min e Matit, si qëndron emin e Matit, si qëndron emin e Matit, si qëndron emin e Matit, si qëndron emin e Matit, si qëndron e
vërteta?vërteta?vërteta?vërteta?vërteta?

Unë jam Ali Boja, i ati i
Përparim Bojës. Ajo ngjarje
që ka ndodhur në vitin 2012
e ka pasur dhe organet e
drejtësisë për të cilën kanë
dhënë masat e tyre dhe kanë
marrë atë që kanë menduar
ata. Unë me Barmetajt nuk
kam pasur asnjëherë punë
dhe as sot nuk kam
megjithëse pas kësaj ngjarje-
je kam pasur jo unë vetë per-
sonalisht, por gocat e mia,
nga ana e tyre disa pro-
vokime. Për këtë jam drejtu-
ar në prokurori dhe polici i
kam informuar dhe kam bërë
denoncime, por ata kanë vi-
juar punët e tyre.

Atë ditë në Burrel kam
qenë duke ndenjur në trotu-
ar, më kanë kaluar ca njerëz
pranë, nuk i kam njohur fare,
as e kam pas mendjen fare.
Vetëm kur më është drejtu-
ar një grua, më ka pështyrë
në fytyrë dhe ka tentuar të
më gërvishtë në fytyrë. Kuj-
tova se ishte ndonjë e çmen-
dur se kishte një gocë
përkrahu e mendova se ish-
te nën kujdestarinë e saj. I
kam thënë asaj gocës merre,
ça është kjo e hutuar, kush

je ti? Se unë nuk i njoha fare.
Unë kam harruar djemtë e
mi, që si kam parë me sy që 6
vjet ua kam harruar fytyrën.
Jo më të njoh nusen e Liman
Barmetajt. Nuk e njoh as atë
e as gocën. I kam thënë merre
dhe kam parë rreth mos e ka
pasur me ndonjë tjetër.

Nuk e njihnit?Nuk e njihnit?Nuk e njihnit?Nuk e njihnit?Nuk e njihnit?
Nuk e njihja fare, as më ka

shkuar në mend. Kam kujtu-
ar se mos është ndonjë e
çmendur. Mu lëshua në fy-
tyrë. E shtyva me krahë. Ajo
ka sharë, çfarë nuk ka thënë
në drejtim tim dhe familjes
sime. Atë e morën të tjerët,
mua më larguan njerëzit e
tjerë që mos të acarohesha.
Pasi jam larguar kam marrë
vesh se është nusja e Liman
Barmetajt se më tha më keni
vrarë djalin. Unë ika, atë e
mori policia, më morën edhe
mua më pyetën dhe e thashë
kështu siç është.

Nexhmije BarNexhmije BarNexhmije BarNexhmije BarNexhmije Barmeta prmeta prmeta prmeta prmeta pre-e-e-e-e-
tendon se ju e keni rrahurtendon se ju e keni rrahurtendon se ju e keni rrahurtendon se ju e keni rrahurtendon se ju e keni rrahur
në mes të qytetit. Si është enë mes të qytetit. Si është enë mes të qytetit. Si është enë mes të qytetit. Si është enë mes të qytetit. Si është e
vërteta?vërteta?vërteta?vërteta?vërteta?

Për sa deklaron ajo se e
kam rrahur, unë s'e kam
prekur fare me dorë, vetëm e
kam shtyrë se erdhi të më
çirrte. Aty ka pasur njerëz.
Ky është plan i përgatitur i
tyre. I kanë vazhduar gjith-
një këto plane, siç vazhduan
me djalin e tyre që arritën e
groposën vetë, sepse janë
vetë shkaktarë se kanë ditur
gjithçka për këtë punë dhe
nuk kanë marrë asnjë masë,
por kanë dashur gjithnjë t'i
mbulojnë duke bërë spiun-
llëqe e me plane. Më kanë
kontrolluar 2-3 herë shtëpinë
për të më gjetur diçka të
ndaluar për të më futur në
burg. Këto janë plane të për-
gatitura që mua të më in-
jorojnë në pazar që të më
fusin në burg, 3 veta janë në
burg, por duan të më fusin
edhe mua. Për mua policia

duhet të marrë masa për
prishjen e rendit e qetësisë
publike, për ofendim dhe për
provokim të hapur për të më
dënuar mua.

U shoqërove në komisar-U shoqërove në komisar-U shoqërove në komisar-U shoqërove në komisar-U shoqërove në komisar-
iat?iat?iat?iat?iat?

Po u shoqërova, më pyetën
dhe më lanë të lirë. Në qoftë
se këto fjalë që them unë nuk
janë të vërteta, se unë me
qenë them ka folur goca. Nuk
ka folur asnjë fjalë, është
munduar të shmangë të
ëmën. Gocën se akuzoj, s'ka
folur fare, vetëm ajo. Ajo ka
qenë e përgatitur vetëm për
të më futur në burg që unë të
bëj ndonjë veprim. Shyqyr
Zotit nuk reagova. U lutem or-
ganeve kompetente, unë ika
nga Klosi për të mos iu bërë
karshillëk, tani më vijnë edhe
në Burrel, iu lutem organeve
kompetente të ma heqin qafe.
Unë shkatërrova gjithçka e
pasurinë time vetëm për të
mos i bërë karshillëk asaj

Djemtë e Ali Bojës ma bënë djalin
copa-copa, kërkoj drejtësi

BURREL BURREL BURREL BURREL BURREL - Në një prononcim për gaze-
tarin Enver Doçi, Nexhmije Barmeta
rrëfen gjithë ngjarjen, ndërsa kërkon
drejtësi.

Mund të na tregoni ng-Mund të na tregoni ng-Mund të na tregoni ng-Mund të na tregoni ng-Mund të na tregoni ng-
jarjen që ndodhi me Alijarjen që ndodhi me Alijarjen që ndodhi me Alijarjen që ndodhi me Alijarjen që ndodhi me Ali
Bojën?Bojën?Bojën?Bojën?Bojën?

Isha në Burrel me va-
jzën time. Ali Boja ishte
në anë të rrugës duke
kaluar, ai filloi duke qe-
shur. Unë e pashë dhe ai
më qëlloi me shpullë.
Ndërhyri goca, edhe gocës
i ra me shpullë.

Çfarë bëtë më pas, eÇfarë bëtë më pas, eÇfarë bëtë më pas, eÇfarë bëtë më pas, eÇfarë bëtë më pas, e
lajmëruat policinë?lajmëruat policinë?lajmëruat policinë?lajmëruat policinë?lajmëruat policinë?

Lajmëruam policinë.

Policia erdhi shumë me vonesë. Kur er-
dhi policët, Gëzim Murrani, polici u
përgjigj shumë keq. Kur fillova të flis-

ja më tha pusho. Shkoi
direkt tek Ali Boja, ne
nuk na pa kush me sy në
Burrel.

Si do veproni?Si do veproni?Si do veproni?Si do veproni?Si do veproni?
Djemtë e Ali Bojës më

kanë vrarë djalin, ma
kanë bërë copa-copa.
Drejtësi nuk ka. Del edhe
Aliu para këmbëve dhe
dhunon dy femra. Ka
qenë 40 vjet polic dhe
dhunon dy femra. Policia
e Burrelit nuk bën asgjë.
Kërkoj drejtësi.

FUSHË KRFUSHË KRFUSHË KRFUSHË KRFUSHË KRUJË - UJË - UJË - UJË - UJË - Një shpërthim me
eksploziv ka ndodhur në një dyqan de-
tergjentesh në Fushë Krujë, në afërsi të
lagjes "Kastrioti", ku
bashkohet rruga krye-
sore Fushë Krujë-Krujë.
Nga të dhënat paraprake,
burime për BalkanWeb
bëjnë me dije se shpërthi-
mi ka ndodhur në një
dyqan detergjentesh në
pronësi të shtetasit me
iniciale E.Xh. Madje edhe
dy muaj më parë i njëjti dyqan ka qenë
pre i një shpërthimi me eksploziv. Nga
shpërthimi raportohet se ka vetëm dëme

materiale në dyqan. Ndërkohë policia
ndodhet në vendngjarje për sqarimin dhe
zbardhjen e plotë të rrethanave të ng-

jarjes. "Më datë 15.01.2018,
rreth orës 00:49, Salla Op-
erative në Fushë- Krujë
ka marrë njoftim se në
dyqanin e shtetasit T.
B.(dyqan detergjentesh)
është vendosur lëndë
plasëse (dyshohet artiza-
nale) ku është shkaktuar
dëm i vogël material. Gru-

pi hetimor po punon për zbardhjen e sh-
kaqeve të ngjarjes, identifikimin dhe
kapjen e autorit.

familjeje, tani më vijnë edhe
këtu. Unë s'kam ça pres më
prej tyre. Të më hiqen qafe se

ka ardhur ku nuk mban më.
Nuk iu kam asnjë borxh. I kam
çuar fjalë, të ulen me mua, t'i

rrafshojmë sipas kanunit e si-
pas ligjit. Kanë zgjedhur
rrugën e poshtërsisë.

Nexhmije Barmeta, nëna e viktimës,
Fatjon Barmeta, duke folur për “GSH”

Babai i autorëve të vrasjes,
Ali Boja duke folur për “GSH”

Viktima, Fatjon Barmeta
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Një ekspozitë me statute, fak
simile, gravura të autorëve
të ndryshëm dhe portrete,

me anën e të cilave vizitorët nji-
hen me momente nga jeta dhe bete-
jat e Heroit Kombëtar të sh-
qiptarëve, Gjergj Kastrioti
Skënderbeu. Ky është thelbi i ek-
spozitës "Moti i madh", që çelet në
Muzeun Historik Kombëtar më 17
janar. Drejtori Dorian Koçi tha dje
për "Gazeta Shqiptare" se
ndërkaq, do të ketë edhe projek-
sione artistike me dokumentarë
dhe imazhe nga filmi i Skënder-
beut, që e pasurojnë këtë ek-
spozitë të veçantë gjatë gjithë
hapësirës së hollit kryesor të
Muzeut Historik Kombëtar.

I pyetur se cili është angazhimi
i MHK në Vitin Mbarëkombëtar të
Skënderbeut (550-vjetori i kalimit
të tij në amshim), Koçi zbuloi se
në Muzeun Historik Kombëtar, si-
pari i aktiviteteve për Skënderbe-
un do të çelet më 17 janar me një
ekspozitë të titulluar "Moti i
Madh". I cilësuar si përfaqësuesi
më i shquar i elitës shqiptare, që
udhëhoqi frontin e luftës kundër
Perandorisë Osmane, ekspozita
për nder të tij, përmban ekspozi-
torë me armë origjinale mesjetare,
si dhe libra të autorëve të ndry-
shëm dedikuar Skënderbeut. "Fig-
ura e Skënderbeut mbeti e gjallë
në ndërgjegjen e popullit shqiptar
si kujtim i asaj lufte që habiti
botën me fitoret e tij legjendare
dhe u bë krenaria për një të kalu-
ar, të cilën donin ta përsërisnin.
Figura e Skënderbeut ka tërhequr
vazhdimisht vëmendjen e ushtar-
akëve, të burrave të shtetit e në
përgjithësi të opinionit publik
evropian, të cilët kanë kërkuar të
nxirrnin mësime nga përvoja luft-
arake e shqiptarëve, sidomos kur
vendet e tyre luftonin kundër
pushtuesve të huaj", tha Koçi, his-
torian veçse drejtor.

Ai kujton se Viti i Skënderbeut
nuk ka në vëmendje heroin. "Në
fakt, brenda këtij viti ka edhe ng-
jarje të tjera të rëndësishme, që
kanë po të njëjtën rezonancë.
Kemi 140-vjetorin e Lidhjes Sh-
qiptare të Prizrenit dhe 110-vjetor-
in e Kongresit të Manastirit, të
cilat do të përkujtohen dhe festo-
hen në këtë kuadër. Edhe aktivite-

550-VJETORI I HEROIT

Armë e kambana
të mesjetës shfaqen
në Tiranë në kuadër
të përkujtimit të
ndarjes nga jeta
të Gjergj Kastriotit,
ndërsa debatet
për figurën e tij,
veçse shtohen

KAMBANA E KARPENIT
"Moti i madh" për Skënderbeun,
ekspozohet objekti i vitit 1465

Fatmira Nikolli

tet e tjera, që do të organizojë
Muzeu Historik Kombëtar do të
jenë në kuadër të këtyre ngjarjeve.
Në këtë mënyrë do të kemi një
përafrim dhe një përqasje më tepër
të historisë", vërejti Koçi.

Ai bëri me dije se do të jenë në
dispozicion të ekspozitave me tem-
atikë nga epoka e Skënderbeut, por
edhe të ngjarjeve të tjera që për-
menda më sipër, holli qendror i
Muzeut Historik Kombëtar, si dhe
sallat e ekspozitave. Salla
"UNESCO" dhe ajo "Konstandin
Shpataraku" gjithashtu do të jenë
të gatshme për aktivitete shken-
core dhe mbajtje kumtesash.
Ndërkohë që vizitorët do të mund
të njihen me objektet e kësaj peri-
udhe, që janë të pasqyruara në
Pavionin e Mesjetës, ku një hapë-
sirë të madhe të tij e zë periudha e
Skënderbeut.
TË NJËKOHSHËM ME
SKËNDERBEUN

Çfarë kemi të njëkohshme me
Skënderbeun? Jo shumë.

Në përgjigje të pyetjes se çfarë
ruan Muzeu prej kohës që heroi qe
gjallë, Koçi thotë se "objekti qen-
dror i ekspozitës është kambana e
Karpenit, e cila daton në vitin
1465. Po ashtu, përshkrimi i Ar-
bërisë para pushtimit osman pas-
qyrohet nëpërmjet hartës me prin-
cipatat shqiptare të kohës, bashkë
me emblemat e tyre, fisnikët që
morën pjesë në Besëlidhjen e

Lezhës, bashkimin politik dhe
ushtarak më të rëndësishëm në his-
torinë e shqiptarëve. Ekspozita
përmban ekspozitorë, të cilat
paraqesin për vizitorët armë mes-
jetare si dhe libra të autorëve të
ndryshëm dedikuar Skënderbeut.
Objektet e ekspozuara e ilustrojnë
qartë armatimin e kohës".

Mandej, i pyetur nëse MHK
ruan MHK botime që mund të da-
lin në dritë me këtë rast, Koçi ven-
dos të tregohet disi diskret. "Ky

është një vit ku pritet të ketë një
vlerësim të madh të figurës së
Skënderbeut përmes dokumenteve
që lidhen me epokën e tij. Kështu
që në vazhdimësi gjithçka e re do
të publikohet përmes ekspozitave

të ndryshme dhe
kumtesave shkencore.
Angazhimeve të marra
nga qeveria shqiptare
për të kremtuar vitin
2018 si vitin e Skënder-
beut, i është bashkuar
edhe Akademia e Shken-
cave duke çelur një
konkurs për botimet që
lidhen me figurën e
Heroit tonë Kombëtar",
përfundon ai.
KAMBANA
E SHELCANIT

Në kuadër të
përkujtimit të 550-vjetorit
të Skënderbeut do të ek-
spozohet edhe një tjetër
kambanë, që për nga para-
qitja, simbolikat që bart
dhe viti i gdhendur në të
është ende më e rëndë-
sishme. Kjo kambanë do
jetë pjesë e ekspozitës që
Kryeministria çel në Pall-
atin e Kongreseve.

Bëhet fjalë për kam-
banën e Shelcanit.

Në vitin 2016 studiuesja
Dorina Arapi shkruante se
në Muzeun Historik Ko-
mbëtar, në pavijonin e mes-

jetës, ekspozohet një kambanë, që
sipas të dhënave, e ka prejardhjen
nga fshati Shelcan i zonës së Shpa-
tit. "Ajo mban datën e vitit 1455.
Kjo gjë dallohet nga numrat ro-
makë, të gdhendur mbi të në
pjesën e prapme të saj.

Në kambanë, e gdhendur në re-
liev, paraqitet një skenë e veçantë.
Aty paraqitet Shën Ana, nëna e
Shën Mërisë, Shën Maria më e
vogël në trup dhe Krishti fëmijë.

Shën Ana paraqitet e ulur në fron
e në duart e saj mban dy flamuj me
kryq. Ajo mban pranë saj Shën
Mërinë e ndërsa Shën Mëria mban
në prehrin e saj Krishtin fëmijë, i
cili është paraqitur gjysmë i zhve-
shur. Kjo gjë të kujton ikonografitë
e rilindjes italiane. Mjafton të sho-
him pikturat e mjeshtërve
fiorentinë, për të vënë re ngjash-
mërinë në konceptin artistik", sh-
kruante Arapi.

Sipas saj, kjo temë ikonografike
nuk ekziston në Shqipëri, në iko-
na apo afreske pasbizantine, ndaj
për mungesë të dhënash të plota,
këtë gjë e pranojmë me rezervë. Të
njëjtën gjë mund të themi për
ikonografinë bizantine në Sh-
qipëri. Shtonte se është mungesa
e shumë kishave të kësaj periudhe
që nuk e lejon një studim më të
detajuar. Arapi bënte me dije se ato
kisha, që ende trashëgojmë janë
kisha e Shën Mërisë së Maligradit
në Prespë (1345 dhe 1369), kisha e
Ristozit në Mborje, kisha e Shën
Triadhës në Berat etj. Me gjithë
këto, Arapi theksonte se këtë temë
ikonografike, që njihet ndryshe si
ikonografi "Shën Ana trinitare",
gjendej mjaft e përhapur në Eu-
ropën e mesjetës dhe në epokën
humaniste italiane.

Arapi, që ka bërë një studim të
detajuar për këtë kambanë, ka
sqaruar edhe se "në skenën që
paraqitet në kambanën e Shelca-
nit Shën Ana, nuk paraqitet në ro-
lin e edukueses së Nënës së Zotit,
së Shën Mërisë apo në rolin e
mbrojtëses së familjes. Qëndrimi i
Shën Anës në fron, jep idenë e një
figure monumentale dhe me pam-
jen e një mbretëreshe. Kjo gjë për-
forcohet nga dy flamujt me sim-
bolin e kryqit që ajo mban në duar.
Shën Ana në këtë rast ka rolin e
mbrojtëses së krishterimit, duke
lartësuar kryqin, simbolin e
shpëtimit".

Dorian Koçi zbulon surprizat e
17 janarit në Muzeun Kombëtar

Në foto:
Kambana
e Karpenit

Në foto:
Kambana e Shlecanit
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Gjon Kastrioti me të bijtë i pat dhuruar
manastirit të Hilandarit, në Malin e Shen-
jtë (Athos), dy katunde: Radostushën dhe
Trebishtën; akti i dhurimit të tyre, në
sllavonishte, është ruajtur.

Më pas, dikur midis viteve 1426 dhe 1431,
Gjon Kastrioti dhe të bijtë Reposh, Konstan-
din dhe Gjergj blenë prej igumenit të ma-
nastirit të Hilandarit, "Pirgun e Shën
Gjergjit" po në Malin e Shenjtë (këtë akt-
shitjeje A. Plasari e cilëson si provë përfun-
dimtare të përkatësisë së Kastriotëve në
Kishën ortodokse, meqë pronat në Malin e
Shenjtë mund t'u shiteshin vetëm be-
simtarëve të asaj kishe dhe askujt tjetër).

Pirgu i Shën Gjergjit, në Hilandar, quhet
ndryshe edhe "Pirgu shqiptar" (????????? ????).

Më anë tjetër, një vëlla i Gjergjit, Reposhi,
është varrosur në narteksin e kishës së Hi-
landarit, në Malin e Shenjtë, jo si "murg",
siç është thënë shpesh, por si "dukë ilir",
sikurse shkruhet në mbishkrimin serbisht
të varrit.

Ka spekulime që Gjon Kastrioti vetë
mund të jetë varrosur në Malin e Shenjtë,
diku pranë të birit.

Ka edhe të dhëna të tjera, që duket se e
mbështetin ortodoksinë e Gjergjit. Kështu,
Plasari shënon se ambasadori që dërgoi ai
tek Alfonsi i Napolit, peshkopi Stefan i
Krujës, e nënshkroi traktatin e Gaetës "me
shkronja greqishte", për t'u vënë re edhe se
ky peshkop Stefan i Krujës, sipas Plasarit,

KULTURE

Deklaratat e një kleriku ortodoks gjatë
një meshe se Skënderbeu ishte
ortodoks kanë rikthyer edhe njëherë

debatet për përkatësinë e fetare të heroit.
Shpesh, tema e përkatësisë së tij fetare shër-
ben si pikënisje për t'i shtuar asaj si 'prapa-
shtesë' titujt me "grek" a "sllav". Historia e
njeh lindjen e tij në familjen e Gjon Kastri-
otit, pagëzimin, e mandej konvertimin në
islam në Turqi. Kur ai lë Turqinë dhe kthe-
het për të shënuar nëntorin e parë, a e
rimori fenë e të atit? A e la islamin? A u bë
katolik? Çfarë do të thotë të ishe për Papën
"Atlet i Krishtit"? Pyetje si këto ngrihen këto
ditë, ndërsa kompetentë e jokompetentë që
flasin ka si gjithnjë. Shpesh, kur kompe-
tentët nuk duan të dalin në ballë e as para
prozhektorëve mediatikë, skena mbetet e
gjitha për ata që duan lavdinë.

Në larminë e diskutimeve të pashter-
shme, që gjithsesi nuk mund të shmangen
për heroin, veçojmë drejtorin e Arkivit të
Shtetit, autori i një studimi për Kishën
Ortodokse në Shqipëri, Ardit Bido.

Sipas tij, "Skënderbeu ka lindur në një
familje feudale të Dibrës, me prindër ar-
bëror, të besimit ortodoks me traditë fetare
sllavonishte. I ati ka dhuruar dy fshatra në
Manastirin e Hinlandarit, ku vdiq edhe vël-
lai i Skënderbeut. Ky i fundit u martua me
një ortodokse, me shumë gjasa në Manasti-
rin ortodoks shqiptar të Ardenicës. Hipote-
za e hedhur nga Noli se mund të ishte unit i
ritit bizantin ka rënë me kohë. Nuk ka dy-
shim se ai ka lindur ortodoks, u rrit mysli-
man, u rikthye në krishtërim në kohën e
bashkimit të kishave, gjatë Këshillit të
Firences dhe ndaj edhe u shpall Kampion i
Krishtit nga Papa, edhe kishte atë shpirtëror
Zaharinë e prift, patriarkun e mëvonshëm,
arbrin tjetër Shën Nifonin!".

Bido shton se Skënderbeu na përket të
gjithëve, pavarësisht feve. "Fakti historik që
ka lindur ortodoks, është rritur mysliman e
ka vijuar jetën si i krishterë, krah Papës e
Patriarkut njëherazi, veç e forcon figurën e

"I ati i Gjergjit, Gjoni, shfaqet në dokumente si katolik në vitin 1410, kur i shkruante
Republikës së Venedikut dhe nëpërmjet saj Papës, për t'iu ankuar për juridiksionin e
peshkopatës së vet; por si ortodoks në 1419, kur lidhte një aleancë me carin e Serbisë"

Feja e Skënderbeut, kur ishte
ortodoks, mysliman e katolik

Dokumentet e studimet

Fatmira Nikolli

tij mbarëkombëtare
pa dallime. Mirëpo, të
shihet kjo si përçarje
e jo bashkim është e
pavend dhe jo në
dobinë tonë ko-
mbëtare", thotë ai,
duke sqaruar më tej
se bëhet fjalë për pe-
riudhën e Këshillit të
Firences, ku kishat
pranuan të bashko-
heshin, por bashkimi
nuk eci para.
DOKUMENTET E
SHËNIMET

Vlen të vihet në
dukje një koment i Ardian Vehbiut, që në të
shumtën e vet citon Aurel Plasarin, autor i
një botimi studimor mjaft serioz për
Skënderbeun, me titullin "Skënderbeu, një
histori politike". Vehbiu tregohet përm-
bledhës, duke parashtruar disa të dhëna e
disa argumente për rrethanat historike në
të cilat Skënderbeu u gjend e veproi.

Ja çfarë shkruan Vehbiu:
I ati i Gjergjit, Gjoni, shfaqet në doku-

mente si katolik në vitin 1410, kur i shkru-
ante Republikës së Venedikut dhe nëpërm-
jet saj Papës, për t'iu ankuar për juridiksio-
nin e peshkopatës së vet; por si ortodoks në
1419, kur lidhte një aleancë me carin e Ser-
bisë. Më vonë, në 1430, Gjoni do t'u nënsh-
trohej osmanëve dhe do të shndërrohej në
mysliman, duke marrë emrin Hamza (Ka-
musa). Në një dokument të analeve të Ra-
guzës, Gjergji do të paraqitet si: "… i lindur
prej Kamusa Kastriotit, zot i Krujës".

Edhe emrat e vëllezërve dhe motrave të
Gjergjit nuk lënë shumë shteg për dyshime:
Stanish, Reposh, Konstandin (vëllezërit) dhe
Maria, Jella, Angjelina, Vllajka, Mamica
(motrat). Disa prej këtyre nuk mund të jenë
emra katolikësh, por vetëm të krishterësh
ortodoksë.

Më pas Stanisha do të bëhej mysliman,
do të merrte emrin Karagus dhe do të kish-
te një djalë, Hamzanë, i cili do të luftonte
përkrah Skënderbeut dhe më pas do ta tradh-
tonte.

nuk përmendet gjëkundi në dokumentet
katolike të kohës, kështu që nuk do të ketë
qenë i asaj hierarkie. Ekziston edhe një do-
kument aragonez i vitit 1453, ku dikush
ankohet se në Krujë "nuk kishte as prift, as
xhakon latin…".

Më tej akoma, historianët vërejnë praninë,
përkrah Skënderbeut, të një murgu athonit
(ortodoks) të quajtur Zaharia, të cilin Skënder-
beu e paskësh bërë "at shpirtëror të vetin"
(Plasari e thekson këtë, duke u mbështetur
te Jorga dhe Beduli); edhe Nifoni, patriarku i
mëvonshëm i Kostandinopojës dhe shenjtori
i ardhshëm i Kishës ortodokse, "u hirotonis
prift me bekimin e arkiereut të qytetit të
Krujës", vëren ky autor.

I njëjti studiues arrin pastaj në përfun-
dimin se lidhjet e intensifikuara të Gjergj
Kastriotit me Vatikanin dhe katolikët anem-
banë Europës kishin natyrë më shumë poli-
tike se shpirtërore dhe se vetëm katolikët
ishin në gjendje, në atë kohë, të jepnin ndon-
jë ndihmë domethënëse me para, armatime
dhe ushtarë, për Skënderbeun dhe përpjek-
jet e tij kundër osmanëve.

Në rrethanat kritike të përballjes me su-
perfuqinë më të madhe të kohës, diferen-
cat mes dy kishave - të Perëndimit dhe të
Lindjes - do t'i jenë dukur këtij arbri krejt
të parëndësishme, aq më tepër që ai vetë
ishte mësuar me dinamikat e kalimit nga
njëra fe te tjetra, për arsye politike madhore.
Shto këtu, më në fund, që në ato vite dra-
matike për Europën bashkimi i kishave po
merrej seriozisht në shqyrtim nga të dyja
krahët (Koncili i Ferrara-s, më pas i Firen-
ze-s etj., që gjithsesi nuk dha ndonjë rezul-
tat).

Shkruan Plasari: "Mes njeriut të fesë dhe
burrit të politikës, ai (Gjergji) mbeti ven-
dosmërisht ky i dyti".

Çfarë mund të nxjerrim nga të gjitha
këto? Edhe po të mënjanojmë me kujdes in-
terpretimet e historianëve dhe veçanërisht
ato të Plasarit, faktet flasin qartë: Arbëria
nga ku rridhte Skënderbeu dhe ku vepron-
te ai i përkiste, në thelb, Kishës ortodokse;
në një kohë që katolikët ishin fort të pran-
ishëm në vijën bregdetare, ose në Arbërinë
Venedikase. Vetë familja e Kastriotëve, si
familje feudale, e përdorte përkatësinë në
këtë apo në atë fe, duke përfshirë këtu edhe
fenë islame, si instrument politik për të
mbijetuar dhe/ose përfituar sipas rretha-
nave.

Skënderbeu lindi pas gjase në fenë
ortodokse dhe u rrit dhe u edukua në fenë
islame, por erdhi duke u afruar me katoli-
cizmin, meqë kjo i hynte në punë edhe për
arsye politike. Nëse afrimi i Skënderbeut me
Vatikanin ishte edhe pasojë e zgjedhjeve të
tij mirëfilli "ferrëfyese" (për të përdorur një
term të Plasarit), këtë nuk e gjejmë dot. Po
ashtu, që Vatikani vetë kishte interes ta
paraqiste dhe ta propagandonte Gjergj Kas-
triotin si "atlet të Krishtit" dhe komandant
të asaj kryqëzate që nuk u krye kurrë nuk
do të thotë, automatikisht, se Skënderbeu
luftonte për Vatikanin dhe interesat e tij në
Ballkan.

арбанашки пирг 
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... elementin tjetër thelbësor të
veprimtarisë opozitare që është
ndërtimi. Është thelbësore që PD
të reagojë shpejt duke krijuar lab-
oratorin e sukseseve.

Protestat dhe denoncimet, janë
padyshim elemente thelbësore të
aksionit opozitar. Megjithatë,
shpirti i revoltës, aftësia për të nx-
itur revoltën, nuk munden kurrs-
esi, të vetëm, të krijojnë qeveritarë
të mirë dhe të dobishëm për ven-
din. Këtë gjë na e ka treguar më së
miri brezi, i cili solli rrëzimin e
komunizmit.

Është shumë e thjeshtë, aftësia
për të nxitur revoltë është si një
pasqyrë, e cila e vetme reflekton
vetëm atë që sheh. Që të krijosh
një numër të pafundmë mundë-
sish, duhet që përballë saj të ven-
dosësh një pasqyrë tjetër që është
aftësia për të ndërtuar.

Përqendrimi i tërësishëm i PD
tek revolta krijon një boshllëk, i
cili bën të peshojë mbi të 3 rreziqe
të mëdha: legjitimiteti i cunguar,
deformimi i brezave dhe mungesa
e identitetit politik.

Legjitimiteti i cunguar në radhë
të parë. Nëpërmjet protestave dhe
denoncimeve, ajo që Partia
Demokratike i kërkon qytetarëve,
është aderimi në bazë të kundër-
shtimit: "Hajdeni me mua, sepse
tjetri është i keq". NË këtë rast,
emëruesi i përbashkët nuk është
PD, ajo është vetëm një mjet.
Emëruesi i përbashkët, që lidh të
gjitha palët, deri tek aleanca
kundër natyre me LSI, është pa-
kënaqësia ndaj qeverisë.

Nëse rrëzimi i qeverisë ndodh,
emëruesi i përbashkët do të zh-
duket dhe PD do të zbulojë se ësh-
të shumë me e dobët sesa
ç'mendonte, sepse kundërshtimi
nuk sjell përkrahje pozitive, nuk
është votë. Ajo do të duhet të ndër-
tojë me urgjencë, pra keq, atë që
duhet të kishte ndërtuar kur ishte
në opozitë dhe do qeverisë me një
legjitimitet te pjesshëm.

Deformimi i brezave në radhe të
dytë. Lulzim Basha solli në Partin
Demokratike atë që ai e quajti një
"brez te ri", ekipin e vet, të cilin e
cilësonte të domosdoshëm për të
ndjekur politikën e tij. Mirëpo,
deri me tani, ky brez, është ushqy-
er vetëm nga revolta duke krijuar
një lloj negativiteti.

Ky negativitet është lehtësisht
i perceptueshëm po të ndjekësh
shumicën dërmuese të aktivitetit
të përfaqësuesve tanë në rrjetet
sociale, në parlament apo në medi-
an vizive ku mbizotëron sulmi, de-
noncimi, ballafaqimi, shpesh i
dhunshëm dhe gjithmonë steril.

Nuk dëgjojmë këtë brez të mar-
ri pjesë në mënyrë aktive në pro-
pozimin e reformave, në propoz-
imin e një programi politik, nuk e
shohim në aktivitetet e shoqërisë
civile apo ne debatet e mëdha sho-
qërore. Debati rreth ideve po shu-
het.

Mungesa e identitetit politik në
radhë të tretë. Ndërtimi i një
rryme rreth një emëruesi të për-
bashkët bazuar mbi kundërsh-
timin krijon, gjithashtu, dhe, pa
asnjë dyshim një humbje të ident-
itetit politik të PD.

Shumë lehtë mund të shtrohet
pyetja: përse ju deputetët, drej-
tues, anëtarë, militantë të Partisë

Nevoja për laboratorin
e sukseseve në PD

Demokratike jeni sot bashkë? Gati
gjithmonë, përgjigjja do shkoj tek
emëruesi i përbashkët i revoltës, ne
jemi bashkë për të luftuar "Rilind-
jen Socialiste". Po mbasi ky
emërues i përbashkët të zhduket
me rënien e kësaj qeverie, çfarë do
na bashkojë?

Partinë e sotme Demokratike
nuk mund ta lidhim me arritje
(përtej denoncimeve) që të krijojë
aderimin nëpërmjet suksesit dhe
nuk mund ta lidhim me një pro-
gram që të sjellë aderimin
nëpërmjet ideve. Si pasojë, nuk
ekziston një identitet politik i për-
bashkët midis anëtarëve të sajë.

Rreziku është i madh, që të
kthehemi në një forcë politike pa
identitet, pa legjitimitet, me një
brez të tërë të pa përgatitur e të
deformuar. A mund ta sjellim në

këto kushte ne vërtetë ndryshimin
kaq të nevojshëm për Shqipërinë?

Partia Demokratike duhet të
reagojë dhe të reagojë shpejt duke
ndërtuar menjëherë laboratorin e
sukseseve.

Detyra e parë e këtij laboratori
duhet të jetë arritja e sukseseve të
prekshme nga qytetarët nëpërm-
jet mbështetjes së aktivitetit poli-
tik të bashkive të drejtuara nga
Partia Demokratike.

Këto të fundit, si Shkodra, Kava-
ja dhe Pogradeci, ndodhen në një
gjendje shumë të vështirë për sh-

Nga Andi Mustafaj

kak të sulmeve publike të vazh-
dueshme të qeverisë apo të prerjes
së fondeve.

Mbështetja që laboratori i suk-
seseve duhet t'i japë këtyre bash-
kive do të krijojë një solidaritet
midis veprimtarisë politike ko-
mbëtare dhe lokale të PD, do të
mundësojë që brezi i ri PD të bal-
lafaqohet me një realitet tjetër ku
synimi nuk është me kundërshti-
mi, por ndërtimi, ndërtimi i një
politike lokale të suksesshme, i një
marrëdhënie të fortë me qytetarët
dhe mediat, në terren dhe në in-
ternet.

Ne këtë mënyrë, PD do të tre-
gojë se mbetet një parti qeverisëse,
e ndërgjegjshme për detyrat e veta
dhe me arritje të prekshme që do
të bindin qytetarët se ajo eshtë al-
ternativa e vetme përballë

drejtimit katastrofik që po merr
vendi.

Detyra e dytë e laboratorit të
sukseseve duhet të jetë impulsi
dhe koherenca ideologjike nëpërm-
jet hartimit të programit politik
dhe pjesëmarrjes aktive në betejën
e ideve, kudoqofshin ato.

PD nuk mund të pajtohet me sit-
uatën politike të krijuar nga PS, e
cila nxit në mënyrë të vazh-
dueshme zhdukjen e betejës së
ideve për t'u përqendruar tek
luftërat personale. Duke vepruar
kështu, ajo e dobëson PD, sepse i heq

mundësinë që të nxisë përkrahjen
pozitive të qytetarëve dhe e kufizon
tek revolta, të cilës i ka hyrë me kokë.

Laboratori i ideve duhet, gjith-
ashtu, të vendosë një mbikëqyrje
mbi veprimtarinë politike në rrje-
tet sociale, e cila sot nuk zbaton
asnjë strategji, nuk ndjek asnjë
qëllim, është kaotike dhe shpesh
kundër-produktive.

Duhet të jemi të qartë, pa
përkrahje të plotë dhe pozitive të
qytetarëve, ne nuk mund të fi-
tojmë. Në të gjitha rastet e mun-
dura, duhet të rikuperojmë terre-
nin e braktisur të ideve, të shkojmë
atje ku kundërshtari nuk na pret.
Duke shkuar në mënyrë të vazh-
dueshme përpara parlamentit apo
kryeministrisë, ne jemi pikërisht
aty ku Edi Rama na do dhe di të na
luftojë.

Lajtmotivi i veprimtarisë sonë
duhet të jetë krijimi i kundër shem-
bullit. Në këtë mënyrë lufta ndaj
qeverisë do jetë totale, në të gjitha
fushat, kombëtare, lokale dhe të
ideve duke na dhënë një identitet
të plotë politik. Ky identitet i rig-
jetur, i mbështetur nga një
përkrahje negative (nëpërmjet re-
voltës) dhe pozitive (nëpërmjet
ndërtimit) të qytetareve shqiptarë,
do të na japë forcën e duhur për t'i
bërë ballë sfidave marramendëse
përballë të cilave po na lë e ashtu-
quajtura "Rilindje socialiste".
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Të ëndërrosh më shumë se duhet nuk
është e gabuar, përkundrazi! Planetët do
t'ju ndihmojë të përmirësoni ndjeshmërinë
tuaj. Nëse në të shkuarën nuk jeni tërhequr
kurrë, ndoshta ka ardhur koha të ndrysho-
ni! Hapin e parë duhet ta bëni ju!

Parashikohen stuhi, por rezultati varet nga
si do të dini të menaxhoni çështjet më de-
likate që lidhen me dy persona. Të merrni
pak kohë pushim për të menduar mund të
jetë gjëja e drejtë për të bërë, por nuk do të
ishte vallë një mënyrë për t' ju larguar
detyrave?

Do keni të bëni me një person pak kokë-
fortë. Nuk do ta keni aspak të lehtë që t'i
ndryshoni mendjen, por në fund do jeni
shumë të kënaqur. Me gjuhën tuaj do jeni
të aftë të bindni këdo me saktësinë e argu-
menteve tuaja.

Mendjemprehtësia për biznes nuk ju lë në
baltë dhe mund të mbyllni marrëveshje të
shkëlqyera pa u sforcuar. Në vend që të
reagoni, do mësoni të veproni duke ndjekur
një arsyetim të kujdesshëm më shumë
sesa instinktin tuaj.

Ditë e përsosur për sportin, nëse ju pëlqen
ndonjë disiplinë sportive. Neptuni në bash-
këveprim me Saturnin do t'ju japë një ndih-
mesë të vyer për të thyer ndonjë rekord. Ajo
që është e sigurt është se nuk duhet të për-
toni, por të mendoni për mirëqenien e juaj.

Sot do të ndiheni disi të paqëndrueshëm.
Fatmirësisht, sot do të keni pak kohë për të
rimarrë energji dhe të largoni kështu stres-
in. Duke qenë se nuk do t'u duhet të merreni
me shkresa, shkoni në kuzhinë dhe filloni
të përgatisni një ëmbëlsirë për drekë.

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.

Bashkëpunimi i Diellit dhe Hënës, mund
të arrini suksesin e lakmuar pa u shqetë-
suar dhe më qetësi shpirtërore: jeni vërtet
madhështor! Në shtëpi ka nevojë për të
bërë një rinovim. Lëreni veten të udhëhiqe-
ni nga ndjesia për të bukurën.

Një perspektivë planifikoni të bëni një
udhëtim duket në horizont? Kapeni men-
jëherë mundësinë pa menduar shumë!
Nëse ka ndonjë ndryshim që duhet bërë,
lërini instinktin dhe fantazinë që t ' ju
udhëheqë: të jeni të sigurt se nuk do të
dështoni.

Ndikimi i planetëve do të rrisë ndjesh-
mërinë tuaj do të rritet jashtë mase.
Ndërkaq bëni kujdes për të mos humbur
arsyen thjesht për një gjest. Valë pasioni
dhe vështrime shpërfillëse. Përdorini af-
tësitë tuaja me kujdes, në të kundërt do të
ketë probleme.

Hëna po ju ndihmon duke ju dhënë shumë
paralajmërime, që ju ndërkaq i shpërfillni
ose bëni shikuar nuk shikoni. Megjithatë
duhet t'i hapni sytë. Jini të vëmendshëm
dhe mos u gënjeni. Nuk do t'ju pëlqente
fare, që dikush të tallej me ju.

Bashkëveprimi i Jupiterit me Neptunin
mund të shkaktojë të lindin dyshime dhe
xhelozi, pa pasur arsye të ketë. Një sqarim
me partnerin do të heqë çdo dyshim. Për-
para se të tregoni gishtin nga tjetri, shqyr-
tojeni njëherë ndërgjegjen tuaj.
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Çanta bosh dhe stomaku plot
Nga Valbona Nathanaili

Opinioni i   Ditës

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

... lehtësimi i peshës së çantës nga
librat me të cilën shkon fëmija në
shkollë. Sipas njoftimit, nga 5-6
orë mësimore të ndryshme që
bëhen në një ditë shkollore, pas
datës së mësipërme do të zhvillo-
hen vetëm gjysma e tyre. Thënë
ndryshe, eksperimenti mund të
quhet edhe "1 në 2", pra një lëndë
në dy orë mësimore, sepse nga 45
minuta që zhvillohej më parë, me
urdhrin e ri, çdo lëndë do të zh-
villohet në 90 minuta, sigurisht
edhe me pushimet përkatëse në
mes. Ndryshimi në kohëzgjatje
nuk bën asnjë dallim në lëndët që
zhvillojnë fëmijët në një ditë, dhe
kam parasysh edhe ato që kanë
tekste, dhe ato që nuk kanë traj-
tohen po njësoj, sipas të njëjtit
rregull.

Qëllimi duket i mirë dhe i
drejtë. Çanta e shkollës është
vërtet e rëndë për shpatullat e
fëmijëve të shkollave publike.
Dhe është shumë mirë të gjesh
një zgjidhje që shpëton fëmijët
nga "pesha e çantës", por jo e li-
brave. Por është shumë keq të
gjesh zgjidhje që jo vetëm i gje-
jnë shkollat e mësuesit të papër-
gatitur dhe në mes të vitit shkol-
lor, por edhe nuk duket se i shër-
bejnë qëllimit final të sistemit
arsimor, atij të përgatitjes sa më
cilësore të fëmijëve. Dhe është
akoma më keq, sikur edhe nga
pikëpamja e referimit, të thuash
se librat janë të rëndë! Zgjidhja e
propozuar "1 në 2" është t'i biesh
problemit me sëpatë! Është në
funksion të mbushjes së hapë-
sirës boshe në fushën e reformave
dhe ideve progresive në arsim.

Sistemi ynë arsimor publik
vazhdon të degradojë dhe
bindesh edhe më shumë kur dëg-
jon për nisma të tilla, pa asnjë
studim paraprak për ndikimin që
do të kenë në mënyrën e të më-
suarit,  ose për ngarkesën e
përditshme, tashmë mendore e
intelektuale të fëmijëve, ose për
cilësinë e mjedisit shkollor në
realizimin me sukses të këtij syn-
imi dhe aftësinë e tij për t'u për-
ballur me këtë ndryshim. Për iro-
ni, kësaj reforme në organizimin
e ditës shkollore nuk i shpëton as
edhe fizkultura, që pas datës së

mësipërme do të zhvillohet 90
minuta në ditë dhe ndoshta po aq
edhe gjatë gjithë javës (për shem-
bull, për ato klasa që e kanë 2 orë
në javë), pra i vetmi aktivitet
sportiv i planifikuar në shkollë në
funksion të zhvillimit fizik të fëm-
ijëve, do të përqendrohet në më
pak ditë, çka nuk ndikon pothuaj
aspak në zhvillimin e tyre.

Ndërkohë që përpiqej të gjente
zgjidhjen më të mirë në lidhje me
qasjen e problemit "peshë e çantës"
dhe të kënaqte, njëkohësisht, do-
mosdoshmërinë për një "reformë",
Ministria e Arsimit dhe Sportit

mund të fillonte duke hedhur një
sy se çfarë bëhet në shkollat pri-
vate, ku në shumë prej tyre, fëm-
ijët i kanë librat individualë vetëm
për në shtëpi, sepse shkolla ka një
kopje që qëndron në klasë dhe ësh-
të në përdorim nga çdo nxënës, në
lëndën përkatëse.

Ose të merrte në konsideratë
një tjetër problem edhe më
shqetësues, atë të kequshqyerjes
së fëmijëve, një çështje tejet de-
likate, që së fundmi ishte objekt
studimi e raportimi këtë fillimvi-
ti edhe nga Instituti i Shëndetit
Publik. Fëmijë që shkojnë në sh-

kollë të pangrënë! Fëmijë që kon-
sumojnë një vakt në ditë!
Kequshqyerja dhe uria kronike e
një përqindjeje të madhe te fëm-
ijët shqiptarë, sipas studimit, ish-
in alarmante. Për familjet e varfra
të këtyre fëmijëve, çanta e rëndë
është problemi i fundit për të
cilën shqetësohen, sepse, në fakt,
i çojnë fëmijët në shkolla pa
çantë, ose edhe kur e kanë një të
tillë, kush po pyet se çfarë ka
brenda, është plot a bosh. E njëj-
ta kambanë ra në Amerikë në
fillimin e viteve 1940, kur nga
matjet e rekrutëve që përga-

titeshin për luftë, mjekët dhanë
alarmin e kequshqyerjes, por pati
veshë që e dëgjuan: në të gjithë
vendin filluan programe të ndry-
shme ushqimi e mbështetje për
familjet e varfra.

Çanta bosh dhe stomaku plot
janë reforma që nuk zgjidhen sot
për nesër. Në fakt, janë reforma që
kërkojnë para dhe investime të një
lloji tjetër, të atij lloji që lidhet me
vizionin e perspektivën, me syn-
imin për të punuar jo për sot dhe
për të rënë në sy të kryetarit, por
për nesër dhe për të plotësuar in-
teresat e publikut.
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PRESIDENTI

Duka: Uroj ta inaugurojmë së
bashku shtëpinë e re të FSHF-së

Kryeministri mori pjesë në ceremoninë e fillimit të punimeve për zyrat e reja të Federatës

Rama, në krah të Dukës: Mos
më ngatërroni me garën në FSHF
Ndërkohë, klubi legjendar "Dinamo" mbetet pa shtëpi

DJE NË PARLAMENT

Fidel Ylli i
jep "leksione"

sporti
Bashkim Finos
Ndryshe nga e sh

kuara, gara për
kreun e Federatës Sh-
qiptare të Futbollit po
përjeton ditë të nxehta
sa i takon rivalitetit
mes dy kandidatëve.
Armand Duka është në
kërkim të mandatit të
tij të pestë si president
i FSHF-së, ndërsa depu-
teti Bashkim Fino e ka
për herë të parë këtë
format gare. Ndaj, në
seancën e djeshme të
parlamentit, Bashkim
Fino është parë të dis-
kutojë gjatë me Fidel
Yllin, homologun e tij
të Partisë Socialiste, që
natyrisht në çështjet
sportive është më ek-
spert, pasi ish-mundësi
dhe ish-trajneri ka
qenë edhe dy herë
anëtar i Koksh-it.
Mbase mund t'i kenë
hedhur një sy bashkër-
isht edhe emisionit të
së dielës, "Fair-Play",
për të dëgjuar më të
detajuar platformën që
Duka parashtroi për-
ballë moderatores En-
keleida Zeko. Gjithsesi,
një mendim më shumë
nuk i bën dëm askujt,
as zotit Fino.

SPORT

Në inaugurimin e puni
meve për ndërtimin e

zyrave të reja të Federatës Sh-
qiptare të Futbollit, të cilat do
të ndërtohen në ambientet e
ish-kompleksit "Dinamo"
përkrah kryeministrit Edi
Rama ishte i pranishëm edhe
presidenti i FSHF, Armand
Duka, i cili theksoi se raportet
e Federatës Shqiptare të Fut-
bollit me qeverinë janë shumë
të mirë dhe një tregues i qartë
i kësaj janë investimet e sh-
tetit shqiptar në rikonstruk-

sionin dhe kthimin në dy im-
piante modernë të stadi-
umeve "Elbasan Arena" dhe
"Loro Boriçi". "Jam shumë i
lumtur dhe krenar sot që pas
shumë vitesh, realizuam ën-
drrën tonë për të pasur një
kompleks të FSHF-së. Një ko-
mpleks që nuk ka vetëm zyra
për administratën, por ka

edhe një ministadium me
kushte dhe kapacitet 500
vendesh, ku mund të zhvillo-
het çdo lloj aktiviteti ko-
mbëtar dhe ndërkombëtar.
Është një investim i FSHF-së
me qeverinë shqiptare dhe e
gjithë toka na është dhënë
falas nga qeveria. Bashkëpun-
imi që kemi pasur me qever-

inë vitet e fundit ka qenë
shumë i mirë dhe rezultat i
kësaj kemi bërë investime që
i kanë ndryshuar faqen fut-
bollit shqiptar. Stadiumi "El-
basan Arena", stadiumi i Sh-
kodrës dhe ndërtimi i sta-
diumit të kryeqytetit që do
të jetë më i miri në Ballkan,
janë shembujt më të mirë.
Kemi shumë për të bërë dhe
uroj që pas 18 muajsh të jemi
bashkë për të inauguruar këtë
kompleks që nis punimet
sot", - deklaroi Duka.

Nis ndërtimi i "Sh
tëpisë së re të fut
bollit". Do të ngrihet

në ambientet e Parkut të ri
Olimpik, përfshin një mini-
stadium për minindeshjet e
Kombëtares me një tribunë
prej 500 vendesh, një fushë
tjetër për stërvitjet e Ko-
mbëtareve të moshave, am-
biente moderne, fizioter-
apie, rikuperimi për futbol-
listët si dhe zyrat e reja të
FSHF. Një investim ambicioz
prej 8 milionë eurosh nga
Federata Shqiptare e Futbol-
lit me presidentin Armand
Duka, që në ceremoninë e
inaugurimit ku ishte
prezent dhe kryeministri i
vendit Edi Rama, u shpreh
krenar për realizimin e një
tjetër projekt gjigant në
shërbim të futbollit. Kreu i
ekzekutivit shqiptar, Edi
Rama, preferoi që në krye të
herës të theksonte paansh-
mërinë e tij në zgjedhjet për
postin e presidentit të feder-
atës, ku përballë Dukës ga-
ron deputeti i PS, Bashkim
Fino. "Shpresoj që të jetë
shiu ogur i mirë. Duhet të
realizojmë projektin e FSHF-
së, edhe pse mund të akuzo-
hemi se po futemi në mes të
një procesi zgjedhor që po
zhvillohet. S'ka gjë, deri dje
isha i akuzuar se dua të marr
FSHF-në, sot do të akuzohem

se dua ta mbaj. Unë nuk kam
lidhje me këtë proces. Jam
këtu për një projekt të ri, që
është pjesë e një programi".
Kryeministri i vendit garan-
toi mbështetjen e qeverisë
në zhvillimin e futbollit dhe
sportit në tërësi, duke vënë
në dukje se me shtëpinë e re
të futbollit, edhe Shqipëria
ndjek hapat e vendeve më të
zhvilluara në infrastruk-
turën e sportit më popullor
në botë. "Këtu bëhet fjalë për
të ndërtuar një shtëpi të fu-
tbollit kombëtar dhe të ko-
mbëtares. Dhe, në modesti
një mikro-Coverciano si në
Itali. Aty do të zhvillohet
edukimi i trajnerëve dhe
brezave të rinj. Kjo shtëpi e
re e futbollit është pjese in-
tegrale e projektit të Parkut
Olimpik". Fakti që Shtëpia e
Re e Futbollit do të ngrihet
mbi rrënojat e kompleksit
'Dinamo' ka bërë që

shumëkush ta konsiderojë
një goditje ndaj klubit
kryeqytetas. Si një ish-dina-
movit, nuk ka qëndruar in-
diferent ndaj këtyre preten-
dimeve kryeministri i ven-
dit, Edi Rama, i cili pa fshe-
hur afeksionin e tij ndaj klu-
bit, ka sqaruar se në këtë
rast Dinamos nuk po i rrëm-
behet asgjë. "Më vjen keq si

ish-sportist i Dinamos dhe
për të gjitha ata bash-
kudhëtarë e vuajtës, sepse
kemi kaluar një pjesë të jetës
tonë në godinën që do të
shembet në ditët në vijim.
Kam marrë shumë mesazhe,
si ka mundësi që do të zh-
duket kjo godinë. Në fakt, ka
pushuar së qeni një goditën
e Dinamos prej shumë

vitesh. Godina që kemi u
kthye në kafazin e
shumësportëshit. Ne ndër-
tuam godinën e re më tutje.
Tani këtu mungon vetëm
federata e federatave, që ësh-
të ajo e futbollit". Në fjalën e
tij, kryeministri e cilësoi pro-
jektin një shembull të ndih-
mës që po i jepet sportit,
duke bërë të ditur dhe hap-
at e tjerë të projektit të
Parkut të ri Olimpik. "Ajo do
të jetë simbol i rilindjes së
futbollit dhe qytetit. Ky in-
vestim plotëson fazën e dytë
të Parkut Olimpik dhe do të
përfundojë me fazën e tretë,
pishinën e mbyllur. Pa
mbështetjen e qeverisë, nuk
mund të zhvillohet sporti.
Është e pamundur. Ne e
kemi pasur prioritet mbësh-
tetjen e sportit, kemi bërë jo
pak. Rezultatet dhe shifrat
flasin, do të bëjmë më shumë
akoma".

Pas thumbimeve të Dukës

Fino dorëzon detyrat e tij
në Partinë Socialiste

Deputeti Bashkim Fino, kandidat për postin e presi
dentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, ka dhënë

pak më parë dorëheqjen nga posti i sekretarit të Par-
tisë Socialiste, për të cilin presidenti aktual i FSHF-së,
Armand Duka, e ka ngac-
muar shpesh kohët e fundit.
E ka bërë të ditur publikisht
këtë vendim me anë të faqes
së tij në "Facebook" vetë de-
putetit Fino, i cili shkruan:
"Pavarësisht se nuk jam i
detyruar ligjërisht, sapo i
paraqita dorëheqjen kryetar-
it të Partisë dhe sekretarit të
përgjithshëm nga funksioni
i sekretarit organizativ dhe administrativ të Partisë So-
cialiste. Ky akt vjen për të evituar çdo paragjykim, për
një garë të drejtë dhe të ndershme, në kuadër të kandi-
dimit tim për postin e presidentit të FSHF".

ZYRTARISHT
KANDIDATE

UEFA ka bërë publike
nëpërmjet një njofti-

mi nëntë vendet që kanë
shfaqur interes për të
qenë vende organizatore
për Superkupën e vitit

FSHF-ja nuk heq dorë, kërkon
organizimin e Superkupës 2020

Portugalia. Propozimet
përfundimtare do të kenë
kohë të dorëzohen deri më
29 mars 2018 dhe më pas
në maj do të jetë Komiteti
Ekzekutiv i UEFA-s, që do
të përzgjedhë vendin orga-
nizator për Superkupën e
vitit 2020.

2020. Procedura për këtë
përzgjedhje u lançua në 8 dh-
jetor 2017 dhe afati për të
shfaqur interes për organiz-
imin e këtij evenimenti ish-
te deri në 12 janar 2018.
Deri më tani, janë 9 feder-
atat europiane që kanë
shfaqur interes dhe mes

tyre është edhe Shqipëria, e
cila në garë kandidon me
"Arenën Kombëtare", edhe
pse stadiumi ende nuk ka
përfunduar. Mes kandi-
daturave të tjera janë edhe
Bjellorusia, Finlanda, Fran-
ca, Izraeli, Kazakistani, Mol-
davia, Irlanda e Veriut dhe

LISTA E KANDIDATËVE

 Shqipëria: "Arena Kombëtare", Tiranë

 Bjellorusia: "Dinamo Stadium", Minsk

 Finlandë: "Olympic Stadium", Helsinki

 Franc: "Grand Stade", Nisë

 Izraeli: "Sami Ofer", Haifa

 Kazakistani: "Central Stadium", Almati

 Moldavi: "Zimbru Stadium", Kishiniev

 Irlanda e Veriut: "Windsor Park", Belfast

 Portugalia: "Dragão Stadium", Porto
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E BUJSHME

Lamtumirë
Real! Ronaldo
drejt rikthimit

te Junajtidi
Kristiano Ronaldo do të

largohet nga Real
Madrid dhe tani gjithçka
duket e vendosur. Lojtari
është mërzitur nga fakti se
klubi nuk i ka rinovuar kon-
tratën, siç i kishte premtu-
ar Florentino Perez dhe
nuk do të qëndrojë më në
radhët e madrilenëve duke
u dhënë lamtumirën në
fund të sezonit. Sipas të
përditshmes spanjolle
"AS", lojtari është i bindur
për t'u kthyer në Angli, te
Mançester Junajtid dhe ia
ka treguar vendimin e tij
edhe shokëve të skuadrës.
Persona pranë futbollistit
kanë treguar se lojtari nd-
jehet "i mashtruar" pasi
Perez nuk mbajti
premtimin që i kishte
dhënë pas finales së Ligës
së Kampioneve se do t'i
përmirësonte rrogën loj-
tarit. Që nga ai moment,
Ronaldo ka deklaruar vazh-
dimisht se ishte gati të rino-
vonte kontratën me Realin
deri në mbyllje të karrierës,
por nuk ishte në dorën e tij.
Përgjigjja e klubit nuk erdhi.
Përkundrazi, madrilenët
duken plotësisht të fokusuar
te sigurimi i firmës së Nej-
mar. Ndaj Ronaldo ka ven-
dosur largimin drejt
Mançester Junajtid, klubi
ku mori famë ndërko-
mbëtare dhe ku beson se
do të jetë përsëri një lider,
rol të cilin e ka humbur
në Madrid.

RRËFIMI

Episodi në Botëror, Suarez: Kam
qarë pasi kafshova Kielinin

Luis Suarez ka dhënë një intervistë për "The Play
ers Tribune", teksa ka rrëfyer edhe episodin e

kafshimit të Kielinit në Botërorin e 2014-s. "Sapo
e bëra atë veprim, e kuptova gabimin. Golin e
Godinit nuk e festova shumë
sepse  po  mendoja  për  atë
çfarë do të ndodhte më vonë.
Kur më pyeti gruaja se çfarë
kisha bërë,  e mohova dhe
qava. Ishte një moment shumë
i dhimbshëm për mua" - dek-
laroi Suarez. Uruguaiani shton
se kishte frikë se prej këtij
veprimi të shëmtuar, kalimi
i  t i j  t e k  B a r c e l o n a  d o  t ë
dështonte.  "Mendova se nuk do më plotësohej
ëndr ra.  Por,  edhe pasi më përjashtuan nga
Botërori, drejtuesit e Barcelonës më thanë se më
dëshironin sërish në skuadër."

SPORT

ZHVILLIMET

Milani largon një
mbrojtës për Hazardin

Milani është duke punuar sa i përket merkatos së
janarit, për të ndryshuar diçka në organikën e

ekipit. Klubi italian nuk arriti t'i shprehte në rezul-
tate afrimet e bujshme në skuadër gjatë merkatos së
verës. Shumë emra të bujshëm,
por në fund u rezultua e gjitha
një dështim. Tashmë Milani ka
gati largimin e parë nga ekipi
dhe ai është Gustavo Gomez.
Mbrojtësi do të shkojë drejt
Boka Juniors, teksa zyrtarizi-
mi është vetëm një hap larg.
Megjithatë kuqezinjtë janë
duke punuar edhe sa i përket
afrimeve në skuadër, duke
kërkuar në ekip futbollistin e Monchenglabad,
Thorgan Hazard. Talenti belg është një futbollist
me një potencial të madh, por duket e vështirë
transferimi i tij nga Gjermania.

SULMUESI

Abazaj e konfirmon:
Jam i Skënderbeut

Ndonëse Skënderbeu dhe Luftëtari nuk kanë folur
ende publikisht rreth transferimit, Kristal Aba-

zaj pranon përsëri publikisht se është arritur akordi
për transferimin e tij, ashtu siç kishte informuar ek-
skluzivisht VIP Sport, duke treguar se lojtari do të
mbetej pjesë e gjirokastritëve deri në fund të këtij se-
zoni. "Është e vërtetë që unë kam firmosur me
Skënderbeun, kontratë e vlefshme në muajin qershor.
Kjo, pasi siç ranë dakord pres-
identët, do të vazhdoj të jem
pjesë e Luftëtarit deri
atëherë, do të jem i huazuar.
Do të vazhdoj të jap maksi-
mumin këtu deri atëherë se
ekipi ka nevojë, sidomos për
pozitat që jemi aktualisht",-u
shpreh futbollisti për TVSH
nga grumbullimi në Antalia.
Abazaj duket shumë i përqen-
druar te ekipi gjirokastrit, por
njëkohësisht është edhe i qetë
pasi mendon se tani skuadra nuk e diskuton më mbi-
jetesën, sepse ka gjetur edhe një herë formën më të
mirë. "Nuk besoj se do të diskutojmë mbijetesën pas
lojërave që kemi zhvilluar, por edhe të kemi frikë. Nuk
mund të them që jemi për Europë, por do të vazhdojmë
të japim maksimumin siç e kemi dhënë në të gjitha
ndeshjet. Të shkosh në Europë është gjë e madhe, si-
domos për Luftëtarin", - tha sulmuesi.

Skënderbeu zhvilloi në
Antalia miqësoren e
tretë në kuadër të për-

gatitjeve për minifazën për-
gatitore. Pas dy humbjeve në
takimet e para, skuadra e
Dajës arriti të barazonte në
sfidën ndaj Vitrolul që drej-
tohen nga legjenda e futbol-
lit rumun, George Haxhi.
Skënderbeu e mbylli në
avantazh pjesën e parë. Goli
për korçarët u shënua nga
Xhejms Adenij. Në pjesën e
dytë skuadra rumune arriti
të barazonte rezultatin,
duke iu mohuar korçarëve
fitoren e parë në testet miqë-
sore. Sipas asaj që raporton
klubi në faqen zyrtare në
"Facebook", në pjesën e dytë
trajneri Daja aktivizoi
lojtarët që kanë pasur më
pak minuta në dispozicion si
dhe afrimet e merkatos.

Flet mesfushori vlonjat i rikthyer në superligë

Telushi: Partizani ekip i madh, më bindi projekti
Mesfushori Bruno Te

lushi, në një pronon-
cim për "RTSH Sport" nga
Antalia, foli për rik-
thimin në kampionatin
shqiptar dhe përshtatjen
te skuadra e Partizanit.
Vlonjati tregon se e bin-
di projekti dhe emri i
madh i klubit, ndërsa de-
klaron se pret që ekipi të
bëjë një kampionat të
mirë, ndonëse të kuqtë e
kryeqytetit janë ende
larg performancave që ti-
fozët dëshirojnë.

JJJJJeni riktheni riktheni riktheni riktheni rikthyyyyyer në kampi-er në kampi-er në kampi-er në kampi-er në kampi-
onatin shqiptar për të ve-onatin shqiptar për të ve-onatin shqiptar për të ve-onatin shqiptar për të ve-onatin shqiptar për të ve-
shur fanellën e Partizanit,shur fanellën e Partizanit,shur fanellën e Partizanit,shur fanellën e Partizanit,shur fanellën e Partizanit,
si ndjehet Tsi ndjehet Tsi ndjehet Tsi ndjehet Tsi ndjehet Telushi?elushi?elushi?elushi?elushi?

Ndjehem shumë i lumtur
që jam pjesë e ekipit të Par-
tizanit. Dua të jap më të
mirën për këtë skuadër dhe
të bëjmë një ecuri sa më të

mirë në kampionat.
Keni qenë një nga tëKeni qenë një nga tëKeni qenë një nga tëKeni qenë një nga tëKeni qenë një nga të

preferuarit  e  trajneritpreferuarit  e  trajneritpreferuarit  e  trajneritpreferuarit  e  trajneritpreferuarit  e  trajnerit
Starova për të ardhur teStarova për të ardhur teStarova për të ardhur teStarova për të ardhur teStarova për të ardhur te
Partizani?Partizani?Partizani?Partizani?Partizani?

Partizani për disa vite më
ka bërë oferta zyrtare për të
qenë pjesë e skuadrës, por
nuk janë realizuar. Këtë herë

trasferimi im te të kuqtë ësh-
të mbyllur pozitivisht dhe
palët, si unë ashtu edhe klu-
bi jemi shumë entuziast që
do të vazhdojmë së bashku.

Ka arKa arKa arKa arKa arritur Tritur Tritur Tritur Tritur Telushi tëelushi tëelushi tëelushi tëelushi të
përshtatet me skuadrën?përshtatet me skuadrën?përshtatet me skuadrën?përshtatet me skuadrën?përshtatet me skuadrën?

Normal që duhet ende
kohë, por mendoj se me
ekipin do të arrijmë atje ku
dëshirojmë.

Çfarë ju bindi për të qenëÇfarë ju bindi për të qenëÇfarë ju bindi për të qenëÇfarë ju bindi për të qenëÇfarë ju bindi për të qenë
pjesë e Partizanit?pjesë e Partizanit?pjesë e Partizanit?pjesë e Partizanit?pjesë e Partizanit?

Partizani është një ekip
i madh, më bindi projekti i
klubit.

Klubet kanë zhvilluar të tjera teste ditën e djeshme. Kryesueset e mbyllin njësoj, 1-1

Vetëm barazime për
Skënderbeun e Flamurtarin
Ndërkohë Partizani humbet miqësoren e dytë
FLAMURTARI

Flamurtari ka luajtur një
tjetër miqësore ditën e
djeshme. Të besuarit e tra-
jnerit Shpëtim Duro u për-
ballën me skuadrën e Ati-
raut. Ndeshja u mbyll në
barazimin 1-1, ndërsa infor-
macioni nuk është i plotë,
pasi takimi nuk u transmet-
ua në asnjë vend. Ekipi vlon-
jat nuk arriti të administrojë
rezultatin, pasi kaloi filli-
misht në avantazh me anë të
sulmuesit Bushiç. Goli i
vetëm për bregdetarët u
shënua me penallti në
minutën e 35-të. Lojtarët e
Flamurtarit nuk arritën të

mbrojnë rezultatin dhe u
barazuan nga skuadra e Ati-
raut. Ky test miqësor i shër-
beu trajnerit Duro për të
parë gjendjen e skuadrës së
tij. Atirau është një ekip që
garon në ligën e parë të ka-
mpionatit kazak. Ata mo-
mentalisht ndodhen në ven-
din e 8-të. Një kundërshtar
mjaft i vlefshëm për
skuadrën vlonjate. Ekipi ka-
zak do të luajë edhe me një
ekip tjetër shqiptar, pasi do

të përballet me skuadrën e
Teutës, takim ky që do të lu-
het më 18 janar.
PARTIZANI

Partizani ka pësuar një
tjetër humbje në miqësoren
e dytë në tokën turke. Këtë
radhë të kuqtë janë mposh-
tur 3-1 nga skuadra nga
Uzbekistani Pakhtakor
Tashkent, çka tregon se tra-
jnerit Sulejman Starova i
duhet ende shumë punë për
të kolauduar një skuadër së

cilës i janë larguar mbi 10
futbollistë gjatë muajve të
fundit. Në fakt, ky test nisi
mirë për Partizanin, që kaloi
në avantazh me Asanin që
në minutën e 12-të, por
vetëm 8 minuta më vonë
kundërshtarët nga Uzbeki-
stani barazuan me 11-metër-
sh. Pa u mbushur gjysmë orë
lojë, të kuqtë pësuan edhe
golin dytë, duke shkuar në
pushimin mes pjesëve në
disavantazh 2-1. Partizani e
nisi pjesën e dytë me një
ndryshim, me Lucas që mori
vendin e Asanit. Pas sekon-
da iu desh Pakhtakorit për
të shënuar të tretin në këtë
fraksion. Në minutën e 70-të
Starova kryen 3 zëv-
endësime të tjera, u larguan
Telushi, Bardhi dhe Trashi,
në vend të të cilëve u aktivi-
zuan Fili, Kotobelli dhe Sule-
jmani. Rezultati nuk ndry-
shoi në minutat e mbetura
me rezultatin përfundimtar
që mbeti në shifrat 3-1.
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SHKURT

7 mijë euro për kurën e kancerit me sodë buke, dënohet mjeku
Mjeku që u arrestua disa kohë më parë, Tullio Simon-

cini, për shkak se kishte kuruar me sodë buke të sëmurë
me kancer, është dënuar sot me 5 vjet e gjashtë muaj për
vrasje me dashje dhe ushtrim abuziv të profesionit të tij.
Vendimin e ka marrë një gjykatë e Romës, e cila gjithash-
tu ka dënuar me 2 vjet edhe mjekun radiolog Roberto
Gandini, si bashkëpunëtor të Simoncinit. Të dy ishin aku-
zuar se për gjashtë vite në një klinikë në Tiranë kanë
kuruar me sodë buke 27-vjeçarin italian Luca Olivotto, i
cili vuante nga një tumor në tru. Olivotto, në 2012 ka udhë-
tuar drejt Shqipërisë ku Simoncini punonte për të iu nën-
shtruar disa kurave dhe pas dy ditësh vdes për shkak të
një agravimi të rëndë të situatës së tij shëndetësore. Dy
vite burg edhe për mjekun radiolog Roberto Gandini, që
ka qenë ndihmësi i Simoncinit, duke përdorur nëpërmjet
venave të gjakut, doza sode buke, që duket se kanë sjellë
vdekjen e të riut. Shkaku i vdekjes nga një arrest kardiak
është pasuar nga një 'alcalosi metabolike' shumë e rëndë,
që ka ndodhur në 18 tetor, 6 vjet më parë në një spital të
Tiranës, ku Simoncini po praktikonte terapinë e tij kundër
kancerit (që në të vërtetë nuk funksiononte).

Ligji për gjuhët, Ivanov ende pa vendim deri të enjten
Deri të enjten në mesnatë, presidenti maqedonas,

Gjorge Ivanov, duhet të nënshkruajë ligjin për gjuhët, ose
të njëjtin ta kthejë sërish në Kuvend. Ende nuk dihet nëse
Ivanov do ta dekretojë ligjin, pasi paraprakisht në fjalimin
e fundvitit në Kuvend, kreu i shtetit tha se vendimi i tij
për ligjin e gjuhëve do të mbështet në garancitë me sh-
krim për ruajtjen e integritetit, sovranitetit, integritetit
territorial, pavarësisë dhe multietnicitetit të Maqedonisë.
Ivanov pati deklaruar se ligji duhet të jetë në përputhje
me Kushtetutën dhe se ai para se të vendosë nëse do ta
dekretojë ose jo, do të konsultohet me ekspertë të Kush-
tetutës. Kuvendi miratoi ligjin për gjuhët më 11 janar dhe
më pas teksti iu dorëzua presidentit.

U fshehën brenda makinës për të shkuar në Spanjë, kapen emigrantët
Është bërë e mundur kapja e katër emigrantëve të dy-

shuar që janë munduar të depërtojnë nga Maroku në Eu-
ropë, duke u fshehur brenda një makine. Dy nga emi-
grantët nga Afrika Sub-Sahariane ishin fshehur në pjesën
e përparme të makinës, ndërsa një tjetër nën mbulesat e
sediljeve të pasme. E katërta, që është grua, u gjend e fshe-
hur nën pult. Sipas të përditshmes spanjolle "La Van-
guardia", shoferi dhe pasagjeri i makinës janë arrestuar.
Dy oficerë policie të përfshirë në kapjen e katër emi-
grantëve të dyshuar duhej të trajtohen për lëndime, që
iu shkaktuan gjatë një përleshjeje fizike me emigrantët.

Sërish kundër "Green Card", presidenti i SHBA kërkon përzgjedhje

Rrezikohet Lotaria Amerikane?
Trump: Fitojnë ata që e meritojnë
Jo më zgjedhje e rastësishme, ja propozimi i ri

POSTIMI
"Si president, dua që njerëzit të cilët vijnë
në vendin tonë të na ndihmojnë të bëhemi
të fuqishëm e të mëdhenj dhe të vijnë
përmes një sistemi të bazuar mbi meritën",
shkruan presidenti Donald Trump në faqen
e tij në "Twitter".

Rinis një jetë të re, kryefamiljari: Së shpejti me djalë

Bashkëshortja i masakron tri vajzat me thikë,
pas tre vitesh babait i ndodh mrekullia

Donald Tramp

Para katër vitesh, në
mëngjesin e 9 marsit,

qyteti i Leços në Itali u zg-
jua me një lajm të
tmerrshëm që dukej si një
makth i vërtetë, por për fat
të keq, ishte realiteti i
hidhur. Tri vajza u vranë
nga e ëma e tyre dhe ngjar-
ja në komunitet u fiksua me
emrin "Therja e ndodhur në
Chiuso". Bëhet fjalë për një
histori të tmerrshme, e cila
preku një komunitet të
tërë. Një tragjedi e vërtetë
me tri vajza të vrara nga
nëna e tyre, ku më pas ten-
toi edhe të vetëvritej. Në
fund ngeli vetëm një baba,
i cili u shkatërrua dhe hum-
bi tre engjëjt e tij. Tani
Bashkim Dobrushi ka ndër-
tuar një jetë të re, por pa i
harruar kurrë, për as edhe
një sekondë, tri dashuritë e
tij të mëdha. Siç raporton
"giornaledileço.it", babai i
tri vajzave të vrara do të
bëhet edhe një herë tjetër
baba. Në muajin prill, 49-
vjeçari u martua me 36-
vjeçaren Afërdita, me
origjinë nga Shqipëria. Në 3
prill çiftit pritet t'i lindë një
djalë. Mrekullisht dhe çu-
ditërisht, kjo datë përkon
edhe me ditën kur Simona,

vajza e madhe e familjes Do-
brushi, do të mbushte 17
vjeçe. Ajo ndërroi jetë pasi u
vra nga e ëma, Edlira Copa,
katër vite më parë, kohë kur
ajo, e motra Keisi, e cila kish-
te mbushur 10 vjeçe dhe
motra tjetër Sidny, e cila ish-
te vetëm 3 vjeçe mbyllën sytë
për t'u larguar përjetë nga kjo
botë. Bashkimi i ka sytë të
mbushur me lot kur i kuj-
tojnë të bijat. Ai thoshte se
vajza e madhe, Simona ishte
shumë llafazane dhe të gjithë
i thoshin "grua e vogël", Keisit
i pëlqente kërcimi klasik e
ndërsa Sidny ishte shumë e
dashur, si një këlysh. Bash-
këshortja e re, Afërdita, është
munduar gjithmonë t'i qën-
drojë afër dhe ta ndihmojë në

këtë luftë të përditshme.
Bashkimi shton gjithashtu
se muret e shtëpisë së tij në
Leço janë të mbushura me
foto të vajzave. Qyteti i Leços
është qyteti i tij dhe Italia
është kthyer në vendin e tij.
Ai kërkon t'i falënderojë të
gjithë bashkëqytetarët për
ndihmën dhe përkrahjen
shpirtërore që i bënë në atë
kohë. Babai Bashkimi i ka
sytë të mbushur me lot, kur
tregon për vajzat dhe
mbështetjen e banorëve të
Leços. "Muret e shtëpisë
sonë në Leço janë plot me fo-
tografi të vajzave të mia. Pres
të vijë në jetë një djalë, por
për mua gjëja më e rëndë-
sishme është që të jetë i
shëndetshëm", thotë ai.

Vazhdon të mos heqë
dorë nga qëndrimi i
tij presidenti i Sh-

teteve të Bashkuara të
Amerikës, Donald Trump,
përsa u përket lotarive që
lejojnë në mënyrë rastësore
hyrjen e shtetasve të ndry-
shëm në SHBA. "Si presi-
dent, dua që njerëzit të cilët
vijnë në vendin tonë të na
ndihmojnë të bëhemi të fu-
qishëm e të mëdhenj dhe të
vijnë përmes një sistemi të
bazuar mbi meritën", shk-
roi lideri i Shtëpisë së
Bardhë në "Twitter", duke
iu referuar programit të lo-
tarisë Green Card, që u sig-
uron fituesve kartën e rezi-
dentit të përhershëm në
Shtetet e Bashkuara. Kreu
i Shtëpisë së Bardhë edhe
më herët është shprehur
kundër Lotarisë Ameri-
kane. Ai ka propozuar
sistemin me pikë për t'u
bërë banor i Shteteve të
Bashkuara. Ndërkohë që
më parë pas sulmit terror-
ist në Nju Jork, që sipas au-
toriteteve u ndërmor nga
një shtetas uzbekistanas që
kishte hyrë në SHBA
përmes Lotarisë Amerikane
në vitin 2010, presidenti
Donald Trump i bëri thirrje
Kongresit t'i japë fund këtij
programi. Pas komenteve të
bëra në rrjetin social "Twit-
ter", numri një i Uashingto-
nit e njoftoi vendimin edhe
në një konferencë për sht-
yp. "Po filloj sot procesin e
eliminimit të programit të
Lotarisë Amerikane. Do t'i
kërkoj Kongresit të nisë
menjëherë punën për t'i
dhënë fund këtij programi.
Lotaria e diversitetit tingël-
lon mirë, por nuk është diç-
ka e mirë. Nuk ka qenë diç-
ka e mirë. Ne kemi qenë
kundër", tha Donald
Trump. Ai bëri thirrje për
masa më të rrepta emigra-
cioni mbështetur në një
sistem meritash, duke po-
huar se së shpejti do t'i jep-
nin fund çmendurisë. Fajin
për ekzistencën e programit
të Departamentit amerikan
të Shtetit për Lotarinë
Amerikane, ai ia faturoi
kreut të demokratëve në
Senat, Chuck Schumer.
Senatori Schumer luajti një
rol të rëndësishëm në
hartimin e legjislacionit për
programin në vitet 1990. Ai
iu përgjigj kështu kritikave
të Trumpit. "Populli ameri-
kan është i etur për lider-
ship e jo për përçarje. Pres-
identi duhet të lërë mën-
janë postimet e të
udhëheqë. Mënyra më e
mirë për ta bërë këtë është

të rrisë financimet kundër
terrorizmit. Kështu do të
mund të ndihmojë", tha
Schumer. Ai dhe senatorë të

tjerë demokratë e akuzuan
presidentin për politizim të
sulmit. Programi i vizave të
diversitetit, i quajtur ndry-

she Lotaria Amerikane, çdo
vit u garanton qëndrim të
përhershëm rreth 50 mijë
emigrantëve.

Bashkim Dobrushi

PROPOZIMI
Rrezikohet të mbyllet
sërish Lotaria
Amerikane pas
deklaratës së fundit të
Trump. Mesa duket
lideri i SHBA-ve nuk
heq dorë nga
qëndrimi i tij për
heqjen e mundësisë
së hyrjes në "tokën e
premtuar" nëpërmjet
një lotarie rastësore të
njerëzve të ndryshëm
nga e gjithë bota. Ai
deklaron se s'mund të
pranojë më zgjedhje
rastësore, por njerëz
të përzgjedhur, të
denjë për të qenë
pjesë e SHBA-ve.



E martë 16 Janar 2018  - 23ZBAVITJE

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R

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

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1.Nuk kalohet nga mbetësi.
5. U printe gladiatorëve
12. Bëhet duke shkuar lart e më lart
14. Tatum që qe pianist.
15. Një që lufton për para
16. Mund të bëhet me safari
17. Breshkat luftarake të kartonave
19. Ngjitet kur nuk nget
20. Në mes të rrugës
21. Sporti me rikisha
25. U shkrua nga Hesiodi
26. Një sferë për model
27. Mbyllin një sirtar
28. Makina Tipo
30. Inicialet e Bean, aktor
31. Nino, kompozitor i famshëm italian
33. Ramiro pa zë.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Fama vjen zakonisht tek ata që janë duke
menduar për diçka tjetër.

(Oliver Uendell Holms, i riu)

- Publiku është jashtëzakonisht tolerant. Ai fal
çdo gjë, përveç gjeniut.      (Oskar Uajlld)

- Është më mirë t’i meritoni nderet dhe të mos
i gëzoni ato, se sa t’i gëzoni dhe të mos i
meritoni.                             (Mark Tueni)

- Bota është një anije mbi të cilën jemi të gjithë
pasagjerë: nuk duhet të lejojmë që ajo të
mbytet.                   (Mikhail Gorbaçov)

DA VINÇI

- Askush nuk mund të emancipohet
nëse nuk emancipon njëherazi të
gjithë ata që ka rrotull.

- Disa vese po të përdoren mirë,
shkëlqejnë më shumë se virtyti.

La Rochefoucauld Shkrimtar
(1613-1680)

- Ç’është koprracia? Është të jetosh
në varfëri nga frika se mos bëhesh i
varfër.

Samuel Bernard Financier
(1651-1739)

HORIZONTAL

2. Gjëja e latinëve.
5. Ai i Kuq u hap për hebrejtë.
9. Eshtë fjala e për e foshnjes.
11. Ministri Ekonimie e Pune
13. Marubi i fotografisë.
14. Bel i Mapupassant.
15. Bëhet duke tregtuar objekte të shenjta.
18. Derek aktore.
19. Gjysmë totale.
20. Eshtë art i të folurit
22. Një patriark biblik.
24. Mund të jenë zemërkau të tilla.
26. Janë dëshmorë të kishës.
28. Eshtë lloj papagalli.
29. Eshtë lloj papagalli.
30. Qerre pa qe.
32. Ekstreme në numërim.

33. Eshtë bodrumi.
34. Steiger aktor.
35. Inicialet e Delon.
37. Eshtë edhe ai Me Gropa.
38. Një mund të jetë autonom.
40. Në krye yë evidencës.
42. Edgar Allan Poe.
44. Ekstremet në litar.
46. Giorgio i modës.
50. Janë malet me Akonkagua.
52. Janë ujërat e bregdetit tonë.

VERTIKAL
1. Novarro që qe aktor.
3. Kusturica regjisor.
4. Eshtë e jashtëzakonshme.
6. Inicialet e Kazan.
7. Ishte qyteti i 100 portave.
8. Pinci i Dy herë mat.
9. Janë të mirat që prodhohen.
10. Eshtë ai që gënjen për t'u bërë i njo-

hur.
11. Një markë celulari.
12. Ushtrohej nga filibustierët.
16. Një përsiatje.
17. Agjenci Informative Tiranë.
21. Një brejtës pylli.
23. Një Gjon që qe aktor i yni.
25. Titulli i Byron.
27. Në radhë të parë.
31. Emri i Amundsen.
36. Moore aktore.
39. Pishtarë pa pishë.
41. Gjysmë vatani.
43. Rruga e Molnar.
45. Një fazë gjumi.
47. Inicialet e Redford.
48. Në krye të notarëve.
49. Inicialet e Reitman.
51. Unë dhe ti.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

34. Neill i Jurassic park.
35. E bukura e belle epoque.
37. Qe mbreti i elfëve
39. Farrow, aktore
40. Hagen rocsktar
41. Walter i Kush do ta vrasë Charley Verrik
45. Në fund majtas
46. Mund të preken nga morbusi i Basedow
47. Ad… për të ngarkuarin me punë
48. Loach regjiosor

VERTIKAL
2. Ishin grekët në trojë
3. Ishin palate të beut
4. Goodëin, ndihmësi i Nero Wolfe
5. Pak sinqeritet
6. Personazhet e Charles Schulz.
7. Kompozoi Mefistofele

8. Në radhë të parë.
9. Qytet zviceran
10. Në krye të kryesisë
11. Ughi violinist
13. Carlos që qe pilot i Formula 1
15. Ekstreme në muzg
18. Inicialet e Steinbeck
22. Gruda, "Njeriu me top"
23. Eshtë X ajo e sulmit
24. Paradhoma e parajasës
28. Eshtë edhe ai i luftës
29. Janë edhe ato të cirkut
31. Mbarojnë fare
32. Inicialet e Reed, aktor
34. Të parët në sondazh
36. Eshtë taksa
38. Një mund të jetë emërore
39. Një pjesë e marrëzisë
41. Gjysmë mimoze
42. Hundë kur s'jam unë
43. Skuadër greke
44. Lemper, këngëtare gjermane
46. Fundi i një akti

F E R M A N I T J N A

A K S I L O V A L E

R O N E P F R E N A T

A H I P O K R I T E T D

D E M O S T E N I I K E

D I K A S T E R E T N O R

A M A L I A I Z E N E A

D E L E R A E O E

A R I E P I T E T E T

I O R M A I D M A D H I

S R I R I E L I R E N

T E R R O R I A R E N A T

L U I S S P A M A L I A

A L K T R O B E R I A

P P E R I O D I K B N A

F I N A L J A A A R N

R E P A R T E T N S I A

T E R E K S I P N

P A R E T T R U K E T I

A R I T R E A L K U P A

S I F I T I M E T

T A N D E M N E R E U R

A H O T E L E T T R A U

J U K A T E R A R M

S T A R E T I K E T A T

A R M I K S T O L I T E

L I O A R O M I N A T

L O C A B A R E T L A

A B A T E R I T E A R

T R I M E R I T E A N E

A R T U R O U I M A T T

A R S E N E A A

A D A T M E T R I C

P A K T P I R A T E R I

K U A L I T E T I E P

L E C E P I N A T A

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46

47 48

17 1 8 4 2 4 13 1 13 1

18 3 1 4 18 3 17 13 1

8 1 10 10 10 1 3 1 6 12 6

3 1 10 2 3 6 14 1 12 2 4

13 3 5 4 2 8 4 1 12 4 2 4

15 9 6 15 1 12 4 6 6 3 3

17 2 4 5 12 2 14 17 5 1 4

8 1 7 6 3 1 10 1 2

15G 5 12 4 6 4 18 7 7 1 3

1 A 3 2 8 1 5 2 12 2

20Z 19 1 3 20 5 4 6 10 2 4

6 I 1 10 2 3 2 12 15 18 2 8
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