
(Në foto) Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
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HISTORIA E VRASJES

Pasi kreu 17 vite burg 
në Itali, prangoset në
Rinas Agron Lleshaj, u

dënua 18 vite në mungesë

Dy ministrat bisedime 3 ditore Greqi-Shqipëri

Kryeministrat Rama-Tsipras takim Kryeministrat Rama-Tsipras takim 
në prill për marrëveshjen e detitnë prill për marrëveshjen e detit

Blindohet Korça 
Bushati-Kotzias, sot 

diskutohet për “çamët” 
e minoritetin grek 

Nisi dje, në Korçë raundi i dytë i bisedimeve mes dy mini-
strave të Jashtëm të Shqipërisë dhe të Greqisë, përkatësisht 
Ditmir Bushati dhe  Nikos Kotzias. Koztias mbërriti dje, 
nën masa të rrepta sigurie, por u prit edhe ...
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ZBARDHET SKANDALI

KLSH: Zhduken pasuritë 
e krimit që u konfiskuan,

në vitet 2016-2017 u
“fshinë” 24 prona
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DEKLARATA

Basha: Rama shpenzoi
400 milionë lekë

fonde për makina luksi,
banditët në burg

DREJTORIA E  TATIMEVE LEHTESON PROCEDUREN,  JA SUBJEKTET QE PERFITOJNE

18 MIJE BIZNESE DEBITORE, 
TATIMI PAGUHET ME KESTE

Nga ANDI BUSHATI 

Debati i fundit për mënyrën e 
arrestimit të deputetëve është 

një provë më shumë se Edi Rama ka 
manovruar në mënyrë brilante gjatë 
procesit Vijon në faqen 21

Rama, pehlivani
 i reformës 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 22

Nga VETON SURROI 

Në dy kilometra e gjysmë katrorë 
të “tokës së askujt”, ku u vra 

Oliver Ivanoviqi, nuk sundonte një 
shtet. Sundonin nënkontraktuesit 
kriminelë...

Vrasja në 
tokën e askujt

Opinioni
 Ditësi

Nga DARINA TANUSHI

Nga PAMELA ALIAJ

 

Kapen 6.5 kg heroinë 
në Greqi e Mal të Zi,
në Itali sekuestrohen

217 kg marijuanë 

EMRAT E TE NDALUARVE
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Naftëtarët e Ballshit
përplasen me policët:
Na ktheni në punë,

duam pagat e pa marra
Në faqen 8

“TE HENEN DREJT TIRANES”

Tre hapat që duhet të ndjekin njësitë tregtare për të dalë nga lista e zezë 
dhe për t’i shpëtuar bllokimit me forcë të llogarive dhe pasurive

Në faqen 6

Një tjetër çift i njohur në pritje të fëmijës, Ilda Bejleri superseksi

Olsi Klosi: Kush është vajza që më rrëmbeu zemrën

Suplement

Flet menaxheri  i Ledri Vulës: Era iku, por do keni një surprizë më 17 
ritur ta kuptoj me kalimin 
e kohës. Sa kalon koha, më 
e rëndësishme bëhet.Në 
faqen tënde në “Instagram” 
fansave dhe jo vetëm la 
shumë përshtypje postimi 
i bërë. Kujt i është bërë 
dedikimi “Pasuria ime je 
ti”?Personit të ...

Më në fund pyetja që të 
gjitha vajzat fanse të 

tuat do të donin ta dinin: 
A është e vërtetë që ka 
hyrë një person i rëndë-
sishëm në jetën e Olsit? 
Po, është 1 person shumë 
i rëndësishëm që kam ar-

N
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SHQIPERI-GREQI
BISEDIMET

Nisi dje, në Korçë raun
di i dytë i bisedimeve
mes dy ministrave të

Jashtëm të Shqipërisë dhe të
Greqisë, përkatësisht Dit-
mir Bushati dhe  Nikos Kot-
zias. Koztias mbërriti dje,
nën masa të rrepta sigurie,
por u prit edhe me lule në qy-
tetin shqiptar. Hoteli "Life
Galery" ku nisën bisedimet
dhe ku u vendos delegacioni
grek, gjithashtu, ruhet me
masa të forta. Bisedimet
kanë nisur dhe do të zhvil-
lohen deri në fund pa pran-
inë e mediave, duke ruajtur
formatin e takimit të parë të
Kretës, mes dy ministrave
dhe vetëm në fund, pra ditën
e diel ata do të dalin me një
deklaratë. Sipas axhendës së
cituar nga Report TV, mëso-
het se kryeministri Tsipras
i ka kërkuar Kotzias që të
kthehet nga Korça me një
marrëveshje të dakordësuar
gati për t'u firmosur në mua-
jin prill në takimin që pritet
të zhvillojë me kryeminis-
trin Edi Rama. Takimi dje,
nisi rreth orës 15:00 në qyte-
tin e Korçës dhe do të disku-
tohen çështje, të cilat tash-
më janë të njohura për të
gjithë qytetarët e dy sh-
teteve. Mësohet se dje, gjatë
pasdites është diskutuar në
lidhje me pretendimet sh-
qiptare për çështjet që ajo
mendon se kërkon një
përgjigje nga pala greke, siç
janë ato për pronat e kishës
ortodokse dhe statusi i tyre
aktual. Gjatë ditës së sotme,
në tryezën e bisedimeve do
të jenë problematikat e lis-
tuara nga komuniteti grek
që jeton në jug të vendit. Po
ashtu gjatë ditës së sotme,
pala shqiptare do të kërkojë
heqjen e pengesave për
lëvizjen në kufi të çamëve
drejt Greqisë. Kryeministri
grek ka kërkuar që deri në
muajin prill të mund reali-
zohet firmosja e mar-
rëveshjes për shelfin konti-
nental që njihet si kufiri de-
tar mes dy shteteve. Ndërko-
hë, para takimit të Korçës
dhe pas atij të Kretës, tonet
mes palëve janë ulur,
veçanërisht këto janë dukur
në qëndrimet e mbajtura
nga Kotzias, i cili sa i takon
ligjit të luftës ka thënë se ky
nuk është një problem me
Shqipërinë. Ndërsa qeveria
shqiptare e dha sinjalin e saj
që me miratimin në një nga
mbledhjet e qeverisë të ven-
dit, ku do të ndërtohen
varrezat e ushtarëve grekë
të rënë gjatë luftës. Në prag
të takimit, dy homologët Dit-
mir Bushati dhe Nikos Kot-
zias janë shprehur opti-
mistë për marrëveshje në
fund të këtij procesi bised-
imesh me dy shteteve. Në

përfundim të takimit të
parë, në Kretë, dy ministrat
hartuan një deklaratë, ku
theksohej: "Gjatë bisedimeve
që u realizuan në një mjedis
miqësor dhe konstruktiv, u

bë një punë esenciale. Të dy
palët pranuan rëndësinë që
ka dialogu për zgjidhjen e
çështjeve të mbetura pezull
dhe ranë dakord për hapa të
mëtejshëm që duhet të reali-

Blindohet Korça, nisin bisedimet 3 ditore mes dy ministrave të Greqisë e Shqipërisë

Bushati-Kotzias, sot diskutohet
për "çamët" dhe minoritetin grek
Rama-Tsipras takim në prill për marrëveshjen e detit

"Shqipëria mbetet e interesuar për harmoni etnike"

Kritikat e Rusisë për Ramën, Ministria
e Jashtme: Keqardhje, janë keqinterpretime
Ministria për Europën

dhe Punët e Jashtme
të Shqipërisë ka reaguar
pas deklaratës së Minis-
trisë së Jashtme ruse, e
cila tha se deklaratat e
Ramës për miratimin e
gjuhës shqipe në Maqedo-
ni provokojnë marrë-
dhëniet ndëretnike. Nëpë-
rmjet një reagimi në rrje-
tin social, "Tuitter", Min-
istria e Jashtme e Sh-
qipërisë thotë se Shqipëria
mbetet e interesuar për
harmoni etnik, stabilitet
dhe prespektivë euroat-
lantike të Ballkanit Perën-
dimor. Ministria thotë se
shpreh keqardhje për ke-
qinterpretimet që Minis-
tria e Jashtme e Rusisë i
ka bërë deklaratave të
kryeministrit Rama. "Në
përgëzojmë miratimin e
ligjit pasi ajo përmbush
një nga angazhimet sipas
marrëveshjes së Ohrit",-

zohen me qëllim që të arri-
hen rezultate pozitive mbi
bazën e vlerave dhe rregul-
lave europiane dhe në dobi
të të dy vendeve dhe popu-
jve të tyre".

ILIR META
Presidenti Ilir Meta priti dje, në një takim "vëllazëror",
siç e quan ai, kreun e Partisë Demokratike Shqiptare

në Preshevë, z.Ragmi Mustafa. Meta tha se i
shprehu mbështetjen e tij maksimale për trajtimin e

kërkesave të shqiptarëve në Luginë, për arsim,
punësim e shërbime. "Shqiptarët në Preshevë nuk do

të ndihen kurrë vetëm",-tha Meta.

Takimi

thuhet në reagim. Një ditë
më parë, Ministria e Jasht-
me e Rusisë reagoi për dek-
laratën e kryeministrit të
Shqipërisë, Edi Rama më 14
janar, sipas të cilit Partia
Socialiste ka kontribuuar
për krijimin e Ushtrisë Çlir-
imtare të Kosovës (UÇK) si
dhe kontributin vendimtar
të kësaj partie për mira-

timin e ligjit për për-
dorimin e gjuhëve nga Ku-
vendi i Republikës së
Maqedonisë. Ministria e
Jashtme ruse tha se këto
deklarata konfirmojnë
"qëllimin e z.Rama që të
vazhdojë të promovojë
platformën famëkeqe të Ti-
ranës, të cilën ai ndihmoi
për ta hartuar.

MANASTIRI
"Nuk është hera e parë
që Manastiri, qyteti i
kongresit historik të
gjuhës shqipe dhunohet
qëllimisht e në mënyrë të
papranueshme nga akte
të cilat kërkojnë të
mbjellin urrejtje, përçarje
e të nxisin tensione mes
komuniteteve",- thuhet
në një reagim të MEPJ.

Marrëveshja me Greqinë, të
hënën rinisin gërmimet në Jug
për varret e ushtarëve grekë

Në 22 janar fillojnë në fshatin Dragot të Tepelenës
gërmimet për gjetjen dhe identifikimin e eshtrave

të ushtarëve grekë të rënë gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Bëhet fjalë për një proces që është rrjedhojë e mar-
rëveshjes së shkurtit 2009, mes qeverive shqiptare e
greke të asaj kohe, e emërtuar "Marrëveshja mbi bash-
këpunimin ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH dhe
qeverisë së Republikës së Greqisë mbi kërkimin, zh-
varrimin, identifikimin dhe varrimin e ushtarakëve
grekë të rënë në luftë, në Shqipëri, gjatë luftës greko-
italiane të vitit 1940-1941 dhe ndërtimin e vendprehjes
për ta në territorin e RSH". Burime diplomatike i thanë
"Javanews" se gërmimet aktuale kryhen në kuadrin e
ndërtimit të dy vendprehjeve (varrezave) që parashikon
marrëveshja e mësipërme, përkatësisht në Këlcyrë dhe
në Bularat. Këto burime insistuan në faktin se nuk ka
asnjë devijim nga marrëveshja e vitit 2009 dhe se nuk do
të ketë asnjë varrezë të re, përveç vendprehjeve të për-
caktuara në atë marrëveshje. Të njëjtat burime njof-
tojnë se me insistimin e palës shqiptare, është përfshirë
në procesin e kërkimit dhe identifikimit të eshtrave të
ushtarëve grekë, edhe një ekspert amerikan i identi-
fikimit. Mësohet se ky ekspert ka një përvojë të gjatë në
kërkime të kësaj natyre, përfshirë gërmimet dhe iden-
tifikimin e të vrarëve të luftës në Bosnje.

Dy ministrat e
jashtëm, Ditmir
Bushati dhe
Nikos Kotzias

Hoteli ku po zhvillohen
bisedimet Bushati-Kotzias
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Ambasadori i SHBA i përgjigjet opozitës: "Kushtetuta dhe ligji janë të qarta"

Letra e Kryemadhit, reagon Lu:
Për prokurorin mbështesim OPDAT
Rama: SHBA rrëzon leximin shqip-shqup të Kushtetutës

Darina Tanushi

MONIKA KRYEMADHI
"Sjellja arrogante e mazhorancës ka minuar rëndë
dialogun politik dhe veprimi më i fundit i zgjedhjes në
mënyrë të njëanshme të kryeprokurorit të përkohshëm
vetëm me 69 vota të maxhorancës, kur duhet të
votohej së paku me 3/5 e anëtarëve të Kuvendit, në
shkelje të hapur të Kushtetutës e të ligjit, ishte një
veprim kulmor",-shprehej në letër Kryemadhi.



Kreu i Grupit të LSI i kundërpërgjigjet ambasadorit të SHBA

Vasili: "Venecia" ka folur qartë,
asnjë mision i huaj nuk del mbi të



Kreu i Grupit të PS-së: Jemi në një linjë me SHBA

Balla: PD-LSI po krijojnë aleancë
për të penguar reformën në drejtësi

Ambasadori i Shteteve
të Bashkuara të
Amerikës, në Tiranë

Donald Lu i ktheu dje, një
përgjigje të qartë letrës së
dërguar një ditë më parë nga
kryetarja e LSI-së, Monika
Kryemadhi në lidhje me pa-
ketën e ndryshimeve kush-
tetuese që u propozua nga
opozita. Përmes një mesazhi
në "Facebook", Lu u shpreh
dje: "Kushtetuta dhe Ligji
për prokurorinë janë të qar-
ta. Ambasada e SHBA mbë-
shtet opinionin ligjor të që
OPDAT dhe EURALIUS i ka
dhënë parlamentit". Dek-
larata e ambasadorit të
SHBA vjen pas propozimit të
opozitës për ndryshimin e
Kushtetutës në mënyrën se
si mund të zgjidhet proku-
rori i përkohshëm, duke për-
caktuar edhe shkarkimin e
Arta Markut. Deputetë të PD
dhe LSI kanë mbledhur fir-
mat për të ndryshuar Kush-
tetutën dhe ligjin, në bazë të
të cilit zgjidhet Prokurori i
Përgjithshëm. Në propoz-
imet e tyre, rreth 50 deputetë
të opozitës kërkojnë t'i jepet
fund antikushtetutshmërisë
së zgjedhjes së kryeproku-
rorit. Amendamenti parash-
ikon zgjedhjen e kryepro-
kurorit të përkohshëm me 3/
5 e votave në Kuvend dhe t'i
nënshtrohet vetingut, de-
risa të ngrihet KLP. Men-
jëherë pas reagimit të am-
basadorit Donald Lu u
shpreh edhe kryeministri
Edi Rama. Edhe ai përmes
një postimi në rrjetin social
"FB" u shpreh: Përkthimi sh-
qip-shqip i SHBA rrëzon
përsëri leximin shqip-shqup
të Kushtetutës për drejtës-
inë. Shumë keqardhje dhe
pak shpresë për reflektim".
Ndërsa një ditë më parë, në
një letër të gjatë kryetarja e
LSI-së, Monika Kryemadhi i
shprehu dy ambasadorëve të
rëndësishëm në Shqipëri,
Donald Lu dhe Romana
Vlahutin qëndrimin e par-
tisë që ajo përfaqëson për
këtë amendament dhe sjell-
jen e maxhorancës. "Sjellja
arrogante e mazhorancës
ka minuar rëndë dialogun
politik dhe veprimi më i fun-
dit i zgjedhjes në mënyrë të
njëanshme të kryeproku-
rorit të përkohshëm vetëm
me 69 vota të maxhorancës,
kur duhet të votohej së paku
me 3/5 e anëtarëve të Kuven-
dit, në shkelje të hapur të

Kushtetutës e të ligjit, ishte
një veprim kulmor. Kjo, gjith-
ashtu, ka ulur mjaft besimin
e qytetarëve te reforma në
drejtësi pasi kredoja e kësaj
reforme ishte paanësia, pro-
fesionalizmi dhe jo kapja
politike",- thuhet në letrën e
firmosur nga Kryemadhi,
për Donald Lu e Romana
Vlahutin. "Reformën që vo-

tuam me 140 vota dhe 7 ligjet
e paketës së reformës në
drejtësi, nëpërmjet garan-
cisë tuaj si BE dhe SHBA, ne
si LSI i votuam pa asnjë mëdy-
shje. Partia Demokratike ish-
te ajo e cila nuk votoi disa
prej ligjeve dhe koha tregoi
që konstatimet e tyre ishin
të drejta",-i shkruante në
letër, Kryemadhi dy ambas-

adorëve. "Në këto momente
delikate për të ardhmen eu-
ropiane të Shqipërisë, roli
juaj është shumë i rëndë-
sishëm për krijimin e një
klime politike të re që largon
konfliktualitetin dhe kon-
solidon kulturën e zbatimit
të ligjit dhe veçanërisht të
reformës në drejtësi",-thu-
hej në letër.

Kryetari i Grupit Par
lamentar të LSI-së,

Petrit Vasili iu referua Ko-
misionit të Venecias për
çështjen e kryeprokuror-
it, pas reagimit të ambas-
adës së SHBA-së. Sipas tij,
"Komisioni i Venecias ka
folur qartë në shqip dhe
në anglisht për çështjen e
kryeprokurorit. Komisio-
ni i Venecias ka kërkuar
1.Konsensus 2.Përjash-
timin e emërimeve tërë-
sisht politike. Çfarë
kërkon Komisioni i Vene-
cias kërkon edhe opozita
sot". "Kush "harron" qëlli-
misht Komisionin e Vene-
cias dhe bëhet bashkautor
i një faji të rëndë kush-
tetues, shkatërron për-
fundimisht reformën në
drejtësi dhe legjitimon
kapjen e saj nga krimi dhe
trafiqet",-u shpreh Vasili.
"Komisioni i Venecias ka
folur qartë, asnjë komi-
sion ligjesh i kapur apo më
keq akoma ndonjë mision
i huaj nuk mund të dalë
mbi Komisionin e Vene-

Kreu i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla tha
dje, se PS është në një linjë me SHBA-në sa i përket

amendamentit të opozitës për ndryshimet në Kushtetutë
dhe pikën për zgjedhjen e kryeprokurores, "Ne jemi në
një linjë me SHBA sa i përket amendamenteve të
opozitës dhe mendoj se PD-LSI po krijojnë një aleancë
për të penguar reformën në drejtësi"- tha ai, gjatë një
interviste në News 24. Në lidhje me propozimin e PS-
së për ndryshimet në Rregulloren e Kuvendit dhe
konkretisht për pikën që ka të bëjë me riformulimin
e mënyrës së kërkesës nga ana e prokurorisë për ar-
restimin e një deputeti, Balla tha se PS nuk ka asnjë
barrierë për imunitetin e deputetëve dhe ndryshimet
bëhen, pasi nuk janë reflektuar rekomandimet e BE
dhe KE për funksionimin e rregullores së Kuvendit.
"Ka ca njerëz që nuk e kanë për turp të gënjejnë siç
është Basha apo Kryemadhi. Rëndësi ka çfarë men-
dojnë partnerët tanë për këto ndryshime, siç janë
mendimi i SHBA dhe BE. Një kopje të draftit ne do ia
nisim EURALIUS dhe OPDAT. Sot duhet të miratohej
drafti që do i shkojë seancës për kodin e etikës. Basha
gënjen, pasi ende nuk ka lexuar draftin. Ai thotë se
ne po bëjmë ligj për të ngritur barriera për hetimin e
deputetëve, por kjo nuk është e vërtetë. Për rreg-
ulloren e Kuvendit ne jemi bazuar në kod dhe ne shte-
tet e tjera"- tha Balla.

cias që është institucioni më
autoritar në nivel botëror
dhe të cilin e kanë falënderu-
ar të gjithë për reformën në
drejtësi në Shqipëri; e kanë
falënderuar edhe në shqip
edhe në anglisht",-theksoi
Vasili. Ai solli dje, në vëmend-
je dhe qëndrimet e Komision-
it të Venecias të mbajtura në
atë kohë për Prokurorin e
Përgjithshëm. "Nuk ekzis-
ton një model i vetëm për
zgjedhjen e tyre; njëkohë-
sisht, është e dëshirueshme

qe këto emërime te rëndë-
sishme te kenë një shkalle
te gjere konsensusi dhe
(nese kjo arrihet) pa kom-
promentuar cilësitë e kan-
didatit te suksesshëm. Përf-
shirja e KLP dhe KED ne
procesin e emërimit përbën
një garanci për përjash-
timin e emërimeve tërë-
sisht politike te PP dhe ILD
edhe ne një situate ku shu-
mica qeverisëse kontrol-
lon 3/5 e votave ne parla-
ment",-u shpreh Vasili.

PROTESTA
Kryeministri Edi Rama
dhe ministri i Jashtëm
Ditmir Bushati nuk do të
jenë në Tiranë gjatë javës
së ardhshme kur opozita
do të bëjë përgatitjet e
fundit për protestën e 27
janarit. Rama dhe Bushati
pritet të nisën që të hënën
e 22 janarit drejt qytetit të
Davosit, në Zvicër, ku do
të zhvillohet ‘Super-
Forumi’ Ekonomik. Ata
para-shikohet të kthehen
në Tiranë mbrëmjen e së
premtes ose mëngjesin
e së shtunës,
më 27 janar.

Taulant Balla

Ambasadori i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës,
në Tiranë Donald Lu
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PROTESTA
OPOZITA

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, akuzoi dje
qeverinë "Rama" për

abuzime me pushtetin dhe
bashkëqeverisje me banditë
dhe krimin e organizuar. Sipas
tij, kryeministri Rama shpen-
zon 400 mln lekë fonde për
makina luksi, ndaj apeloi që
pushtetarët e korruptuar të
dalin para drejtësisë sipas tij,
të pakapur nga qeveria. Nga
Berati, z.Basha ftoi dje qyteta-
rët të marrin pjesë në pro-
testën e 27 janarit për t'i dhënë
vetes një shans që të zgjedhin
të lirë një qeveri që punon për
qytetarët dhe jep llogari para
tyre. Basha tha se për shkak
të aleancës së Edi Ramës me
krimin, ai ka braktisur dety-
rimet ndaj shqiptarëve, duke
punuar vetëm për pasurimin
dhe pushtetin e vet. Kreu i
opozitës iu referua rastit fla-
grant, kur një mësuese e
sëmurë me kancer pohoi për-
ballë Ramës atë që opozita ka
denoncuar prej kohësh, mu-
ngesën e ilaçeve në spitalet
publike. "Nuk gjeti kurajën t'i
thoshte se përse ka 400 mil-
ionë lekë fond për makina luk-
si dhe s'ka lekë për të blerë il-
açet e sëmurëve me kancer.
Përse nuk paguhen 50 milionë
euro taksa nga ARMO në një
vit dhe nga ana tjetër u thotë
1200 kryefamiljarëve, 1200 naf-
tëtarëve 'dilni në asistencë so-
ciale'. Është fare e thjeshtë,
nuk ndjen asnjë përgjegjësi
për asnjë shqiptar. Kjo nuk
është më qeveri. Kjo është një
bandë", - tha Basha. Për të
treguar se paratë nga taksat
e shqiptarëve nuk investohen
në shëndetësi, arsim apo për
të hapur vende pune,
por për të pasuruar
Edi Ramën, kreu i
opozitës iu referua
parave që paguhen në
një vit për koncesio-
net apo u falen
klientëve të ARMO-s
nga taksat e
papaguara. "140 mil-
ionë, 90 do t'ua japë 3 vetave,
50 ia ka dhënë Besos dhe do ta
ndajë ai me Beson. Edi Rama,
3 oligarkë dhe Beso. 5 veta, 140
milionë euro", - tha Basha.
Kreu i PD-së u bëri thirrje
qytetarëve në mbarë vendin që
të marrin pjesë në protestën e
27 janarit për t'i
treguar pakicës
qeverisëse se aleanca
e shumicës nuk pajto-
het me krimin dhe se i
do pushtetarët e kor-
ruptuar para drejtë-
sisë së pakapur nga
qeveria. "Ne shkojmë
atje me një objektiv të
qartë. Banditët në burg dhe jo
në qeveri, sepse vendi nuk po
qeveriset, por po sundohet nga
një bandë. Le t'i themi rinisë
së Beratit në radhë të parë dhe
çdo qytetari e çdo qytetareje
të Beratit, se largimi nuk ësh-
të alternativë, se alternativa
e vetme dhe hapësira e vetme

27 janari, PD-LSI grupe të përbashkëta pune për përgatitjet e protestës

Basha: Rama 400 mln lekë fonde
për makina luksi, banditët në burg
"Vendi nuk po qeveriset, por po sundohet nga një bandë"

është hapësira e lirisë për t'u
shprehur dhe për t'u dëgjuar
më 27 janar", - u shpreh kreu i
PD-së, Lulzim Basha.  Po dje,
z. Basha publikoi në rrjetet so-
ciale një video në kuadër të
përgatitjeve të opozitës për
protestën e 27 janarit, që do të
mbahet në Tiranë. Basha fton

qytetarët të mbështesin pro-
testën, ndërsa akuzon kryem-
inistrin Rama se ka bërë ligj
për të mbrojtur deputetët e ko-
rruptuar. Në mesazhin që
përcjell përmes videos, Basha
gjithashtu akuzon Ramën se
ka vendosur dy standarde, një
për vete dhe një për qytetarët,

ndërsa shpreh bindjen se më
27 janar, shqiptarët do t'i
thonë 'ndal' këtij modeli. Në
PD dhe LSI janë ngritur dy
grupe pune për të përgatitur
protestën. Nga PD është Sek-
retari për Burimet Njerëzore,
Fatbardh Kadilli dhe kreu i
FRPD-së, Belind Këlliçi që

janë duke u marrë me deta-
jet mbi të cilat do të organi-
zohet protesta. Nga LSI ësh-
të Sekretari i Përgjithshëm,
Endrit Brahimllari, krerët e
degëve, drejtuesja e LRI-së,
Floida Kërpaçi dhe një grup
deputetësh që merren me
pjesën e protestës.

Valentina Madani

Berisha: Shqiptarët
të protestojnë

kundër narkoshtetit
Ish-kryeministri Berisha

reagoi pas propozimit të PS
për ndryshimet në rreg-
ulloren e Kuvendit. Sipas tij,
kryeministri Rama pasi
mori kryeprokuroren, tani
kërkon të marrë edhe
kryegjykatësin, duke e kthy-
er drejtësinë në një degë të
ekzekutivit që kontrollohet
nga ai. Rama për këtë qëllim
me shpejtësi po ndryshon
rregulloren e parlamentit,
sipas të cilës tani e tutje do
të jetë ai vetë që do vlerësojë
provat e drejtësisë për depu-
tetin e radhës dhe mbi bazën
e vlerësimit të tij, do të ven-
dosë për ose kundër ar-
restimit të tij. Kështu ai, ek-
speriencën e suksesshme me
rastin 'Tahiri', në të cilin i
vuri drejtësisë kufirin te tha-
na, tani do ta shndërrojë në
ligj të vendit", theksoi
z.Berisha. Sipas tij, me këtë
vendim Rama realizon plotë-
sisht përpjekjen e tij
trevjeçare për shndërrimin
e drejtësisë në një degë të
ekzekutivit të varur prej tij.
Tani e tutje do të jetë ai dhe
vetëm ai që do të përcaktojë
se cili imunitar meriton të
arrestohet dhe cili nuk
mund të arrestohet. "Kjo ësh-
të forma më ekstreme e
përqendrimit të të gjitha
pushteteve në një dorë, një
përqendrim i tillë ka ekzis-
tuar vetëm në diktaturën
hoxhistë të etërve të tij bar-
barë, ekziston vetëm në Ko-
renë e Veriut! Kjo situatë
dramatike ka vetëm një sh-
kak kryesor, indiferencën e
njerëzve të mirë. Apeli im për
shqiptarët është ta shndër-
rojmë 27 janarin në ditën e
flakjes së indiferencës, ditën
e ngadhënjimit tonë mbi
narkoshtetin e Noriegës",
shprehet z.Berisha.

27 janari, kryetarja e LSI takime në Tiranë

Kryemadhi: Atë që s'e bënë dot
otomanët për 500 vjet, po e bën Rama
Kryetarja e LSI, Monika

Kryemadhi, u bëri dje
thirrje shqiptarëve që t'i
bashkohen protestës opozi-
tare të 27 janarit. Gjatë një
takimi me anëtarët dhe
simpatizantët e LSI-së në
njësinë 1, Kryemadhi duke
iu referuar axhendës së
qeverisë, duke e shpallur
2018-n si Viti i Skënderbeut,
u shpreh se atë që nuk ua
bëri pushtimi otoman sh-
qiptarëve, po ua bën qever-
ia "Rama" duke i lodhur.
"Ne vitin 2018-të e kemi
shpallur Vitin e Skënder-
beut. Skënderbeu është
Heroi ynë Kombëtar dhe
me figurën e tij jemi rritur
të gjithë ne, për vlerat dhe
luftën që ai bëri për Sh-
qipërinë. Por ne sot jemi
në një dilemë shumë të
madhe. Sot, 500 vjet pas
pushtimit otoman, pas 50
viteve diktaturë dhe pas 27
viteve tranzicion, jemi në
diskutim nëse Shqipëria

do të jetë një vend evropian
apo një vend pa identitet.
Unë jam e bindur se çdo sh-
qiptar aspiron dhe lufton
çdo ditë për të qenë sa më
shpejt anëtarë të BE-së. Kjo
është sfida që kanë sh-
qiptarët, jo klasa politike
shqiptare. Po të jetë për
qeverinë shqiptare, Sh-
qipëria nuk do ishte kur-
rë ajo që është sot. Sh-
qipëria nga një vend që ek-
sportonte stabilitet, ek-
sporton sot destabilitet.
Nga një vend që harmon-
inë fetare e kishte vlerë,

sot e ka kthyer në një
krizë konflikti. Sot sh-
qiptarët janë më të varfër,
më të pangrënë, janë më
pak nën vëzhgimin e
shëndetësisë,  janë më
pak të ditur,  sot sh-
qiptarët ndihen më të
lodhur se asnjëherë
tjetër. Ajo që nuk i lodhi
shqiptarët nga otomanët,
apo luftërat, po i lodh
qeveria shqiptare. Objek-
tivi ynë është për një Sh-
qipëri të barabartë për të
gjithë shqiptarët", theksoi
zj.Kryemadhi.

AKUZA
"Sot 500 vjet pas pushtimit
otoman, pas 50 viteve
diktaturë dhe pas 27 viteve
tranzicion, jemi në diskutim
nëse Shqipëria do të jetë një
vend evropian, apo një vend
pa identitet", tha Kryemadhi.

VIDEOJA

AKUZA
"140 milionë, 90 do t'ua
japë 3 vetave, 50 ia ka
dhënë Besos dhe do ta
ndajë ai me Beson. Edi
Rama, 3 oligarkë dhe
Beso. 5 veta, 140 milionë
euro", - tha kreu i PD-së.

LIGJI
Z.Basha publikoi dje një
video ku fton qytetarët të
mbështesin protestën,
ndërsa akuzon z.Rama se ka
bërë ligj për të mbrojtur
deputetët e korruptuar. Basha
shpreh bindjen se më 27
janar shqiptarët do t'i thonë
'ndal' këtij modeli.

GRUPET E PUNËS
Në PD dhe LSI janë
ngritur dy grupe pune për
të përgatitur protestën.
Nga PD është Sekretari
për Burimet Njerëzore,
Fatbardh Kadilli dhe kreu
i FRPD-së, Belind Këlliçi
që janë duke u marrë me
detajet mbi të cilat do të
organizohet protesta.
Nga LSI është Sekretari i
Përgjithshëm, Endrit
Brahimllari, krerët e
degëve, drejtuesja e LRI-
së, Floida Kërpaçi dhe
një grup deputetësh që
merren me pjesën e
protestës.

Gjatë një seance
parlamntare

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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Nënkomisioni ad hoc
që do të përzgjedhë
kandidatët jogjyqtarë

dhe joprokurorë për Këshil-
lin e Lartë të Gjyqësorit dhe
atë të Prokurorisë zhvilloi dje
mbledhjen e tij të parë të kos-
tituimit. Seleksioni i parë i
kandidaturave do të nisë
ditën e hënën, për të prodhuar
listën që do t'i përcillet Parla-
mentit. Opozita theksoi se
Kushtetuta parashikonte që
kandidatët të mos kishin fil-
tra dhe pengesa parapar-
lamentare, ndërsa mazhoran-
ca akuzoi palën tjetër se po
përpiqet të baltosë procesin.
Në lidhje me kandidatët
jogjyqtarë dhe joprokurorë
për KLGJ dhe KLP, demo-
kratët i dërguan edhe një
raport zyrtar kryeparlamen-
tarit Ruçi. Sipas raportit, lis-
ta e hartuar nga sekretari i
Përgjithshëm i Kuvendit
përmban kandidatë të skual-
ifikuar nga ONM. PD nënvi-
zon se numri i kandidaturave
të vlefshme është më pak se
trefishi i numrit të vendeve
vakante, që sipas demo-
kratëve, eliminon konkur-
rimin. Nënkomisioni ad hoc
do të mblidhet sërish ditën e
hënë, ku do të bëhet selek-
sionimi i kandidaturave për
të prodhuar listën e kandi-
datëve që do të përcillet në
fund në Kuvend. Lista për 5
anëtarë jogjyqtarë dhe 5 jo-
prokurorë. Anëtarja e majtë,
Ferhati, akuzoi Bylykbashin
se po synon të baltosë proces-
in, ndërsa Hysi tha se raporti
i PD është i djallëzuar. "Po
synoni të baltosni procesin.
Po paragjykoni procesin dhe
po cenoni në publik integrite-
tin e kandidatëve. Gjoncaj ka
qenë Sekretar i Përgjithshëm
te Ministria e Transporteve
me ministër Bashën. Ka qenë
drejtor me Metën kryemi-
nistër. Tani është edhe me z.
Ruçi. Pra, qenka i të gjithëve",
tha deputetja e PS-së Ferhati.
Kurse deputetja e PS-së, Hysi
deklaroi: Raporti i PD, i djallë-
zuar dhe disinformues. Nën-
kryetari i komisionit Ad-hoc
Oerd Bylykbashi gjatë fjalës
së tij iu kundërvu deputetëve
socialistë se këta të fundit
kërkojnë që të çojnë si kandi-
datura personat që duan. Ai
theksoi se kriteret sh-
trënguese cenojnë procesin.
"Filtrimi, me qëllim kapjen e
kandidaturave. Kërkoni të
çoni kandidatët që doni ju.

Kriteret shtrënguese cenojnë
procesin. Sekretari i Kuven-
dit ka shkelur Kushtetutën",
tha Bylykbashi.
LETRALETRALETRALETRALETRA

PD-ja i dërgoi dje një letër

kryetarit të Kuvendit,
Gramoz Ruçit sa i takon pro-
cesit të përzgjedhjes së
anëtarëve për Këshillin e
Lartë të Gjyqësorit dhe
Këshillin e Lartë të Prokuror-

isë. Në shkresën që kryetari
i grupit parlamentar të PD-
së, Edmond Spaho, i dërgoi
kryeparlamentarit Ruçi,
theksi vihet tek parreg-
ullsitë në procesin e
përzgjedhjes së 5 anëtarëve
jomagjistratë për KLGJ dhe
KLP. Letra e firmosur nga
deputeti Spaho rendit një
sërë akuzash se mazhoran-
ca po shkel Kushtetutën dhe
sipas tyre synon kapjen e
drejtësisë. Sipas PD, për
KLGJ dhe KLP janë pranu-
ar si të kualifikuar disa kan-
didatë, të cilët janë skuali-
fikuar nga Operacioni
Ndërkombëtar i Monitorim-
it. Në shkresë, PD shpreh
shqetësimin se mazhoranca
po shkel Kushtetutën dhe po
përdor strategji për të kapur
drejtësinë. Po ashtu, PD
shprehet se mazhoranca ka
injoruar opinionin e ndërko-
mbëtarëve pasi ka kuali-
fikuar kandidatë që i ka
skualifikuar ONM. "Po dër-
gojnë në KLGJ dhe KLP, in-
dividë që kanë shkelur ligjin
dhe nuk kanë paguar ta-
timet. Po dërgojnë në KLGJ
dhe KLP prokurorët,
gjyqtarët dhe hetuesit që
kanë shërbyer gjatë kohës së
komunizmit dhe kanë dënu-
ar njerëz për motive poli-
tike", thuhet në letrën e PD-
së. Gjithashtu, theksohet se
ONM ka konstatuar që shu-
mica e kandidatëve kanë niv-
el të ulët apo mesatar profe-
sional. PD i bën thirrje
mazhorancës që të ndalë pro-
jektin për kapjen e drejtësisë,
pasi po dëmton besimin tek
reforma në drejtësi.

Nis punën nënkomisioni ad hoc për KLP e KLGJ. Bylykbashi: Lista eliminon konkurrimin

PD, shkresë Kuvendit:
Parlamenti injoroi ONM

Spaho: PS të ndalë projektin për kapjen e drejtësisë
Valentina Madani

Hysi, Alibeajt: Bëra punën tuaj,
gratë punojnë më shumë

Këshilli i Mandateve dhe Rregullores së Kuvendit de
batoi dje në lidhje me Kodin e Etikës në Kuvend. PD

propozoi se kush deputet shkel Kushtetutën, duhet të
lërë mandatin e deputetit. "Ajo që shqetëson është kon-
statimi i OSBE, që thotë se grupe kriminale kanë qenë
suportues të deputetëve. Ata që kanë rekorde i kemi te
ligji i dekriminalizimit, po me këta deputetë çfarë do të
ndodhë, po me deputetët që marrin fonde publike çfarë
do të ndodhë? Pra, ky është shqetësimi. Propozimi ësh-
të që kur kryetari i Kuvendit, kur deputetët shkelin
Kushtetutën të lënë mandatin, të pastrohet parlamen-
ti", deklaroi. Qëllimi i Kodit të Etikës është kush shkel
Kushtetutën, të largohet nga parlamenti. Pastaj për
veshjen s'ka problem", tha z.Alibeaj. Kurse deputetja e
PS, Hysi iu drejtua Naços së LSI dhe Alibeajt të PD se
ka bërë edhe punën e tyre, ndërsa deputeti i LSI, sipas
saj, kishte sjellë vetëm një dokument bosh. "Ke sjellë
një dokument bosh. Kam bërë edhe punën tuaj, gratë
punojnë më shumë se burrat", tha Hysi. Nasip Naço
nuk replikoi me Hysin, por i kërkoi Ruçit që të shtyhet
miratimi i Kodit të Etikës. Ruçi nuk pranoi, duke i kuj-
tuar se nuk ka sjellë asnjë propozim.

SHKRESA
PD u dërgoi letër
drejtuesve të
institucioneve
shqiptare dhe
përfaqësive
ndërkombëtare në
Tiranë, duke i
vendosur në dijeni,
sipas tyre, për
parregullsitë e
vërejtura në procesin
e kandidimit për
anëtarët jomagjistratë
të KLGJ dhe KLP.

ARRESTIMI I DEPUTETËVE

Ruçi zihet ngushtë, PS-PD debat
për ndryshimin e Rregullores

Kërkesa e mazhorancës për të ndryshuar rregulloren
e Kuvendit dje shkaktoi debat në Këshillin e Man-

dateve. Me kërkesë të opozitës, kryeparlamentari Ruçi
hoqi nga rendi i ditës së Këshillit të Rregullores, Man-
dateve dhe Imunitetit propozimin e PS për ndryshimin e
rregullores së Kuvendit. Demokratët ngulën këmbë se
nuk ishin respektuar as afatet, as kalendari i punimeve.
Mazhoranca socialiste pranoi vërejtjet e opozitës në
Këshillin e Rregullores e Mandateve dhe u tërhoq nga
propozimi për të ndryshuar rregulloren e Kuvendit. Ven-
dimi u mor nga kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi pas
kërkesës së opozitës se drafti ishte futur në rend dite pa
u mbushur dy javë nga depozitimi i tij, siç parashikon
rregullorja e Kuvendit. "Unë e konsideroj të drejtë se ne
jemi Këshilli i Rregullores që atë që thotë, në qoftë se
opozita e ka këtë pretendim, jam dakord të hiqet nga
rendi i ditës, të plotësohen dy javë, nuk ka asnjë nxitim.
Sigurisht jemi vonë, por deri sa kemi vonuar dy vjet,
s'ka asnjë të keqe të rrimë edhe dy javë", deklaroi z.Ruçi.
Pavarësisht debatit politik, Këshilli i Mandateve vendo-
si që pas kërkesës së opozitës të mos e fusë në kalendar-
in e punimeve të Kuvendit nismën e saj për ndryshimin e
rregullores së Kuvendit, duke e shtyrë për një tjetër afat.

DEBATET NË KËSHILLIN E
MANDATEVE

EDUARD HALIMI: Ju si kryetar i Kuvendit nuk e fusni
dot në kalendarin e Konferencës së Kryetarëve.
Nuk e fusni dot, sepse do të kalojnë dy javë.
GRAMOZ RUÇI: Derisa kemi pritur dy vjet, le të
presim edhe dy javë. Jeni dakord ta heqim nga
rendi i ditës? Kush është dakord? Dakord,
miratohet.
ENKELEJD ALIBEAJ: Sa veta je ti këtu?
GRAMOZ RUÇI: 2, 4, 5!
ENKELEJD ALIBEAJ: Po këtej?!
GRAMOZ RUÇI: 5 me 5! Do të bëhen dy relacione.
ENKELEJD ALIBEAJ: Po si do të bëhen dy
relacione, s'quhet i miratuar pra!
GENT STRAZIMIRI: Rifillon mbledhja nga e para, të
miratohet në parim njëherë drafti dhe pastaj
kalojmë nen për nen.
GRAMOZ RUÇI: Ajo që i mungon pjesës së parë të
diskutimit, është hedhja në parim e Kodit të
Sjelljes. Atëherë, kush është dakordë 5 me 5.

MBLEDHJA
Nënkomisioni ad hoc do të mblidhet sërish ditën e hënë, ku do

të bëhet seleksionimi i kandidaturave për të prodhuar listën e
kandidatëve që do të përcillet në fund në Kuvend. Lista për 5

anëtarë jogjyqtarë dhe 5 jo prokurorë.

Një nga protestat e opozitës
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Të gjitha bizneset që
kanë detyrime të
papaguara tatimore

mund t'i shlyejnë ato me
këste. Shifra e bizneseve deb-
itore ndaj tatimeve në dhje-
tor të vitit të shkuar ishte
rreth 18 mijë. Nisma për pag-
esën e detyrimeve tatimore
me këste pritet të lehtësojë
financiarisht bizneset. Drej-
torja e Mbledhjes me Forcë
të Borxhit Tatimor, Borjana
Shaka tha se deri më tani
kjo administratë ka lidhur
1200 marrëveshje me sipër-
marrjen për pagesën e detyr-
imeve tatimore me këste.
"Për të lidhur një mar-
rëveshje me këste, tatimpa-
guesi pikë së pari duhet të
dokumentojë situatën e tij
financiare nga pikëpamja e
vështirësive, arsyet pse nuk
është paguar detyrimi dhe
mundësitë që janë krijuar
ose që do t'i krijohen për ta
shlyer këtë detyrim. Sigur-
isht, shumë e rëndësishme
është ndjekja e kësteve, pag-
esa e detyrimeve korrente
dhe pagesa në afatet e për-
caktuara. Aktualisht kemi
rreth 1200 marrëveshje me
këste. Edhe gjatë fushatës
kundër informalitetit janë
lidhur gjithsej 200 mar-
rëveshje me këste", - u
shpreh Shaka gjatë një in-
terviste në për "Scan".
MARRËVESHJAMARRËVESHJAMARRËVESHJAMARRËVESHJAMARRËVESHJA

Marrëveshja nënshkru-
het nga tatimpaguesi dhe
nga drejtori i Drejtorisë Ra-
jonale të Tatimeve vetëm
nëse tatimpaguesi paguan
menjëherë 20% të vlerës së
detyrimit, për të cilin lidhet
marrëveshja e pagesës me
këste. Në rastet kur nuk do
të lidhet marrëveshja, ad-
ministrata tatimore ndër-
pret masat e mbledhjes me
forcë të detyrimeve tatimore.
Për të lidhur marrëveshjen,
subjekti duhet të ndjekë tri
hapa. Hapi i parë është kërke-
sa me shkrim drejtuar Drej-
torisë Rajonale Tatimore nën
juridiksionin e së cilës është
regjistruar, ku të shpjegohen
rrethanat dhe arsyet pse
kërkohet të lidhet një mar-
rëveshje për pagesë me këste.
Në hapin e dytë, Drejtoria Ra-
jonale Tatimore brenda 10
ditëve njofton nëse kërkesa
pranohet apo refuzohet.
Ndërsa, në hapin e tretë, nëse
kërkesa pranohet, nënshk-
ruhet marrëveshja për pag-
esë me këste të detyrimeve
tatimore të papaguara. Kjo
marrëveshje nënshkruhet
nga tatimpaguesi dhe nga
drejtori i Drejtorisë Rajonale
të Tatimeve ose drejtuesi i
njësisë së ngjashme me të,
vetëm nëse tatimpaguesi
paguan menjëherë 20% të
vlerës së detyrimit, për të cil-
in lidhet marrëveshja e pag-
esës me këste. Ndërkohë,

Mospagesa e detyrimeve, njësive tregtare u bllokohen llogaritë nëse nuk lidhin marrëveshje

Bizneset debitore, 18 mijë subjektet
që përfitojnë pagesa me këste

Subjektet duhet të dokumentojnë gjendjen financiare

Ornela Manjani

Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve në rubrikën "Ta-
timet Këshillojnë" jep të
dhënat mbi borxhin tatimor,
se çfarë përbën ai, çfarë
ndodh në rastet kur nuk
paguhet borxhi tatimor, si

dhe masat që merren për
mbledhjen e tij. Në këtë ru-
brikë janë publikuar edhe
rastet kur mund të bëhet
marrëveshja për pagesën me
këste. "Nëse brenda 10
ditësh nga data e marrjes së

njoftimit për pagesë të detyr-
imeve tatimore, tatimpague-
si vazhdon të mos paguajë
borxhin tatimor, ndaj tij fil-
lojnë masat ligjore të
mbledhjes me forcë", - thu-
het në faqen e Tatimeve.

Dëmi financiar 4 miliardë lekë

Hetimi Tatimor: 54 biznese do procedohen
penalisht, dëmi financiar 4 mld lekë

Drejtoria e Hetimit Ta
timor, në Drejtorinë e

Përgjithshme të Tatimeve
dhe strukturat në varësi
të saj, në zbatim të planit
të masave në kuadër të
luftës kundër informali-
tetit, krahas kontrolleve
të aktiviteteve ekonomike
në të gjithë territorin, ësh-
të fokusuar në parandal-
imin, zbulimin dhe go-
ditjen e veprave penale në
fushën e tatim-taksave.
Në bashkëpunim me
prokuroritë e rretheve
gjyqësore, gjatë muajve

tetor-dhjetor 2017 janë refer-
uar pranë këtyre organeve
54 subjekte tregtare për
disa vepra penale. Këto ve-
pra penale kanë për autorë
72 persona, të cilët po heto-
hen në gjendje të lirë. Dëmi
financiar i shkaktuar si
pasojë e këtyre veprave pe-
nale përllogaritet në vlerën
4,065,727,172 lekë. Materialet
e referuara në prokurori lid-
hen me vepra penale që përf-
shijnë: 1. Krijimin e skemave
të mashtrimit me TVSH-në,
janë referuar 4 raste me 21
autorë, me një vlerë dëmi

prej 304,186,002 lekë. 2. Fshe-
hje të ardhurash, janë refer-
uar gjithsej 13 raste me 14
autorë, me një vlerë fshehje-
je prej 799,400,872 lekë. 3. Mo-
spagim taksash dhe ta-
timesh, janë referuar gjith-
sej 21 raste me një vlerë mo-
spagimi prej 2,961,340,298
lekë. Bëhet e ditur nga ta-
timet se janë referuar edhe
16 raste për shkelje të tjera
të parashikuara në Kodin
Penal me 16 autorë, me vlerë
dëmi prej 800.000 lekë. Për të
gjithë rastet e sipërcituara
është arritur të bëhet doku-

mentimi i plotë ligjor i ve-
primtarisë së paligjshme të
këtyre subjekteve. Në
bashkëpunim me proku-
roritë përkatëse vijon

puna për përfundimin sa
më të shpejt të hetimit dhe
dërgimin e autorëve për
gjykim nga organet e
drejtësisë.

MBLEDHJA E DETYRIMEVE ME FORCË

Hapi I: Urdhër bllokimi i llogarive bankare, ku i kërkohet
çdo banke ku tatimpaguesi ka llogaritë e tij të mbajë
shumën e detyrimit të papaguar.
Hapi II: Barrë sigurie dhe/ose barrë hipotekore mbi
pasuritë 10 ditë pas lëshimit të urdhër bllokimit bankar,
në rast se nuk është arritur arkëtimi i detyrimit.
Hapi III: Urdhër për sekuestrim të pasurive të luajtshme
dhe të paluajtshme në rast se detyrimi nuk është
arkëtuar brenda 30 ditëve nga data e vendosjes së
barrës së sigurisë dhe/ose hipotekore.

MBLEDHJA E DETYRIMEVE

Nëse brenda 10 ditësh nga data e marrjes së njoftimit
për pagesë të detyrimeve tatimore, tatimpaguesi
vazhdon të mos paguajë borxhin tatimor, ndaj tij fillojnë
masat ligjore të mbledhjes me forcë.
Hapi I: Urdhër bllokimi i llogarive bankare, ku i kërkohet
çdo banke ku tatimpaguesi ka llogaritë e tij të mbajë
shumën e detyrimit të papaguar.
Hapi II: Barrë sigurie dhe/ose Barrë hipotekore mbi
pasuritë 10 ditë pas lëshimit të urdhër bllokimit bankar,
në rast se nuk është arritur arkëtimi i detyrimit.
Hapi III: Urdhër për sekuestrim të pasurive të luajtshme
dhe të paluajtshme në rast se detyrimi nuk është
arkëtuar brenda 30 ditëve nga data e vendosjes së
barrës së sigurisë dhe/ose hipotekore.
Hapi IV: Konfiskimi i pasurisë nga administrata
tatimore, në rast se detyrimi nuk është arkëtuar brenda
15 ditëve nga sekuestrimi i pasurisë.

BORXHI TATIMOR
1. Detyrimi tatimor i vetëdeklaruar nga tatimpaguesi
dhe i papaguar brenda afatit ligjor.
2. Detyrimi tatimor i vlerësuar nga administrata tatimore
në përfundim të një kontrolli tatimor, verifikimi apo çdo
procedurë tjetër ligjore, i papaguar brenda afatit ligjor.

HAPAT QË DUHEN NDJEKUR PËR TË NËNSHKRUAR NJË MARRËVESHJE ME KËSTE

Hapi I: Kërkesë me shkrim drejtuar Drejtorisë Rajonale Tatimore nën juridiksionin e
së cilës është regjistruar, ku të shpjegohen rrethanat dhe arsyet pse kërkohet të
lidhet një marrëveshje për pagesë me këste.
Hapi II: Drejtoria Rajonale Tatimore brenda 10 ditëve njofton nëse kërkesa pranohet
apo refuzohet.
Hapi III: Nëse kërkesa pranohet, nënshkruhet marrëveshja për pagesë me këste të
detyrimeve tatimore të papaguara. Kjo marrëveshje nënshkruhet nga tatimpaguesi
dhe nga drejtori i Drejtorisë Rajonale të Tatimeve ose drejtuesi i njësisë së
ngjashme me të vetëm, nëse tatimpaguesi paguan menjëherë 20% të vlerës së
detyrimit, për të cilën lidhet marrëveshja e pagesës me këste.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Foto ilustruese

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË
SHOQËRIA PËRMBARIMORE  "EXECUTORES  LITIUM" (EXC LIT)  sh.p.k

Shoqëria Përmbarimore “Executores Litium “ sh.p.k
do të zhvillojë ankandin e pare për pasurinë e paluajtshme  :

Njësi me nr. Pasurie 6/121-N12, vol 22, fq.28, e regjistruar në ZVRPP Tiranë ZK 8160, me
sipërfaqe 37 m2, në pronësi të Albert Sokol Elezi
Cmimi me të cilin do të filloje ankandi është në vlerën 29,600 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë 29.01.2018 ora 16:00, në zyrën përmbarimore “Executores
Litium” sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”, Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10,
Tirane.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

Pasuria e paluajtshme nr. 7/244-N59, “Dyqan nr. 28”, ndodhur në zonën
kadastrale 8220, volum 19, faqe 19, regjistruar në Regjistrin Hipotekor nr. 1286
dt. 08.11.2010, me sipërfaqje 84 m2, në katin e parë Godinë Polifunksionale 3,
8 dhe 9 kat, me 2 kate parkim nëntokë, në pronësi të ARDIAN Ndre KIRI, me
adresë: Rruga e Kavajës”, Tiranë .
ÇMIMI 56.448 EURO . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 15.02.2018 .

CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

“Apartament” me sip 123.1 m2 e rregjistruar ne rregjistrin hipotekore me nr 183 , date 02.10.2013 ,
me vol 6 , faqe 132 , me nr pasurie 19/30+1-51, ne ZK 8597, me adrese Rruga e Pazarit , Kati i 8
Shkoder .
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në
vleren 2,240,000 ( Dymilione e dyqind e katerdhjete mije ) leke .
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date 29.01.2018 ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose  ne Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065
1017 0000 60
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Projektligji "Për strehimin social", që ka nisur të dis
kutohet në Kuvend, shoqërohet me një faturë të lartë

financiare për buxhetin e shtetit dhe njësitë e qeverisjes
vendore. Përveç financimit të 6 programeve, ai parash-
ikon kosto shtesë për ngritjen e Regjistrit Kombëtar të
Strehimit në masën e 60,55 mln lekësh, dispozitat tranzi-
tore dhe trajnime për punonjësit. Kështu, për programin
e banesave sociale me qira është përllogaritur që për
ndërtimin e një godine 6-katëshe duhen afërsisht 237 mil-
ion lekë. Për këtë program paraqiten kosto edhe për sub-
vencionin e qirave si për banesat në pronësi të bashkive
ashtu edhe për banesat që merren me qira në treg të lirë
nga individi apo familja. Programi i dytë përfshin përsh-
tatjen dhe përmirësimin e kushteve të objekteve dhe bane-
save, ku parashikohet që për një banesë, financimi të jetë
rreth 2.8 mln lekë. Programi i banesave me kosto të ulët
do të vazhdojë të financohet me fonde të Entit Kombëtar
të Banesave në varësi të trojeve të lira të vëna në dispozi-
cion nga bashkitë. Sipas relacionit, kostoja financiare
për këto pagesa aktualisht nuk është e mundur të llog-
aritet, por referuar të dhënave, për vitin 2017 fondi i mirat-
uar ishte 250 mln lekë. Një tjetër program, që parashiko-
het në projektligj është ai për zhvillimin e zonës me qëllim
strehimi, që përfshin përgatitjen e truallit me infrastruk-
turë, hartimin dhe miratimin e projektit të ndërtimit, deri
në përfundimin e tij. Kostot për këtë program do të bazo-
hen në tarifat për hartimin e miratimin e projekteve, që
llogariten rreth 10 - 15% të vlerës së investimit. Për 2 pro-
gramet e tjerë, që janë streha e përkohshme dhe ai i bane-
save të specializuara nuk ka një faturë konkrete, ndonëse
është vlerësuar që ata të realizohen me donatorë.

Kontrolli i Lartë i Sh
tetit zbulon se 24 pa
suri të konfiskuara të

krimit janë "zhdukur" gjatë
viteve 2016 dhe 2017. Ky fakt
është konstatuar pas auditi-
mit të Kontrollit të Lartë të
Shtetit në Agjencinë e Ad-
ministrimit të Pasurive të
Sekuestruara dhe të Kon-
fiskuara për periudhën 2016-
2017. Në raportin që mban
firmën e kreut të KLSH-së
Bujar Leskaj mësohet se
gjatë auditimit janë konstat-
uar mangësi dhe parregullsi
në procedurat e dhënies me
qira të pasurive që lidhen me
mosaplikimin e saktë të ele-
mentëve të vlerës së pasur-
isë që jepet me qira, proce-
dura jo të sakta gjatë veprim-
tarisë së administrimit të pa-
surive, që lidhen me, mangë-
si në procedurat e ndjekura
për administrimin, inventa-
rizimin dhe regjistrimin e
tyre." Grupi i auditimit, duke
iu referuar datës së marrjes
në dorëzim të pasurive kon-
statoi se, ka një diferencë
midis pasurive të raportuara
në raportin e aktivitetit të
agjencisë dhe raportimit
mujor të administratorëve të
pasurive, për pasuritë që ata
administrojnë, që konfirmon
problematikën në këtë
mënyrë regjistrimi. Kështu u
konstatua një diferencë në
numrin e pasurive të admin-
istruara, prej 15 pasurish për

Zbardhen shkeljet në zyrat e Administrimit të Pasurive të Konfiskuara, s'mbajnë dokumentacion

KLSH: Zhduken pasuritë
e konfiskuara të krimit

Në 2016-2017 u "fshinë" nga regjistrat 24 prona

Ornela Manjani

vitin 2016 dhe 39 pasurish në
tetë mujorin e vitit 2017.
Diferencat e këtij lloji dhe
mbartja e tyre në bazë mu-
jore, flasin për një mosrako-
rdim të vazhdueshëm midis
administratorëve, si dhe
mosmbajtje të të njëjtit kon-
vencion regjistrimi, pasi

koordinatorët inventarin e
pasurive e ndërtojnë në bazë
të vendimeve të fundit dhe
pasurive të marra në admin-
istrim, duke bërë një fshirje
të ruajtjeve të mëparshme të
pasurive për të cilat ka dalë
vendimi i revokimit, si dhe të
mos përfshirjes në të të pasur-
ive të pa marra ndonjëherë
në administrim"-thuhet në
raportin e KLSH- së. Au-
dituesit e KLSH-së vënë në
dukej faktin se punonjësit e
njësisë nuk njohin mirë
ligjin. "Në opinionin tonë,
AASPK përveç mangësive të
identifikuara më sipër dhe të
trajtuara në Raportin e Au-
ditimit (të cilat nuk janë ma-
teriale dhe jo të përhapura),

menaxhimi financiar dhe
sistemi i kontrollit brend-
shëm në AAPSK-së nuk ka
funksionuar si duhet, pasi
punonjësit nuk kanë njohu-
ri të plota mbi ligjin dhe për
pasojë, drejtuesit nuk kanë
mundur të bëjnë, siç duhet
vlerësimin e efektivitetit të
sistemit të menaxhimit fi-
nanciar dhe kontrollit në
këtë institucion i cili të jetë
efektiv për të garantuar për-
puthshmërinë me aktet lig-
jore dhe nënligjore që rreg-
ullojnë aktivitetin e institu-
cionit"-thuhet në raport.
AUDITIMIAUDITIMIAUDITIMIAUDITIMIAUDITIMI

Kontrolli i Lartë i Shtetit
bën të ditur se nga auditimi
i përputhshmërisë, për sa i

takon shkallës së zbatuesh-
mërisë së rregullave, ligjeve,
rregulloreve dhe politikave,
si dhe realizimit të buxhetit
(kriteret e auditimit të për-
puthshmërisë), në Agjenc-
inë e Administrimit të Pa-
surive të Sekuestruara dhe
të Konfiskuara, gjatë audit-
imit janë konstatuar mangë-
si dhe parregullsi në proce-
durat e dhënies me qira të
pasurive që lidhen me mo-
saplikimin e saktë të ele-
mentëve të vlerës së pasur-
isë që jepet me qira, proce-
dura jo të sakta gjatë vep-
rimtarisë së administrimit
të pasurive, që lidhen me,
mangësi në procedurat e
ndjekura për adminis-

trimin, inventarizimin dhe
regjistrimin e tyre. "Si konk-
luzion, nga auditimi i për-
puthshmërisë dhe rreg-
ullshmërisë, i mbështetur
në standardet Intosai dhe në
Manualin e Auditimit të Për-
puthshmërisë së KLSH-së, i
kryer në subjektin AAPSK,
rezultuan mospërputhje
nga kuadri ligjor dhe rreg-
ullator në fuqi (kriteret), të
cilat nën gjykimin profe-
sional të audituesit sh-
tetëror të pavarur nuk janë
materiale, efektet e të cilave
justifikojnë dhënien e një
opinioni të pakualifikuar të
përputhshmërisë me thek-
sim çështje. "Gjatë veri-
fikimit listës së objekteve të
inventarizuar dhe të regjis-
trit të aktiveve të qën-
drueshme konstatohet se
janë kaluar dhe kontabili-
zuar në aktive të qën-
drueshme (llogaria 218 "In-
ventar ekonomik") edhe një
sasi e aktiveve qarkulluese,
(pra llogaria 327 "Objekte in-
ventari"), për objekte të cilat
nuk e kanë as rolin dhe
vlerën si aktive të qën-
drueshme si: makina kapse
dokumentesh, kosh ple-
hrash, tabela dyersh e kësh-
tu me radhë kyçe, dryna,
shirita, kosha letre, foto
presidenti, zgjatues dhe usb
etj, duke denatyruar vlerën
reale të zërit kontabël. Nuk
është bërë inventarizimi në
fund të vitit i llogarive inven-
tariale 311 "Materiale" dhe
327 "Objekte inventari",
gjendje në magazinë. Në për-
fundim të invetarizimit, janë
përgatitur listat për çdo llog-
ari dhe për çdo nëpunës që
ka në ngarkim mjetet dhe
objektet inventariale, si dhe
përmbledhësja e të gjitha
kartelave të inventarit, të
firmosura nga personat
përgjegjës dhe anëtarët e ko-
misionit të inventarizimit,
por pa hartuar një raport nga
komisioni i inventarizimit
lidhur me inventarizimin fiz-
ik të aktiveve, vlerësim para-
prak të cilësisë dhe kushtet e
ruajtjes së tyre, gjendjen fiz-
ike për titullarin e institu-
cionit dhe materialet që janë
për të dalë jashtë përdorimit.
Nuk ka dalë urdhër dhe nuk
është kryer, inventarizimi në
fund të vitit i llogarive të ak-
tiveve të qëndrueshme dhe
qarkulluese të aseteve dhe
magazinës së administra-
torëve"-thuhet në raportin e
KLSH-së.

REKOMANDIMI

Kontrolli i Lartë i Shtetit,
kryeni inventarizimin sipas ligjit
Për zgjidhjen e situatës KLSH rekomandon që

strukturat drejtuese dhe menaxhuese të këtij in-
stitucioni, të kryejnë inventarizimin e të gjitha
aseteve të qëndrueshme dhe qarkulluese, për të dy
aktivitetet e këtij institucioni sipas legjislacionit në
fuqi. Nga strukturat menaxhuese të sistemohen në
kontabilitet dhe të bëhet ndarja ligjore midis ak-
tiveve të qëndrueshme dhe aktiveve qarkulluese.



Zbardhet fatura e strehimit social

Parashikohen 6 programe, 60.55
mln lekë për Regjistrin Kombëtar

Faksimile e raportit të KLSH

SHPALLJE ANKANDI

Shoqëria përmbarimore gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., zhvillon
Ankandin e Dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme Apartament,
me sipërfaqe 98.39 m2 (nëntëdhjetë e tetë pikë tridhjetë e nënët
metra katrorë), e regjistruar në Zonën Kadastrale Nr. 8603, Regjistruar
në Regjistrin Hipotekor Nr. 322, datë 19.11.2004, Numri i Pasurisë
26/121+2-7,  Vol. 17, Faqe. 243, me adresë: Lagjja  “28 Nëntori”,
Vlorë, në pronësi të Edlira Aliaj, për kredinë e marrë pranë Bankës
NBG Albania Sh.a. Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi i dytë
është 25,600.00 (njëzet e pesë mijë e gjashtëqind) Euro. Ankandi
do të zhvillohet datë 14.02.2018, ora 16:00, në adresën: Qendra e
Zhvillimit të Ankandeve Publike Përmbarimore (“QZHAPP”), me
adresë në: Rruga “Nikolla Jorga”, Ndërtesa Nr. 9, Kati 2, pranë Dhomës
Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, Tiranë. Secili ofertues
duhet të depozitojë si garanci në l logarinë e ARB  me IBAN
AL21901110510027173510016018 në EURO pranë Bankës NBG
Albania shumën prej 10 % (dhjetë përqind) të çmimit fillestar. Për
informacion të mëtejshëm  kontaktoni  me shoqërinë përmbarimore
gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., me adresë: Rruga “Fatmir Haxhiu”,
Pall.: 21, Shk.: 3, Ap.: 3, Tiranë; tel: 042 252888; ose në adresën e
email-it: info@arb.al

SHPALLJE ANKANDI

Shoqëria përmbarimore gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., zhvillon
Ankandin e Dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme Apartament,
me sipërfaqe 59.5 m2 (pesëdhjetë e nëntë pikë pesë metra
katrorë) e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr 2291, Pasuria me Nr.
306/68+1-18, vol. 21, Fq. 245, me adresë në: Kryemëdhenj, Kavajë,
në pronësi të Edmond Zyberi, për kredinë e marrë pranë Bankës
NBG Albania Sh.a. Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi i dytë
është 15,360.00 (pesëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë)
Euro. Ankandi do të zhvillohet datë 14.02.2018, ora 17:00, në
adresën: Qendra e Zhvillimit të Ankandeve Publike
Përmbarimore (“QZHAPP”), me adresë në: Rruga “Nikolla Jorga”,
Ndërtesa Nr. 9, Kati 2, pranë Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve
Gjyqësorë Privatë, Tiranë. Secili ofertues duhet të depozitojë si
garanci në l logarinë e ARB me IBAN
AL21901110510027173510016018 në EURO pranë Bankës NBG
Albania shumën prej 10 % (dhjetë përqind) të çmimit fillestar. Për
informacion të mëtejshëm  kontaktoni  me shoqërinë përmbarimore
gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., me adresë: Rruga “Fatmir Haxhiu”,
Pall.: 21, Shk.: 3, Ap.: 3, Tiranë; tel: 042 252888; ose në adresën
e email-it: info@arb.al
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Kontrabanda e mallrave në Qafë-Prush, SHÇBA
arreston një efektiv policie dhe një doganier

KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS - Kontrabanda e
Mallrave ka çuar në pran-
ga një efektiv policie dhe
një doganier. Ata janë ar-
restuar dje nga Policia
Kufitare në bashkëpunim
me Shërbimin e Kontrol-
lit të Brendshëm (SHÇ-
BA). Burime zyrtare nga
Drejtoria e Policisë së
Qarkut të Kukësit bënë
me dije se është kapur në
flagrancë Agim Malaj,
banues në Has, i cili
mbante detyrën e

Protestuesit: Të hënën do të marshojmë në këmbë drejt Tiranës

Naftëtarët e ARMO-s bllokojnë 1 orë
bulevardin, përplasen me policinë

"Na riktheni në punë, duam pagat e prapambetura" Nëna kërkonte të
shiste virgjërinë
e vajzës 13 vjeç,

arrestohet nga policia

MBYLLJA E ARMO-S
Një vit pas rivënies në punë nga një firmë amerikane e regjistruar në bashkëpunim
me një firmë shqiptare, rafineria e vetme përpunimit të naftës në Shqipëri ARMO
është mbyllur, ndërsa grupi investitor IRTC Oil është larguar. Firma amerikane e
regjistruar në ishujt Virxhin në bashkëpunim me një shqiptare e vuri në punë
ARMO-n në shtator të vitit 2016, ndërsa prej disa javësh është larguar duke lënë
edhe 60 milionë dollarë borxhe pranë autoriteteve fiskale në Shqipëri.



Vodhën energjinë elektrike, procedohen
penalisht 14 persona në Lezhë

përgjegjësit të turnit në
pikën kufitare të Qafë-
Prushit. Mësohet se arresti-
mi i 47-vjeçarit është bërë,
pasi nuk ka ushtruar kon-
troll në një kamion që drej-
tohej nga shtetasi A.D., i cili
kishte futur mallra kontra-
bandë. Mbi policin e arres-

tuar rëndon akuza e
"Shpërdorimit të detyrës".
Gjithashtu, është arrestu-
ar edhe doganieri Asim
Çuni, 48 vjeç, mbi të cilin
rëndon akuza "Kontra-
bandë nga punonjës që lid-
hen me veprimtarinë doga-
nore". Materialet në

ngarkim të punonjësit të
policisë, Malaj dhe
doganierit Çuni i kaluan
për hetime të mëtejshme
prokurorisë së Kukësit.
Pritet që gjykata e Sh-
kallës së Parë e këtij rre-
thi të vendosë masën e sig-
urisë në ngarkim të tyre.

FIERFIERFIERFIERFIER

Naftëtarët e Fierit dhe
të Ballshit dje janë
hedhur sërish në

protestë, duke bllokuar për
një orë bulevardin e qytetit
të Fierit. Pjesëmarrësit në
tubim janë përplasur me po-
licinë, ndërsa për shkak të
bllokimit të rrugës kryesore
është shkaktuar kaos në
qarkullimin e automjeteve.
Ashtu si dhe në protestën e
zhvilluar dy ditë më parë,
naftëtarët kërkojnë
rivënien në punë të rafiner-
isë, ndërsa refuzojnë të mar-
rin pagesën e papunësisë e
miratuar nga qeveria.
Punonjësit thonë se ARMO
është në gjendje pune dhe
nuk ka arsye se përse ata të
dalin në asistencë. Ndërkaq,
naftëtarët kërcënuan se në
rast se nuk plotësohen
kërkesat e tyre, ata do të
përshkallëzojnë protestën
dhe se të hënë do të mar-
shojnë në këmbë drejt Ti-
ranës. Protestat e dy ditëve
të fundit morën shkas pas
deklaratës së ministrit të
Financave, Arben Ahmetaj,
drejtuar naftëtarëve të
Ballshit dhe Fierit për të
aplikuar për pagesën e pap-
unësisë. Janë plot 200 punë-
torë që kanë mbetur pa punë
pas largimit të kompanisë
IRTC Oil, e cila kishte
menaxhimin e rafinerisë së
naftës.
PRPRPRPRPROOOOOTESTTESTTESTTESTTESTAAAAA

Në ditën e dytë të pro-
testës është tensionuar sit-
uata në qytetin e Fierit. Qin-
dra naftëtarë dje u
mblodhën sërish para
prefekturës së këtij qarku,
ndërsa deklaruan se duan
punë dhe jo asistencë.
Bllokimi i rrugës nga naf-
tëtarët ka pasuar me ndë-
rhyrjen e policisë. Efektivët
blu janë përplasur me pro-
testuesit, pasi i ka shtyrë që
t'i largojë për shkak të
trafikut të rënduar.
Ndërkaq, naftëtarët i bënë
sërish thirrje kryeministrit
Edi Rama që të japë zgjidhje
për dy kërkesat e tyre, duke
paralajmëruar se do të bëjnë
atë që bënë minatorët në
vitin 1992. Ata i kujtuan

kreut të qeverisë Rama se
ndodhet në atë kolltuk me
votat, djersën dhe gjakun e

tyre. Gjithashtu, protestues-
it deklaruan se nuk do të
bëhen pjesë e asnjë partie

politike. "Jemi mbledhur
këtu në shesh për të vazhd-
uar protestën tonë shumë

paqësore dhe për t'i thënë
Ramës merre seriozisht
problemin e naftëtarëve,
sepse ne do bëjmë atë që
bënë minatorët në 1992.
Mos u tall me ne, me famil-
jet tona. Ne sot (dje) do të
vendosim çfarë do të bëjmë
të hënën, nëse sot (dje)
prefekti nuk na kthen
përgjigje për dy kërkesat
tona punën dhe rrogat",-
thanë disa nga pjesëmar-
rësit në tubim.

Gjatë 3 ditëve të fundit,
Operatori i Shpërn-

darjes së Energjisë Elek-
trike në Lezhë ka procedu-
ar penalisht 14 persona për
vjedhje të energjisë elek-
trike. Aksioni i OSHEE-së,
në bashkëpunim dhe me
Policinë e Shtetit është
përqendruar kryesisht në
fshatrat e Njësisë Admin-
istrative të Shënkollit, aty
ku dhe humbjet në rrjet
janë më të mëdha. Mësohet
se janë dërguar për pro-
cedim penal shtetasit: S.T.
banues në Lezhë; I.G. ban-

Një nënë është për
pjekur të shesë vir-

gjërinë e vajzës së saj 13-
vjeçare te një "biznes-
men i pasur" për më
shumë se 19.000 paund,
por u kap nga policia.
Irina Gladkikh 35 vjeç
është një agjente e pa-
surive të patundshme
në Rusi. Ajo udhëtoi
drejt Moskës së bashku
me vajzën për të shitur
virgjërinë e së miturës
tek një klient i pasur.
Ndërkohë, policia ishte
në dijeni të gjithë ng-
jarjes. Agjentët kishin
organizuar një kurth
dhe pretendonin se ish-
in biznesmeni nga Rusia.
Sipas marrëveshjes së
pretenduar që ishte bërë
për 19.000 paund, ajo u
arrestua në flagrancë
nga policia në momen-
tin që mori paratë në
dorë. Autoritetet ruse
publikuan detaje të këtij
aksioni. Gjatë marrjes
në pyetje, gruaja pranon-
te se kishte rënë dakord
të shiste virgjërinë e va-
jzës së saj kundrejt një
shume të kon-
siderueshme parash.
"Ne erdhëm në Moskë
për t'u njohur me një
njeri të pasur, që do të na
ofronte para në këmbim
të shërbimeve seksuale
nga vajza ime", ka thënë
ajo para hetuesve. Së
bashku me gruan 35-
vjeçare udhëtonte dhe
një mikesha e saj, e cila,
gjithashtu, u arrestua si
bashkëpunëtore. Mediat
ruse raportojnë se sipas
burimeve policore, 35-
vjeçarja dhe shoqja e saj,
"fitojnë jetesën duke shi-
tur trupat e tyre". Teksa
13-vjeçarja u mor nga
policia dhe u dërgua në
spital.

ues në Ishull-Lezhë; D.P.
banues në Grykë-Lumi; E.P.
banues në Gryk Lumi; GJ.N.
banues në Tale; M.S. banues
në Rrilë; GJ.D. banues në
Tale; D.D. banues në Tale;
G.G. banues në Ishull-
Lezhë; A.T banues në Lezhë;
Gj.T. banues në Lezhë si dhe
A.N. banues në Lezhë. Këta
shtetas kanë rilidhur si dhe

kanë vjedhur energjinë
nëpërmjet linjave të dyta në
mënyrë të paligjshme, pa
shlyer detyrimet që kanë
ndaj OSHEE-së. Po ashtu
është proceduar penalisht
dhe pronari i një biznesi në
qytetin e Lezhës, për vjedhje
të energjisë elektrike. Sipas
policisë janë referuar ma-
terialet në prokurori për

shtetasin F.K., pasi në bi-
znesin e tij është gjetur
duke vjedhur energji elek-
trike. Ndërkaq, kreu i
OSHEE-së në Lezhë, Vinçens
Tuku u ka bërë thirrje
qytetareve që të ndërgjegjë-
sohen dhe të paguajnë dety-
rimet që kanë ndaj OSHEE-
së, pasi vjedhja e energjisë
përben vepër penale.

Protesta e djeshme në Fier
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Masa të rrepta në burgje

Të burgosurit e Lezhës refuzuan
ushqimin, MD: P-se u krijua situata

Klasifikimi për 2018, ja sa të ekspozuar jemi ndaj krimit në krahasim me shtetet fqinje

Krimi, Shqipëria del nga "zona e kuqe"
Tirana renditet në vendin e 211 nga 327 qytete të marra në studim

Bako: Gjetëm kush donte të na vriste, ju nuk doni t'ia dini

Akuzohen për tentativë vrasjeje në Greqi, dy shqiptarët
sherr me gjykatësin: "Donin të na eliminonin"

Shqipëria del nga zona
e kuqe e rrezikut të
krimit", ky është kon-

statimi i pasqyruar nga in-
deksi i krimit të Numbeo,
një nga bazat e të dhënave
në botë, i cili ka bërë klas-
ifikimin për 2018. Sipas
'Numbeo', Shqipëria klas-
ifikohet si një vend i ekspo-
zuar ndaj krimit me Index
39.47, ndërsa Indeksi i Sig-
urisë llogaritet në 60.53. Ti-
rana renditet në vendin e
211 nga 327 qytete të marra
në studim sa i përket krim-
it. Sipas përllogaritjeve, Ti-
rana konsiderohet me
nivele krimi të ulëta. Sipas
të dhënave të pasqyruara
nga Numbeo, vendi ynë
paraqet një situatë më pak
shqetësuese të krimit këtë
vit, në krahasim me shtetet
fqinje. Në renditje duket se
situata nuk është shumë fa-
vorizuese në Sarajevë, Bos-
nje e Hercegovinë ku inde-
ksi përllogaritet 46.75 në Sh-
kup, në Maqedoni është
45.65, ndërsa në Serbi inde-
ksi i krimit është më i ulët

se tek ne, përkatësisht 36.95,
shkruan "Monitor". Në ven-
din e parë për shkallën e
lartë të krimit renditet Hon-
durasi, duke lënë në vend
të dytë Venezuelën, e cila
ka qenë kryesuese për
shumë vite. Në Honduras,
indeksi i krimit përllog-
aritet 85.18, ndërsa ai i sig-
urisë veçse 14.82. Abu Dabi,

Emiratet e Bashkuara arabe
është vendi me indeksin më
të ulët të krimit, me 13.63.
Në kontinentin e Europës,
Shqipëria renditet si vendi
i 54 për nga kriminaliteti,
ndërsa vendin e parë e
mban Marseja, Franca, me
indeksin 64.35. Më e "paqta"
në Europë duket se është
Zvicra, me indeksin e krim-

it 16.01, ndërsa atë të paqes
83.99. Indeksi i Krimit, sipas
Numbeos, është një vlerësim
i nivelit të përgjithshëm të
krimit në një qytet apo një
shtet të caktuar. Numbeo si
parametër, konsideron nive-
lin e krimit më të ulët se 20
si "shumë të ulët", nivelet e
krimit në mes të 20 dhe 40 si
" të ulëta", niveli i krimit mi-

dis 40 dhe 60 si "i moderuar",
nivelet e krimit në mes 60
dhe 80 si "të larta" dhe në
fund, niveli i krimit më i
lartë se 80 si "i lartë". Indek-
si i sigurisë është nga ana
tjetër, krejt e kundërta e in-
deksit të krimit. Nëse qyte-
ti ka një indeks të lartë të
sigurisë, ai konsiderohet
shumë i sigurt.

Ditën e djeshme në
gjykatën e përgjiths-

hme në Grei, u zhvillua se-
anca gjyqësore ndaj ndaj
dy shqiptarëve Arber Ba-
kos dhe Olti Dulces, të
cilët akuzohen për tenta-
tivë vrasje kundër avoka-
tit grek Jorgos Andonopu-
los më 3 nëntor 2014. Se-
anca vijoi me debate të ash-
pra, pasi dy të pandehurit
të cilët janë të burgosur,
akuzuan trupin gjykues
se janë kërcënuar me vde-
kje dhe se është kryer ten-
tativë në qeli dhe askush
nuk reagon. Dy shqiptarët
janë larguar nga salla e

gjyqit duke përdorur fjalor
të rëndë ndaj gjykatësit dhe
të pranishmit. "Erdhën të na
vrisnin në qeli në Koridha-
lo. Dua të diskutohet tani",
tha Arbër Bako. Për këtë gjë
gjykatësi i kërkoi Bakos të

bisedojë me prokurorin.
"Kemi thënë dhe nuk bënë
asgjë. Po të doni të vazh-
dojmë gjyqin, le të vijë këtu
tani. Ne bëmë luftë të gjejmë
kush janë truri dhe ju nuk
doni t'ia dini. Nëse ju pagua-

jnë, t'i vini… Jeni të gjithë të
vdekur", - ka reaguar shqip-
tari. Të akuzuarit sulmuan
dhe grekun Aris Floros, si tru-
ri i tentativës së vrasjes së
avokatit Andonopulos, në atë
periudhë avokat i akuzës për
skandalin Energa-Hellas. Dy
shqiptarët u larguan në
shenjë proteste nga seanca
gjyqësore. Të dy të pandehu-

rit akuzohen dhe për
vrasjen e avokatit grek Mi-
halis Zafiropulos më 12
tetor 2017. Pas largimit
nga salla të Bakos dhe
Dulces, seanca vazhdoi
normalisht. Bëhet me dije
se gjyqi vijon më 24 janar,
ndërsa një kurd ka pohuar
se është paguar për të
eliminuar dy shqiptarët.

DËSHMIA
"Erdhën të na vrisnin në qeli në Koridhalo. Dua
të diskutohet tani", tha Arbër Bako. Për këtë gjë
gjykatësi i kërkoi Bakos të bisedojë me
prokurorin. "Kemi thënë dhe nuk bënë asgjë. Po
të doni të vazhdojmë gjyqin, le të vijë këtu tani.
Ne bëmë luftë të gjejmë kush janë truri dhe ju nuk
doni t'ia dini. Nëse ju paguajnë, t'i vini… Jeni të
gjithë të vdekur", - ka reaguar shqiptari.



TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Të dënuarit
në burgun e Lezhës pak
ditë më parë kanë
kundërshtuar masat e
forta të ndërmarra nga
drejtoria e Burgjeve,
duke refuzuar ushqimin.
Ministria e Drejtësisë
njoftoi se situata e kri-
juar është normalizuar.
Disa të burgosur të
veçantë të një seksioni,
pretenduan se janë
ndaluar të lëvizin jashtë
orarit të veprimeve nga
njëra dhomë në tjetrën.

Pas reagimit të të burgo-
surve Ministria e Drejtësisë
bën me dije se drejtuesit e
Drejtorisë së Përgjithshme
dhe drejtuesi i institucionit
në këtë IEVP janë takuar
me personat e dënuar. Gjatë

takimit të burgosurve iu ësh-
të komunikuar se këto vep-
rime janë të kundër-
ligjshme, cenojnë sigurinë e
institucionit dhe bien në
kundërshtim me ligjin dhe
Rregulloren e Përgjithshme

të Burgjeve. Për sa i përket
kësaj situate të krijuar, Min-
istria e Drejtësisë dhe Drej-
toria e Përgjithshme e
Burgjeve kanë marrë të
gjitha masat për menax-
himin e sigurt të të dënu-

arve dhe të institucionit.
"Ministria e Drejtësisë dhe
Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve janë të vendosur
të reformojnë sistemin e
burgjeve duke zbatuar me
rigorozitet Rregulloren e
Përgjithshme të Burgjeve,
Skemën e Sigurisë, dhe të
gjitha akteve ligjore e nën-
ligjore që normojnë punën
në sistemin e burgjeve,
duke respektuar parimet
themelore të të drejtave të
njeriut",- thuhet në
njoftimin e MD.

I mori 17 milionë lekë
klientit, si e mashtroi

avokati klientin
nga Klosi

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE- Zbardhen të
tjera detaje nga operacioni i
koduar "Avokati" që çoi në
pranga një avokat të njohur
në kryeqytet për mashtrim
e vepra të tjera penale.
Bëhet me dije se avokati
Gazmir Xhurxhi, 35 vjeç
banues në Tiranë i ka mar-
rë 17 milionë lekë klientit të
tij H.D duke i dalë garant se
do t'i dorëzonte në bankë
pasi të negocionte për të sh-
tyrë afatin e kredisë që kli-
enti i tij kishte marrë. Me të
marrë paratë nga klienti,
Xhurxhi e siguroi këtë të
fundit se marrëveshja me
bankën ishte arritur dhe se
pas pagesës së 17 milionë le-
këve klienti nuk kishte për
të paguar këste për një vit.
Mashtrimin e avokatit klien-
ti H.D, 59-vjeç nga Klosi e ka
kuptuar vetëm në momen-
tin që Përmbarimi shkoi për
t'i marrë pronën e lënë për
kolateral. Kujtojmë se mbi
avokatin rëndojnë akuzat
për "Mashtrim në shuma të
mëdha", "Fshehje të
ardhurave" dhe "Falsifikim
i dokumenteve", ndërsa
çështja është në dorën e
prokurorisë së Tiranës për
hetime të mëtejshme.

Bie pre e hakerave,
i vjedhin email-in
dhe i marrin një
shumë parash

Një burrë në Tiranë ka
rënë pre e hakerave.

Ai ka kallëzuar në polici
se persona ende te paid-
entifikuar, i kanë hyrë në
adresën e postës elek-
tronike dhe i kanë mar-
rë një shumë parash.
Uniformat blu kanë bërë
të ditur se ditën e enjte
shtetasi L.Ç ka kallëzuar
se pasi persona të paid-
entifikuar kanë ndë-
rhyrë në adresën e tij të
postës elektronike, kanë
mundur të devijojnë një
transfertë, duke i shkak-
tuar një dëm ekonomik.
Ndërkaq, po punohet për
identifikimin dhe kapjen
e autorëve.

Dy shqiptarët
Arber Bako

dhe Olti Dulce

KRIMI
Shqipëria klasifikohet si një vend i ekspozuar
ndaj krimit me Index 39.47, ndërsa Indeksi i
Sigurisë llogaritet në 60.53. Tirana renditet në
vendin e 211 nga 327 qytete të marra në studim
sa i përket krimit. Sipas përllogaritjeve, Tirana
konsiderohet me nivele krimi të ulëta. Harta e krimit
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Krimi në vitin 2000, gjykata e Kurbinit e dënoi me 18 vite burg në mungesë

Kërkohej për vrasje, arrestohet në
Rinas 41-vjeçari me dy identitete
Agron Lleshaj u kthye nga autoritet italiane

Braktisin fëmijët e mitur në Itali për të fituar
azil, policia procedon penalisht dy prindër

Shpërndanin drogë në gjimnazet e
kryeqytetit, arrestohen 4 të rinj

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Uniformat blu kanë
vënë në pranga një
41-vjeçar pasi ishte i

shpallur në kërkim ko-
mbëtar për veprën penale
"Vjedhje me pasojë vdekjen".
Kristian Deda, person me
identitet të dyfishtë është
ndaluar nga uniformat blu
në Rinas. Ai ishte kthyer
nga autoritetet e vendit
fqinj, pasi kishte përfundu-
ar dënimin me 17 vite burg
për vrasjen e një italiani.
Por gjatë intervistimit në
Rinas, Specialistët për
Hetimin e Krimit në Komis-
ariatin e Policisë Kufitare
Rinas, kanë krijuar dyshime
për gjeneralitet e këtij sh-
tetasi. Pas një pune profesio-
nale hetimore prej 4 orësh,
Specialistët për Hetimin e
Krimeve në Komisariatin e
Policisë Kufitare Rinas, në
bashkëpunim me Special-
istët për Hetimin e Krimit
në Komisariatin e Policisë
Kurbin, kanë arritur të zbu-
lojnë identitetin e dytë dhe
të vërtetë të këtij shtetasi të
deportuar, konkretisht
Agron Lleshaj, 41 vjeç, ban-
ues në Mamurras. Mësohet
se shtetasi i lartpërmendur
është i dënuar në mungesë
nga Gjykata e Rrethit Gjyqë-
sor Kurbin, me vendimin
Nr.72 datë 16.01.2001, me 18
vite burg. Shtetasi Agron
Lleshaj iu dorëzua Komisar-
iatit të Policisë Kurbin për
veprime të mëtejshme pro-
cedurale.

AKUZA
41-vjeçari Kristian Deda

me datë 09.04.2000 në aksin
nacional Tiranë-Laç, në
vendin e quajtur Ura e
Drojes, në bashkëpunim
me shtetasin G. D.,  të

maskuar dhe nën kërcën-
imin e armës, në tentativë
për ta vjedhur, kanë plago-
sur shtetasin G.G., i cili më
pas ka gjetur vdekjen. Pas
ndalimit të tij Specialistët
për Hetimin e Krimit në

Policia Kufitare ka proceduar penalisht
ditën e djeshme dy persona për veprën

penale "Braktisja e fëmijëve të mitur". Shteta-
sin L.Gj dhe N.S. akuzohen se kanë brakti-
sur fëmijët e mitur në Itali për të përfitu-
ar azil. Në kuadër të masave për frenimin
e migracionit të paligjshëm, apo atë të azil
kërkimit, nga Specialistët për Hetimin e
Krimit në Komisariatin e Policisë Rinas
u referuan materialet në Prokurorinë e
Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shtetasin
L.Gj, 52 vjeç, banues në Belsh, Elbasan.
52 vjeçari ka udhëtuar drejt Italisë së
bashku me djalin e tij të mitur 16 vjeç më
datë 16 shtator të vitit 2017 dhe është
kthyer i vetëm pasi ka braktisur fëmijën.

Në 18 janar të këtij viti u referuan mate-
rialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor
Tiranë për 51-vjeçarin N.S, banues në El-
basan pasi me 30 shtator të vitit 2017 ka
udhëtuar drejt Italisë së bashku me dja-
lin e tij të mitur F.S 16 vjeç, ndërsa edhe
ky ka braktisur fëmijën në Itali. Kjo nuk
është hera e parë që prindër shqiptar pro-
cedohen penalisht me akuzën e brak-
tisjes së fëmijëve të mitur. Vende të ndry-
shme të Bashkimit Europian kanë evi-
dentuar në raportet e tyre praktikën që
ndiqet edhe nga shqiptarët, ku pasi
udhëtojnë me fëmijët e mitur drejt
vendeve të ndryshme, i lënë ata atje me
qëllim përfitimin e azilit.

Komisariatin e Policisë
Kurbin, kanë bërë
ekzekutimin e urdhrit të
ndalimit ndaj 41-vjeçarit,

për veprat penale të
"Vjedhje me armë me pa-
sojë vdekjen, kryer në bash-
këpunim" "Prodhimi dhe

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE     - Një grup të rin-
jsh të cilët shpërndanin
lëndë narkotike në afërsi të
shkollave, janë arrestuar
nga policia e Tiranës. Në
pranga u vunë shtetasit
Spartak Perpalaj, 21 vjeç,
Frans Meta, 19 vjeç, Olsijan
Kurtaj, 20 vjeç, dhe B.H., 17
vjeç, të gjithë banues në Ti-
ranë. Ndalimi i tyre u bë nga
Specialistët për Hetimin e
Narkotikëve në Drejtorinë
Vendore të Policisë Tiranë,
në bashkëpunim me shër-
bimet e Forcës së Posaçme
"Shigjetat", të cilët realizuar
operacionin në vijim të
punës për evidentimin dhe
goditjen e veprimtarisë
kriminale në fushën e
narkotikëve. "Në bazë të in-
formacioneve të marra në
rrugë operative nga Seksio-
ni për Hetimin e Narko-
tikëve në Drejtorinë Ven-
dore të Policisë Tiranë, në
drejtim të goditjes së vep-
rimtarisë së kundër-
ligjshme në fushën e narko-
tikëve, ka rezultuar se sh-
tetasit Spartak Perpalaj,
Frans Meta, Olsijan Kurtaj
dhe B. H., në bashkëpunim

me njëri-tjetrin, kryenin ak-
tivitetin e kundërligjshëm të
shitjes së lëndëve narkotike
të dyshuar të llojit "Cannabis
Sativa" pranë shkollave të
mesme në qytetin e Tiranës.
Mbi bazën e këtyre informa-
cioneve është organizuar
puna dhe të lartpërmendurit
janë kapur në flagrancë në
rrugën "Gjergj Legisi", në
afërsi të një shkolle të mes-
me", thuhet në njoftimin e
policisë. Në momentin e
ndalimit nga ana e Policisë

këta shtetas kanë hedhur
në tokë tri qese farmaceu-
tike me 11.2 gramë me
bimë të dyshuar narkotike
të llojit Cannabis Sativa, të
ndarë në porcione dhe gati
për shitje, të cilat janë
sekuestruar në cilësinë e
provës materiale. Materia-
let procedurale iu referuan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Tiranë, për veprat
penale të "Prodhimit dhe
shitjes së narkotikëve e kry-
er në bashkëpunim".

Marku: Ngrihet Drejtoria e Hetimit për të Mitur
dhe Drejtoria e Inspektimit të Prokurorisë

Kryeprokurorja e përkohshme, Arta
Marku ka firmosur ditën e djeshme

urdhrin për ngritjen e dy drejtorive. Ato
janë Drejtoria e Hetimit për të Miturit
si  dhe Drejtoria e Inspektimit të
Prokurorisë. Këto dy drejtori do të sjell-
in riorganizimin e punës në institucio-
nin e akuzës me të miturit, si dhe me
anë të inspektimit do të trajtohet çdo
rezultat i prokurorëve për çështjet që

ata ndjekin. Krijimi i drejtorisë së hetim-
it për të miturit vjen pasi pak ditë më
parë ka hyrë në fuqi dhe kodi penal për të
miturit. Kjo drejtori është kërkuar edhe
nga partnerët e huaj në Shqipëri. Tash-
më vendimi është fir mosur nga
Kryeprokurorja dhe çdo prokurori do të
ketë njësi të posaçme për hetimin e të
miturve. Kodi i ri penal për të miturit hyri
në fuqi më 1 janar të vitit 2018.

ARRESTIMI
Kristian Deda ishte kthyer nga autoritetet e vendit
fqinj, pasi kishte përfunduar dënimin me 17 vite burg
për vrasjen e një italiani. Por nga hetimi u zbulua
identiteti i dytë dhe i vërtetë i këtij shtetasi të
deportuar, konkretisht Agron Lleshaj, 41-vjeç.

mbajtja pa leje të armëve
luftarake" dhe të "Armëm-
bajtjes pa leje të armëve të
gjuetisë".

Kristian Deda

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje e suportit vjetor të produktit “McAfee
Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data Protection” – 80
licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint Protection Advanced
Suite” ‘‘

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,798,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të
Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.
Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej
500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje e suportit vjetor të produktit “McAfee
Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data Protection” – 80
licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint Protection Advanced
Suite” “

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në Bankën
e Shqipërisë, deri më datë 21 Shkurt  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen
të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Menuja e drekës e pasur, ushqimet që do të konsumojnë nxënësit e 9-vjeçareve

Në shkurt nis projekti "Të
bëjmë detyrat e shkollës"
Ja çfarë përmban formulari i regjistrimit

Nisma e MASR synon afrimin e nxënësit me bibliotekat

5 mijë libra për projektin "Unë lexoj"
Mbi 5 mijë libra do të

shpërndahen në bib-
liotekat e shkollave në
mbarë vendin. Në kuadër
të projektit "Unë lexoj",
Ministria e Arsimit,
Sportit e Rinisë ka vënë në
dispozicion fondin për-
katës, me synim nxitjen e
të lexuarit te nxënësit e
arsimit parauniversitar.
Fillimisht ky projekt do të
aplikohet në shkollat e
kryeqytetit për të vijuar
më tej në të gjithë vendin.
Të gjithë fëmijët kanë

mundësi që të dërgojnë
titujt e parapëlqyer të li-
brave në linkun e ministrisë

ose përmes bibliotekës së
institucionit arsimor ku
mësojnë. Të gjitha shpenz-
imet për këtë nismë do të
mbulohen nga Ministria e
Arsimit e kopjet e teksteve
jashtëshkollorë për vitin
2018-të do të shpërndahen
nëpër shkolla. Ky projekt
ka si qëllim që të afrojnë
të rinjtë e shkollave me li-
brin, në një kohë që zhvil-
limi i teknologjisë i ka
tërhequr më tepër
nxënësit drejt internetit e
rrjeteve sociale.

Në muajin shkurt të
këtij viti, do të vi
het në jetë projekti

pilot "Të bëjmë detyrat e
shkollës", ku nxënësit do të
qëndrojnë në shkollë pas
procesit mësimor për të
ngrënë drekën e për të
bërë detyrat. Sipas këtij
projekti të miratuar nga
Bashkia e Tiranës, për-
fitues janë plot 3 mijë
nxënës të moshës 6-15 vjeç,
në katër shkolla të kryeqy-
tetit, të cilët do të rrinë në
ambientet e institucionit
arsimor deri në orën 17:00.
Respektivisht përfituese
është shkolla 9-vjeçare "Ar-
dian Klosi" ku ushqimi do
të jepet falas nga bashkia.
Ndërkohë në shkollën 9
vjeçare "E Kuqe", ushqimi
do të financohet nga prin-
di në masën 100%, kurse
në shkollën "Betim Muça",
ushqimi do të merret me
vete nga fëmijët. Financim
në masën 50% nga prindi,
e 50% nga Bashkia do të
ofrohet për shkollën 9-
vjeçare "Hasan Tahsim" në
Tiranë. Projekti pilot që do
të fillojë në shkurt të 2018-
ës, synon që t'i japë një ndi-
hmë fëmijëve të shkollave
periferike, komuniteteve
rome, egjiptiane që janë në
vështirësi ekonomike. Në

këtë mënyrë, ata do të
mund të bëjnë detyrat e sh-
tëpisë me mësues të dedi-
kuar duke u përgatitur për
të nesërmen si dhe të hanë
drekën në shkollë. Ndërko-
hë gjatë kësaj kohe
nxënësit do të kenë mundë-
si edhe të argëtohen me
aktivitete të ndryshme të
hartuara nga ekspertë të
kurrikulës në bazë të
moshës së fëmijës. Më tej,
të gjithë nxënësit që vijnë
nga familje të cilat përfi-
tojnë ndihmë ekonomike
në të 4 shkollat pjesë të pro-
jektit, ushqimi do financo-
het 100% nga Bashkia Ti-
ranë.
FORMULARI I
REGJISTRIMIT

Të gjithë prindërit që
janë dakord për zbatimin e
këtij projekti, kanë mundë-
si të marrin formularin e
regjistrimit, në ato shkolla
ku do të zbatohet kjo nismë.
Ata duhet të plotësojnë të
dhënat individuale të fëm-
ijës, dhe të miratojnë
menynë e ushqimeve që do
të konsumojë fëmija në sh-
kollë, nga e hëna në të
premte. Në shkollën "E
Kuqe", prindërit duhet të
paguajnë paraprakisht 3520
lekë të reja, shumë e cila do
i rikthehet familjeve me
përfundimin e vitit mësi-
mor. "Për fëmijët, të cilët i
përkasin familjeve që trajto-
hen me ndihmë ekonomike,
nuk është i detyrueshëm
parapagimi i shumës së ga-
rancisë dhe pagesa e kuotës
ditore të ushqimit",-thekso-

lekë e pagesa duhet të kry-
het çdo muaj në afatin 8-25
të muajit pasardhës. Në
rast mospagimi të tarifës
mujore brenda afatit, fëmi-
ja nuk mund të përfitojë
nga vakti ushqimor, por do
të mund të frekuentojë
rregullisht shkollën e ak-
tivitetet që do të organizo-
hen pas mësimit. Familjet
e nxënësve janë njohur
edhe me menynë në të
cilën ushqimi do të jetë i
kontrolluar dhe i përshtat-
ur me nevojat e fëmijëve.
Në të gjitha ato raste, kur
prindërit do të konstatojnë
një shërbim jo cilësor, duhet
të bëjnë ankimimin e tyre.
Nëse ky projekt pilot, do të
rezultojë i suksesshëm do të
zbatohet edhe në shkollat e
tjera në kryeqytet. Ndërko-
hë janë edhe 4 qarqe të
tjera; Korça, Elbasani,
Lezha dhe Fieri me nga 4
shkolla secili qark, ku do të
vihet në jetë projekti.

Voltiza Duro

het në formular. Ndërkaq,
tarifa ditore për familjet që
nuk trajtohen me ndihmë
ekonomike, do të jetë 160

Faksimile e
formularit të

regjistrimit

Veliaj: Ftoj qytetarët të japin kontributin e tyre

Çdo pallat 5 pemë të reja, kryebashkiaku
takim me administratorët e njësive

Në kuadër të nismës për
gjelbërimin e kryeqy-

tetit, pranë çdo pallati do të
mbillen 5 pemë të reja për sa
më shumë ajër. Kryebashki-
aku Erion Veliaj mblodhi në
një takim 24 administratorët
e njësive administrative si
dhe ata të pallateve ku
kërkoi angazhim për shtimin
e sipërfaqeve të gjelbra, si
dhe marrjen e masave për të
vijuar me mbjelljet deri në
21 mars. Ndërkaq ai i bëri
thirrje edhe qytetarëve që t'i
bashkohen aksioneve për
mbjelljen e pemëve në lagjen
e tyre. "Më vjen mirë që veç

THIRRJA E VELIAJ
Të 5 mijë njerëzit që marrin ndihmë ekonomike,
mund të na japin një dorë në fushatën e
mbjelljeve. Ndaj, ju lutem, mbani kontakt me ta që
t'i japin komunitetit një ditë punë", - tha
kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj.


24 administratorëve të një-
sive, sot na u bashkuan edhe
80 administratorë pallatesh,
që përfaqësojnë 80 komu-
nitete shumë të çmuara të
Tiranës, të cilët janë zotuar
të mbjellin nga 5 pemë në
secilin pallat", tha Veliaj. Ky
i fundit shtoi se Tirana ka

hyrë në një revolucion gjel-
bërimi e kulturor ku pritet
që deri në 21 mars të jenë
mbjellë 100 mijë pemë. Për
aksionin që është shtrirë në
të gjithë qytetin, duke përf-
shirë edhe zonat rurale, krye-
bashkiaku kërkoi kontribu-
tin e atyre që marrin ndihmë

ekonomike, që t'i bashko-
hen nismës në dobi të gjithë
komunitetit. "Të 5 mijë
njerëzit që marrin ndihmë
ekonomike, mund të na jap-
in një dorë në fushatën e
mbjelljeve. Ndaj, ju lutem,
mbani kontakt me ta që t'i
japin komunitetit një ditë
punë", - tha Veliaj. Më tej,
duke vlerësuar impaktin
pozitiv që ka shtimi i sipër-
faqeve të gjelbra, ai theksoi
se Tirana është 3 herë më e
pastër se qendra e Shkupit.
"Këto lagje do të përfitojnë
rreth 400 pemë të reja në
80 komunitete, por sigur-
isht edhe një mjedis më
cilësor", - deklaroi krye-
bashkiaku. Në fund të
takimit, Veliaj u ndal edhe
në çështjen e zgjedhjes së
administratorëve të rinj të
pallateve, ku brenda 2018-
ës, pritet të finalizohet
edhe ky projekt.

TAKIMI
"Më vjen mirë që veç 24 administratorëve të
njësive, sot na u bashkuan edhe 80 administratorë
pallatesh, që përfaqësojnë 80 komunitete shumë të
çmuara të Tiranës, të cilët janë zotuar të mbjellin
nga 5 pemë në secilin pallat", - tha Veliaj.



Kryebashkiaku Erion Veliaj në takim me administratorët e njësive

MENUJA PER DREKEN NE SHKOLLA
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Linja e autobusëve, në pronësi të shefit të krimeve në Drejtorinë e Kufirit në Korçë

Sekuestrohen 2 kg heroinë në autobusin
e linjës Korçë-Greqi, ndalohet shoferi

Lënda narkotike u zbulua nga skaneri grek

Droga u gjet e fshehur në banesën e tyre

Sekuestrohen 217 kg marijuanë në Leçe,
përfundojnë në pranga dy shqiptarë

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Një sasi prej 2 kg her
oinë është sekues
truar dje në pikën

kufitare të Kapshticës në
Korçë gjatë një operacioni të
zhvilluar mes policisë sh-
qiptare dhe asaj greke. Lën-
da narkotike u gjet në auto-
busin e linjës Korçë-Greqi
nga policia greke, ndërkohë
që është arrestuar shoferi.
Mësohet se policia kufitare e
Kapshticës kishte informa-
cion për një autobus që udhë-
tonte drejt Greqisë dhe që
dyshohej se transportonte
drogë. Blutë kanë ushtruar
kontroll në autobusin me tar-
ga AA390NY, duke përfshirë
skanerin, por nuk ka arritur
të pikasë heroinën. Më pas
policia shqiptare ka lajmëru-
ar homologët e vendit fqinj se
një autobus i dyshuar me
drogë po shkonte drejt tyre.

Policia greke, pas kontrollit të
dytë të imtësishëm ka zbulu-
ar dhe sekuestruar sasinë e
heroinës. "Sot rreth orës 12:30
në autobusin e kompanisë
'Metro' me targa AA390NY, i

skanuar me Urdhër skanimi
0023510 për llogari të Policisë
dhe fletë skanimi të pastër, në
kontrollin që iu krye në tokën
greke u gjet 2 kg lëndë narko-
tike e dyshuar për heroinë",

thuhej në njoftimin e policisë.
Mësohet se pronari i linjës së
autobusëve "Metro" është
oficer policie. Bëhet fjalë për
Edmond Çelën, me detyrë
shef i hetimit të krimit në
Drejtorinë e Kufirit dhe Mi-
gracionit në Korçë. Ndërkaq,
policitë e dy vendeve janë
duke hetuar intensivisht për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të kësaj ngjarjeje.
Konkretisht po hetohet se ku
është siguruar sasia e hero-
inës dhe cili ishte destinacio-
ni i saj. Ndërsa, nuk dihet
nëse ka nisur ndonjë hetim
për pronarin e linjës së auto-
busëve. Pavarësisht masave
të marra nga policia, në
pikat kufitare të vendit tonë
vazhdojnë të kalojnë ngarke-
sa me drogë. Vetëm dy ditë
më parë, Policia Kufitare e
Muriqanit sekuestroi 4 kg e
476 gr heroinë që kishte si
destinacion Italinë.

KONTROLLI
"Në vijën e dytë të
kontrollit, në
automjetin tip
'Renault' me targë
AA 320 LY, me
drejtues Petraq
Grekun u konstatua
se në gomat e
makinës, në
brendësi të disqeve
ishte fshehur lëndë
narkotike. Ajo
rezultoi 4 kg e 476
gr heroinë, sasia
më e madhe e këtij
lloji e kapur këtë vit
nga policia
shqiptare.

Tentoi të trafikonte 4.5 kg heroinë për
në Itali, kapet në Muriqan 57-vjeçari

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Dy ditë më parë, Policia Kufitare e Shko-
drës sekuestroi 4 kg e 476 gr heroinë gjatë një kontrolli
në një automjet. Ndërkaq, përfundoi në pranga Petraq
Greku, banues në Tiranë, i cili ishte drejtuesi i autom-
jetit tip "Renault", ku ishte fshehur sasia e heroinës.
Sipas bluve, 57-vjeçari po udhëtonte drejt Malit të Zi dhe
si destinacion përfundimtar kishte Italinë. "Shërbimet
e Policisë Kufitare në vijim të punës për parandalimin
dhe goditjen e trafikimit të lëndëve të forta narkotike,
kanë ushtruar kontroll të detajuar në mjete në pikën
dalëse drejt Malit të Zi. Në vijën e dytë të kontrollit, në
automjetin tip "Renault"
me targë AA 320 LY, me
drejtues shtetasin Petraq
Greku u konstatua se në
gomat e makinës, në
brendësi të disqeve ishte
fshehur lëndë narkotike.
Ajo rezultoi 4 kg e 476 gr
heroinë, sasia më e madhe
e këtij lloji e kapur këtë vit
nga policia shqiptare. Spe-
cialistët për Hetimin e
Narkotikëve arrestuan në
flagrancë Petraq Grekun, i
cili udhëtonte drejt Italisë.
Materialet i kaluan
Prokurorisë për Krime të
Rënda Tiranë, për veprën
penale 'Trafikimi i narko-
tikëve'", thuhet në
njoftimin zyrtar të policisë.

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Dy shqiptarë
janë arrestuar gjatë një
operacioni antidrogë mes
policisë shqiptare dhe asaj
italiane. Gjatë këtij opera-
cioni u sekuestrua një sasi
prej 217 kg marijuanë.
Policia Kufitare kishte dy-
shime se shqiptarët, të
cilët udhëtonin me traget
nga Vlora merreshin me
aktivitet kriminal në fush-
ën e narkotikëve në terri-
torin italian. Autoritetet
italiane i mbajtën nën
vëzhgim shqiptarët dhe i
arrestuan duke iu gjetur
edhe drogën afër banesës
së tyre. Dy shqiptarët je-
tonin në zonën e Leçes në
një banesë me qira. Në
oborrin e brendshëm të
saj kishin mbjellë bimë të
larta dhe poshtë tyre mba-
nin të fshehur pakot me
kanabis. "Një operacion i
përbashkët mes Policisë
Kufitare dhe forcave poli-
core italiane ka sjellë në
kapjen dhe sekuestrimin e
një sasie prej 217 kg lënde
narkotike e llojit marjua-
në në zonën e Leçes. Janë
arrestuar në flagrancë për
posedim të lëndës narko-
tike dy shtetas shqiptarë
me banim në Itali. Falë
bashkëpunimit të ngush-

të dhe në kohë reale ka ni-
sur një veprimtari policore
e mirëfilltë me shkëmbim
informacionesh për persona
të dyshuar për veprimtari të
trafikut të paligjshëm, të
cilët operojnë në shtetin ital-
ian. Bazuar në informacio-
net e dërguara në rrugë op-
erative nga Policia Kufitare
shqiptare nëpërmjet zyrës
ndërlidhëse të Policisë Sh-
qiptare në Itali, policisë ital-
iane (shërbimit antidrogë,
Policisë së Kufirit të Zonës 9
dhe Guardia di Finanza të
Pulias), u bë i mundur ar-
restimi i shtetasve me ini-

ciale: B.K. 37 vjeç dhe A.D.
26 vjeç, të cilët ishin në
përgatitje të trafikimit të
lëndës narkotike në zonën
e Leçes, Itali. Janë në vijim
veprimtaritë policore dhe
hetimore për kapjen e
bashkëpunëtorëve të tjerë
të tyre. Kjo veprimtari
dëshmon se bashkëpuni-
mi dhe koordinimi me
forcat policore italiane
nuk kufizohet vetëm në
goditjen e trafikut në det,
por edhe në brendësi të ter-
ritorit, qoftë ky në Sh-
qipëri apo në Itali", thuhet
në njoftimin e policisë.

Pika kufitare e Kapshticës

Droga e fshehur në gomën e makinës

Foto ilustruese

LAJMËRIM PËR TENDER KUALIFIKIMI PARAPRAK

1. Kushtet e përgjithshme

1.1 Kërkuesit : Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në Tiranë
 Adresa: Rr. Skënderbeg, Nr. 21/1

1.2 Profili : Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në Tiranë që
nga viti 1988 mbështet Shqipërinë në rrugën drejt Integrimit Europian
dhe zhvillimit nëpërmjet projekteve që zbatohen në fushat: për Zhvillim
Ekonomik, Reforma ligjore në ekonomi, Edukim dhe Kualifikim
Profesional, Reforma në sektorin e ujësjellësit, dhe fusha të tjera.

1.3 Subjekti: GIZ fton Agjenci Udhëtimi të kualifikuara, anetare ne IATA të
shprehin interes në sigurimin dhe menaxhimin e shërbimeve të
udhëtimeve sipas kërkesave të Zyrës së administratës dhe të Projekteve
të GIZ.
Profili i udhëtimeve të GIZ është kryesisht Tiranë - Gjermani - Tiranë,
sipas nevojës dhe në vënde të tjera.
Të gjithë subjektet ligjore të interesuar në proçesin e aplikimit duhet
të kërkojnë një formë aplikimi ne adresën; giz-albanien@giz.de

1.4 Data përfundimtare për pranimin e aplikimit të plotësuar në Anglisht
është              26 Janar 2018.
Dokumenti i plotësuar në mënyrë të saktë, duhet të dorëzohet në një
zarf të mbyllur, të vulosur me mbishkrimin:
Aplikim për kualifikim paraprak “Menaxhim Shërbime Udhëtimi” adresuar
tek
Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në Tiranë,

Rr. Skënderbej, Nr. 21/1
Tiranë

Proçesi i kualifikimit do të fillojë pas datës së mbylljes së aplikimit.
Aplikimet do të vlerësohen dhe vetëm kandidatët e kualifikuar do të ftohen
të marrin pjesë në tender.
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OLSI KLOSI: FATON SHOSHI: 
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Ndarja nga Era i përket të Ndarja nga Era i përket të 
shkuarës. Një yll i ri do të lindëshkuarës. Një yll i ri do të lindëJa kush është vajza që më rrëmbeu zemrënJa kush është vajza që më rrëmbeu zemrën

 

NOIZYNOIZY
• • Flet ish-banori i “BB 9”: Jam “djali i keq”, atëherë kur njerëzit e meritojnë. “Kulmi i Flet ish-banori i “BB 9”: Jam “djali i keq”, atëherë kur njerëzit e meritojnë. “Kulmi i 
romanticitetit? Të shkojmë sa më larg, në qetësinë e një mëngjesi dhe t’i them ‘të dua’” romanticitetit? Të shkojmë sa më larg, në qetësinë e një mëngjesi dhe t’i them ‘të dua’” 

GAZETARJA E SPORTIT FESTON 
DITELINDJEN ME NJE FUSTAN SUPERSEKSI

realizon realizon 
ëndrrat e ëndrrat e 
çmenduraçmendura

GAZETARJA E SPORTIT FESTON 
DITELINDJEN ME NJE FUSTAN SUPERSEKSI
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Një “Kim Kardashian”
shqiptar? Ja si shndërrohet
këngëtarja e njohur
Ai jo vetëm bëri bujë me muzikën, por mesa duket, prej kohësh këngëtarja

Elhaida Dani ka vendosur të eksperimentojë gjithnjë e më shumë me
pamjen e jashtme. Në fillim publikoi një foto ku dukej bionde, më provokuese
se asnjëherë më parë. Më pas, Elhaida publikoi një foto me flokët e zinj dhe na
bëri konfuzë, nëse vërtet ka ndryshuar luk apo jo. Ditën e djeshme ajo ka
treguar se përdor paruke bionde për fotot profesionale, të cilat e kanë
shndërruar këngëtaren shqiptare në një “Kim Kardashian”. Vërtet speciale në
dukje!

Merlin e Jon Gjebreas zgjedh
fustanin e famshëm të Marina
Vjollcës për fejesë
E fejuara e Jon Gjebreas në ditën kur vendosën të festonin dashurinë e
tyre me të afërmit dhe shoqërinë bëri një zgjedhje të menduar mirë, një
fustan stil kostumi me pelerinë. Fustani i zi i Merlin Haxhiymerit na kujtoi
atë me të cilin u shfaq moderatorja Marina Vjollca në një nga netët e
spektaklit të “C’est la vie”, saktësisht më 7 janar. Fustani i veçantë është
dizajnuar nga marka “Elisabetta Franchi” dhe nga 376 euro, tani e
përvetësoni për 263 euro. Marina kishte zgjedhur ngjyrën portokalli, të
kombinuar me këpucët ngjyrë floriri. Ndërsa Merlin kishte zgjedhur ngjyrën
klasike të zezë, ku dukej fantastike. Ky fustan duket se i ka marrë zemrën
dhe Eneda Tarifës, ngjyrën nude të së cilës e ka zgjedhur për t’u shfaqur
në ditën e parë të spektaklit “Voice Kid’s Albania”.

E paskemi humbur! Ja cilin
rol do të interpretonte
këngëtarja e njohur
Njerëz dhe fate” është i vetmi serial shqiptar që pati sukses

kur u transmetua dhe ende mbetet i paharrueshëm. Didin,
tutoren luajtur nga Arta Muçaj e mbani
mend besoj? Ishte një personazh kaq
kompleks dhe e sjellë kaq mirë, sa
duket e çuditshme të mendojmë se
dikush tjetër mund ta kishte luajtur atë
rol. E ftuar në një nga emisionet e
pasdites, këngëtarja e njohur, Soni
Malaj foli për fillimet e karrierës së saj,
gjithë gjërat që kishte bërë dhe që
s’kishte bërë. Soni s’i tha kurrë “jo” një
mundësie, përveçse filmave. “Për filma s’kam pranuar
asnjëherë. Jo s’e nuk doja, por nuk kisha besim tek aftësitë e
mija. Asokohe më thanë të luaja rolin e Didit tek “Njerëz dhe
fate”, por nuk pranova. Në vend të kësaj bëra kolonën zanore
dhe shyqyr që nuk pranova”, tha ajo. Pas refuzimit të Sonit, rolin
e Didit e mori aktorja nga Prizreni, Arta Muçaj, e cila ishte
zgjedhja perfekte.

Më në fund bashkë!
Këngëtaret e njohura
bëjnë paqe pas një zënke
7-vjeçare
Më parë Tuna dhe Dafina Zeqifi kishin një marrëdhënie
shumë të mirë me njëra-tjetrën, duke sjellë edhe një
bashkëpunim të suksesshëm me reperin “2po2” në 2010-
ën. Pas një periudhe shkëputjeje,
këngëtaret rifilluan shoqërinë dhe
kjo ra në sy nga fakti se ndiqnin
njëra-tjetrën në “Instragram” dhe
nuk i kursenin komentet. Ato janë
shfaqur për herë të parë bashkë
pas rifillimit të marrëdhënies. Këtë
e dëshmon një takim në Nju Jork
postuar nga Dafina në “Snapchat”,
ku duket tepër e lumtur për ardhjen e Tunës  “Nuk mund
të uleni me ne”, shkruan Dafina gjithë gëzim. Tani që janë
takuar sërish, mund të presim surpriza të reja nga të dyja,
një duet pse jo.
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Qindra-mijëra euro blerje, Noizy
realizon ëndrrat e çmendura

Pamela Aliaj

Ai është një nga reperët më
të famshëm dhe më të suk
sesshëm në gjithë Sh-

qipërinë. Por nuk është i famshëm
vetëm për këngët që nxjerr që
bëjnë bujë që ditën e parë që u
prezantohen fansave, por, gjith-
ashtu, ai njihet edhe për pasurinë
e çmendur që ka dhe pagesat
marramendëse që merr nga kon-
certet live që bën. Po flasim pikër-
isht për Rigels Rajku-n, ose të
quajtur ndryshe, Noizy, i cili nuk
ngurron t’i bëjë vetes qejfin me
dhurata super të shtrenjta duke
vënë në pah edhe dashurinë e
madhe që ka për lodrën e tij të
preferuar, makinat. Në koleksion-
in e tij tashmë numërohen 3 të til-
la super të shtrenjta, të cilat ai nuk
ka nguruar t’ia prezantojë edhe
fansave me emrat e tyre të
përveçëm. Blerja e tij e parë ka
qenë “Ferrari” i kuq, i quajtur “Sha-
kira”. Por zanafilla e këtyre blerjeve
të çmendura mendohet të jetë një
sfidë e hapur para disa kohësh e
dy grupeve që përfunduan në për-
leshje, “OTR” dhe “Babastars”. Por
pas pajtimit që bënë baballarët e
të dëmtuarve gjakrat e qetësuan
me dy grupeve, sherr që e ka zana-
fillën nga konfliktet dhe përplasjet
e hershme mes dy reperëve, për-
katësisht Getoar Selimit dhe
Noizy-t. Pasi shuan përleshjet ata
nisën t’i shpallnin sfidë njëri-tjetrit
me blerjet e shtrenjta. Sfida nisi
duke prezantuar makinat e tyre të
reja super të shtrenjta, posedimi i
të cilave tregon edhe statusin e tyre
financiar. I pari ishte Getoari që
postoi foto me makinën e tij tip BMV
të zezë. Fansat kanë ndërhyrë me
komentin e tipit: “Makinat e Getit
sa të gjitha makinat e Noizyt”. Pas
Getit nuk ka vonuar Noizy, i cili u ka
prezantuar fansave blerjen e tij më
të re, një super makinë Ferrari të
kuqe. “Welcome home Shakira”
ishte statusi i reperit, pas të cilit
përveç urimeve ka marrë edhe ko-
mente kundër Getoarit duke u
shprehur: “Si kjo makinë nuk mund
ta prekë e jo më ta blejë “Baba
Stars”. Noizy ka qenë ai që ka folur
hapur për pasurinë e tij ka qenë
Noizy duke thënë se disponon
disa shtëpi dhe katër makina. Nga
ana tjetër, të gjitha këto mundësi
që ia realizon vetes reperi i njohur
i ka falë klikimeve të çmendura si
edhe të koncerteve të shumta që
bën në gjithë botën. Të ardhurat e

Nga orët “Rolex” te makinat “Ferrari” e “Rolls Roice”,
ja pasuria e marramendëse e reperit të njohur shqiptar

majme që merr nga koncertet e tij
dhe klikimet e shumtë në YouTube
bëjnë që atij t’i ofrohet një jetë e
mirë luksi, duke i lejuar vetes të
shpenzojë në gjëra të shtrenjta
dhe të shijojë udhëtime luksoze.
Makina “Rolls Royce”, që u përng-
jan makinave të familjes Kardash-
ian me ngjyrë të zezë, ishte blerja

e dytë e çmendur. Vlera e një makine të
tillë mendohet se fillon nga 200 mijë dol-
larë e më shumë, çka tregon se reperi ka
shpenzuar një shumë të majme në bler-
jen e kësaj makine. Ai ka ndarë me fansat
disa fotografi në llogarinë personale në

“Instagram”, ku shfaqet brenda saj, teksa bie në sy
shkëlqimi që jep makina me plot detaje me drita nga
fjala më e fundit e teknologjisë. Një tjetër makinë i
shtohet më vonë koleksionit të reperit të makinave të
tij luksoze. Kësaj radhe makina ishte e tipit “Mercedes”,
të cilën ai e quan “baby”. Foton e makinës së re ngjyrë
të zezë ai e ka ndarë në profilin e tij në “Instastory” e
tij. Ndërkohë që nuk mund të lëmë pa përmendur
edhe shpenzimet e tjera të çmendura të tij, ndër to

mund të përmendim pasionin e tij për orët e sh-
trenjta, ku koleksionon llojin “Rolex”, me shifra tepër
të larta që arrijnë deri në 40 mijë dollarë. Nga ana
tjetër, ai ka dashur t’i shtojë koleksionit të tij, jo më
larg se para dy ditësh, “Ferrarin” e radhës të quaj-
tur “Dhjetori”. Duke qenë se është gjithnjë i hapur
me “pasurinë” që zotëron, Noizy para pak kohësh
publikoi foto të ‘pasurisë’ së tij, në të cilën tregon
para, orë dhe çelësa të veturave të tij. Sipër fotos
Noizy vuri këtë mbishkrim “Kështu duket një gjysmë
milionë”, me elementet e lartpërmendura në të.

Dhe ai, gjithashtu, nuk ka ngurruar të tregojë edhe
shifrën se sa paguhet nëpër koncerte. “Paguhem
më shumë se 15 mijë euro për koncert”,-ka thënë
Noizy vetëm pak kohë më parë. Kaq ka mjaftuar që
të bëjmë edhe një llogari të thjeshtë. Vetëm gjatë
muajve të verës reperi “100 kile”, dhe i hitit të fundit,
“Gjuha e kampionit”, merr më shumë se 500 mijë
euro nga koncertet, ndërsa nëse do të llogarisim
edhe koncertet e tij gjatë vitit, çdo muaj Noizy merr
rreth 120 mijë euro, sigurisht nëse këndon çdo fund-
javë. Shkurtimisht, duke kënduar vetëm gjatë fund-
javave të një viti, që ka 53 javë, reperi “1 ton” arrin të
marrë pothuajse 800 mijë euro, të mbledhura këto
me koncertet në diasporë dhe bizneset e tij, përm-
blidhen në plot 1 milion euro në llogarinë e Noizyt në
vit. Kush i ëndërron këto shifra?
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S’kishte si të ndodhte
ndryshe, gazetarja e
sportit feston ditëlindjen
me një fustan superseksi
Ajo është një nga gazetaret më simpatike të sportit në

“Digit Alb”. Mbrëmjen e djeshme, Ilda Bejleri festoi
ditëlindjen. Ajo ka publikuar në rrjete sociale foto në

të cilat duket më se seksi se kurrë më parë, e veshur me
një fustan të ngushtë. Gjithashtu, ajo ka publikuar
momente pas orës 12, ku shfaqet shumë e lumtur. I vetmi
i ftuar që është zbuluar se qenë pjesë e kësaj ditëlindjeje
është blogeri Olti Curri. Prej kohësh përflitet se Ilda është
në një lidhje me deputetin e PD-së, Klevis Balliu,
megjithatë asnjëri prej tyre nuk e ka konfirmuar.

Një tjetër këngëtare e
njohur pret fëmijë?
Në postimin e saj të fundit në “Instastory” na bëri

përshtypje një foto e nxjerrë me një album me
emra fëmijësh. Këngëtarja e njohur, Vesa Luma, prej
kohësh është shkëputur nga vendlindja së bashku me
familjen për të jetuar në Zelandë të Re. Kjo nuk do të
thotë që ajo është shkëputur nga fansat, ku nuk harron
që herë pas here të postojë foto apo video nga jeta e
saj e re. Ajo që na tërhoqi vëmendjen ditën e djeshme
ishin pikërisht këto dy foto të postuara në “Instastory”,
ku ajo kishte para një album dhe po shfletonte për
emra bebesh me mbishkrimin: “Për të gjithë ju që
kërkoni emra bebesh”. A të jetë sërish shtatzënë
këngëtarja nga Kosova? Mbetet një dilemë për
momentin, por nëse po do, të ishte një lajm i
mrekullueshëm për Tianin e vogël. Një motër apo një
vëlla?

Komentuesi ‘sulmon’ keq
Ledina Çelon, por këngëtarja
habit me reagimin e saj
Ajo është një nga këngëtaret më seksi të momentit dhe një fakt të tillë
Ledina Çelo e tregon në çdo dalje të saj. Por duket se jo të gjithë i
mbështesin postimet dhe fotot e këngëtares. Ajo ka publikuar në rrjete
sociale komentin e një ndjekësi, i cili është shprehur se ajo u
përkushtohet fëmijëve, pasi nuk ka me çfarë të merret meqë është e
pasur. Këngëtarja e ka postuar këtë koment duke shkruar: “Ka edhe
nga këta”. E pse të mos i vlerësojnë fansat me dedikimet që u bëjnë?

Padyshim që pothuajse të gjithë e kujtoni klipin e Jonas Blue dhe
William Singe të realizuar në vendin tonë disa kohë më parë. Pjesë

e këngës “Mama” ka qenë edhe modelja seksi Oriola Marashi, e cila
publikoi një lajm të bukur rreth kësaj kënge. “Sapo mora vesh që video
‘Mama’ në të cilën unë dhe Donika Meziu jemi protagoniste është
nominuar në “Brits Awards” për videon më të mirë. Urime Shqipëri,
përveç Dua Lipës, është dhe dikush tjetër që ju përfaqëson”, - u shpreh
Oriola. Aktualisht ajo është pjesë e labelit OTR në reperit Noizy.

Kjo nuk
pritej!
Tashmë
në “Brits
Awards”
edhe
modelja
seksi
shqiptare
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Shumë zhurmë është bërë lart e poshtë për ndarjen
e menaxherit të këngëtarit të njohur kosovar, Ledri
Vula me Era Istrefin, në atë kohë edhe menaxheri i

saj. Por pas kësaj ndarjeje, Faton Shoshi nuk ka ndër-
mend të ndalet. Në një intervistë ekskluzive për “Bluetooth”
të “Gazeta Shqiptare”, Fatoni na tregon se është duke
ardhur me bashkëpunime të reja. Janë duke punuar për
albumin e ri të Ledri Vulës si edhe surprizat që rezervon
për 2018-ën. Kush është ylli i radhës që do zërë vendin e
Erës? Po surpriza që rezervon Ledri për fansat së shpe-
jti? Zbulojeni në intervistën e mëposhtme.

Pamela Aliaj

A ka ndonjë bashkëpunim të rëndësishëm së shpejti?
Po, do të kemi projekte të reja. Jam i bindur që do të jetë

një vit plot me suksese për ne. Do të kemi bashkëpunime
të reja, të cilat do të mbeten surprizë për momentin. Po
ashtu, këtë vit Ledri pritet të ketë një surprizë për fan-
sat, pasi që pritet publikimi i albumit të tij.

Ju jeni duke u marrë me diçka të re pas sh-
këputjes së bashkëpunimit me Era Istrefin?

Sigurisht që po, unë nuk ndalem asnjëherë. Jam
në negociata me shumë artistë. Publiku gjithmonë
pret nga ne dhe ne nuk i zhgënjejmë ata asnjëherë.
Një gjë mund t’ua them, suksesin e kanë të garantu-
ar.

Kë keni marrë në vend të Erës?
Ende s’kemi vendosur se kë ta marrim në vend të

Erës. Për këtë konsultohem me producentin që bash-
këpunoj vazhdimisht, Big Bang. Ky është personi më i
afërt me të cilin i diskutoj këto çështje, sepse e konsid-
eroj si bashkëpunëtor shumë të afërt timin. Mendoj se
shpejt do të diskutojmë këtë dhe do të vendosim.

Mund të më thoni emrin e ndonjë artisti/je të huaj
ose edhe shqiptar që pritet të sillni një “boom” me
një këngë të re?

Ta lëmë surprizë. Ende nuk i kemi finalizuar definitiv-
isht.

Si do të titullohet albumi të Ledrit?
Ende nuk kemi vendosur përfundimisht për emrin,

sepse jemi marrë me pjesën e bashkëpunimeve me
shumicën e artistëve më të mirë shqiptarë.

Kur pritet të performojë së shpejti Ledri? A do
ketë ndonjë surprizë?

Ledri do të performojë me Rita Orën në natën e pavarë-
sisë për 10-vjetorin e Kosovës, në 17 shkurt.

Rrëfehet menaxheri i Vulës: Së shpejti do të sjellim albumin e radhës për fansat

FATON SHOSHI:
“Rita Ora dhe Ledri, ja surpriza e 17 shkurtit”

Ndarja nga Era i përket të shkuarës. Një yll i ri do të lindë
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Flet ish-banori i “BB 9”: Jam “djali i keq”, atëherë kur njerëzit e meritojnë

Olsi Klosi:
Ja kush është vajza që më rrëmbeu zemrën
“Kulmi i romanticitetit? Të shkojmë sa më larg, në qetësinë e një mëngjesi dhe t’i them ‘të dua’”

t’ia di çfarë ke vërdallë vetes,
por të të vlerësojë siç je.

Cili është modeli i fem-
rës që i rrëmben zemrën
Olsit?

Hmmm... Thjesht brune
dhe 1 shikim që më bën të
lumtur kur e shoh.

Ai është përfolur
shpesh jo vetëm kur

ka qenë pjesë e
shtëpisë më të fam-

shme në Shqipëri,
“Big Brother”, kur

ishte çift me
Fiorentinën, por

mesa duket romanca
e tyre nuk ishte

jetëgjatë pas daljes
nga shtëpia. Shumë
thashetheme u bënë
edhe pas ndarjes së

tyre për një mundësi
“ribashkimi”, por

mesa duket gjithçka
ka marrë fund. Në
jetën e Olsi Klosit

ka hyrë dikush
tjetër, që ka arritur

t’i rrëmbejë zemrën.
Në një intervistë

ekskluzive për
“Bluetooth” të

“Gazeta Shqiptare”,
Olsi na rrëfen deta-

je nga “femra miste-
rioze”, që u ka thyer
zemrat. Gjatë inter-

vistës Olsi zbulon
edhe anën e tij ro-

mantike, të cilën nuk
e kemi parë më

parë. A i ka thënë
“të dua?” Zbulojeni

në intervistën e
mëposhtme.

Pamela Aliaj

Më në fund pyetja
që të gjitha vajzat
fanse të tuat do të

donin ta dinin. A është e
vërtetë që ka hyrë një
person i rëndësishëm në

jetën e Olsit?
Po, është 1 person shumë

i rëndësishëm që kam arritur
ta kuptoj me kalimin e kohës.
Sa kalon koha, më e rëndë-
sishme bëhet.

Në faqen tënde në “Ins-
tagram” fansave dhe jo

vetëm la shumë përsh-
typje postimi i bërë. Kujt i
është bërë dedikimi “Pa-
suria ime je ti”?

Personit të rëndësishëm i
është bërë. Mendoj se në jetë
pasuria më e madhe është
të kesh pranë dikë që nuk do
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Je shfaqur shpesh në
postimet e bëra në faqen
tënde në “Instagram” si
“djali i keq”. Si qëndron e
vërteta? Kjo është vetëm
një maskë që Olsi mban,
apo është me të vërtetë
“djali i keq” edhe në jetë?

Unë jam “djali i  keq”
atëherë kur njerëzit e meri-
tojnë t’i sillesh keq. Jetojmë

në një vend që mund të bësh
keq pa u menduar fare dhe
nuk fiton gjë. Prandaj prefer-
oj më mirë të buzëqesh dhe
t’u dhuroj buzëqeshje vetëm
atyre që e meritojnë.

“Vajza të këqija” apo
“vajza të mira”? Cili ësh-
të modeli që tërheq vë-
mendjen dhe mund t’i
pëlqejë  Olsit?

Nuk ka vajza “të mira”, as
“të këqija”. Unë pëlqej vajza,
ose më saktë më pëlqen va-
jza që kam, e thjeshtë.

Olsi nuk është 100% “djali
i keq”. Atëherë duhet ta kesh
edhe një anë të “pazbuluar”
të djalit romantik. Cili është
kulmi i romanticitetit për ju?

Të shkoj sa më larg me per-
sonin që kam në krah dhe në

qetësinë e një mëngjesi t’i them
“të dua”. Edhe pse s’ia kam
thënë akoma.

Në postimet e bëra më
parë kujtojmë se ke nxjerrë
një vajzë me tatuazhe, ideja
e një modeleje me trup per-
fekt. Cila është modelja sh-
qiptare e preferuar e Ol-
sit?

Modelja shqiptare... Je-
tojmë në një vend ku kudo që
shikon “jam modele” lexon,
kështu që nuk kam asnjë të
preferuar.

Gjëja që urren më
tepër te femrat është...?

Kur lyhen më shumë seç
duhet.

Pse “El Machico”?
“El Machico” do të thotë

“Magjiku”. Sepse në jetë
çdo njeri është “magjik” në
mënyrën se si mendon,
se si vepron, aty ku du-
het dhe se si vishet dhe
si  merret  vesh me të
tjerët. Unë dua të bëj për
vete shumë njerëz duke
u dhuruar buzëqeshje.

“Modelja shqiptarModelja shqiptarModelja shqiptarModelja shqiptarModelja shqiptareeeee...............
JJJJJetojmë në një vetojmë në një vetojmë në një vetojmë në një vetojmë në një vendendendendend
kkkkku ku ku ku ku kudo që shikudo që shikudo që shikudo që shikudo që shikononononon

“jam modele” le“jam modele” le“jam modele” le“jam modele” le“jam modele” lexxxxxon,on,on,on,on,
kështu që nuk kamkështu që nuk kamkështu që nuk kamkështu që nuk kamkështu që nuk kam
asnjë të prasnjë të prasnjë të prasnjë të prasnjë të prefefefefeferuareruareruareruareruar.....
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Një vend të një
hyrjeje. Nuk
kanë kaluar as
tre muaj nga bot-

imi i romanit "Funerali i pafundmë" i sh-
krimtarit të mirënjohur Visar Zhiti në gju-
hën italiane, nga shtëpia botuese e mirënjo-
hur "Rubbettino". Në Itali botohen çdo muaj
dhjetëra libra në origjinal apo të përkthyer
nga autorë të ndryshëm të huaj. Zgjedhja e
tyre ka kriteret e veta cilësore apo tregtare.
Vepra e Visar Zhitit hyn pa mëdyshje në
kriterin e parë. Fakti që gjen jehonë në me-
dian italiane, në faqet e dy gazetave të
mëdha kombëtare, asaj kryesores së ipesh-
kvijve të Italisë, "Avvenire" dhe asaj të Mil-
anos, "Il giornale", nëpërmjet shkrimesh
cilësore kritike, është mjaft inkurajues për
suksesin e veprës në publikun italian.

Po kush janë autorët e shkrimeve më të
fundmë? Janë gazetarë e shkrimtarë të
shquar në jetën kulturore të Italisë. Poeti
Davide Brullo është autor i 25 vëllimeve me
tematika të ndryshme e të larmishme,
poezi, shkrime kritike, shkrime të historisë
së krishterimit e të përfaqësuesve të tij të
shquar që nga Shën Agostini tek Shën
Françesku, libra mbi poetët e revolucionit
rus apo Kafkën e mjaft të tjera. është një
veprimtari për t'u respektuar, sidomos po
të mbahet parasysh fakti se ende nuk ka
mbushur dyzet vjeç, është i datëlindjes
1979. Shkrimi i mëposhtmë u botua në
fletën letrare "Album" të gazetës që ka për
botues vëllanë e Silvio Berluskonit, "Il gior-
nale". N'atë shkrim vlerësohet lart vepra
"Funerali i pafundmë", një krijim që na
kujton botën e Dostojevskit e në të cilin
"ylli i lirikës shqiptare", simbas autorit,
pohon vdekjen e "mendimit të njësuar" të
asaj bote, më se 70-vjeçare, në të cilën popuj
të tërë, mes të cilëve edhe bashkatdhetarët
e autorit të librit, e gjetën veten në një
vargan të pafund mjerimi dhe krimi sh-
tetëror të pandëshkuar. Por për kritikun
Brullo ideja përgjithësuese e romanit i ka-
lon shumë kufijtë e kohës dhe të Vendit në
të cilin përfytyrohet zhvillimi i subjektit,
duke marrë përmasa universale që vërehen
në të gjitha diktaturat e ndryshme të his-
torisë së njerëzimit. "Leximi është një
zbritje në mitrën e llahtarshme të shekul-
lit, ku gjithshka është e vdekur, duke vde-
kur, që do të vdesë...". Kjo është tablloja që
përfton kritiku nga leximi i veprës, e cila
për të është "një roman në vargje i jashtëza-
konshëm". Alessandro Zaçuri, i lindur në
La Spezia më 1963, është shkrimtar, gazetar
dhe bloger italian. Ka studjuar dhe është
diplomuar për letërsi klasike (me një tezë
mbi filologjinë mesjetare dhe humaniste)
në Universitetin Katolik të Milanos. Emri
i këtij universiteti, me një dhimbje të fortë
në zemër më sjell ndërmend emrin e një
djaloshi të shkëlqyer, Atjon Zhiti, që studi-
onte aty e që na ka lënë një libër me ese e
një album me piktura, të vlerësuara dhe ato
në Europë... E kujtoj se kopertina e roman-
it "Funerali i pafundmë" në botimin italian
është vepër e tij.

Kritiku tjetër, Alessandro Zaçuri bash-
këpunon me gazetën "Avvenire" dhe peri-
odikët "I huaji" dhe "Leximet". është autor
romanesh, esesh të kritikës letrare, pre-
gatitës për shtyp të veprave të shkrimtarëve
si Elio Fiore, Camillo Sbarbaro, Ray Brad-
bury, André Malraux. është autor i dhjetë
vëllimeve, mes të cilëve katër romane, dhe
fitues i disa çmimeve letrare si Biella, Frig-
nano, Basilicata, Mondello, Comisso dhe fi-
nalist i çmimit Campiello. Duke vënë thek-
sin shkurtimisht mbi disa nga vlerat më të
spikatura të romanit, mendoj se shkrimi i
Zaçurit është një dhuratë e bukur në këtë
fillim viti, jo vetëm për autorin e veprës, por
dhe për të gjithë lexuesit, italianë dhe sh-
qiptarë që me të drejtë krenohen me emrin
e Visar Zhitit, i cili, simbas tij, është "njëri
nga zërat më të rëndësishëm të letërsisë së

BOTIMI

Romani "Funerali i pafundmë", partia
shpallte tradhtarë edhe të vdekurit

Media italiane: Visar Zhiti, i lindur
i dënuar nga regjimi i Enver HoxhësNga Eugjen Merlika

re shqiptare, Zhiti ësh-
të i njohur dhe i vlerë-
suar në Vendin tonë".
Botuesi i veprës në ka-
pakun e mbramë të lib-
rit shkon edhe më tutje
në vlerësimin e sh-
krimtarit tonë të madh.
Ja çfarë thuhet aty:
"Përveç se i ka dhënë
një ndihmesë tepër të
lartë e origjinale pan-
oramës letrare ballkan-
ike, tregimet e tij, roma-
net e tij ashtu si dhe es-
etë e tij kanë fuqizuar li-
rinë intelektuale dhe
jetën demokratike të Sh-
qipërisë". Pa dashur të
hyj në hollësitë e
shfaqjeve të një qëndri-
mi të turpshëm të ish-
kryetarit të shtetit, por edhe të ndonjë me-
dia në nivelin e "keqshkruesve" të internetit
në Shqipëri, të cilët me disa veprime të tyre
në vitet e fundit, kanë shkaktuar shqetësime
të tepërta, banale, të këqija, të pamerituara
për të gjithë ne dhe në veçanti për shkrim-
tarin më të shquar të pas komunizmit sh-
qiptar, prandaj këto shkrime i shoh dhe si
vazhdim i një kundërveprimi shumë të fortë
nga shumica e shëndoshë e opinionit pub-
lik, vendas dhe të huaj, por që përbëjnë dhe
një kënaqësi estetike, tejet të merituar, jo
vetëm për Visarin, por për të gjithë sh-
qiptarët e ndershëm e dashamirë të kul-
turës, veçanërisht për ata që kanë jetuar  së
bashku me të në galeritë e mallkuara të
Spaçit.
NË POEMËN E ZHITIT VDEKJA
E "MENDIMIT TË NJËSUAR"

(Nga Davide Brullo) I pakapshëm, poeti
vazhdon të jetë i dënuar nga regjimi. I tor-
turuar, i poshtëruar, i fyer, poeti është qengji
i flijuar i "terrorit të kuq", komunizmit. Një
shembull i afërt. Shqipëria e Enver Hoxhës.
Një lloj Koreje e Veriut anakronike e futur
si një thikë në ijen e majtë të Evropës. Jemi
në vitin 1979, poeti është 27 vjeç dhe është
ylli i lirikës shqiptare. Quhet Visar Zhiti. I
arrestuar për "agjitacion e propagandë

kundër Shtetit", në gjyq
gjyqtarët valëvisin poezitë e
tij. "Borgjeze e dekadente" ven-
dosin. "Të shkruara me një gju-
hë hermetike, armike të real-
izmit socialist".

Dukej se ishte 1937, nën
thundrën e Stalinit, por ishte
pardje. Poeti u dënua me punë
të detyruar. Punonte nën tokë,
për të nxjerrë bakër. Si një Orfe
që ka humbur edhe perënditë
e nëntokës, veç Euridiçes. Së
bashku me të ishin intelektu-
alë, shkrimtarë, poetë. Kur e
kam takuar më tha se shkëm-
benin kontrabandë poesitë e
Walt Whitman-it e të Baude-
laire-it, faqe të romaneve të
Dostojevskit. "U kapa pas poez-
isë, për të mos u çmendur. Sh-
kruaja në errësirë, natën, pa
letër e penë, shkruaja në
kokë". Tetë vite burg. Më 1991
ikja. Milano, Gjermani, Shtetet

e Bashkuara.
Jeta dalëngad-
alë e shpër-
blen. Visari
është më parë
ambasador i
Shqipërisë në
Vatikan, prej
pak kohe në
a m b a s a d ë n
shqiptare në
Shtetet e
Bashkuara,
në Ëashing-
ton DC. Poe-
zia e tij, edhe
për fuqinë
e t i k e ,
" s h e m -
bullore dhe
e mrekul-
l u e s h m e "
(kështu shk-

ruhet në numurin e Në formë fjalësh, kush-
tuar poetëve të tokës së Shqipërisë, 2002),
kalon shpejt në Itali.

Mbasi kishte botuar, më 2014, "Perëndia
mbrapsht dhe e dashura" botuesi Rubbetti-
no ka nxjerrë në librari, nën kujdesin e za-
konshëm të Elio Miraço-s, Funeralin e
pafundmë, roman në vargje i jashtëzakon-
shëm, që kashtis ankthin uajtmanian të
këngës me marramendjet e Mario Luzi-t ( i
të cilit Zhiti është përkthyesi). Në fakt, poe-
ma në 66 oda të këtij kundër - Nerude, i botu-
ar në origjinal më 2003, është varrimi, 100
vjet mbas Revolucionit rus, të "mendimit të
njësuar" (nga ana tjetër, "të mendosh ndry-
she të ndërlikohet jeta"), të Shtetit si
"varrmihës", të diktatorit si proletariati i
bashkuar ("Në vdekjen e diktatorit
mbretëron një hije e rëndë në të gjithë Sh-
tetin dhe një angështi, duket sikur ka vde-
kur edhe vendi. A do të gjindet më një tjetër
shtypës kaq i suksesshëm ë") Leximi është
një zbritje në mitrën e llahtarshme të shek-
ullit, ku gjithshka është e vdekur, duke vde-
kur, që do të vdesë, ndërmjet funeralit të
Stalinit (por "të një tjetër Stalini... varroset
sozia sepse origjinali duhet të jetojë") dhe
atij të "kundështarëve... të bërë copë e çikë",
me pjesë të një ironie cinike ("Partia filloi
të marrë vendime të çuditshme/shpallte

tradhtarë edhe të vdekurit/ Po ku ka tradhë-
tuar, Përtej varritë") Në këtë valle të çmen-
dur ferri megjithatë shpërthen dashuria,
epshore ("Që një ditë do të vdisja, e dinja,
por që të bënja dashuri në një funeral, nuk
m'a ka marrë mendja kurrë), madje në
"formë piramidale". Megjithëse i prashitur
nga pushteti, poeti gjithnjë ulërin "po"-në e
tij mizore jetës. (Marrë nga "IL giornale", 6
nëndor 2017).
ZHITI, VDEKJA SI ALEGORI
 E TOTALITARIZMIT

(Nga ALESSANDRO ZAÇURI) Arkivoli
valëvitej aty poshtë, i paarritshëm në krye
të varganit të përmortshëm. Nuk është e
qartë se cili është i vdekuri, por vargu vazh-
don ecjen, gjithënjë e më tepër i kapitur e i
zbërthyer, sikur se mbas arkëmortit mos të
ishin më të gjallët, por të vdekurit të ring-
jallur nga një e shkuar që përndryshe rrez-
ikohej të ishte harruar. është një valle e
veçantë vdekësore ajo që poeti shqiptar
Visar Zhiti vë në skenë në këtë "Funeral të
pafundmë", roman në vargje i përkthyer
mrekullisht nga Elio Mirako në një italish-
te që ruan ashpërsinë dhe guximin e sprovës
së origjinalit: kapërcimet e papritura që
ngrenë krye nga një kapitull në tjetrin, pjesë
të gjata gati në prozë që përmblidhen në
epigrame, të çemuna gaztore dhe rrokullisje
dramatike, një faqe e bardhë për të lënë të
kuptohet se pragu i të pathënëshmes është
arritur. I lindur i dënuar, me punë të detyru-
ar, nga regjimi i Enver Hoxhës për poezitë e
tij, të gjykuara fajësisht "hermetike", i bërë
me kohë njëri nga zërat më të rëndësishëm
të letërsisë së re shqiptare, Zhiti është një
autor i njohur dhe i vlerësuar në vendin
tonë edhe në sajë të bashkëpunimit me
gazetën "Avvenire". Në krahasim me librat
tashmë të përkthyera n'Itali (përmbledhjet
e poezive "Kryq mishi" dhe "Rrëfime pa al-
tar", të dalura përkatësisht më 1998  dhe
2013, romani "Perëndia mbrapsht dhe e
dashura" i botuar gjithmonë nga Rubbetti-
no më 2014) "Funerali i pafundmë" shquhet
më shumë për prirjen më të theksuar ndaj
kategorive të paradoksales, në vijën e
kundërshtimit, jo vetëm politik, që bashkon
shumë nga shkrimtarët e dalë nga shkërmo-
qja e sistemit komunist ballkanik. Megjith-
atë, pavarësisht nga gjithçka, poemthi këm-
bëngulës tregimtar i Zhitit nuk është një
dokument i dëshpëruar, por dëshmia e një
shprese të paarsyeshme por të qën-
drueshme. "Kam ëndërruar sikur t'ishim në
një ëndërr" thotë personazhi kryesor, të cil-
in autori e ngarkon të flasë n'emër të tij, edhe
se e mundëshme, por jo e sigurtë që ai kar-
van i përmortshëm mund të jetë një rikthim
pak i mbuluar i vuajtjeve të pësuara nga
poeti gjatë burgimit në minierën e Spaçit :
"Burri u rrëzua. Ata mbrapa u munduan të
mos e shkelin, kaq mundën të bënin". Sa më
shumë zgjatej, aq më shumë rrugëtimi mer-
rte një ecuri vdekësore, sepse "çdo varrim,
ashtu si Shteti ka pjesën e vet të paarsye-
shme" dhe asnjë zbulim, as vetë ai i përm-
bajtjes së vërtetë të arkëmortit, nuk dukej
se kishte fuqinë të ndërpriste magjinë: "Ng-
rita kokën i shastisur dhe pashë të drunjë-
zuar kupën e qiellit si një arkëmort të brej-
tur nga krimbat e yjve".

I konceptuar si alegoria e totalitarizmit,
Funerali i pafundmë kthehet në një përsi-
atje më të gjërë mbi gjëndjen njerëzore,
ndërmjet instiktit të mbijetesës dhe fatit të
përbashkët: "Ne i përkasim të gjithë vdekjes
e mbi të gjitha në një funeral", shkruan Zhi-
ti, duke bërë të depërtojnë në bashkëkohës-
inë fjalët e dashura të Etërve të shkretëtirës.

MarMarMarMarMarrë ngrë ngrë ngrë ngrë nga ga ga ga ga gazazazazazeta "Aeta "Aeta "Aeta "Aeta "Avvvvvvvvvvenirenirenirenirenire", 5. 01. 2018e", 5. 01. 2018e", 5. 01. 2018e", 5. 01. 2018e", 5. 01. 2018
(I shqipëroi Eugjen Merlika)

Në foto:
Kopertina e librit

Në foto:
Poeti Visar Zhiti
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Rama, pehlivani
i reformësNga Andi Bushati
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... të reformës në drejtësi. Natyr-
isht për interesin e tij. Ai ka luaj-
tur publikisht gjithmonë pro re-
formës, ka bërë sikur i ka lënë
ndërkombëtarëve në duar një letër
të bardhë dhe nga ana tjetër, ësh-
të munduar ta minojë atë duke e
shndërruar nga një kërcënim, në
një mburojë për veten dhe minis-
trat e tij socialistë.

Po të futesh sot në Google të
dhe kërkosh me termat "Edi Rama"
dhe "reforma në drejtësi", aty de-
hesh nga një frymë pozitive. Ai do
ta miratojë atë se s'bën, ai e lidh
atë me të ardhmen europiane të
Shqipërisë, ai hiqet si partneri
kryesor përkrah diplomatëve të
huaj që duan të shtynë përpara
procesin.

Ndërkohë që kundërshtarët e tij
kanë lënë në publik dhe ndërko-
mbëtarisht shijen e refuzuesit, e
stërkëmbëshaxhiut, e sovranistit,
Rama ka zgjedhur një strategji
tjetër. Ai gjithmonë ka bërë lojën
e atij që e mbështet ditën, por e
minon natën. Ai ka zgjedhur një
taktikë perfide dhe shumë më in-
teligjente sesa rivalët e vet. I bin-
dur se pas saj kishte një vullnet
ndërkombëtar, i ndërgjegjshëm se
cilido që do i bënte barrikadë do të
goditej fort, i vetëdijshëm se Sh-
qipëria nuk mund të ndiqte një
trajektore tjetër qoftë nga ajo e
Kroacisë, qoftë nga ajo e Ruman-
isë apo edhe qoftë nga Maqedonia
e Kosova, ai vuri bastin që atë që
se bënte dot hapur, ta bënte nën
rrogoz: ai mund të mbrohej më
shumë duke u hequr si adhurues
i reformës sesa duke veshur kos-
tumin e armikut të saj.

Dhe në realitet ka ndodhur
pikërisht kështu.

Në këtë kuadër duhet parë edhe
ndryshimi i fundit i Rregullores që
po i propozohet Kuvendit (lexo
poshtë/lapsi.al), i cili në thelb
sanksionon se burgosja ose jo e një
"peshku të madh" varet vetëm nga
vullneti i shumicës qeverisëse për
të dorëzuar atë. Pra, ashtu sikurse
në rastin Tahiri, nëse deputetët
socialistë mendojnë se prokuroria
nuk ka të drejtë, ata nuk e japin
lejen për arrestim.

Por, po të shkosh edhe më tej e
dallon se kjo nuk është një lëvizje
e rastësishme. Prapa saj fshihet
një plan perfid dhe i kalkuluar
mirë për të mbrojtur jo vetëm
kryeministrin, por edhe njerëzit e
tij të afërt.

Të gjithë e mbajnë mend se

gjatë mandatit të parë Rama vuri
një rregull që e trumbetoi me të
madhe. Që ministrat nuk do të ish-
in edhe deputetë. Se ata do t'i
përkushtoheshin vetëm punëve
qeveritare duke humbur kështu
krejtësisht imunitetin parlamen-
tar.

Por, menjëherë pas miratimit të
reformës në drejtësi, kur pritet
ngritja e SPAK dhe Gjykatës Spe-
ciale, Rama hoqi dorë nga "shpik-
ja" e 2013. Tani, ministrat me të
cilët ai firmos koncesionet, organi-
zon garat publike, financon projek-
tet marramendëse, jo vetëm janë
"të pa arrestueshëm" nëse nuk do

shumica socialiste, por ata mund
të mos japin kurrë llogari për bë-
mat e tyre.

Po t'i shtosh kësaj tabloje edhe
skuthllëqet për të mos ngritur KLP,
për të vendosur një kryeprokurore
të ngjyrosur me të kuqe dhe pa
veting, për të kontrolluar fondet
dhe burokracinë e OMN-së, bëhet
edhe më e qartë se Edi Rama ka
pasur vetëm një qëllim: ta mburrë
reformën me fjalë dhe nga ana
tjetër ta përdorë atë si një çadër për
veten dhe bashkëpunëtorët e tij.

Projekti i fundit, që i pengon
prokurorët të burgosin një deputet
socialist pa bekimin e partisë, ësh-
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Me planetin e dashurisë në qiellin tuaj,
do të kërkoni mundësi dialogu dhe bash-
këpunimi me personin e zemrës. Lidhja
do të rezultojë më e forcuar. Duke qenë
se Venusi vazhdon t'ju mbrojë, nuk duhet
të sforcoheni shumë për të qëndruar në
formë.

Do të keni një përballje interesante me një
familjar të ri, që do t'ju bëjë të rishikoni pozi-
cionin që keni përpara vendimeve të marra
së fundmi. Do të provoni të gjeni zgjidhjen
e një problemi, që po ju mundon prej ko-
hësh dhe më në fund do ta gjeni.

Nëse dita do të jetë e këndshme, kjo vjen
pasi Hëna mike që i buzëqesh Diellit. Në
punë do të vlerësoheni siç e meritoni.
Nëse do të vazhdoni të ecni me këmbë
në tokë, do të shikoni se realiteti do të
marrë një tjetër pamje.

Hëna jo shumë miqësore ju hedh 'grepin'
dhe ndoshta ju mund të bini në kurth. Doni
të hiqni nga shpatullat barrën e përgjegjë-
sisë që nuk ju takon, por nuk do t'ia dilni aq
thjeshtë.

Disa kërkesa për kushtet në çift nuk funk-
sionojnë, kështu që duhet të hapni rrugë.
Nëse do të jeni më mirënjohës, rezultatet
nuk do të vonojnë të vijnë. Mos u merrni me
gjëra që hanë diskutim. Duke këmbëngu-
lur, do ta kuptoni se e keni pasur gabim.

Dielli krijon marrëdhënie të mirë duke
bashkëvepruar me Marsin dhe Venusin
dho kjo do t'ju shtojë sharmin. Do të har-
monizoni idetë në një projekt konkret. Do
të keni rezultate të mira në studime dhe
në shkollë.

Nëse jeni beqarë, Neptuni dhe Jupiteri
miqësorë po bëjnë gjithçka, për t'ju mundë-
suar kënaqësi në sektorin sentimental.
Gjithçka shkon vaj. Bashkëveprimi i Venusit
dhe Marsit është garanci si gjithmonë se
gjërat do të zgjasin dhe do të jenë konkrete.

Gjëra të reja dhe gëzime të vogla ju presin
dhe do të ishte më mirë të fillonit të më-
sonit të përfitoni nga këto. Ndërgjegjësimi
për atë që është me të vërtetë e rëndë-
sishme do t'ju ndihmonte të kalonit disa
zënka me personin e dashur.

Mund t'ju dalin gjëra të paparashikueshme.
Për të shmangur tensione, ndiqni atë që ju
thotë zemra, edhe pse mund të interpreto-
het si dobësi. Do të keni një ditë që priret
drejt dembelizmit, por që nuk pajtohet me
angazhimet tuaja të shumta.

Keni shumë pritshmëri ndaj një personi që
ndoshta nuk do të tregohet në lartësinë e du-
hur. Do të ishte më mirë të përqendroni vë-
mendjen diku tjetër. Mos u bëni kokëfortë! Keni
dëshirë të madhe të imponoheni në të gjitha
rrethanat. Do të ishte mirë që edhe të men-
doheshit pak për veprimet që ndërmerrni.

Hëna nuk ju favorizon shumë dhe për rrjed-
hojë do të keni luhatje humori. Mos u mby-
llni brenda vetes! Pranoni dhe besojuni të
tjerëve. Për të arritur në një mirëkuptim më
të madh, vëreni veten në vendin e partnerit
dhe bëni më të mirën që mundeni.

Me Uranin kundër jush, mos flisni shumë
në ambientin e punës, mos krijoni konfi-
denca. Mundohuni të mos tregoni sesi
ndiheni dhe mos u ndruani të thoni ato
që ju thotë zemra, edhe pse keni frikë se
personi i dashur përkrah jush mund të
mos ju kuptojë.

të prova më e vërtetë për këtë. Ai
është dëshmia se Edi Rama, prej
dy vitesh, po mban një ekuilibër
të admirueshëm në tehun e hollë
që ndan armiqtë e hapur të re-
formës me ata që hedhin gurin e
fshehin dorën. Në publik Rama ka
fituar famën e prijësit të grupit të
parë. Ndërsa në kulisa është sjellë
si një makiavelist perfekt për të
marrë për vete maksimumin e
mundshëm të garancive.  Dhe ia ka
arritur duke e zhveshur më në
fund reformën në drejtësi nga
thelni i saj, nga ambicia për të godi-
tur njerëzit me pushtet.

Lapsi.alLapsi.alLapsi.alLapsi.alLapsi.al
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... të shtetit. Apo shteteve, elitat e
të cilave qenë dakorduar, me hesh-
tje apo marrëveshje, se është tokë
e askujt.

1.1.1.1.1.
Ditën kur u vra Oliver Ivanovi-

qi dy shtete u vunë në funksion
për të vërë në dije se ai u vra në
territorin e tyre. Prokuroria e Ko-
sovës menjëherë përcaktoi dy
prokurorë dhe njësitë e nevojshme
të policisë për ta gjetur vrasësin,
policia e Kosovës ofroi madje edhe
një shumë parash për informata që
do të shpinin tek vrasësi. Prokuro-
ria e Serbisë filloi "punët parahe-
timore", me ndihmën e policisë
dhe të shërbimit sekret.

Disa orë pasi qe vrarë, Oliver
Ivanoviqi u bë sërish pjesë e një
situate të ndërlikuar. Në diskurs-
in politik kosovar, vrasja e tij u bë
pjesë e një skenari për destabiliz-
imin e Kosovës. Në diskurs-
in politik të Serbisë, vrasja
e tij qe sulm ndaj serbëve,
veriut të "Kosovës dhe Me-
tohisë" dhe vetë Serbisë, siç
do të deklarojë presidenti
serb, Vuçiq.

2.2.2.2.2.
Oliveri qe i ndërlikuar

edhe në të gjallë. Për dallim
prej shumë serbëve urbanë,
ai kishte mësuar shqipen,
duke u rritur mes sh-
qiptarësh në Gjakovë e
pastaj në Mitrovicë e Prish-
tinë. Për dallim prej shumë
serbëve urbanë, kishte
dashur të ishte pilot i avia-
cionit dhe pas tre vjetësh
qëndrimi në Akademinë e
Aviacionit Luftarak në
Zagreb u hetua më në fund
se nuk mund të ishte pilot,
sepse kishte mangësi të duk-
shme në shikim, siç dëshmo-
hej në vitet e mëvonshme,
me syzet e trasha miopie.
Për dallim prej shumë ser-
bëve urbanë që kishin kry-
er fakultetin, vendosi të
punësohej në Kosovë; në
disa udhëtime me të në kon-
ferenca të ndryshme nëpër
Evropë më tregonte anekdo-
ta të dëfrimeve të përbash-
këta të drejtorëve të ndry-
shëm komercialë, shqiptarë,
me të cilët ishte rritur në
komoditetin e mëditjeve të
socializmit vetëqeverisës.
Dhe, për dallim prej shumë
serbëve urbanë, nuk ngur-
roi të vishte uniformën e
eprorit të policisë rezervë
gjatë luftës në Kosovë, më 1999,
dhe të vihet në komandë të
njësitit që do të mbronte Mitrov-
icën nga armiqtë e Serbisë, sh-
qiptarët e NATO-n.

Në ditët e para të çlirimit të
Kosovës, ndërsa shihej e pandër-
prerë kolona qoftë e të ikurve,
qoftë e të përndjekurve serbë, Ol-
iver Ivanoviqi kishte mundësi t'u
bashkohej dhe të gjente një jetë të
re në Serbi, mundësisht në Beo-
gradin të cilin e synonin të gjithë
ikanakët e të gjitha luftërave ser-
be të shekullit XX, apo, siç bëri, të
vendoste të rrinte dhe të vihej në
ballë të mbrojtjes së serbëve në atë
pjesë të Mitrovicës.

Dhe, me luftë do të ishte hera e
parë që do të ndiente se thyente
një parim të vendosur që në fëm-

ijëri: "Kurrë nuk kam pranuar të
luaj futboll të ndarë në ekipe sh-
qiptarë e shkije".

3.3.3.3.3.
Oliver Ivanoviqin e takova për

herë të parë në sallën e kuqe të
"Boro - Ramizit" më 2000, në një
ngjarje kulturore të organizuar
nga UNMIK-u. Aty ishte me Ba-
jram Rexhepin. Kishin ardhur së
bashku në një veturë të përcjellë
nga Policia e UNMIK-ut: ata dy
qenë simbol i shpresave të një eks-
perimentit të ri në shtetndërtim.
Bajram Rexhepi, një mjek shqiptar,
djalë i qytetit, në rini i identifikuar
me afinitet për muzikë roku dhe
dëshira të vajzave shqiptare, ser-
be a boshnjake për t'u shoqëruar
me të, duhej të ndërtonte modelin
e liderit shqiptar në një qytet të
dhunshëm, të trazuar dhe të ndarë
si Mitrovica. Ai duhej të ishte
dëshmia se të jesh shqiptar e atd-
hetar, ish-pjesëtar i UÇK-së, nuk do

të thotë të mos gjesh vendin e du-
hur të barazisë për serbët në lir-
inë e posafituar. Oliver Ivanoviqi
duhej të ishte modeli i ri i serbëve
të Kosovës, një njeri që në një
gjendje të re, ku nuk ka më push-
tet të Serbisë, do të duhej të ishte
mbrojtësi i interesave serbe duke
bashkëpunuar me shqiptarët.

Për një kohë të gjatë Oliver
Ivanoviqi filloi të ndërtonte
imazhin e serbit bashkëkohor në
Kosovën e re, me një inteligjencë
dhe zhdërvjelltësi, nëpërmjet bal-
ancave të reja politike. Do të kri-
jonte relacion me bashkësinë
ndërkombëtare, duke u paraqitur
si faktor serb lokal e me një porosi:
ju mund të bisedoni me prijësit
serbë në Beograd e me prijësit sh-
qiptarë në Prishtinë, por në fund

duhet të bisedoni me ne për punët
tona. Do të krijonte relacion me
prijësit shqiptarë me një porosi: ju
mund të merreni vesh me ameri-
kanë e evropianë, por në fund du-
het të merreni vesh me ne për
punët tona. Dhe do të krijonte rel-
acion me Serbinë, me një porosi:
ne do të bisedojmë me të gjithë për
punët tona, por në fund nuk do të
vendosim pa ju.

I gëzohej rolit të porsazbuluar
prej politikani, sikur njeriu që zb-
ulon kënaqësinë e projektit të ri,
të ndërtimit të një shtëpie. Dhe,
këtë gëzim e shprehte me ideal-
izmin e pjesëmarrjes në Kuvendin
e parë të zgjedhur me votë të lirë
në Kosovë, duke përfaqësuar
grupin e serbëve të Kosovës që dil-
nin nga frika dhe provincializmi
dhe flisnin për interesat e tyre në
Prishtinë. Dhe këtë gëzim e
shndërronte në hidhërim kur
shihte institucione që nuk janë

kompetente, e që kalojnë kohën në
debate të kota, pa ndonjë ide, vull-
net apo mundësi vendimmarrjeje.

Megjithatë, për asnjë moment
nuk e braktisi bindjen se interesi i
serbëve të Kosovës duhet të inte-
grohet institucionalisht në Kos-
ovë, madje edhe duke marrë pjesë
në konsultimet e Ekipit negociator
të Kosovës, i cili në mënyrë të
hapët këto i bënte si përgatitje për
shpallje të pavarësisë së vendit.

4.4.4.4.4.
Oliver Ivanoviqi u bë i pa-

nevojshëm në politikën kosovare
kur u pa se gjërat mund të ishin
më të thjeshta se prania e tij e
ndërlikuar. Në vend të balancave
me të cilat ai gëzohej duke lozur
politikë, në vend të demokracisë,
debatit e votës së lirë dhe në vend

të njerëzve që kishin kryer
fakultet apo kishin krijuar emër
intelektual në mjediset e veta, in-
teresi serb mund të përfaqësohej
nga Beogradi me këdo që do ta cak-
tonte Beogradi, mundësisht sa më
injorant apo të panjohur. Pushteti
në Prishtinë, pas shpalljes së Pa-
varësisë, vendosi se e kishte më
lehtë të bisedonte me pushtetin
në Beograd sesa me dhjetëra ser-
bë të shkapërderdhur me
demokraci e territor nëpër parti
e lëvizje. Pushteti në Beograd
vendosi se është më lehtë të fak-
torizohej në botë si zëri i serbëve
të Kosovës dhe ndërmjetësit në
Bruksel zbuluan lehtësinë e dy
adresave, dy liderëve me të cilët
do të konsultoheshin në thjesh-
tësinë më të madhe të mund-
shme: ja interesi i shqiptarëve, ja
interesi i serbëve dhe presto, apo
pronto, ja marrëveshja.

Përderisa skena politike thjesh-

tësohej, ndërlikohej ajo e Oliver
Ivanoviqit. U arrestua dhe u mbajt
në paraburgim apo burg shtëpiak
për tre vjet me akuza se kishte kry-
er krime kundër popullatës civile
më 1999 dhe 2000. Gjashtë plumbat
në shpinën e tij, dje në Mitrovicë e
ndërlikuan mundësinë që të mbër-
rihet aktgjykimi që do të tregonte,
juridikisht, se çka ndodhi. Me nar-
racionet e ndara etnike, e vërteta
do të jetojë në lëmshin e vet.

5.5.5.5.5.
Oliveri besoi deri në fund në

zgjedhje të ndërlikuara. Qe ithtar
i hershëm i kantonizimit të Kos-
ovës, me të cilën vendi do të bëhej
i menaxhueshëm sa edhe Bosnjë-
Hercegovina. Rrjedhimisht, qe ith-
tar i Bashkësisë së komunave ser-
be dhe kur u ngrit rezistenca sh-

qiptare ndaj Marrëveshjes në
Bruksel qe ithtar i implementimit
të njëanshëm, pra që serbët në
Kosovë dhe Serbia ta vendosnin
këtë autonomi serbe pa e pyetur as
Kosovën e as bashkësinë ndërko-
mbëtare. Dhe, rrjedhimisht, qe be-
simtar i modelit qipriot për ade-
rimin e Serbisë në BE. Me të Ser-
bia do të hynte në BE si anëtare
fuqiplote, duke mos hequr dorë nga
"Kosova e Metohia", por ligjet e BE-
së nuk do të vlenin në territorin e
"Kosovës dhe Metohisë", ashtu siç
nuk vlejnë në pjesën turke të
Qipros ("Republikën Turke të
Qipros së Veriut").

Edhe këto formula - asnjëra prej
tyre reale apo e dobishme - qenë
pjesë e të qenit besimtar se duhet
më shumë kohë për zgjidhjen e
problemit të Kosovës, se me kohë
do të tejkalohen animozitetet dhe
do të gjenden zgjidhje edhe më
kreative, edhe më të ndërlikuara.

Por, përderisa ai ëndërronte
për zgjidhje që do të ishin
edhe më kreative, edhe më
të ndërlikuara, e që do të zëv-
endësonin thjeshtësinë e sh-
trirjes së sundimit të ligjit
në territorin e shtetit, gjërat
në qytetin e tij bëheshin
tmerrësisht të thjeshta. Siç
do të vërejë në të dalë nga
burgu, në intervistën për
"Vreme", në shtator të vitit
të kaluar, Mitrovica e veriut
është vendi ku qytetarët ser-
bë frikohen. "… Ata njerëz
nuk frikohen prej sh-
qiptarëve, por prej serbëve,
kapadainjve vendorë dhe
kriminelëve, të cilët ngasin
xhipa pa targa. Droga shitet
në çdo kënd, çdo prind
druan nga kjo… Në dy vjetët
e fundit… kemi pasur mbi
pesëdhjetë raste të djegies së
veturave, hedhjes së granat-
ave të dorës dhe dy vrasje të
pasqaruara. E tëra kjo po
ndodh në territorin prej dy
kilometrash e gjysmë ka-
trorë, tërësisht të mbuluar
me kamera sigurie."

Në nëntëmbëdhjetë vjet
pas çlirimit të Kosovës, për-
derisa Oliver Ivanoviqi
përpiqej të krijonte zgjidhje
më të ndërlikuar, njerëzit e
xhipave të zinj pa targa vu-
losën një realitet i cili kup-
tohej thjesht: aty nuk sun-
don ligji, dhe përderisa nuk
sundon ligji i shtetit, njerëz-
it e xhipave të zinj do të ven-
dosnin ligjin e vet. Atyre
njerëzve nuk u nevojitej Ol-

iver Ivanoviqi, aq më pak kthimi i
tij në politikë.

"Këto janë struktura kriminale
të lidhura me politikën dhe kanë
frikë panike nga kandidatura jonë.
Për dikë që ka infrastrukturë, që
ka shuma të mëdha parash dhe ka
përkrahjen e Serbisë, partia jonë e
vogël nuk duhej të ishte problem.
Ata, megjithatë, dinë çka mendon
populli për ta dhe frikohen se do
të humbasin po të kenë qytetarët
alternativë… Tash kanë panik".

Në dy kilometra e gjysmë ka-
trorë të "tokës së askujt", ku u vra
Oliver Ivanoviqi, nuk sundonte një
shtet. Sundonin nënkontraktues-
it kriminelë të shtetit. Apo sh-
teteve, elitat e të cilave qenë dako-
rduar, me heshtje apo mar-
rëveshje, se është tokë e askujt.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Fillojnë panikun.
3. Gibson aktor.
5. Në mes të cogito dhe sum e thën nga Descartes.
9. Mund të jetë trofe.
11. Janë vendet si Katari
14. Maureen që qe aktore.
16. Janë kundërmuese.
17. Mund të fitojnë etapa.
20. Ushtojnë nga "ola".
22. Një thirrje
26. Janë ministritë.
27. Një rrugë në Paris.
28. Markë cigareje.
29. Eshtë nginjja.
32. Ricciarelli soprano.
33. Fillojnë sefte.
34. Ente Ekonomike Sarandë.
35. Mbyllin një ditar.

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

- Nëqoftëse një mik ka ndonjë shqetësim, mos e mërzitni
atë duke e pyetur nëse mund të bëni ndonjë gjë për të.
Mendoni diçka të dobishme dhe bëjeni.

(Edgar Uoyson Haui)
- Edhe djalli vetë është i mirë, kur është i kënaqur.

(Tomas Fuller)

- Mediokriteti nuk njeh asgjë më të lartë se
veten e vet.

(A. Konan Dojl)
- Asnjë gjë nuk është e vogël për një mendje

të madhe.
(Sherlok Holms)

SAMI    FRASHERI
- Nuk i takon gjë dhëmbit të

skiles që qëndron e mbyllur në
strofkun e vet.

- Njerëzit ndryshojnë nga njëri-
tjetri nga koka, jo nga këmbët.

- Miqësia është si drita e
shkrepëtimës; sa më i errët të
jetë vendi, aq më shumë
ndriçon.

HORIZONTAL

1. Mund të jetë kursimi.
5. Ylli i Nostradamus.
8. Tamam pa kufij.
11. Ross këngëtare.
13. I lashtë.
15. Eshtë Aleanca ku sapoi kemi aderuar.
19. Kufijtë e lëvizjes
20. I ka tek plepi.
21. Paguhen për shërbim.
23. Fillojnë  lejen.
24. Kufizojnë trotuaret.
25. Bëjnë karrierë në parti.
27. Thahet me bonifikim.
28. Mund të  jetë unik një i tillë .
29. Preka komik shkordran.
31. Fund dhjetori.
32. Fillojnë aksionin.
33. Ente Operative Tiranë

34. Agjenci Ajrore Durrës.
36. Një pjesë e dimensioneve.
39. Eshtë përfaqsuesja e Adriam Mutu.
41. Kalimi në ekstreme.
42. Eshtë e re pas Krishtit.
43. Shkruhet për të mos vazhduar më.
44. Si i gjithë .
47. Kush e thotë lutet.
48. Kufij elementi.
49. Ishte nyja që preu Alekdansdri i Madh.
50. Një pjesë e titanëve.
51. Mund të jetë kundërmuese.
52. Pak titanike.

VERTIKAL

1. Si i përshtatëshëm.
2. Mund të  jenë fetare.
3. Ai i kuq e ka një huq.
4. Pak analogji.
6. Eshtë metri i rrobaqepësit.
7. Në hyrje të oazit.
8. Arte pa re.

9. Arthur që qe dramaturg.
10. Janë boshte.
12. Michelangelo regjisor.
14. Mund të  bëjë stil të lirë .
16. Ishin monedhe te Tobias.
17. Eshtë bas me katër tela.
18. Pak efikasitet.
22. Eshtë marrëveshje me nota.
25. Ishte babai i Akilit.
26. Fillojnë  nazet.
27. Në krye të kuadrove.
29. Eshtë faqe muri.
30. Një apendisit i menjëhershëm.
35. Kurosawa që qe regjisor.
36. Vriten nga espada.
37. Eshtë shtet aziatik.
38. Edouard piktor.
40. Një transporti është kamioni.
45. Uni i Freud.
46. Një cigan.
47. Fundi i një samurai.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

36. Satelit i Jupiterit
37. I ka tek Luani.
38. Boldi komik italian.
42. Eshtë kolana në filma
43. Kush e thotë lutet.
44. Oxa këngëtare.
46. Inicialet e Nolte aktor.
47. Eshtë tokë që... fitohet.
48. Një... gjermane.

VERTIKAL
1. Një votë në favor.
2. Filozofi me eksperimentin e gomarit.
3. Në hyrje makinës.
4. Fillojnë lehtë.
5. Irlanda në Dublin.
6. Eshtë edhe ajo e historisë.
7. Një pjesë e gamiljeve
8. Notat pa kufij.

9. Ishin komitë.
10. Ka kryeqytet Islamabad.
12. Don... i Interpretuar nga Terence
13. Mbyllin aktet.
15. Janë përmasa.
18. Gjysma e lutjes.
19. Castellitto aktor.
20. Inicilat e Dalí, piktor.
21. Tanita këngëtare.
23. Eshtë trysni
24. Në hyrje të Europës.
25. Janë rrobat për t'u larë.
30. Bën mëza.
31. Moreau aktore.
32. Janë thika.
39. Një pjesë e satelitit.
40. Janë teke në sende.
41. Pak marramendëse.
42. I ka tek zdapi.
45. Inicialet e Nolte-s.

ZBAVITJE
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