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TE PANJOHURAT

Histori komunizmi
në ekran, Stafa: 

Dokumentarë për ngjarje 
dhe fate njerëzish

Cilat do të jenë lëvizjet e tjera në organin e akuzës 

Kryeprokurorja Arta Marku i jep ‘shpërblim’ Kryeprokurorja Arta Marku i jep ‘shpërblim’ 
kandidatit që garoi krah saj për postinkandidatit që garoi krah saj për postin

Nis ‘furtuna’ në
Prokurori, ikën 

Petrit Fusha 
dhe Rovena Gashi

Vetëm 10 ditë pas emërimit si kryeprokurore e Për-
gjithshme, Arta Marku ka bërë lëvizjet e para në organin 
qendror të akuzës dhe atë të kryeqytetit. Rovena Gashi, 
drejtoresha e Marrëdhënieve Juridiksionale ...
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DEKLARATA

Rama: Dialog me 
opozitën, nuk 

merret pushteti me 
djegie mandatesh

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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“21 JANARI”

Strasburgu vendos:
Familjet Veizi e Deda

do të marrin nga
shteti 109 mijë euro

QEVERIA: NE DY VITE DO NDAJME 136 MILIONE DOLLARE PER ISH-PRONARET

TOKAT E ZENA NGA NDERTIMET,
300 MLN LEKE PER PRONARET

Nga ADRI NURELLARI 

Viti i Ri që po afron, jo vetëm që 
do të shënojë dhjetëvjetorin e 

pavarësisë së Republikës së Kosovës, 
por edhe qindvjetorin e Komitetit 
“Mbrojtja Kombëtare ... Vijon në faqen 20

Çfarë mund të bëhet më shumë në 
forcimin e lidhjes Kosovë-Shqipëri 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21

Nga FITNETE GRUDA 

Nevoja për shërbime me cilësi e 
“njerëzllik” nga mjekët e spital-

eve shtetërore u nënvizua nga kryem-
inistri i vendit, pas bashkëbisedimit 
me qytetarët për ...

Jeta e njeriut midis indiferencës 
dhe neglizhencës 

Opinioni
 Ditësi

Nga INA ALKANJARI

 

Ujësjellësi: 
Prokurorët të

paguajnë faturat 
e ujit të pijshëm

BORXHET E HERSHME
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Xhesika Polo: 
Ja e vërteta e

skualifikimit tim
nga festivali i RTSH

Suplement

“BLUETOOTH” Historia e hasmërisë/ Ja si u vra në ‘95-ën shefi i krimeve, Ndue Kaza

Ekstradohet nga Anglia vrasësi i dy vëllezërve

Në faqen 10

Martin Kaza u dënua me 22 vite burg, u hakmor për të vëllanë
ekzekutuar vëllezërit Dod 
dhe Agustin Gjini. Burime 
zyrtare nga policia bënë 
me dije se “nga Specialistët 
e Interpol Tirana u krye 
ekstradimi nga Londra i 
shtetasit shqiptar, Mar-
tin Kaza, lindur në Lezhë. 
Shtetasi ...

Një 46-vjeçar nga Lezha 
është ekstraduar dje 

nga Britania e Madhe në 
vendin tonë, pasi është 
dënuar me 22 vite burg në 
mungesë për një vrasje të 
dyfishtë. Bëhet fjalë për 
Martin Kazën, i cili 20 vjet 
më parë mori hak për vël-
lain e tij të vrarë, duke 

Qeveria miraton listën me tapitë dhe vlerat e kompensimit për truallin. 
Përfituesit në Durrës, Elbasan, Tiranë, Korçë, Fier, Vlorë e Shkodër
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Uron të gjithë 
lexuesit e saj 
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KRYEMINISTRI
KONFERENCA

Kryeministri Edi Rama
deklaroi dje në  konfe-
ferencën e fundvitit

me gazetarët se vendi është
"në kushtet e një tjetër stim-
ulimi të një krize artificiale
dhe përsëri, kjo lidhet qartë-
sisht me reformën në drejtë-
si". Megjithatë, Rama vlerë-
soi se reforma ka bërë përpa-
rim të konsiderueshëm. "In-
stitucionet e vetingut tanimë
janë në punë me orë të plota
dhe besoj që në fillim të vitit
të ardhshëm do të shi-kojmë
rezultatet e para konkrete të
punës për pastri-min e pal-
latit të drejtësisë nga
gjykatësit dhe prokurorët e
korruptuar", theksoi Rama.

"Nga ana tjetër - shtoi
Rama - zgjedhja e Prokurores
së Përgjithshme me mandat
të përkohshëm është bërë
duke siguruar vazhdimësinë
e punës së institucionit të
Prokurorit të Përgjithshëm
dhe në të njëjtën kohë, duke
garantuar se në asnjë mo-
ment, reforma nuk mund të
merret peng për axhenda të
ndryshme politike".
INTEGRIMIINTEGRIMIINTEGRIMIINTEGRIMIINTEGRIMI

Kryeministri tha se në 100
ditët e para të mandatit të
dytë, qeveria që ai drejton ka
përshkallëzuar aksionin dip-
lomatik për të siguruar
hapjen e negociatave për
anëtarësim në Bashkimin
Europian në 6-mujorin e parë
të vitit të ardhshëm. "Në këtë
aspekt nuk mund të mos e
shpreh keqardhjen e thellë
për faktin se nuk jemi të
gjithë bashkë të unifikuar, në
një qëndrim dhe një zë për çel-
jen e negociatave, përkun-
drazi, kemi një situatë ku
opozita po luan me zjarrin,
simbolikisht e thënë kjo,
duke u kthyer në pengesë për
të përcjellë mesazh të qartë,
të plotë dhe të unifikuar të
politikës shqiptare, lidhur me
këtë element kyç të ecurisë
historike të pas-rënies së
regjimit komunist", u shpreh
Rama. Në analizën e 100
ditëve, Rama renditi edhe
reduktimin e lejeve, licencave
apo dokumenteve që u duhen
qytetarëve për të marrë shër-
bime.
OPOZITOPOZITOPOZITOPOZITOPOZITAAAAA

Kryeministri kujtoi që i ka
kërkuar kryetarit të PD-së,
Lulzim Basha që të dialogojnë
për zgjedhjen e kryepro-
kurorit të përkohshëm, por
tha se kërkesat e tij ranë në
vesh të shurdhër. Gjithsesi, ai
tha: "Patjetër, në çdo hap unë
do të bëj përpjekje për të ko-
munikuar dhe për të dia-
loguar me kryetarin e
opozitës. Partia Socialiste do
të jetë e gatshme për të dia-
loguar dhe për të gjetur
zgjidhje të përbashkëta me

opozitën. Opozita është ajo që
kemi, jo ajo që duam, se kësh-
tu është rregulli themelor i
sistemit demokratik. Ne do ta
bëjmë këtë në vazhdimësi, por
sigurisht, do vazhdojmë të
udhëheqim dhe do vazh-
dojmë të marrim vendime.
Nuk do të mbetemi për asnjë
moment peng i taktikave ab-
surde apo obstruksioniste të
opozitës", nënvizoi Rama.
Ndërsa, në lidhje me kryetar-
in e PD-së, Lulzim Basha, tha
se ai është artist. "Ai më be-
son, por ka frikë". I pyetur se
çfarë dhurate do t'i bëjë
Bashës, Rama tha: "Të them
të drejtën këtë nuk e kam
menduar, sepse ai artist ësh-
të, djalë i mirë, por nuk jemi
miq, jemi shokë. Kështu që
nuk kam ndonjë dhuratë në
adresë të Lulzim Bashës për
këtë vit".
REFORMA NËREFORMA NËREFORMA NËREFORMA NËREFORMA NË
DREJTËSIDREJTËSIDREJTËSIDREJTËSIDREJTËSI

Kreu i qeverisë, Edi Rama
deklaroi dje para gazetarëve:
"Reforma në drejtësi është një
nga obsesionet që kam pasur,
në kuptimin e një prej pikave
fikse, në idenë time sesi mund
dhe duhet të bëjmë shtet
këtu". "Në këtë pozicion, siç
kam bërë gjithçka që kam
pasur në dorë për ta garantu-
ar ecurinë e reformës në
drejtësi, do vazhdoj ta bëj. Kjo
është ajo që unë mund t'ju
them me siguri të plotë. Nëse
kjo tregon se unë kam frikë
nga drejtësia, ky s'është prob-
lemi im", tha më tej Rama.
"Opozita mund të bëjë çfarë
të dojë, por një gjë është e sig-

urt, që s'ka shans të
përsërisësh të njëjtën gjë dhe
të marrësh rezultate të tjera.
Nuk merret pushteti me
bojkote, me djegie mandatesh
e me marrëdhënie të kushtë-
zuara - theksoi Rama. - Edhe
ne kemi bërë bojkot. Do ta
bëja përsëri, po të kthehesha
aty ku jemi nisur, kur kemi
bërë bojkotin. E kam thënë
atëherë dhe e përsëris sot që
jam në pozicion tjetër, bojko-
ti nuk është antidemokratik,
por është një çmim që e merr
përsipër ai që e bën. Ne e kemi

bërë bojkotin, sepse kërko-
nim një komision hetimor
për kutitë e famshme. Këta
thonë të bëjmë bojkot se
duam qeveri tjetër. Kjo është
'han e Shan, han e Bagdad',
po punë e tyre. Unë besoj se
në këtë rast, faturën e merr
Shqipëria, sepse momenti ësh-
të jashtëzakonisht delikat",
tha Rama. Sa i takon ngritjes
së KLP dhe KLGJ, Rama tha:
"Ne nuk do ta presim opo-
zitën, siç nuk e pritëm në ras-
tin e Prokurores së Përgjiths-
hme, në rast se opozita nuk
shfrytëzon kohën që është

për dialog, për të bërë dialog.
Ka një kohë për të bërë dia-
log, ka një kohë për të vendo-
sur. Nëse kohën për dialog,
opozita nuk e shfrytëzon, kjo
është përgjegjësi e opozitës.
Përgjegjësia jonë është që të
jemi të hapur dhe të jemi të
vërtetë në kërkesën për të
bërë dialog dhe për të gjetur
zgjidhje. Dialogu dhe zgjidh-
jet gjenden në tavolinë, nuk
gjenden në distancë, siç ndo-
dhi në 18 maj", u shpreh
Rama. Sipas tij, dialogu nuk
do të thotë "Pazar". Kryemi-

nistri theksoi se nuk ka pa-
sur diferenca në qëndrimet
mes PS-së, SHBA-ve dhe BE-
së, por nga diferencat kanë
qëndruar mes këtyre të tria
dhe PD-së. "Pyll pa derra nuk
ka. Çdo derr duhet të përgjig-
jet, në rastin kur është i fshe-
hur nën kostumin e politi-
kanit dhe të japë llogari para
drejtësisë, nëse nën atë kos-
tum ka abuzuar me besimin
e publikut në çdo zyrë ku ka
hyrë. Partitë politike nuk
përgjigjen, nuk mbajnë
përgjegjësi për faktin nëse
kanë, apo nuk kanë 'derra'

mes tyre, por për mënyrën si
reagojnë, kur 'derrat' zbulo-
hen", theksoi Rama.

Duke folur për bisedën me
Lulzim Bashën, Rama tha se,
"nuk ka pasur asnjë lloj për-
pjekjeje për ndonjë pazar nga
ana ime".
VOVOVOVOVOTTTTTA NË OKBA NË OKBA NË OKBA NË OKBA NË OKB

Për të shpjeguar qën-
drimin e Shqipërisë në OKB,
Rama solli rastin e Britanisë
së Madhe, e cila edhe pse ësh-
të aleati më i madh strategjik
i SHBA-ve, votoi si Shqipëria.
"Zgjedhja e Shqipërisë ka

qenë koherente, e drejtë dhe
racionale. Shqipëria voton si
BE dhe ky vendim u është
bërë i qartë të gjithëve, që kur
është marrë", theksoi Rama.
Sipas tij, reagimet e politi-
kanëve për këtë çështje "janë
pikërisht reagime prej politi-
kanësh qesharakë, kapeda-
nësh të katundit, që u duket
vetja se mbajnë botën në kur-
riz dhe se bota i shikon".

"Shqipëria e ka shumë të
qartë kushtetutshmërisht
natyrën e republikës së saj
dhe politika e jashtme është
ekskluzivitet i qeverisë. Sig-

urisht që mund të kishte pa-
sur konsultime, por nga ana
tjetër, unë nuk di për çfarë do
konsultohesha me Presiden-
tin, kur vendimi për një qën-
drim konform qëndrimit të
BE-së të Shqipërisë, në të
gjitha rastet kur votohet në
Asamblenë e Kombeve të
Bashkuara, është marrë për-
para se ne të vinim në qeveri
dhe unë të bëhesha kryemi-
nistër. Presidenti e di këtë,
sepse ka qenë më parë aty ku
është sot ministri i Jash-
tëm", tha Rama. "Unë nuk
mund ta kisha parashikuar
dot letrën e Presidentit, siç
nuk parashikova dot kë-
pucën e Monikës", bëri
lidhjen Rama, duke folur disa
herë për "katund".
KRKRKRKRKRYEMADHIYEMADHIYEMADHIYEMADHIYEMADHI

Kryeministri u pyet në
lidhje me krahasimin që i bëri
atij, kryetarja e LSI-së, Moni-
ka Kryemadhi me Avni Rust-
emin. "Përsa i përket Avni
Rustemit, Monika më kujton
më shumë Eleonorën e Selitës
sesa Avni Rustemin".
PRESIDENTIPRESIDENTIPRESIDENTIPRESIDENTIPRESIDENTI

Ndërkohë, kryeministri
vlerësoi dhënien e nënsh-
tetësisë shqiptare për krye-
peshkopin Jnaullatos nga
ana e Presidentit të Repub-
likës, Ilir Meta. "Kryepeshko-
pi ka luajtur një rol të rëndë-
sishëm, që unë e konsideroj
pozitiv, edhe pse me Kryepe-
shkopin jo gjithmonë kemi
ndarë të njëjtat pikëpamje",
vlerësoi Rama. I pyetur nëse
gjatë takimeve që ka pasur
me Presidentin Meta i ka
treguar arsyet se përse ai
nuk e ka dekretuar ende kre-
un e ri të SHISH, Helidon
Bendo, Rama tha: "E kam
takuar disa herë Presiden-
tin, por në zyrë jemi takuar
vetëm një herë. Presidenti ka
kërkuar kohë të mendohet,
ka gjithë kohën të men-
dohet. Katër vjet po të dojë".

Drejtësia, kryeministri: Partitë nuk mbajnë përgjegjësi për 'derrat' mes tyre

Rama: Dialog me opozitën, nuk
merret pushteti me djegie mandatesh
"Kryemadhi më kujton Eleonorën e Selitës"

Darina Tanushi

ZGJEDHJET
"Zgjedhjet bëhen kur e
përcakton Kushtetuta dhe
mund të bëhen të
parakohshme kur janë
arsyet që parasheh
Kushtetuta. Ne jemi një
forcë që kemi pa diskutim
defektet tona, kemi
kusuret tona, por jemi pa
diskutim ndryshe nga të
tjerët dhe jemi qartësisht
në anën e duhur të
historisë, në të gjitha
aspektet. Kjo është
arsyeja pse shqiptarët na
votojnë", tha dje Rama.

GREQIA
"Për sa u përket varrezave, duhet ta dini që është thjesht dhe
vetëm zhbllokimi i një procesi të dakordësuar nga qeveria e

mëparshme. Nuk ka asgjë të re. Është proces i dakordësuar, që
zhbllokohet në funksion të të gjitha zgjidhjeve dhe të

mirëkuptimit të plotë për të gjitha çështjet, sepse ne Greqinë e
dëshirojmë partner strategjik", shpjegoi dje kryeministri.

Kryeministri Edi Rama
dje në konferencën e
fundvitit me gazetarët

Kryeministri Edi Rama
dhe  kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
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Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi iu përgjigj dje,
kryeministrit Rama, i cili e krahasoi me "Eleonorën

e Selitës". "Krahasimet dhe batutat pa kripë të kryemi-
nistrit, vetëm se dëshmojnë edhe njëherë, pafuqinë e tij
për t'u përballur me katastrofën drejt së cilës po e çon
Shqipërinë. Eleonora që ai përmend (ndjesë pastë)
ndoshta i kujton lexueset e filxhanëve, që i mbante dikur
në bashki e sot në zyrat e kryeministrisë", reagoi Krye-
madhi në rrjetin social "FB". "Siç duket as detox-i dhe as
botox-i i New Yorkut nuk e kanë ndihmuar të kthjellojë
logjikën dhe arsyen, për të kuptuar se e keqja e madhe e
Shqipërisë është ai dhe bandat që e drejtojnë. Edi Ramën
nuk e shpëtojnë dot as fallxhoret dhe as banditët, as
servilët dhe as kllounët nga fatkeqësia e tij më e madhe,
papërgjegjshmëria dhe kriminalizimi i mendjes së tij
perverse. As Eleonora e tij nuk e shpëton dot, edhe pse u
përpoq shumë që të mos duket Lolo!",-tha Kryemadhi.
Sipas saj, "Janari e më tej do të jenë vazhdimi i makthit
të tij dhe nisja e procesit të çlirimit të Shqipërisë dhe
shqiptarëve nga qeveria e banditëve dhe drogës". Ndër-
sa gjatë një takimi me anëtarë të LSI-së, në Skrapar,
kryemadhi u shpreh: "I bëj thirrje Edi Ramës të largo-
het sa më shpejt, sepse do të shpëtojë ai, do të shpëtojë
familja tij dhe do shpëtojë Shqipëria ajo që është më e
rëndësishme". "Unë nuk e shaj asnjëherë Ilir Metën
vetëm e kritikoj, sepse Iliri Meta ka pak gabim që na ka
lënë këtë kryeministër që nuk e meriton të jetë kryem-
inistri i shqiptarëve". "Besoj që skraparllinjtë janë më
shumë dakord se kushdo tjetër për këtë gabim të vogël
që ka bërë Ilir Meta, megjithatë dua të them diçka. Me
duhet një ndihmë jashtëzakonisht e madhe dhe duhet
të punoj jo vetëm me veten time, jo vetëm me njerëzit.
Por kërkoj dhe ndihmën tuaj, sepse do të jetë shumë e
vështirë për mua që të eci në gjurmët e Ilir Metës për të
pasur një parti të fortë, të organizuar të mrekul-
lueshme, siç krijoi ai LSI",-tha ajo.

Kryetarja e LSI-së në Skrapar: Meta gaboi

Monika Kryemadhi: Rama të ikë,
se do shpëtojë edhe familja e tij

Qeveria vendosi dje,
lëvrimin e fondit
109.200 euro për

familjarët e dy prej të
vrarëve në 21 janar 2011 në
bulevardin para Kryeminis-
trisë, Ziver Veizit dhe Heku-
ran Dedës. Ky detyrim që
duhet të paguajë qeveria sh-
qiptare rrjedh prej vendim-
it të marrë ngas Gjykata e
Strasburgut, pas padisë së
ngritur nga familjarët e dy
protestuesve të vrarë. "Në
mbështetje të nenit 100 të
Kushtetutës, të nenit 46, të
Konventës Evropiane për
Mbrojtjen e të Drejtave të
Njeriut dhe Lirive Themelore,
ratifikuar me ligjin nr.8137,
datë 31.7.1996, "Për ratifikimin
e Konventës Evropiane për
Mbrojtjen e të Drejtave të
Njeriut dhe Lirive Theme-
lore", të neneve 5 e 45, të ligjit
nr.9936, datë 26.6.2008, "Për
menaxhimin e sistemit bux-
hetor në Republikën e Sh-
qipërisë", të ndryshuar, dhe të
ligjit nr.130/2016, "Për buxhe-
tin e vitit 2017", të ndryshuar,
me propozimin e ministrit të
Drejtësisë, Këshilli i Minis-
trave, vendosi ekzekutimin e
vendimit të Gjykatës Evropi-
ane për të Drejtat e Njeriut,
datë 20.4.2017, për çështjen
"Ana Veizi dhe të tjerë kundër
Shqipërisë". Përkatësisht
shumat që u takojnë janë: 39
000 euro, për vajzën e Ziver
Veizit Ana Veizi, 39 000 euro,
për kërkuesin Klajdi Veizi; 15
600 euro, për vëllanë e Heku-
ran Dedës, Zabit Deda si dhe
15 600 euro, për kërkuesin,
vëllanë e Ziver Veizit, Çaush
Veizi. Këto shuma jepen, "me
qëllim mbulimin e çdo preten-
dimi në lidhje me çështjen
përpara Gjykatës Evropiane
për të Drejtat e Njeriut si dhe
çdo pretendimi tjetër në lidhje
me këtë ngjarje, si shpërblime
të drejta për dëmin material
e moral, së bashku me
shumën prej 4 000 (katër
mijë) eurosh, për të mbulu-
ar të gjitha kostot dhe
shpenzimet, duke i përjash-
tuar nga çdo taksë që mund
të jetë e aplikueshme". Sipas
vendimit, vlerat në euro do
të kthehen në lekë, në bazë
të kursit të këmbimit të
bankës ku është depozituar
shuma në datën e kryerjes
së pagesës. "Vlerat e përcak-
tuara si detyrim në pikën 1,
të këtij vendimi, të depozito-
hen në një nga bankat e
nivelit të dytë, në emër të
ankuesve, në vlerën që shte-
ti shqiptar detyrohet, sipas
vendimit të Gjykatës Evro-
piane për të Drejtat e Njeri-

Fondi u jepet për mbulimin e pretendimeve në Gjykatën e Strasburgut

‘21 janari’, qeveria jep 109 mijë euro për
familjarët e dy protestuesve Veizi e Deda
Pagesa do të bëhet brenda 3 muajve nga data e vendimit

ut, datë 20.4.2017, për çësh-
tjen "Ana Veizi dhe të tjerë
kundër Shqipërisë". "Pagimi
i shumave të depozituara,
sipas përcaktimeve në pikën
3, të këtij vendimi, në favor
të kërkuesve znj. Ana Veizi,
z. Klajdi Veizi, z. Zabit Deda
dhe z. Çaush Veizi, të bëhet

nga Ministria e Financave
dhe Ekonomisë, pas para-
qitjes së dokumentacionit të
nevojshëm ligjor për kryer-
jen e pagesave, brenda 3 (tre)
muajve, nga data që vendi-
mi i gjykatës është bërë për-
fundimtar". Në rast mo-
spagimi brenda afatit 3-mu-

jor, të përmendur në pikën
4, të këtij vendimi, mbi shu-
mat e mësipërme paguhen
interesa të thjeshta, të bara-
barta me kursin marzhinal
të huas së Bankës Qen-
drore Evropiane gjatë peri-
udhës së mospagimit, plus
tre për qind.

I. INSTITUCIONET, QË AUTORIZOHEN PËR
VERIFIKIMIN, NË MËNYRË ELEKTRONIKE,

TË GJENDJES GJYQËSORE, JANË:

Vendimi i qeverisë,
ambasada e bashki

do verifikojnë online
gjendjen gjyqësore

Qeveria i hapi dje,
rrugë një sërë institu-

cioneve e bankave që të
kenë akses në verifikimin
online të gjendjes gjyqë-
sore të individëve që para-
shtrojnë kërkesa për shër-
bime pranë tyre. Në vijim të
nismës së re të qeverisë për
të eliminuar në maksimum
radhët për të marrë certi-
fikatë të gjendjes gjyqësore,
qeveria vendosi dje, ndry-
shimin e vendimit të saj, të
datë 6.12.2006 për miratimin
e institucioneve të autori-
zuara për verifikimin në
mënyrë elektronike të
gjendjes gjyqësore si dhe të
formularit të vetëdeklarim-
it. Kështu në listën e gjatë
të institucioneve që u lejo-
het kjo kryeson Presidenca,
Kuvendi, Kryeministria. Të
drejtë kanë të verifikojnë
gjendjen gjyqësore edhe
bashkitë apo edhe ambasa-
dat e huaja me autorizim të
Ministrisë së Jashtme.

Viktimat e 21- janarit

1. Zyra e Presidentit të Republikës së Shqipërisë;
2. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë;
3. Kryeministria;
4. Gjykata Kushtetuese;
5. Prokuroria e Përgjithshme;
6. Prokuroria e Posaçme;
7. Prokuroritë pranë gjykatave të apelit me juridiksion të
përgjithshëm;
8. Prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë me
juridiksion të përgjithshëm;
9. Këshilli i Lartë Gjyqësor;
10. Këshilli i Lartë i Prokurorisë;
11. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve;
12. Kontrolli i Lartë i Shtetit;
13. Banka e Shqipërisë;
14. Të gjitha ministritë e linjës;
15. Të gjitha institucionet në varësi të Kryeministrit apo të
ministrive të linjës;
16. Degët territoriale të ministrive ose institucioneve të
varësisë;
17. Njësitë e vetëqeverisjes vendore;
18. Interpoli;
19. Misionet diplomatike, me autorizim të Ministrisë për Evropën
dhe Punët e Jashtme;
20. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, për shërbimet
konsullore që ofrohen për shtetasit shqiptarë jashtë
Republikës së Shqipërisë;
21. Misioni diplomatik i Bashkimit Evropian në Republikën e
Shqipërisë;
22. Zyra e Këshillit të Evropës në Republikën e Shqipërisë;
23. Enti Rregullator i Energjisë;
24. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;
25. Autoriteti i Aviacionit Civil;
26. Autoriteti Portual;
27. Shkolla e Magjistraturës;
28. Çdo institucion tjetër shtetëror, që paraqet kërkesë pranë
Ministrisë së Drejtësisë dhe pajiset prej saj me kodet hyrëse
(user name dhe password) të regjistrit elektronik të gjendjes
gjyqësore".
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PD, Boçi: Një ditë kazanxhiun
do e përpijë kazani i vet

POLITIKE

MANDATI
DEKRIMINALIZIMI



Deputeti i PD-së në El
basan, Luçiano Boçi

ironizoi dje kryeminis-
trin Edi Rama duke i kuj-
tuar lojën "Kupa me ka-
pak, kupa pa kapak". Boçi
shprehet se: "Kupa me
kapak, kupa pa kapak", ka
qenë një nga lojërat e
fëmijërisë për të testuar
aftësinë e rrjedhshmërisë
gjuhësore. Zakonisht
sfidën e kërkonte ai që
zotëronte kupën. Sot (dje)
e dëgjova nga kryeminis-
tri në variantin "Kazani
me kapak, kazani pa ka-
pak". Po kjo nuk është
më lojë fëmijësh politikë,
por politikë e pisët të rri-
turish". Sipas deputetit
të PD-së sfidën e drejton
kazanxhiu. "Ai që, në
fakt, pa këtë kazanin e
vet nuk do mund të ish-
te asnjë ditë sot kryemi-

Prokuroria i kërkon heqjen e mandatit, reagon deputeti i LSI-së në Berat

Hetimi, Rehovica: Po kryqëzohem
për një vepër që nuk e kam kryer
"Lojë e pistë, do përballem me shpifjet"

Valentina Madani

Deputeti i LSI-së, Gle
dion Revohica, për
të cilin kërkohet

heqja e mandatit nga sek-
tori i dekriminalizimit në
prokurori, e konsideron
shpifje të ushqyer politik-
isht kërkesën e organit të
akuzës. Ai pretendon se
nuk ka kryer asnjë shkelje
të ligjit dhe asnjë vepër pe-
nale. Deputeti i LSI-së në
qarkun e Beratit dyshohet
nga prokuroria se ka qenë
i arrestuar në Itali për
vjedhje dhe nuk e ka dek-
laruar në formularin e de-
kriminalizimit. "Ka dy vjet
që fryhet dhe mbarset
opinioni publik me shpifje
nga më banalet të ushqyera
nga media, politika dhe deri
te institucionet publike të
pavarura. Deri tani i kam
toleruar dhe justifikuar
ndaj vetes dhe familjes që
janë të ushqyera politik-
isht. Sot jemi në një rast ku
po gjykohem dhe kryqëzo-
hem për një vepër jo të kry-
er. Lehtësisht dhe botërisht
e provuar se nuk ka pasur
asnjë rast për t'u hetuar,
gjykuar apo marrë masë
brenda dhe jashtë terri-
torit ndaj meje, gjë të cilën
e vërtetoj me dokumente
dhe dëshmi të lëshuara nga
gjykata, prokuroria dhe
policia e shtetit italian",-
shprehet z.Rahovica. E
gjitha kjo sipas tij është
vetëm një lojë e pistë e ni-
sur prej kohësh me ha-
mendësime, akuza dhe
lajme të pavërteta në me-
dia, me qëllim luftën poli-
tike dhe përbaltjen perso-
nale. "Nuk ka pasur asn-
jëherë dyshim lidhur me
përfshirjen time për aktiv-
itete apo veprime krimina-
le, që nënkupton se nuk ka
pasur asnjëherë as brenda
dhe as jashtë territorit të
republikës hetim, gjykim
apo dënim ndaj meje. Kjo
është lehtësisht e provuar
nga qëndrimet zyrtare të
certifikuara nga institucio-
net kompetente italiane.
Integriteti dhe origjina ime
nuk mund të përdhoset dhe
nëpërkëmbet nga askush e

aq më pak nga institucionet
që duhet të jenë garant për
zbatimin e ligjit",-shprehet
deputeti i LSI-së. Ai shpje-
gon më tej se: "Kam qenë
dhe jam totalisht i
përgjegjshëm për çfarë
kam bërë dhe për çfarë nuk
kam bërë dhe do t'i kundër-

përgjigjem çdo akuze ab-
surde". Z.Rehovica ka dorë-
zuar formular të pastër në
KQZ. Në të kaluarën e tij
Gledion Rahovica pranon
se ka jetuar për 5 vjet në
Itali, kohë kur ka kryer stu-
dimet në Romë. Prokuroria
e Përgjithshme, duket se

nuk është ndaluar vetëm në
heqjen e mandatit për dy
deputetët, Aqif Rakipin e
PDIU-së dhe Gledion Rehov-
icën e LSI-së. Pasi kërkoi
nga KQZ-ja që t'u heqë man-
datet, pasi kanë fshehur ar-
restimet në Itali dhe emra
të përdorur atje, prokuror-
ia ka bërë edhe një padi
ndaj tyre. Padia është bërë
për 'falsifikim të formu-
larëve të dekriminalizimit'.
Sipas prokurorisë ata nuk
kanë deklaruara të dhënat e
sakta. KQZ, nga ana e saj, u

ka dhënë kohë dy de-
putetëve që të njihen me
dosjen deri me datën 3 jan-
ar 2018, ditë kur ky komi-
sion do të shqyrtojë
kërkesën e prokurorisë për
heqjen e mandateve të dy
deputetëve. Kërkesa për
heqjen e mandatit për dy
deputetët është firmosur
nga prokurorja Rovena
Gashi dhe është depozituar

DEKLARATA
"Po gjykohem dhe
kryqëzohem. Nuk
ka pasur asnjë rast
për t'u gjykuar apo
hetuar ndaj meje.
Nuk ka asnjë masë
ndaj meje jashtë
Shqipërisë.
Integriteti dhe
origjina ime nuk
mund të
përdhosen", -
deklaroi deputeti
Rahovica.

në Komisionin Qendror të
Zgjedhjeve. Kërkesa e
prokurorisë lidhet me të sh-
kuarën e dy deputetëve, të
cilët vite më parë kanë jet-
uar e punuar në Itali ku
janë arrestuar për vjedhje,
si dhe kanë përdorur emra
të tjerë. Këto vepra penale
ata nuk i kanë deklaruar
në formularin e dekrimi-
nalizimit.

Denoncimi tek ish-kryeministri: Terror ndaj bizneseve

Berisha: Gjoba deri në 3 mln, ose do
paguash gjobëmbledhësit 1000 euro
Ish-kryeministri Sali Berisha denoncoi dje terrorin, si

pas tij, që po ushtrohet ndaj bizneseve në Tiranë nga
kryebashkiaku, Erjon Veliaj. Berisha i referohet një
mesazhi nga qytetari në Tiranë në lidhje me situatën e
krijuar, ku bizneseve iu
është lënë një letër e
tillë që do përballen me
gjobë nga 50000 deri
300000 lekë të rinj ose do
paguash gjobëm-
bledhësit deri në 1000
euro. "Dua të denoncoj
fushatën kriminale të
Bashkisë së Tiranës.
Kumbar Kryetari i
Bashkisë së Tiranës ka
nisur një fushatë
gjobëvënie ndaj bi-
zneseve, të cilat kanë në
përdorim hapësirat pub-
like të licencuara po nga
vet Kumbari. Motoja e
kësaj fushate është;
kush nuk jep lekë në
xhep do marrin gjobë.
Për realizimin e këtij
plani kriminal është i
komanduar Skerdi
Dreniva dhe Ermal Ka-
pllani që të dy me reko-
rde kriminale të thek-
suara. Të gjitha bi-
zneset që iu është lënë
një letër e tillë do për-
ballen me gjobë nga
50000 deri 300000 të
reja ose do paguash
gjobëmbledhësit deri në
1000 euro", - thuhet në
mesazhin drejtuar
z.Berisha.

GJOBA
Z.Berisha i
referohet një
mesazhi nga
qytetari në Tiranë
në lidhje me situatën
e krijuar, ku
bizneseve iu është
lënë një letër e tillë
që do përballen me
gjobë nga 50000
deri 300000 të reja
ose do paguajnë
gjobëmbledhësit
deri në 1000 euro.

nistër. Ai që e gatoi, që e
drejton dhe që njëkohë-
sisht bën si i viktimizuar. E
në këtë lojë nuk ka rëndësi
ia heq kapakun apo ia ven-
dos kapakun kazanit. Aro-
ma e qelbur e propagandës
së tij të shpon hundët, pa-
varësisht erëzave moderne
e europiane që ai hedh.

Duhet hequr ai që e ko-
mandon me lugën e tij të
madhe e gjuhën e gjatë
kazanin që i shërben tash
sa vite. Megjithatë aq sa
futet minarja ne thes, aq
futet dhe e vërteta në ka-
zan... Një ditë kazanxhiun
do e përpijë kazani i vet",
- shprehet z. Boçi.

 Gledion Revohica, deputeti i LSI-së

Luçiano Boçi, deputeti i PD-së në Elbasan
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Vasili, Ramës: Qentë e plakur po
gërmojnë kazanëve për ndonjë kockë

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI, Petrit Vasili, sul
moi dje ashpër kryeministrin Edi Rama, për të

cilin shkruan në 'Facebook' se shefi i ekzekutivit sh-
qiptar rron mbi plehra, gërmon ndër plehra dhe leh,
flet e ha plehra. Vasili e krahason kryeministrin
Rama me "qentë e plakur" që gërmojnë kazanëve të
plehrave. Vasili i uron Ramës t'i hajë gëzuar pleh-
rat, duke shtuar se është kohë festash. "Qentë e
plakur e të tredhur nga matufepsja i lehin vetes dhe
pastaj gërmojnë kazanët e plehrave për të gjetur
ndonjë kockë apo kafshitë ushqim. Kemi dhe ne një
të tillë në krye të qeverisë, që rron mbi plehra, gër-
mon ndër plehra dhe leh, flet e ha plehra. T'i hajë
gëzuar! Kohë festash është...", - shkruan Vasili.

POLITIKE

Kreu i PD: 2018-ta nis me protesta, Rama po shkatërron reformën në drejtësi

Basha: Rama i trembur, Shqipërisë
do i japim qeveri të re

"Të çlirojmë vendin nga krimi!"
Valentina Madani

THIRRJA
Z.Basha nga Kavaja
inkurajoi shqiptarët t'u
bashkohen protestave të
opozitës për të treguar
se e vetmja rrugë për të
mundur krimin në qeveri
dhe për të siguruar të
ardhmen e familjeve të
tyre është reagimi
kundër së keqes dhe
mbrojtja e dinjitetit.

DEKLARATA
Deputeti i PD, Klevis
Balliu reagoi pas
deklaratës së
kryeministrit Rama me
gazetarët, ku tha se po
nxitet një krizë artificiale.
Ai shprehet se kriza e
Ramës ka filluar, kurse
krizës së shqiptarëve
po i vjen fundi. Balliu e
krahason Ramën me
personazhin e filmave
vizatimore Braccio di
Ferro.

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha akuzoi dje
nga Kavaja kryemi-

nistrin Edi Rama se ka
ndarë pushtetin me krimin,
ndaj po tenton të shkatër-
rojë dhe reformën në drejtë-
si. Para de-mokratëve kava-
jas z. Basha lajmëroi se 2018-
a për opozitën do të jetë viti
i bashkimit me shumicën e
shqiptarëve për ta çliruar
Shqipërinë nga krimi, një-
soj si Kavajën. Entuziazmin
e qytetarëve të Kavajës Lul-
zim Basha e përktheu si një
rizgjim të shqiptarëve për
të mos toleruar më aleancën
e Edi Ramës me krimin, i
cili e ka bazuar mbajtjen e
pushtetit te shkatërrimi i
votës së lirë dhe reformës në
drejtësi. Kreu i opozitës tha
se ky është qëllimi pse Edi
Rama shkeli Kushtetutën
për të emëruar një
kryeprokuror nën kontrol-
lin e tij. "Edi Rama i trem-
bet hetimit deri në fund të
Saimir Tahirit. Edi Rama i
trembet, zbulimit, ekspozim-
it dhe më pas hetimit të
lidhjeve të publikuara, të
njohura e akoma të paekspo-
zuara të tij me politikanët e
lidhur me krimin dhe të tij
me vetë krimin."-theksoi
kreu i PD-së. Z.Basha e bara-
zoi qeverinë Rama me të
keqen më të madhe qe i ka
ndodhur vendit në këto 27
vjet, sepse për pushtetin

dhe pasurimin e tij, ndërtoi
aleancën me krimin,
shndërroi Shqipërinë në
hambar droge, shkatërroi
ekonominë dhe varfëroi më
shumë shqiptarët. Basha
tha se është fakt që: "290
mijë shqiptarë vuajnë për
ushqim, shifra më e lartë
në Ballkan sipas Organiza-
tës Botërore të Ushqimit. 30
% e familjeve, 1 në 3 famil-
je shqiptare nuk paguajnë
dot sot shportën ushqi-
more, ndërkohë që 2.5 mil-

ionë euro do të shpenzohen
për të hequr palmat dhe për
të vendosur pishat në seg-
mentin Tiranë- Qafë
Kashar. 39 % nuk paguajnë
dot faturën e dritave dhe të
ujit, ndërkohë që, vetëm 3
vitet e fundit, qeveria ka
harxhuar për luksin e vet
140 milionë euro. 3 fabrikat
e djegies së plehrave do t'u
kushtojnë shqiptarëve 74
milionë euro në 2018-ën. 40
biznese mbyllen nga pam-
undësia për të paguar tak-

sa, ndërkohë shqiptarët
paguajnë, në vit, 1.5 miliar-
dë euro më shumë taksa".
Sipas Bashës këto janë
fakte të mjaftueshme që
shqiptarët t'i bashkohen
protestave për largimin nga
qeverisja të aleancës së
krimit, nëpërmjet të cilës
Edi Rama synon të mos le-
jojnë të zgjedhin të lirë dhe
t'i  kërkojnë llogari për
dështimet dhe korrupsion-
in. "43 përqind e familjeve
në këto ditë të ftohta dim-

ri nuk sigurojnë dot ngro-
hjen,  ndërsa vetëm për
vitin 2017 Edi Rama shpen-
zoi 350 mijë euro për
kondicionerë vetëm për
kryeministrinë. Të gjitha
janë produkt i një vendi që
nuk ka më qeveri, por ka
një bandë, nuk ka as një
qeveri që sillet si bandë,
por një bandë që preten-
don të jetë qeveri"-  u
shpreh z.Basha. Ai inkura-
joi shqiptarët t'i bashkohen
protestave të opozitës për
të treguar se e vetmja
rrugë për të mundur
krimin në qeveri dhe për
të siguruar të ardhmen e
familjeve të tyre është re-
agimi kundër të keqes dhe
mbrojtja e dinjitetit. "Le të
jemi lajmëtarët e një viti të
ri, që nuk do të nisë me de-
mokratët dhe shqiptarët
kokulur, por do të nisë me
Partinë Demokratike në
ballë të protestave, me një
premtim të madh, se, ash-
tu siç bëmë në Kavajë, ne
do ta çlirojmë Shqipërinë
nga krimi dhe politikanët e
inkriminuar, ne do t'i japim
Shqipërisë një qeveri dhe
elitë të pa korruptuar, me
një të ardhme europiane
dhe me një Shqipëri si
gjithë Europa."-theksoi
kreu i PD-së Lulzim Basha.

Mustafaj: Marrëdhënia Rama-Meta
e tensionuar, nuk i shërben vendit

Ish-ministri Besnik Mus
tafaj komentoi dje letrën

që Presidenti i Republikës
Ilir Meta i dërgoi homo-
logut të tij të SHBA-ve,
Donald Trump, ku i shpre-
hte qëndrimin e tij kundër
votës së Shqipërisë në
OKB. I ftuar në rubrikën
'Opinion' në "News24"
Mustafaj theksoi se Meta
me këtë letër tregoi difer-
encën nga kryeministri
Rama, ndërsa shtoi se edhe
presidenti është i
vetëdijshëm se Trump s'ka
për ta lexuar. Ish-ministri
dhe analisti Besnik Mus-
tafaj ka bërë një përm-
bledhje të politikës sh-
qiptare përgjatë vitit 2017.
Ai tha se ky vit ishte një
vit regresi për politikën
shqiptare, ndërsa renditi
edhe disa arsye. Ndërkohë
sa i përket marrëdhënieve
mes kryeministrit dhe
presidentit, Mustafaj tha

se ajo është me tension të
brendshëm. "Marrëdhënia
Rama-Meta është me tension
të brendshëm. Të dy kanë
pakënaqësi ndaj njëri-tjetrit
dhe kjo nuk është e mirë për
të mirën e vendit. Ky vit ka
qenë një vit regresi për poli-
tikën shqiptare. U zbulua se
politika qeverisëse ka qenë

e lidhur me krimin dhe kul-
tivimi i kanabisit është zhvil-
luar për interes të politikes.
Patëm zgjedhje të degradu-
ara sa i përket manipulimit
të rezultatit dhe një humbje
të theksuar të PD. Patëm kr-
ijimin e një qeverie monop-
ol. Qeverisja vetëm me dorën
e Ramës është një kërcënim

për demokracinë. Këto janë
disa nga arsyet pse viti 2017
ishte vit regresi për poli-
tikën shqiptare"- tha Be-
snik Mustafaj.

LETRA
"Unë besoj se Meta e
bëri konsum të
brendshëm ndaj
shqiptarëve. Pati një
pakënaqësi për këtë
votë. Meta me një
lehtësi që nuk e ka
në natyrë, mendoj se
i erdhi rasti që të
bëjë diferencën nga
kryeministri. E di për
hir të së vërtetës se
Meta e di që Trump
s'do e lexojë letrën.
Kjo gjë zuri vend në
mediat shqiptare, në
rrjetet shqiptare", -
tha Mustafaj.

Petrit Vasili, kreu i grupit parlamentar të LSI

Besnik Mustafaj

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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Marka Cmimi nga data 08 
Janar 2018   (TVSH 

e perfshire) 

Camel Filter 260 

Camel Blue 260 

Winston Blue 250 

Winston Super Slims Silver 250 

Winston XStyle Blue 230 

Winston XStyle Silver 230 

Winston Blue 10’s 130 

Winston XStyle Black 250 

Winston XStyle Gold 250 

Shoqeria PRIMALL shpk , distributor I autorizuar per Shqiperine I 
markave te kompanise nderkombetare “JT International” , njofton se 
duke filluar prej dates 08 Janar 2018 cmimet e produkteve te tregtuara 
prej saj do te jene sipas listes me poshte:

Njoftimi behet ne perputhje me udhezimin  nr 2  date 28.01.2010 te 
Ministrise se Financave dhe udhezimit nr 17 date 13.05.2008 “Për 
tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar).

EKONOMI

Projeksionet buxhetore afatmesme të qeverisë për periudhën 2018-2020

Ish-pronarët, në buxhet
caktohet fondi 136 mln dollarë
Vitin e ardhshëm do të shpërndahen 34 milionë dollarë

Ornela Manjani

KOMPENSIMI
PRONARET



Ish-pronarët do të marrin
në formën e kompensim
it financiar 136 milionë

dollarë në tre vitet e ardhs-
hme. Shifra është parash-
ikuar në buxhetin afat-
mesëm sipas të cilit mëso-
het se për kompensimin fi-
nanciar të pronarëve nga
buxheti i shtetit do të për-
doren 136 milionë dollarë.
Ministria e Financave ka
zbardhur parashikimet bux-

dhe të ekzekutimit të vendi-
meve përfundimtare, vlerë-
son financiarisht vendimet,
duke u bazuar në vlerat e
përcaktuara në hartën e
vlerës, dhe procedon, si më
poshtë vijon: a) Vlerëson fi-
nanciarisht pronën e njohur
për kompensim, në bazë të
zërit kadastral që ka pasur
prona në kohën e shpronë-
simit, duke u bazuar në
hartën e vlerës; b) Vlerëson
financiarisht pronën e kthy-
er, të kompensuar fizikisht
apo të përfituar në një nga
mënyrat e tjera sipas legjis-
lacionit për kthimin dhe ko-
mpensimin e pronave, duke
përcaktuar diferencën që do
të rezultojë ndërmjet vlerës
së saj sipas zërit kadastral
aktual dhe vlerës së kësaj
prone sipas zërit kadastral
në kohën e shpronësimit; ç)
Për vendimet që kanë njo-
hur vetëm të drejtën për ko-
mpensim, vlerësimi do të
bëhet në bazë të zërit kadas-
tral që ka pasur prona në
kohën e shpronësimit, sipas
shkronjës "a", më sipër; d)
Zëri kadastral i origjinës së
pronës përcaktohet duke u
bazuar në dokumentacionin
ligjor të administruar në
dosje ose, në mungesë të
këtij të fundit, për përcak-
timin e zërit kadastral do të
përdoret harta e kohës së
shpronësimit dhe, në mung-
esë të saj, harta që është më
e afërt me kohën e shpronë-
simit; në pamundësi objek-
tive për përcaktimin e zërit
kadastral, sipas kësaj shkro-
nje, atëherë vendimi i ko-
mpensimit vlerësohet finan-
ciarisht me çmimin minimal,
të përcaktuar në hartën e
vlerës për atë njësi adminis-
trative dhe për atë kategori
prone; dh) Në rastet kur në
hartën e vlerës mungon
vlera e caktuar për zërin ka-
dastral të origjinës, vlerësi-
mi financiar i vendimit për-
fundimtar që ka njohur të
drejtën e kompensimit
bëhet duke marrë si referim
vlera me të njëjtin zë kadas-
tral, që ndodhet më afër
pronës që do të kompenso-
het. Në rast se pranë pronës
që do të kompensohet
gjenden disa zëra kadastralë
të njëjtë me atë të origjinës
së pronës, me distancë të
njëjtë dhe me vlera të ndry-

shme, atëherë, për referim
në përllogaritje merret zona
që ka çmimin më të lartë.
Vlera e aksioneve, obliga-
cioneve, kompensimit finan-
ciar apo çdo lloj kompensimi
tjetër, duke përfshirë edhe
vlerën e pronës së marrë si-
pas dispozitave për ndarjen
e tokës bujqësore, që subjek-
ti apo trashëgimtarët e tij
kanë përfituar më parë, do të
zbritet nga shuma e përllog-

METODA E RE E VLERËSIMIT FINANCIAR
ATP-ja, për efekt të kompensimit dhe të ekzekutimit të
vendimeve përfundimtare, vlerëson financiarisht
vendimet, duke u bazuar në vlerat e përcaktuara në
hartën e vlerës, dhe procedon, si më poshtë vijon:
a) Vlerëson financiarisht pronën e njohur për kompensim, në

bazë të zërit kadastral që ka pasur prona në kohën e
shpronësimit, duke u bazuar në hartën e vlerës;

b) Vlerëson financiarisht pronën e kthyer, të kompensuar
fizikisht apo të përfituar në një nga mënyrat e tjera sipas
legjislacionit për kthimin dhe kompensimin e pronave, duke
përcaktuar diferencën që do të rezultojë ndërmjet vlerës së
saj sipas zërit kadastral aktual dhe vlerës së kësaj prone
sipas zërit kadastral në kohën e shpronësimit;

ç) Për vendimet që kanë njohur vetëm të drejtën për
kompensim, vlerësimi do të bëhet në bazë të zërit
kadastral që ka pasur prona në kohën e shpronësimit,
sipas shkronjës "a", më sipër;

d) Zëri kadastral i origjinës së pronës përcaktohet duke u
bazuar në dokumentacionin ligjor të administruar në dosje
ose, në mungesë të këtij të fundit, për përcaktimin e zërit
kadastral do të përdoret harta e kohës së shpronësimit
dhe, në mungesë të saj, harta që është më e afërt me
kohën e shpronësimit; në pamundësi objektive për
përcaktimin e zërit kadastral, sipas kësaj shkronje,
atëherë vendimi i kompensimit vlerësohet financiarisht me
çmimin minimal, të përcaktuar në hartën e vlerës për atë
njësi administrative dhe për atë kategori prone;

dh) Në rastet kur në hartën e vlerës mungon vlera e caktuar
për zërin kadastral të origjinës, vlerësimi financiar i
vendimit përfundimtar që ka njohur të drejtën e
kompensimit bëhet duke marrë si referim vlera me të njëjtin
zë kadastral, që ndodhet më afër pronës që do të
kompensohet. Në rast se pranë pronës që do të
kompensohet gjenden disa zëra kadastralë të njëjtë me
atë të origjinës së pronës, me distancë të njëjtë dhe me
vlera të ndryshme, atëherë, për referim në përllogaritje
merret zona që ka çmimin më të lartë.

PRONA E NJOHUR PËR KOMPENSIM

Në rast se ATP-ja merr vendim për njohje dhe kompensim fizik
në pronën e subjektit, prona vlerësohet, si më poshtë vijon:
a) Prona e njohur për kompensim vlerësohet në bazë të zërit

kadastral që ka pasur në kohën e shpronësimit;
b) Prona e kthyer vlerësohet sipas zërit kadastral aktual të saj dhe

sipas zërit kadastral që ka pasur në kohën e shpronësimit,
duke llogaritur diferencën e vlerës, që do të rezultojë nga
ndryshimi i zërit kadastral;

c) Kur nga ky vlerësim rezulton se subjekti përfiton një pronë që
ka vlerë më të lartë sesa prona që ka pasur në momentin e
shpronësimit, atëherë subjektit i kompensohet fizikisht
sipërfaqja që i korrespondon vlerësimit dhe pjesa tjetër e
pronës kalon në fondin e tokës me vendim të ATP-së.

hetore afatmesme të qever-
isë për periudhën 2018-2020.
Në buxhetin e sapomiratuar
të vitit 2018, Këshilli i Min-
istrave ka parashikuar fon-
din prej rreth 34 milionë dol-
larësh. Fond që do të shënojë
një rritje të dukshme në
vitin 2019, i cili përkon edhe
me zgjedhjet lokale. Për këtë
vit, qeveria do të vërë në dis-
pozicion të kompensimit të
pronarëve rreth 49 milionë
dollarë. Rritja do të jetë më
modeste për në vitin 2010,
kur janë parashikuar për
këtë qëllim 53 milionë dol-

larë. Ndryshimet përcak-
tojnë që vlera e kompensim-
it financiar të mos jetë më e
lartë se 20% e totalit dhe jo
më shumë se 10 milionë
lekë. Pjesa tjetër prej 80% do
të kompensohet me fondin e
tokës bujqësore që është
kaluar për këtë qëllim në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave.
VLERËSIMI
FINANCIAR

Ne ndryshimet që ka
miratuar dje Këshilli i Min-
istrave përcakton që ATP-ja,
për efekt të kompensimit

aritur për kompensim. Për
efekt të kësaj përllogaritjeje,
vlerësimi i tokës bujqësore
bëhet sipas hartës së vlerës
së pronës".
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Këshilli i Ministrave
miraton listën me
emrat e personave që

kanë gati tapinë për tokën
ku kanë ndërtuar pa leje
dhe shumat e kompensimit
për pronarët që u është zënë
trualli. Vlera në total e ko-
mpensimit arrin në afro 300
milionë lekë. Përfituesit
janë thuajse në të gjithë ven-
din. Qeveria ka vendosur
miratimin e kalimit të së
drejtës së pronësisë në favor
të subjekteve përfituese për
1 377 parcela ndërtimore të
objekteve të legalizuara dhe
kompensimin financiar të
pronarëve të pasurive të
paluajtshme që preken prej
tyre. Sipas vendimit mëso-
het se për qarkun Dibër,
numri i parcelave ndërti-
more është 39 me sipërfaqe
të përgjithshme 6 976 m²,
për qarkun Durrës numri i
parcelave ndërtimore është
10, me sipërfaqe të përgjiths-
hme 2 744 m² dhe për qarkun
Elbasan (ZVRPP-të Elbasan,
Librazhd dhe Peqin), numri
i parcelave ndërtimore ësh-
të 185 me sipërfaqe të
përgjithshme 57 423 m². Për
Tiranën, (ZVRPP-të Tiranë
dhe Kavajë), numri i par-
celave ndërtimore është 684
me sipërfaqe të përgjiths-
hme 189 039 m² dhe për

Qeveria miraton listën me tapitë dhe vlerat e kompensimit për truallin

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje,
300 milionë lekë për pronarët

Përfituesit në Durrës, Elbasan, Tiranë, Korçë, Fier, Vlorë e Shkodër

qarkun Korçë numri i par-
celave ndërtimore është 12
me sipërfaqe të përgjiths-
hme 3 687 m². Ndërkohë për
qarkun Fier (ZVRPP-të
Lushnjë dhe Fier), numri i
parcelave ndërtimore është
5 , me sipërfaqe të përgjiths-
hme 1 377 m² dhe për qarkun
Vlorë (ZVRPP-të Vlorë dhe
Sarandë), numri i parcelave
ndërtimore është 81, me
sipërfaqe të përgjithshme 30
304 m². Në qarkun Shkodër
numri i parcelave ndërti-

more është 16 me sipërfaqe
të përgjithshme 2 847 m².
KOMPENSIMI

Masa e kompensimit fi-
nanciar për pronarët e pa-
surive të paluajtshme që
preken nga ndërtimet e le-
galizuara, referuar kartelave
të pasurive sipas ZVRPP-ve,
është 20 787,98 m² dhe vlera
totale e kompensimit finan-
ciar është 298 515 448,9 lekë.
PRANIMI
I KËRKESAVE

Procesi i regjistrimit apo

pranimit të kërkesave për
kompensim fillon 5 ditë pas
datës së njoftimit publik. Me
urdhër të drejtorit të
Përgjithshëm të ATP-së
ngrihet grupi i punës për
pranimin dhe shqyrtimin e
kërkesave, me objekt shpër-
blimin e pronarëve të pasur-
ive të paluajtshme, pronë
private që preken nga ndër-
timet informale dhe shpërn-
darjen e fondit përkatës. Gru-
pi i punës, brenda 60 ditëve
nga data e paraqitjes së

kërkesës për kompensimin e
pronës, kryen verifikimet e
duhura. Drejtori i Përgjiths-
hëm i ATP-së, brenda 30
ditëve nga data e përfundim-
it të procesit të verifikimit
nga grupi i punës, nxjerr
vendimin me emrat e sub-
jekteve që përfitojnë nga ko-
mpensimi dhe urdhëron
publikimin e listës së sub-
jekteve që kompensohen.
Gjithashtu, ai njofton edhe
aplikantët që nuk përfshi-
hen në listën e subjekteve që

kompensohen, duke përcak-
tuar arsyet e mos përf-
shirjes.
DOKUMENTET

Subjekti apo përfaqësue-
si i tij me prokurë duhet të
paraqesë pranë ATP-së Ti-
ranë kërkesën tip që i vihet
në dispozicion nga grupi i
punës pranë AKKP-së, të
plotësuar sipas rubrikave.
Në listën e dokumenteve
është dëshmia e trashëgi-
misë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të
subjektit përfitues, sipas
radhës së trashëgimtarëve,
në përputhje me përcak-
timet e Kodit Civil. Sipas
ligjit për dëshmitë e
trashëgimive të lëshuara
nga gjykata për testamentin
e bërë me akt noterial duhet
të sillet certifikatë familjare
e personit për të cilin është
lëshuar kjo dëshmi. Një
tjetër dokument është
prokura e posaçme, e nënsh-
kruar nga të gjithë subjektet
që përfitojnë kompensim. Në
rastin e kërkesave individu-
ale të secilit bashkëpronarë
apo të një pjese të tyre, për
çdo aplikim të kryer, pagu-
het tarifë shërbimi në vlerën
2 000 lekë, pavarësisht se i
përket të njëjtës pasuri të
paluajtshme.

Agjencia, 10 dokumentet që i bashkëlidhen formularit

Ish-pronarët, ja si të aplikoni për
kompensim të përshpejtuar

Të gjithë ish-pronarët
që kanë aplikuar në

Agjencinë e Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave
për të përfituar kthimin
ose kompensimin duhet
të paraqiten pranë agjen-
cisë për të plotësuar for-
mularët për pagesa të
përshpejtuara ose për t'u
bërë pjesë e ankandeve
të kompensimit fizik.
Mund të aplikojnë për
pagesë të përshpejtuar
pronarët që kanë ap-
likuar për kompensim në
vitet 1993-1996. Është në
dëshirë të pronarit plotë-
simi i secilit prej formu-
larëve, por është e do-
mosdoshme që pas plotë-
simit të tij të paraqesin
në Agjencinë e Trajtimit
të Pronave 10 doku-
mente. "Gazeta Sh-
qiptare" publikon formu-
larët që mund të plotëso-
hen që sot për të përfitu-
ar nga përparësitë që jep

ligji i ri për marrë kompen-
simin me procedurë të për-
shpejtuar apo për të marrë
pjesë në ankande.

PAGESAT E
PËRSHPEJTUARA

Janë vendosur tre afate
pagesash të përshpejtuara.

Pagesë brenda një viti, bren-
da tre vjetësh dhe brenda
pesë vjetësh. Për secilin
variant në një VKM të
posaçme është përcaktuar
edhe përqindja e pagesës.
Për pagesën brenda një viti
pronari merr 20 % të vlerës
së faturës, për pagesën bren-
da tre viteve merr 30 % dhe
brenda pesë viteve merr 40%
të vlerës së kompensimit
dhe heq dorë nga pjesa tjetër
e kësaj vlere. Të gjithë sub-
jektet që kanë një vendim
përfundimtar kompensimi,
pavarësisht rendit kro-
nologjik të tij dhe llojit të
zërit kadastral të pronës së
vlerësuar, kanë të drejtë të
aplikojnë pranë ATP-së me
kërkesë të veçantë, ku shpre-
hin vullnetin për t'u kompen-
suar financiarisht. Kërkesat

e veçanta për kompensim
financiar do të trajtohen
sipas kësaj procedure: nga
çdo fond vjetor buxhetor i
kompensimit financiar, jo
më shumë se 1/3 e tij mund
të përdoret për kërkesat e
veçanta të kompensimit fi-
nanciar, të gjithë subjektet
kërkues, të cilët shprehin
vullnetin për t'u kompen-
suar financiarisht me
kërkesë të veçantë, duhet
të aplikojnë pranë ATP-së
brenda vitit të çeljes së fon-
dit vjetor buxhetor të ko-
mpensimit financiar, pas
aplikimit për kompensim fi-
nanciar me kërkesë të
veçantë, ATP-ja përgatit
vlerësimin financiar të
pronës, pavarësisht rendit
kronologjik të vendimit
dhe në rastin e disa apliki-
meve për kompensim me
kërkesë të veçantë do të
zbatohet rendi kronologjik
i datës së vendimeve për
këto aplikime.

Ornela Manjani

VENDIMI
Qeveria ka
vendosur miratimin
e kalimit të së
drejtës së
pronësisë në favor
të subjekteve
përfituese për 1
377 parcela
ndërtimore të
objekteve të
legalizuara dhe
kompensimin
financiar të
pronarëve të
pasurive të
paluajtshme që
preken prej tyre.

Mbledhje qeverie
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Akuzohet për korrupsion, 46-vjeçari kërkon lehtësimin e masës së sigurisë

Kërkoi lirinë, Krimet e Rënda
lënë në burg Shkëlqim Mirin

Ekspertiza mjekoligjore: Nuk i rrezikohet jeta

Festat, Gjonaj në burgun e grave: Dënimi të
mos shihet si ndëshkues, por edhe rehabilitues

EKSPERTIZA
Ditën e djeshme
nga ekspertiza
mjeko-ligjore u
konstatua se
gjyqtari Shkëlqim
Miri vuante nga
tumori, por nuk i
rrezikohej jeta.
Gjykatësi i arrestuar
për korrupsion
aktualisht është
transferuar në një
spital në Tiranë.

Ina Allkanjari

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Gjykata e Krimeve të
Rënda refuzoi dje
kërkesën e Shkël-

qim Mirit për zëvendësimin
e masës së sigurisë "arrest
me burg" me masë më të le-
htë, për arsye shëndetësore.
Më herët gjykata vendosi të
caktojë dy ekspertë mjeko-
ligjorë, të cilët do të veri-
fikojnë gjendjen e Shkël-
qim Mirit. Ditën e djeshme
nga ekspertiza mjekoligjore
u konstatua se Miri vuante
nga tumori, por nuk i rrez-
ikohej jeta. Gjykatësi i ar-
restuar për korrupsion, ak-
tualisht është transferuar
në një spital në Tiranë.
Avokati i tij mbrojtës, Ard-
ian Visha tha më herët para
trupit gjykues se 46-vjeçari
Miri është në gjendje të
rëndë shëndetësore dhe
qëndrimi i mëtejshëm në
qeli i rrezikon jetën. Ai
kërkoi ndryshimin e masës
së sigurisë në një masë më
të lehtë, me qëllim që kli-
enti i tij të ketë mundësinë
për t'u kuruar, pasi prej
disa muajsh është diagnos-
tikuar me tumor. Gjyqtari
Miri ishte nën hetim nga
Prokuroria e Krimeve të
Rënda prej të paktën 6 mua-
jsh. Ai u ndalua në kuadër
të operacionit policor "një
vrasje e dytë" dhe akuzohet
për veprën penale të kor-
rupsionit të funksionarëve
të drejtësisë. Shkëlqim Miri
dyshohet se favorizoi të
dënuarin Gentian Doda,
duke i ndryshuar akuzën
nga vrasje me paramendim,
në plagosje të rëndë me pa-

sojë vdekjen, kundrejt një
shume të konsideruar
parash. Prokuroria për
Krime të Rënda thotë se ka
prova të mjaftueshme që e
implikojnë gjykatësin në
skemën korruptive. Organi
i akuzës thekson se gjatë
kontrollit në banesën e 46-

vjeçarit u gjet dhe sekues-
trua një shumë prej 340 mil-
ionë lekësh. Pas ndalimit
nga blutë e kryeqytetit me
urdhër të Prokurorisë së
Krimeve të Rënda, "GSH"
ka mundur të zbardhë
dëshminë e gjyqtarit Shkël-
qim Miri. Gjatë marrjes në

pyetje, ai ka thënë se vetëm
një pjesë e parave ishin të
tij (rreth 3 mln lekë), ndër-
sa pjesa tjetër ishte e një të
afërmi të tij, i cili do të
blinte një pronë në Tiranë.
"Rreth 3 milionë lekë janë
të miat, pjesa tjetër e një të
afërmi, i cili m'i kishte lënë

sepse do blinte një pronë të
Tiranë. Kursimet i kisha
nga pagat dhe i mbaja në sh-
tëpi", është shprehur gjyq-
tari. Shkëlqim Miri është
marrë në pyetje nga
prokurori Klodjan Braho
dhe dy oficerë të policisë
gjyqësore në prani të avoka-

Në prag të ndërrimit të
viteve, ministrja e

Drejtësisë, znj. Etilda
Gjonaj së bashku me drej-
torin e përgjithshëm të
Burgjeve, z. Arben Çuko si
dhe dy deputetet
znj.Vasilika Hysi dhe znj.
Elona Gjebrea u bënë pjesë
e një aktiviteti që u organi-
zua në burgun "Ali Demi"
në Tiranë. Gjatë festës së
zhvilluar ditën e djeshme,
grave të burgosura iu dha
mundësia të ndiheshin
edhe më të plotësuara,
duke sjellë pranë tyre fëm-
ijët dhe familjarët. Ministr-
ja Gjonaj në fjalën e saj tha
se ndihej e kënaqur teksa
shikonte gratë dhe vajzat e
dënuara të angazhuara në
kurset profesionale dhe pro-
gramet e trajnimit që ofro-
hen në ambientet e burgut,
në marrjen e një profesioni
ose zanati, që e bën më të
lehtë përballjen e tyre me
jetën pas përfundimit të
dënimit. Këtij qëllimi i shër-
ben edhe marrëveshja e
bashkëpunimit me Minis-

trinë italiane të Drejtësisë,
për realizimin e disa trajni-
meve profesionale që do t'u
ofrohen grave të dënuara, me
programe të mirëmenduara,
të studiuara, për të krijuar
mundësi përfitimi edhe të të
ardhurave. Ministrja theksoi
se nismat që po ndërmerren
nga Ministria e Drejtësisë dhe
Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve kanë qëllim që dëni-
mi të mos shihet si ndëshkues,
por edhe rehabilitues. Minis-
trja u bëri thirrje bizneseve
dhe sipërmarrësve të ofrohen
në institucionet e vuajtjes së
dënimit për t'u dhënë mundë-

si të dënuarve të angazhohen
në punë, njësoj si njerëzit jas-
htë. Për t'i shpalosur talentet
që shumë të dënuar shfaqin,
përmes pikturave, punimeve
artizanale etj., ministrja thek-
soi se do të mendohen pro-
grame vjetore, ku do të përf-
shihen aktivitete jo vetëm
brenda institucionit, por edhe
jashtë tij, me qëllim që të
gjithë të kenë mundësi të sho-
hin punimet e realizuara me
mjeshtri dhe profesionalizëm.
Ndihmesë në realizimin e fes-
tës në burgun e grave dha or-
ganizata humanitare CARI-
TAS si dhe qendra "Sole".

Goditën makinën e policisë në Elbasan,
Apeli lë në burg 3 të dyshuarit

Gjykata e Apelit ka lënë
dje në burg 3 të dys-

huarit, të cilët akuzohen
se goditën me një mjet
makinën e nëndrejtorit të
policisë, Gjergji Oshafi. U
la në burg Ledio Zabeli
për veprën e prodhimit
dhe mbajtjes së një doze
kanabisi dhe Vladimir
Dedja, roja i tregut ushqi-
mor, pasi u akuzua për
përkrahje të autorit të
krimit, duke mos i hapur
portën policisë që ishte në
ndjekje të personit që
goditi me "Audi" mjetin
ku ndodheshin nëndrej-
tori i Policisë së Elbasan-
it, shefi i krimeve si dhe
Aleks Pupuleku. Ndërko-
hë, për Enea Bekteshin e
Kelmend Xhaferrin (i cili
akuzohet për mbajtje
arme sportive pa leje) mu-
ngon vendimi i gjykatësit
paraprak. Sakaq, prokuro-
ria ka kërkuar që kompe-
tencat t'i vendosë gjykata.
Të pandehurit u pran-
gosën në Elbasan gjatë
verifikimeve policore për
mjetet luksoze apo të dys-
huara të trafikuara. Gjatë
kontrollit në automjetin
luksoz "Range Rover",
drejtuesit të mjetit iu

kërkua që të shoqërohej për
verifikim të dokumentacion-
it. Në momentin që ky mjet
po shoqërohej nga grupi "Sh-
qiponjat" dhe nga një patrul-
lë policie, një automjet tip
"Audi" ka goditur në befasi
makinën e policisë, duke
rrezikuar jetën e efektivëve.
Më pas autorët që lëviznin
me makinën e blinduar janë
futur në ambientet e tregut
agro-ushqimor ku dhe kanë
humbur gjurmët. Gjatë kon-
trolleve të ushtruara u bë i
mundur arrestimi i shteta-
sve: Ledio Zabeli, 26 vjeç dhe
Kelmend Xhaferri 35-vjeç, të

dy banues në Elbasan. Ky i
fundit drejtonte automjetin,
i cili u ndalua për kontroll
dhe verifikim nga policia,
ndërsa Zabeli ishte pasagjer.
Gjatë kontrollit në banesat e
tyre, policia gjeti një armë
sportive, pushkë, pa leje si
dhe një sasi lëndë narkotike.
Gjithashtu, u vu në pranga
edhe roja i tregut agro-ush-
qimor, Valmir Dedja, i cili
pengoi oficerët e policisë për
të ushtruar kontroll. Kuj-
tojmë se Ledio Zabeli ditën
që ndodhi incidenti ishte
drejtuesi i mjetit të bllokuar
"Range Rover", Valmir Ded-
ja, roja i tregut ushqimor,
ndërsa Enea Bekteshi, dys-
hohet se është personi që
drejtonte "Audi"-n e blindu-
ar, që goditi mjetin e policisë.
Sakaq, së bashku me Bek-
teshin, policia arrestoi në
atë kohë edhe kuantin e tij,
Aleks Pupuleku, i cili kish-
te strehuar në banesën e tij
të kërkuarin. Ndërkohë,
Kelmend Xhaferri ishte
pasagjer në mjetin "Range
Rover".

tit të tij, Ardian Visha. 46-
vjeçari, i cili u ndalua nga
policia për shpërdorim
detyre dhe korrupsion,
rrezikon të dënohet deri në
4 vite burg. Miri ka një kar-
rierë 25-vjeçare në drejtësi,
që nga gjyqtar i Shkallës së
Parë, më tej gjyqtar Apeli
në Durrës, anëtar i Këshil-
lit të Lartë të Drejtësisë nga
2007 deri në 2011-ën dhe së
fundmi, gjyqtar i Apelit në
Tiranë.

AKUZA
Shkëlqim Miri
dyshohet se
favorizoi të
dënuarin Gentian
Doda, duke i
ndryshuar akuzën
nga vrasje me
paramendim, në
plagosje të rëndë
me pasojë vdekjen,
kundrejt një shume
të konsideruar
parash. Prokuroria
për Krime të Rënda
thotë se ka prova të
mjaftueshme që e
implikojnë
gjykatësin në
skemën korruptive.

Shkëlqim Miri Gjykata e Krimeve të Rënda
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Reagimi i PD: Lëvizja e prokurores Rovena Gashi, hakmarrje e Edi Ramës

'Furtunë' në prokurori, shkarkohen Gashi dhe Fusha
Kreu i akuzës, Marku emëron Arqile Koçin dhe Dritan Reshkën

Bashkëpunim në luftën kundër korrupsionit

Vetingu, Xhafaj takim 30 minuta me
Markun: Pastrim drejtësisë e policisë

Ina Allkanjari

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Vetëm 10 ditë pas
emërimit si krye-
prokurore e Për-

gjithshme, Arta Marku ka
bërë lëvizjet e para në orga-
nin qendror të akuzës dhe atë
të kryeqytetit. Rovena
Gashi, drejtoresha e Mar-
rëdhënieve Juridiksionale
me Jashtë, është lëvizur
ditën e djeshme nga ky post,
për t'u zëvendësuar nga Ar-
qile Koçi. Mësohet se Koçi
është prej vitesh prokuror në
Prokurorinë e Përgjithshme
dhe, gjithashtu, ishte edhe
rival me Markun në garën për
kryeprokuror të përkohs-
hëm. Arqile Koçi do të ketë,
gjithashtu, nën varësi edhe
sektorin, që sipas ligjit të de-
kriminalizimit, verifikon in-
tegritetin e zyrtarëve.
Ndërkohë Rovena Gashi, si-
pas materialit të Prokurorisë
së Përgjithshme do të kalojë
prokurore e thjeshtë pranë
sektorit të dekriminalizimit

Ministri i Brendshëm
Fatmir Xhafaj ka zh-

villuar një takim mëngjes-
in e djeshëm me krye-
prokuroren e përkohshme,
Arta Marku. Takimi, i cili u
zhvillua në zyrën e Markut,
zgjati rreth 30 minuta. Sipas
njoftimit të shpërndarë nga
prokuroria, në takimin
Xhafaj-Marku u diskutua
mbi forcimin e bash-
këpunimit ndërinstitucio-
nal, me fokus të veçantë re-
alizimin e procesit të
vetingut, luftën kundër ko-
rrupsionit dhe trafikut të
lëndëve narkotike. Sipas
njoftimit, në qendër të dis-
kutimit ishte procesi i
vetingut në sistemin e
drejtësisë, si edhe i njëjti
proces i pritshëm edhe në
radhët e Policisë së Shtetit.
Dy titullarët shprehën da-
kordësinë e plotë se këto
procese kërkojnë një komu-
nikim të vazhdueshëm dhe
intensiv, me qëllim realiz-

imin sa më të plotë dhe të
shpejtë të pastrimit të insti-
tucioneve të sigurisë dhe të
sistemit të drejtësisë nga zyr-
tarët me probleme në integri-
tetin profesional dhe person-
al. "Në vijim të takimit, Marku
theksoi rëndësinë specifike
që ka bashkëpunimi ndërm-
jet prokurorisë dhe Ministrisë
së Brendshme në forcimin e
sigurisë në vend, si edhe në
përmbushjen e prioriteteve të
vendit për integrimin në
Bashkimin Europian.
Prokurori i Përgjithshëm u
shpreh se do të angazhohet

maksimalisht për koordin-
imin ndërinstitucional, me
qëllim zhvillimin me suk-
ses të hetimeve të rëndë-
sishme, si edhe të çdo pro-
cedimi penal me impakt të
lartë shoqëror. Ministri i
Brendshëm, Xhafaj garan-
toi se institucioni që ai drej-
ton, si edhe Policia e Sh-
tetit, do të vijojnë forcimin
e mëtejshëm të bash-
këpunimit për rritjen e he-
timeve proaktive, ku prior-
itet do të jetë lufta kundër
korrupsionit",- thuhet në
njoftimin e prokurorisë.

në Prokurorinë e Përgjiths-
hme. Rovena Gashi njihet si
një prej bashkëpunëtoreve të
afërta të ish-kryeprokurorit
Adriatik Llalla. Vetëm tre
ditë më parë Gashi i kërkoi
Komisionit Qendror të
zgjedhjeve ndërprerjen e
mandatit për dy deputetë të
kuvendit, Aqif Rakipi dhe
Gledion Rahovica. Rovena

Gashi argumentoi se pas ver-
ifikimeve këta deputet nuk
kishin treguar në formularë
ndalimet nga policia italiane
me akuzën e vjedhjes. Për
këtë lëvizje reagoi Partia
Demokratike që e cilësoi si
një hakmarrje direkte e
kryeministrit Rama për llog-
ari të aleatit dhe mikut të tij,
Aqif Rakipi. Po këtë të

premte, Marku firmosi, gjith-
ashtu, vendimin për cak-
timin e prokurorit Dritan
Rreshka në pozicionin e
përkohshëm të drejtuesit të
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Tiranë. I diplomuar
për magjistraturë, Rreshka
ka mbajtur edhe më herët
poste të rëndësishme drej-
tuese, si ai në njësinë e spe-
cializuar Task Forcë apo njës-
inë e specializuar antikorrup-
sion. Ndërsa drejtuesi i der-
itanishëm i prokurorisë së
Tiranës, Petrit Fusha, do të
vijojë komandimin si
prokuror sektori, i ngarkuar
për çështje të veçanta, pranë
prokurorisë së kryeqytetit.

Sakaq lëvizjet pritet të vi-
jojnë edhe në prokuroritë e
rretheve.
REAGIMI I PD

Pas lëvizjeve në prokurori,
dhe zëvendësimit të Rovena
Gashit nga posti i drej-
toreshës së Marrëdhënieve
Juridiksionale me Jashtë, ka
ardhur menjëherë reagimi i
Partisë Demokratike, që e
cilësoi si një hakmarrje të
Edi Ramës. "Kapja politike e
Prokurorit të Përgjithshëm
nga Edi Rama, pas kthimit të
pasaportës për Saimir Tahi-
rin, dha sot një tjetër efekt.
Kryeprokurori Edi Rama sh-
karkoi drejtuesen e Sektorit
të Dekriminalizimit në

Prokurorinë e Përgjithshme,
Rovena Gashi, dy ditë pasi,
në zbatim të ligjit të dekrim-
inalizimit, zonja Gashi i
kërkoi Komisionit Qendror
të Zgjedhjeve ndërprerjen e
mandatit për deputetin e El-
basanit, Aqif Rakipi. Sh-
karkimi i prokurores Rovena
Gashi, e cila e drejtoi Sektor-
in e Dekriminalizimit që në
krijimin e tij, është hakmar-
rje direkte e Edi Ramës për
llogari të aleatit dhe mikut
të tij, Aqif Rakipi. 10 ditë
pas emërimit politik të
Prokurorit të Përgjithshëm,
në shkelje të hapur me
Kushtetutën, u faktua mash-
trimi i madh i Edi Ramës,
argumenti kryesor i të cilit
ishte se prokurori i përkohs-
hëm nuk kishte asnjë ko-
mpetencë thelbësore për të
lëvizur prokurorët apo për të
ndikuar në mbylljen e
dosjeve. Skema e Edi Ramës
në mbrojtje të aleatëve të tij
kriminelë është e qartë. Kur
drejtësia kërkon arrestimin
e Saimir Tahirit, Edi Rama e
kap drejtësinë, kur ligji zba-
tohet për të larguar
kriminelët nga parlamenti,
Edi Rama godet ata që zba-
tojnë ligjin. Që sot, me sh-
karkimin e prokurores Rove-
na Gashi si hakmarrje për
Aqif Rakipin, krimi ka fillu-
ar të godasë shtetin përmes
shtetit!", - mbyllet deklarata
e Partisë Demokratike.

Arta Marku Petrit Fusha Rovena Gashi

British American Tobacco Albania sh.p.k. 
Njofton se çmimet e reja maksimale të shitjes me pakicë për produktet e saj të 

duhanit do të jenë si vijon: 

Nr MARKA 

Çmimi
maksimal/
paketë i 

shitjes me 
pakicë  

Data e 
aplikimit 

1  033  gm 4 CF llihnuD 09 janar 2018

2  033  gm 7 CF llihnuD 09 janar 2018

3  023 anifnI DH tneK 09 janar 2018

4  023 oeN DH tneK 09 janar 2018

5  023 )anifnI( ketonaN tneK 09 janar 2018

6  082 oeN smilsimeD tneK
7  082 artkepS smilsimeD tneK
8  051 eragic 01 oeN DH tneK
9  032 deR ekirtS ykcuL

10  052 eulB ekirtS ykcuL 09 janar 2018

11 Lucky Strike Double Capsule Wild 
(Produkt i Ri) 250 03 janar 2018 

12 Lucky Strike NFF King Size 4mg  250 09 janar 2018

13 Lucky Strike NFF King Size 6 mg 250 09 janar 2018

14 Lucky Strike NFF Demislims 4 mg  230 09 janar 2018
15 Lucky Strike NFF Demislims 6 mg 230 09 janar 2018
16  021 eragic 01 eulB ekirtS ykcuL
17  042 areggeL snamhtoR 09 janar 2018

18 Rothmans of London (Blue) 220 09 janar 2018

19 Rothmans of London (Silver) 220 09 janar 2018

20 Rothmans of London (Sky Blue) 220 09 janar 2018

21 Rothmans of London Demi 4mg 220 09 janar 2018

22 Rothmans of London Demi 6mg 220 09 janar 2018
*Çmimet shprehen në Lek 

Njoftimi i mësipërm bëhet në përputhje me Udhëzimin e Ministrit të Financave 
Nr.6, datë 30.01.2015  “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”. 

British American Tobacco Albania sh.p.k. 
Tirane, Rr:”Kavajes”, ish Kombinati Ushqimor 

web: www.bat.com 
office phone: +355 (0) 42 255084 
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SHKURT

I gjendet pushkë e
fishekë në stan,

pranga 31-vjeçarit
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Policia e

Vlorës ka arrestuar një 31-
vjeçar, pasi i janë gjetur në
stan një armë zjarri dhe
fishekë luftarakë. Në pran-
ga është vënë Ermal She-
haj banues në Kotë të këtij
rrethi. "Për këtë shtetas,
Gjykata e Rrethit Gjyqë-
sor Vlorë në kuadër të një
procedimi penal të vitit
2017, e cila bënë fjalë për
veprat penale: "Vjedhje me
armë e kryer në bash-
këpunim" dhe "Prodhim
dhe mbajtja pa leje e
armëve luftarake dhe mu-
nicionit", ka vendosur kry-
erjen e kontrollit të
banesës dhe stanit të tij.
Nga kontrolli i ushtruar ka
rezultuar se në ambientin
e dhomës ku flinte, brenda
një krevati, Shehaj mban-
te të fshehur një armë
zjarri tip pushke si dhe 70
copë fishekë luftarakë",-
shkruhet në njoftimin e
policisë.

Shkoi për të vizituar
fëmijët, shqiptari

dhunon mjekun grek
GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Një shqiptar

është në kërkim nga poli-
cia greke, pasi ka dhunuar
një mjek në një spital në
Naousa. Shqiptari, identi-
teti i të cilit nuk bëhet i di-
tur, ka shkuar me gruan
dhe 2 fëmijët për të vizitu-
ar këta të fundit, por pasi
kanë mbaruar punë është
rikthyer sërish dhe ka
dhunuar mjekun e pedia-
trisë me grushte e shkelma
duke i thyer edhe njërën
këmbë, raporton media
greke 'protothema'. Ende
nuk dihen shkaqet dhe
motivet e ngjarjes që e
kanë shtyrë shqiptarin të
ndërmarrë këtë veprim.
Vetë mjeku nuk ka dhënë
detaje për ngjarjen, por ësh-
të befasuar me atë që i ka
ndodhur. Ndërkohë spitali
ka bërë thirrje që të rriten
parametrat e sigurisë.

HISTORIA E HASMËRISË/ Ja si u vra në ‘95-ën shefi i krimeve, Ndue Kaza

Ekzekutoi 2 vëllezër në vitin 1997,
ekstradohet nga Anglia Martin Kaza
Mori hakun e të vëllait, 46-vjeçari u dënua me 22 vite burg

Shokët e 23-vjeçarit: Turp, nëse nuk zbardhet ngjarja

Përcillet për në banesën e fundit Florenc Beqiraj,
shkodranët: Kërkojmë drejtësi për djalin tonë

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Florenc
Beqiraj, i cili disa ditë më
parë humbi jetën në rre-
thana ende të paqarta në
spitalin Nord të Marsejës
në Francë është përcjellë
dje për në banesën e fun-
dit (në varrezat të Stom
Golemit në Shkodër). Në
orën 14:00 trupi i pajetë
doli nga banesa në hyrje të
qytetit. Ato momente janë
përjetuar me një dhimbje
të madhe e dëshpërim nga
familjarët, miq, shokë e të
afërm të familjes Beqiraj,
por edhe nga shumë
qytetarë shkodranë. Pjesë-
marrësit në ceremoninë e
varrimit të 23-vjeçarit mba-
nin në duar pankarta me
fotografinë e të riut dhe
mbishkrimet: "Duam
drejtësi për Florencin".

Gjatë ecjes në këmbë edhe
dhjetëra e dhjetëra qytetarë
të Shkodrës që rastisën në
rrugë janë ndalur duke res-
pektuar ceremoninë mortore.
Shumë prej derdhën lot.
Ndalesa e parë ka qenë tek
xhamia e Medresesë. Aty për-
faqësuesi i Myftinisë së Shko-
drës, imam Fejzi Zaganjori
përcolli një mesazh, i cili kri-
joi emocione të forta. Me lot
në sy, Zaganjori tha: "I lutemi
Zotit që njerëzit tanë të mos
na vijnë të vdekur, por të
gjallë nga mërgimi". Gjatë
ceremonisë së varrimit të

Florenc Beqirajt, disa shokë
të tij u shprehën se ai ishte
djalë i dashur dhe punëtor
dhe se iku nga Shqipëria në
Francë për një jetë më të
mirë, por nuk u kthye i gjallë.
"E kam pasur shumë shok.
Kemi luajtur bashkë, kemi
punuar të dy në një lavazh,
kur ishte në Shkodër. Flo-
renci nuk donte të qëndron-
te në asnjë moment pa punë.
Me të gjithë ne ishte shumë
i dashur dhe i respek-
tueshëm. Edhe lekët e fun-
dit kërkonte t'i ndante kur
dikush i kërkonte ndihmë.

Ai iku në Francë për të shpë-
tuar nga varfëria dhe për të
ndihmuar familjen. Kam
folur disa herë kur ishte në
Francë dhe më ka thënë se
po punonte dhe më bëhej
qejfi. Nuk e di përse e vranë
dhe çfarë i ndodhi. Ndjehem
shumë keq dhe kërkojmë
drejtësi, duam që kjo çështje
të zbardhet. Shpresoj që sh-
teti shqiptar të marrë masa
për ngjarjen e ndodhur në
Francë, pasi është turp. Nuk
mund të flas më shumë,
sepse ndjej dhimbje të mad-
he për shokun tim", tha

Dashamir Dauti. Ndërsa,
Saimir Teli u shpreh se,
"kush të mundet, të kon-
tribuojë për familjen e Flo-
rencit. Normalisht që çfarë-
do që të bëjmë, ai nuk kthe-
het më, por të paktën t'ia le-
htësojmë dhimbjen familjes
së tij. Do të ishte mirë që
qytetarët e Shkodrës dhe
kushdo tjetër që ka dëshirë

të kontribuojë për ta ndi-
hmuar këtë familje të
varfër, që ka këtë dhimb-
je të madhe. Ne duam
drejtësi. Kërkojmë që të
zbardhet ajo çfarë ka
ndodhur dhe të dalë e
vërteta. Përse shqiptarët
duhet të jenë gjithnjë të
paragjykuar, përse ky
racizëm ndaj nesh".  sesesesese.ni..ni..ni..ni..ni.

Ceremonia e varrimit të Florenc Beqirajt

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Një 46-vjeçar nga
Lezha është ek
straduar dje nga Bri-

tania e Madhe në vendin
tonë, pasi është dënuar me
22 vite burg në mungesë për
një vrasje të dyfishtë. Bëhet
fjalë për Martin Kazën, i cili
20 vjet më parë mori hak për
vëllain e tij të vrarë, duke
ekzekutuar vëllezërit Dod
dhe Agustin Gjini. Burime
zyrtare nga policia bënë me
dije se "nga Specialistët e
Interpol Tirana u krye ek-
stradimi nga Londra/Angli,
i shtetasit shqiptar Martin
Kaza, lindur në Lezhë. Sh-
tetasi Martin Kaza ishte i
shpallur në kërkim ndërko-
mbëtar pasi Gjykata e Rre-
thit Kurbin, e ka dënuar me
22 vite burg, për veprat pe-
nale: "Vrasje me paramen-
dim, e kryer në bash-
këpunim" si dhe "Armëm-
bajtje pa leje". Në vitin 1997,
Kaza ka vrarë për hakmar-
rje në qytetin e Laçit
vëllezërit Dod dhe Augustin
Gjini, të cilët kanë qenë au-
torët e dyshuar të vrasjes së
vëllait të tij në vitin 1995 në
Mirditë". Drejtësia sh-
qiptare e kërkonte prej
vitesh Kazën. Skuadra e Ek-
stradimeve në Scotland
Yard, pas një kërkese nga
policia shqiptare arrestoi në
maj të këtij viti 46-vjeçarin,
i cili fshihej në Londër me
një identitet të rremë.
EKSTRADIMI I
TË KËRKUARIT

Martin Kaza jetonte në
Angli që prej vitit 2001. Disa
vite pasi vrau vëllezërit

Agustin dhe Dod Gjini, ai
iku në Angli ku kërkoi azil,
duke pretenduar se ishte ref-
ugjat lufte nga Kosova. Më-
sohet se 46-vjeçari përdorte
identitetin e rremë, Naim
Karagjia. Pasi mbërriti në
Britani, në vitin 2008, ai u
martua me Majlinda Dulen.
Martin Kaza është baba i tre
fëmijëve të moshës 5, 7 dhe
13 vjeç, të gjithë të lindur në
Angli. Sipas mediave britan-

ike ai kishte punuar në
restorante, lavazhe maki-
nash dhe bënte punë në
ndërtim. Pas arrestimit të tij
nga autoritetet angleze me
qëllim ekstradimin në Sh-
qipëri, avokati i 46-vjeçarit
apeloi çështjen në Gjykatën
e Lartë angleze. Procesi
gjyqësor për ekstradimin e

tij drejt vendit tonë zgjati
disa muaj. Gjatë seancave
gjyqësore, Kaza ishte shpre-
hur se ekstradimi i tij nga
Anglia ku kishte punuar për
18 vite, shkelte të drejtat e
njeriut dhe ishte i pajusti-
fikuar. Po ashtu, ai i tregoi
gjykatës se për t'iu shman-
gur familjes Gjini, me të

cilën ishte në hasmëri, pasi
në 1994 ata i kishin vrarë
vëllain, Ndue Kaza, (oficer
policie), ai ishte fshehur në
Greqi. Martin Kaza, si pjesë
të mbrojtjes për të shman-
gur ekstradimin i tregoi
gjykatës se e kishin goditur
4 herë me thikë dhe kishte
përfunduar në koma pasi ish-
te dëbuar nga Greqia.
Megjithatë, gjykata angleze
nuk u bind nga argumenti-
met e Martin Kazës dhe ven-
dosi ekstradimin e tij për të
vuajtur dënimin në Sh-
qipëri.
VRASJA E SHEFIT
TË KRIMEVE

Më datë 7 janar të vitit
1994 qyteti i Rrëshenit u
trondit nga vrasja e shefit të
Krimeve, Ndue Kaza. Ai u
qëllua me armë zjarri në mes
të qytetit nga Dod Gjini, i
cili u largua nga vendngjar-
ja. Shtypi i shkruar i kohës
raportonte se vrasja ndodhi
pasi shefi i krimeve ndërhy-
ri për të shmangur përsh-
kallëzimin e një konflikti
mes dy grupeve rivale. Por, 3
vite më vonë, pa arritur që
autorët të arrestohen dhe
familjet të pajtohen, në qy-
tetin e Laçit, vëllai i Komis-
arit mori hak, duke vrarë dy
vëllezërit: Dod dhe Agustin
Gjini. Gazetat raportonin se
ngjarja ndodhi mesditën e 3
korrikut të vitit 1997, ku si-
pas tyre, në atentat kishin
marrë pjesë dy persona. Pas
4 vitesh, gjykata e Kurbinit
shpalli fajtor në mungesë
për vrasjen e dyfishtë, Mar-
tin Kazën, duke e dënuar atë
me 22 vite burg.

DËNIMI
Burime zyrtare nga
policia dje deklaruan
se 46-vjeçari Martin
Kaza ishte i shpallur
në kërkim
ndërkombëtar, pasi
Gjykata e Rrethit
Kurbin e ka dënuar
atë me 22 vite burg,
për veprat penale:
"Vrasje me
paramendim, e kryer
në bashkëpunim" si
dhe "Armëmbajtje pa
leje". Sipas bluve, në
vitin 1997, Kaza u
hakmor për vrasjen e
vëllait të tij duke
ekzekutuar vëllezërit
Dod dhe Agustin
Gjini.

 46-vjeçari Martin Kaza

SHOQËRIA PËRMBARIMORE GJYQËSORE “3H” Sh.p.k
Adresa: Rr.” Demokracia” Pll.1, Kt.1, Vore, Tirane. .
Web: www.3-h.al; Email: shpgj_3h@yahoo.com Tel/Fax +355(0) 44532482

Njofton shpalljen e ankadit nga dt.26.12.2017 deri ne dt. 12.01.2018 per:
sende të luajtshme tubosider me siperfaqe totale 13539.5m2 dhe peshe
258034.15 kg, (me madhesi te ndryshme) si dhe dado dhe bulona me
peshe totale 12160 kg, ne pronesi te Shoqerise “Serenissima Construzioni
Tirana” Dege e shoqërisë së huaj
Cmimi fillestar eshte 163,413.43  Euro
Ankandi zhvillohet ne zyren permbarimore ne daten 12.01.2018
dhe mbyllet me orarin zyrtar 16.00.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Ne date 08.01.2018 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor privat
Irisa Tereziu PF me adrese ne “Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela, Kati
Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane”, zhvillohet ankandi per shitjen e
pasurise se paluajtshme te llojit llojit “Apartament” me siperfaqe 52.01
m2, me volum 1, faqe 175, numer pasurie  1/214+2-15, ne zonen kadastrale
1664, me adrese Lagjia “Puntori”, Pll.14, Shk.2, Kt.3, Ap.15, Fushe
Kruje.Cmimi ne ankand te trete eshte ne vleren 1,225,504.22 (nje milion
e dyqind e njezet e pese mije e peseqind e kater pike njezet e dy) lekë.
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"Tirania si sistem ishte veç të tjerash, provinciale në tipologjinë e vet, - më
thoshte pak muaj më parë një ekspert gjerman. I ke parë diktatorët,
- vazhdonte ai, - janë të gjithë provincialë"

Monika Stafa: Dokumentarë për ngjarje
dhe fate njerëzish ende të panjohura

"Historitë e komunizmit në
 ekran, kodet që u fshehën"

Fatmira Nikolli

Krimet e komunizmit
janë ngjarje të rënda, të
cilat përfshijnë drejt-
përsëdrejti shkelje të të

drejtave të njeriut e për to sigurisht që është folur
dhe debatuar në këto dekada, por kërkimi dhe
analiza për to nuk është marrë asnjëherë seri-
ozisht. Në Shqipëri ende nuk ka studime të qar-
ta për periudha të ndryshme në kohë se si u in-
stalua ky regjim, jo vetëm në aspektin politik,
por dhe atë ekonomik". Monika Stafa sqaron në
këtë intervistë për "GSh" një seri dokumentarësh
që po realizon së bashku me gazetarin Dash
Kaloçi për të shkuarën dhe nevojën për të hedhur
dritë. Seria e nisur me Aleksandër Kondon, do
të vijë me ngjarje të bujshme ose pak të njohura
ku përfshihen emra si Haxhi Hajdar Mani,
Shpëtim Gina, Theodhosi, Ngjela, Kati, Revolta
e Spaçit, Elez Isufi i Dibrës.

"Këto janë histori që publikohen për herë të
parë në këtë mënyrë që ne i rrëfejmë. E di që
disa prej tyre janë publikuar, por historia kjo
është, një lloj disipline që paraqet këndvështri-
me të ndryshme nga pikëpamja e mendësisë mjaf-
ton që të jetë e bazuar mbi dëshmi orale dhe pub-
likime dokumentesh të reja",- thotë Stafa.

- Pse zgjodhët të merreni me krimet e ko-- Pse zgjodhët të merreni me krimet e ko-- Pse zgjodhët të merreni me krimet e ko-- Pse zgjodhët të merreni me krimet e ko-- Pse zgjodhët të merreni me krimet e ko-
munizmit? A mendoni se nuk janë rrëfyer samunizmit? A mendoni se nuk janë rrëfyer samunizmit? A mendoni se nuk janë rrëfyer samunizmit? A mendoni se nuk janë rrëfyer samunizmit? A mendoni se nuk janë rrëfyer sa
duhet sa të kduhet sa të kduhet sa të kduhet sa të kduhet sa të ketë ende neetë ende neetë ende neetë ende neetë ende nevvvvvojë për "Përballje meojë për "Përballje meojë për "Përballje meojë për "Përballje meojë për "Përballje me
të kaluarën"?të kaluarën"?të kaluarën"?të kaluarën"?të kaluarën"?

Që prej rënies së komunizmit në Shqipëri ka
kaluar më shumë se 27 vjet, e që nga rënia e mu-
rit të Berlinit pak më shumë, e kjo pjesë e his-
torisë së Shqipërisë mbetet një sfidë mjaft garuese
ende. Shqipëria e ka shumë komplekse historinë
e saj, të ngatërruara mes procesesh politike dhe
ekonomike në rajon, të cilat ajo nuk ka mundur
dot t'i shfrytëzojë në të mirë të saj. Kjo aspak për
faj të fatit që i ra në pjesë, por për shkak të eli-
tave, të cilat rezultuan të mos ishin kompakte dhe
gjithëpërfshirëse në kuvendet e saj. Nuk zgjodha
të merrem me këtë pjesë të historisë sonë veçanër-
isht, unë jam arsimuar për histori, është pjesë e
punës sime të cilën në media e kam vënë në funk-
sion të detyrave të mia profesionale. E nisur nga
kjo, në kohë i kam shërbyer publikut më dendur
me tema historike edhe për shkak të studimeve
që zgjodha që herët, por dhe për shkak të pasion-
it, i cili me sa duket është edhe muza ime e pash-
tershme. Rilindja, Lufta e Dytë Botërore, hebren-
jtë në Shqipëri, totalitarizmi dhe e kaluara ko-
muniste mbeten çështje kontroversale dhe kanë
trajtesat e tyre në këndvështrime të ndryshme.
Vazhdoj të jap kontributin tim në çdo thirrje për
prezantim, por dhe kërkesat për t'u specializuar
në informacione dhe njohur e mesa duket kjo nuk
do më shterojë ndonjëherë. Krimet e komunizmit
janë ngjarje të rënda, të cilat përfshijnë drejt-
përsëdrejti shkelje të të drejtave të njeriut e për
to sigurisht që është folur dhe debatuar në këto
dekada, por kërkimi dhe analiza për to nuk është
marrë asnjëherë seriozisht. Në Shqipëri ende nuk
ka studime të qarta për periudha të ndryshme në
kohë se si u instalua ky regjim, jo vetëm në aspe-
ktin politik, por dhe atë ekonomik. Ka shumë pub-
likime në media të dosjeve të panumërta doku-
mentesh që mbulojnë dhjetëra e qindra ngjarje,
por vetëm kaq. Mungon në to zbardhja dhe anal-
iza e saj, kërkimi shkencor dhe përfundimet se si
ky proces në fjalë rrodhi.

- A mendoni, se si për të zëvendësuar në Sh-- A mendoni, se si për të zëvendësuar në Sh-- A mendoni, se si për të zëvendësuar në Sh-- A mendoni, se si për të zëvendësuar në Sh-- A mendoni, se si për të zëvendësuar në Sh-
qipërinë e sotme gjurqipërinë e sotme gjurqipërinë e sotme gjurqipërinë e sotme gjurqipërinë e sotme gjurmët e paranojës së Homët e paranojës së Homët e paranojës së Homët e paranojës së Homët e paranojës së Hox-x-x-x-x-
hës, qindra-mijëra bunkerë prej betoni, të ndër-hës, qindra-mijëra bunkerë prej betoni, të ndër-hës, qindra-mijëra bunkerë prej betoni, të ndër-hës, qindra-mijëra bunkerë prej betoni, të ndër-hës, qindra-mijëra bunkerë prej betoni, të ndër-
tuar gjatuar gjatuar gjatuar gjatuar gjatë vitetë vitetë vitetë vitetë vitevvvvve 1970 kundër are 1970 kundër are 1970 kundër are 1970 kundër are 1970 kundër armiqvmiqvmiqvmiqvmiqveeeee, duhet të, duhet të, duhet të, duhet të, duhet të
kkkkketë gjuretë gjuretë gjuretë gjuretë gjurmë të një jete pa këto paranoja?më të një jete pa këto paranoja?më të një jete pa këto paranoja?më të një jete pa këto paranoja?më të një jete pa këto paranoja?

Kjo është një pyetje që kërkon një përgjigje
konkrete e një përgjigje të tillë mund ta japë vetëm

një përfaqësues i qeverisë, sepse e
gjitha mendoj është një sipërmar-
rje me një kosto të jashtëzakon-
shme ekonomike. Të shkulësh qin-
dra -mijëra bunkerë është si t'i ndër-
tosh ato sërish. Ndoshta gabohem
po nuk qëndron këtu problemi.
Gjurma e thellë që paranoja e atij
njeriu la në vetëdijen e shqiptarit,
ky është thelbi. Mendja burg, e mby-
llur dhe jo e hapur është pasojë e
gjithë atij sistemi që në thelb kish
frikën e armikut pas porte. Në
ndërgjegjen e shqiptarit, u celikos ter-

rori dhe dhuna që përfshiu sistemin si mjete për të
mbijetuar rrethanave të kohës. Pas kësaj do të vinte
paranoja e cila mbeti dhe sot si një traumë e së
kaluarës, pjesë e psikologjisë sonë, e prindërve tanë
ndoshta dhe e fëmijëve tanë.

- Si është ndërtuar cikli "Përballje me të- Si është ndërtuar cikli "Përballje me të- Si është ndërtuar cikli "Përballje me të- Si është ndërtuar cikli "Përballje me të- Si është ndërtuar cikli "Përballje me të
shkuarën"? A ka ngjarje e data specifike tëshkuarën"? A ka ngjarje e data specifike tëshkuarën"? A ka ngjarje e data specifike tëshkuarën"? A ka ngjarje e data specifike tëshkuarën"? A ka ngjarje e data specifike të
marrë për shqyrtim, apo janë politikat dhe pe-marrë për shqyrtim, apo janë politikat dhe pe-marrë për shqyrtim, apo janë politikat dhe pe-marrë për shqyrtim, apo janë politikat dhe pe-marrë për shqyrtim, apo janë politikat dhe pe-
riudhat në të cilat u nda ai pushtet që shërbe-riudhat në të cilat u nda ai pushtet që shërbe-riudhat në të cilat u nda ai pushtet që shërbe-riudhat në të cilat u nda ai pushtet që shërbe-riudhat në të cilat u nda ai pushtet që shërbe-
jnë si pikënisje?jnë si pikënisje?jnë si pikënisje?jnë si pikënisje?jnë si pikënisje?

Unë dhe kolegu Dash Kaloçi duke qenë se prej
kohësh jemi marrë me këto tema, e kemi pasur
jo të vështirë të shtrijmë këtë cikël në disa faza
si; kërkimi, intervistimi, mbledhja e materialit,
përpunimi shkencor deri pranë së vërtetës kur
ngjarja ka pasur dritë-hijet e veta dhe cilësia në
editimin e produksionit. Kemi përzgjedhur në
këtë cikël të parë disa ngjarje ndër dhjetëra që
preson të zbardhen në kohë. Unë nuk do i
përzgjidhja si më të mirat, sepse ne kemi akoma
dhe shumë të tjera drejt njohjes. Kjo që po i
ofrojmë publikut me ndihmën e OSBE-së dhe
RTSH-së veçanërisht Drejtorit të këtij institucio-
ni, z. Thoma Gëllçit, është më e pakta që ne kemi
mbledhur dhe që kemi mundur të përpunojmë.
Krimet e komunizmit janë një sagë e gjerë
mbushur me ngjarje dhe fate njerëzish ende të
panjohura jo vetëm për këtë pjesë të historisë,

por dhe për vetë familjarët e viktimave. Ekspe-
riencat perëndimore për sistemet totalitare në
Lindjen komuniste kanë qenë dhe ato një vësh-
trim i domosdoshëm shkencor për ta parë këtë
periudhë kohore të historisë me qartësi dhe larg-
pamësi.

- Ju e keni nisur këtë përballje me historinë- Ju e keni nisur këtë përballje me historinë- Ju e keni nisur këtë përballje me historinë- Ju e keni nisur këtë përballje me historinë- Ju e keni nisur këtë përballje me historinë
e bujshme të Aleksandër Kondos. Çfarë kenie bujshme të Aleksandër Kondos. Çfarë kenie bujshme të Aleksandër Kondos. Çfarë kenie bujshme të Aleksandër Kondos. Çfarë kenie bujshme të Aleksandër Kondos. Çfarë keni
pasur parasysh në zgjedhjen e historipasur parasysh në zgjedhjen e historipasur parasysh në zgjedhjen e historipasur parasysh në zgjedhjen e historipasur parasysh në zgjedhjen e historivvvvve mbie mbie mbie mbie mbi
të cilat keni hulumtuar?të cilat keni hulumtuar?të cilat keni hulumtuar?të cilat keni hulumtuar?të cilat keni hulumtuar?

Që nga mbarimi i Luftës së Dytë Botërore dhe
me ardhjen e komunizmit në Shqipëri, fillojnë dhe
kërkimet tona, të cilat dalëngadalë na kanë çuar në
gjurmët e këtyre ngjarjeve të rënda të të rinjve sh-
qiptarë që aspironin për një botë të lirë. E tillë ishte
dhe historia e Aleksandër Kondos. Një i ri shqiptar,

sportist i mbushur me ën-
drra, si çdo i ri në
moshën e tij, por Sh-
qipëria ishte një botë ori-
entale ku mendësia e
frikës kish ndrydhur li-
rinë e të menduarit e jo
më të kërkoje të ishte më
i miri kur ti i kishe ka-
pacitetet dhe e dije këtë.
Kondo ishte një prej qin-
dra e mijëra të rinjve
shqiptarë që ia njihnin
këto vlera vetes, men-
doi të fluturonte larg.
Shkoi, por nuk ia doli
dot. Tirania si sistem
ishte veç të tjerash pro-
vinciale në tipologjinë
e vet, më thosh pak

muaj më parë një ekspert gjerman. I ke parë dikta-
torët, vazhdonte ai, janë të gjithë provincialë. Ndaj
dhe janë të prirur të jenë më diktatorë, dhe më ti-
ranë. Një njeri intelektual dhe metropolitan nuk e
ka vizionin e ngushtë të provincialit, ai mbetet gjith-
monë një vizionar më i gjerë, sepse vetë metropoli
edhe fizikisht është më i madh në sipërfaqe. Duket
pak si e çuditshme kur e dëgjon për herë të parë
por në fakt me lexime të ndryshme më ka tingëllu-
ar e vërtetë.

- Për Kondon kishte disa intervista, nga të- Për Kondon kishte disa intervista, nga të- Për Kondon kishte disa intervista, nga të- Për Kondon kishte disa intervista, nga të- Për Kondon kishte disa intervista, nga të
njohurit deri te familjarët. Sa kohë ka marrënjohurit deri te familjarët. Sa kohë ka marrënjohurit deri te familjarët. Sa kohë ka marrënjohurit deri te familjarët. Sa kohë ka marrënjohurit deri te familjarët. Sa kohë ka marrë
realizimi i tyre?realizimi i tyre?realizimi i tyre?realizimi i tyre?realizimi i tyre?

Ne kemi kohë që punojmë, sepse cikli është i
gjatë dhe ngjarjet kërkojnë kërkim dhe studim.
Duke qenë se OSBE-ja na ka vënë në dispozi-
cion mbështetjen e saj ndërsa në logjistikë
RTSH, ky ka qenë një suport i mirë për t'i kryer
punët deri në fund. Më e mira nuk ka fund dhe
stafi ka qenë cilësor në këtë drejtim, por, dua të
them, se puna jonë e përbashkët ka bërë suk-
sesin. Dashi si bashkautor, Ivi si kërkues, Dri-
tani si gazetar dhe Gjergji si editor produksio-
ni bënë që ky cikël dokumentarësh të realizo-
het bazë objektivave që ne i vumë vetes.

- Ajo që bën përshtypje janë edhe titujt e- Ajo që bën përshtypje janë edhe titujt e- Ajo që bën përshtypje janë edhe titujt e- Ajo që bën përshtypje janë edhe titujt e- Ajo që bën përshtypje janë edhe titujt e
përzgjedhur si fjalë kyçe për emrat, historia epërzgjedhur si fjalë kyçe për emrat, historia epërzgjedhur si fjalë kyçe për emrat, historia epërzgjedhur si fjalë kyçe për emrat, historia epërzgjedhur si fjalë kyçe për emrat, historia e
të cilëve trajtohet, nga "Shpella e lirisë" te "De-të cilëve trajtohet, nga "Shpella e lirisë" te "De-të cilëve trajtohet, nga "Shpella e lirisë" te "De-të cilëve trajtohet, nga "Shpella e lirisë" te "De-të cilëve trajtohet, nga "Shpella e lirisë" te "De-

monët e Ginës - Misteret e një ikje të koduar"...monët e Ginës - Misteret e një ikje të koduar"...monët e Ginës - Misteret e një ikje të koduar"...monët e Ginës - Misteret e një ikje të koduar"...monët e Ginës - Misteret e një ikje të koduar"...
Po, në fakt, unë prirem si autore të ndjek një

lloj linje në vendosjen e fjalëve kyçe që ngac-
mojnë histori dhe vende. Kjo është një zgjedhje
personale e imja. Edhe në shkrimet e përdit-
shme unë luftoj të gjej ngacmime të tilla që në
titull që në mënyrë të koduar fshehin dhe rrëfe-
jnë diçka. Ndoshta është pak personale gjithç-
ka e zgjedhur kështu.

- Haxhi Hajdar Mani, Shpëtim Gina, Theod-- Haxhi Hajdar Mani, Shpëtim Gina, Theod-- Haxhi Hajdar Mani, Shpëtim Gina, Theod-- Haxhi Hajdar Mani, Shpëtim Gina, Theod-- Haxhi Hajdar Mani, Shpëtim Gina, Theod-
hosi, Ngjela, Kahosi, Ngjela, Kahosi, Ngjela, Kahosi, Ngjela, Kahosi, Ngjela, Kati, Rti, Rti, Rti, Rti, Reeeeevvvvvolta e Spaçit, Eleolta e Spaçit, Eleolta e Spaçit, Eleolta e Spaçit, Eleolta e Spaçit, Elez Isufi iz Isufi iz Isufi iz Isufi iz Isufi i
Dibrës. Sigurisht në pothuaj 50 vite, emrat janëDibrës. Sigurisht në pothuaj 50 vite, emrat janëDibrës. Sigurisht në pothuaj 50 vite, emrat janëDibrës. Sigurisht në pothuaj 50 vite, emrat janëDibrës. Sigurisht në pothuaj 50 vite, emrat janë
të shumtë, e megjithatë ju keni zgjedhur disatë shumtë, e megjithatë ju keni zgjedhur disatë shumtë, e megjithatë ju keni zgjedhur disatë shumtë, e megjithatë ju keni zgjedhur disatë shumtë, e megjithatë ju keni zgjedhur disa
histori për të cilat misteri vijon, po aq sa inter-histori për të cilat misteri vijon, po aq sa inter-histori për të cilat misteri vijon, po aq sa inter-histori për të cilat misteri vijon, po aq sa inter-histori për të cilat misteri vijon, po aq sa inter-
esi. A mund të na thoni se çfarë ka të re, nëesi. A mund të na thoni se çfarë ka të re, nëesi. A mund të na thoni se çfarë ka të re, nëesi. A mund të na thoni se çfarë ka të re, nëesi. A mund të na thoni se çfarë ka të re, në
rrrrrrëfimin e këtyrrëfimin e këtyrrëfimin e këtyrrëfimin e këtyrrëfimin e këtyre historie historie historie historie historivvvvve? A është mundur tëe? A është mundur tëe? A është mundur tëe? A është mundur tëe? A është mundur të
hidhet dritë mbi errësirën që i ka shoqëruar?hidhet dritë mbi errësirën që i ka shoqëruar?hidhet dritë mbi errësirën që i ka shoqëruar?hidhet dritë mbi errësirën që i ka shoqëruar?hidhet dritë mbi errësirën që i ka shoqëruar?

Këto janë histori që publikohen për herë të
parë në këtë mënyrë që ne i rrëfejmë. E di që
disa prej tyre janë publikuar, por historia kjo
është, një lloj disipline që paraqet këndvështri-
me të ndryshme nga pikëpamja e mendësisë
mjafton që të jetë e bazuar mbi dëshmi orale
dhe publikime dokumentesh të reja. Duke qenë
një shkencë që është gjithmonë në proces sig-
urisht prekja apo ritregimi i ngjarjes ka të re-
jat e veta. Qëllimi është që brezave t'u shërbejë
për të njohur dhe ndërgjegjësuar mbi këtë epokë
të historisë shqiptare.

- Si emra që prej vitesh jeni marrë me këtë- Si emra që prej vitesh jeni marrë me këtë- Si emra që prej vitesh jeni marrë me këtë- Si emra që prej vitesh jeni marrë me këtë- Si emra që prej vitesh jeni marrë me këtë
përballje, në punën tuaj hulumtuese, jo gjith-përballje, në punën tuaj hulumtuese, jo gjith-përballje, në punën tuaj hulumtuese, jo gjith-përballje, në punën tuaj hulumtuese, jo gjith-përballje, në punën tuaj hulumtuese, jo gjith-
një ka shumë surpriza për sa ndodhte atënjë ka shumë surpriza për sa ndodhte atënjë ka shumë surpriza për sa ndodhte atënjë ka shumë surpriza për sa ndodhte atënjë ka shumë surpriza për sa ndodhte atë
kkkkkohë. Meohë. Meohë. Meohë. Meohë. Megjithagjithagjithagjithagjithatë, gjatë, gjatë, gjatë, gjatë, gjatë prtë prtë prtë prtë procesit kërocesit kërocesit kërocesit kërocesit kërkimorkimorkimorkimorkimor,,,,,
ç'përballje ju ka habitur më shumë? A keniç'përballje ju ka habitur më shumë? A keniç'përballje ju ka habitur më shumë? A keniç'përballje ju ka habitur më shumë? A keniç'përballje ju ka habitur më shumë? A keni
gjetur dokumente a dëshmi që me gjithë sagjetur dokumente a dëshmi që me gjithë sagjetur dokumente a dëshmi që me gjithë sagjetur dokumente a dëshmi që me gjithë sagjetur dokumente a dëshmi që me gjithë sa
dini ju, sërish kanë mundur të krijojnë hab-dini ju, sërish kanë mundur të krijojnë hab-dini ju, sërish kanë mundur të krijojnë hab-dini ju, sërish kanë mundur të krijojnë hab-dini ju, sërish kanë mundur të krijojnë hab-
inë mbi çfarë bën një diktaturë?inë mbi çfarë bën një diktaturë?inë mbi çfarë bën një diktaturë?inë mbi çfarë bën një diktaturë?inë mbi çfarë bën një diktaturë?

Unë realisht jam rritur në një familje që pati
edhe ajo ndikimin e drejtpërdrejtë të sistemit, e
në të vërtetë pak gjë dija prej tij. Në familjet e
shumta të deklasuara, si në Shqipëri edhe në
Lindjen komuniste në Europë, mësova më vonë
se nuk flitej për ngjarje të tilla nga prindërit. Në
heshtje mes familjarëve ishte vendosur një kod
për t'i fshehur ato dhe për t'i groposur ato. Kësh-
tu ngjarje të tilla në të shumtën e rasteve nuk u
mësuan kurrë. Kur komunizmi ra unë, për shem-
bull, kisha vetëm një informacion të pakët që im
atë ma jepte të programuar, çdo herë nëpërmjet
radiove të huaja aty nga viti 1989 -1990. Asn-
jëherë, në fakt, nuk më foli për veten apo për
ngjarje të rëndësishme që ai duhet t'i dinte saktë
dhe kishte informacion. Por kjo nuk ishte vetëm
një terapi e këtyre njerëzve për t'i mbrojtur të
afërmit dhe fëmijët e tyre prej traumës. Këtë për-
vojë unë e kam mësuar se ndodhte edhe në ven-
det ish-komuniste në Europë. Disa pasardhës të
viktimave në një takim në Berlin, rrëfenin se nuk
do ta kishin kuptuar kurrë sëmundjen e
prindërve të tyre derisa një ditë psikologu ua kish
shpjeguar; demenca, sëmundja që prek kryesisht
ata që fshehin shumë histori të së kaluarës.

-----     A besoni ende në fuqinë e kujtesës, në njëA besoni ende në fuqinë e kujtesës, në njëA besoni ende në fuqinë e kujtesës, në njëA besoni ende në fuqinë e kujtesës, në njëA besoni ende në fuqinë e kujtesës, në një
kohë kur edhe pse diçka dihet, raporti me tëkohë kur edhe pse diçka dihet, raporti me tëkohë kur edhe pse diçka dihet, raporti me tëkohë kur edhe pse diçka dihet, raporti me tëkohë kur edhe pse diçka dihet, raporti me të
shkuarën është shumë ambig- ka sërish nos-shkuarën është shumë ambig- ka sërish nos-shkuarën është shumë ambig- ka sërish nos-shkuarën është shumë ambig- ka sërish nos-shkuarën është shumë ambig- ka sërish nos-
talgjikë, ka sërish himnizues të së shkuarës,talgjikë, ka sërish himnizues të së shkuarës,talgjikë, ka sërish himnizues të së shkuarës,talgjikë, ka sërish himnizues të së shkuarës,talgjikë, ka sërish himnizues të së shkuarës,
e njëherësh ka sërish ka admire njëherësh ka sërish ka admire njëherësh ka sërish ka admire njëherësh ka sërish ka admire njëherësh ka sërish ka admirues e përues e përues e përues e përues e përkrahëskrahëskrahëskrahëskrahës
të asaj kohe, për të mos harruar se shpeshtë asaj kohe, për të mos harruar se shpeshtë asaj kohe, për të mos harruar se shpeshtë asaj kohe, për të mos harruar se shpeshtë asaj kohe, për të mos harruar se shpesh
janë emrat e së shkuarës që po përcaktojnëjanë emrat e së shkuarës që po përcaktojnëjanë emrat e së shkuarës që po përcaktojnëjanë emrat e së shkuarës që po përcaktojnëjanë emrat e së shkuarës që po përcaktojnë
të artë artë artë artë ardhmen, herë përdhmen, herë përdhmen, herë përdhmen, herë përdhmen, herë përmes riciklimit e herëmes riciklimit e herëmes riciklimit e herëmes riciklimit e herëmes riciklimit e herë
përpërpërpërpërmes pasarmes pasarmes pasarmes pasarmes pasardhësvdhësvdhësvdhësvdhësve?e?e?e?e?

Po këtu ka një keqkuptim të konceptit të
kujtesës. E di çfarë shoh që paska kaq pak njohu-
ri për të dhe pikërisht nga kjo pyetje unë mësova
se çfarë i mungon audiencës, opinionit publik
shqiptar. Shpjegimi i termit 'kujtesë'. Kujtesa është
vetëdija e një kombi, identiteti i tij kulturor dhe
historik. Nuk ka vend për pyetjen a besoni në fu-
qinë e kujtesës? Kujtesa i shërben një populli për
të pranuar dhe mbrojtur identitetin e tij, nëse kjo
nuk njihet atëherë ky popull nuk ka histori. Të
tjerat janë lojëra fjalësh. Do ketë gjithmonë grupe
dhe segmente shoqërore që do të jenë pro dhe
kundër, por nuk duhet të përbëjë kjo gjë thelbin e
debatit për të kaluarën tonë të përbashkët.

-----     Sipas HaSipas HaSipas HaSipas HaSipas Havvvvvelit, "ditët e përelit, "ditët e përelit, "ditët e përelit, "ditët e përelit, "ditët e përkujtimit ju ndih-kujtimit ju ndih-kujtimit ju ndih-kujtimit ju ndih-kujtimit ju ndih-
mojnë të kuptoni se sa e rëndësishme është tëmojnë të kuptoni se sa e rëndësishme është tëmojnë të kuptoni se sa e rëndësishme është tëmojnë të kuptoni se sa e rëndësishme është tëmojnë të kuptoni se sa e rëndësishme është të
krijoni një botë me një dhomë për të gjithë". Akrijoni një botë me një dhomë për të gjithë". Akrijoni një botë me një dhomë për të gjithë". Akrijoni një botë me një dhomë për të gjithë". Akrijoni një botë me një dhomë për të gjithë". A
keni besim se do ia mbërrijmë kësaj dite?keni besim se do ia mbërrijmë kësaj dite?keni besim se do ia mbërrijmë kësaj dite?keni besim se do ia mbërrijmë kësaj dite?keni besim se do ia mbërrijmë kësaj dite?

Nëse nuk do të kisha besim, nuk do kisha
zgjedhur këtë fushë në të cilën punoj. Nuk mund të
punohet në asnjë sektor nëse nuk ke besim se mund
të presësh ndryshime. Sigurisht nuk mund të arri-
het kjo në një ditë dhe as në një vit, por gjurma e
përditshme që lihet e jep rezultatin një moment të
bukur. Unë besoj fort se dalëngadalë po ia dalim.

Dashnor Kaloçi dhe Monika Stafa
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Maskat grabitin me
armë bankën në
qendër të qytetit
LAÇ LAÇ LAÇ LAÇ LAÇ - Një bankë e

nivelit të dytë është gra-
bitur pasditen e djeshme
në qendër të qytetit të
Laçit. Burime nga policia
lokale bënë me dije se
ngjarja ndodhi rreth orës
16:36. Mësohet se persona
të maskuar dhe të arma-
tosur, pasi kanë thyer
xhamin e bankës, kanë
marrë një sasi parash, të
cilat ishin në përpunim
nga punonjësit. Pas kësaj,
autorët janë larguar me
një automjet, ndërsa fat-
mirësisht nuk ka persona
të lënduar. Menjëherë
pas sinjalizimit për gra-
bitjen, policia ka shkuar
në vendngjarje dhe ka ni-
sur hetimet. Sipas buri-
meve të mësipërme, blutë
kanë ngritur pika të shum-
ta kontrolli në të gjitha
rrugët e qytetit, me qëllim
identifikimin dhe vënien
në pranga të agresorëve.

Likuidimi i faturave debitore të ujit, brenda muajit janar 2018

Ujësjellësi Elbasan: Prokurorët të
paguajnë faturat e ujit të pijshëm
"Punonjësit të dorëzojnë në institucionin ku punojnë kontratën"

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN

Punonjësit e adminis
tratës shtetërore që
kanë borxhe ndaj sho-

qërive të ujësjellësve do të
duhet detyrimisht të shlye-
jnë të gjitha detyrimet. "Gaze-
ta Shqiptare" ka siguruar një
nga dokumentet që i ka sh-
kuar prokurorisë së Elbasan-
it, por edhe prokurorive në
rrethet e tjera të vendit. Në
dokumentin e siguruar nga
"GSH", që mban firmën e drej-
torit të Ujësjellës Kanalizi-
meve në Elbasan, Besmir
Prifti, kërkohet që prokurorët
e kësaj prokurorie të pagua-
jnë faturat e ujit të pijshëm.

"Në kuadër të nismës së
ndërmarrë nga kryeministri
mbi likuidimin e faturave
debitore të ujit brenda mua-
jit janar 2018, duke kon-
sideruar këtë fakt kërkojmë
bashkëpunimin tuaj për të
ndërmarrë politika të
arkëtimit të detyrimeve të
prejardhura nga fatura e
ujësjellës-kanalizimeve, për
ata persona të cilët rezul-
tojnë të punësuar në institu-
cionin tuaj kërkojmë numrin
e kontratës së UKE sh.a dhe
emrin bashkëngjitur". Ske-
ma e reformës së ujit është e
ngjashme me atë të energjisë
elektrike. Ajo nis pikërisht
me institucionet e më pas
shtrihet tek familjarët.

Në urdhrin e kryeminis-
trit, dalë me herët, sqarohet
se të gjitha institucionet
publike kanë 30 ditë afat të
lidhin kontrata të rregullta
me ujësjellësit në rast se nuk
e kanë një të tillë, ndërkohë
që nëse kanë detyrime të

papaguara, të nënshkruajnë
marrëveshje me ujësjellësin
përkatës për të nisur shlyer-
jen e borxheve.

Urdhri detyron çdo
punonjës të shtetit të dorë-
zojë në institucionin ku
punon kontratën e furnizim-

it me ujë të pijshëm. Më pas,
këto kontrata do të verifiko-
hen dhe nëse punonjësit da-
lin debitorë, pranë ujë-
sjellësit do të lidhin men-
jëherë marrëveshjen për
shlyerjen e detyrimeve. Në
fillim të muajit nëntor

qeveria lajmëroi aksionin
rrënjësor kundër informali-
tetit në sektorin e ujit, i cili
synon që brenda vitit të
ardhshëm të gjithë kon-
sumatorët të jenë të pajisur
me kontrata të rregullta të
furnizimit me ujë.

Faksimile e
dokumentit
të siguruar

nga “GSH”
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Nga Bes Kallaku tek Erisa Xhixho, ja çfarë shpresojnë t'u sjellë viti që vjen figurave të njohura

urimet e veçanta të VIP-ave shqiptarë
Realizime ëndrrash apo "rikthimin e

Ramës në atdhe"? Ju prezantojmë

kartolinat më të bukura të këtij fundviti

Pamela Aliaj

 VITI I RI 2018,
Nuk kishte se si të mungonte kartolina e Vitit të Ri

2018 nga VIP-at tanë. Ekskluzivisht për “Bluetooth” të
“GSH” të shumtë kanë qenë ata që kanë uruar për

vete dhe shqiptarët një vit të begatë dhe realizim ëndrrash
për të gjithë, por kanë spikatur edhe disa kartolina si ajo e
humoristit Bes Kallaku, që ka uruar me shaka "rikthimin e
kryeministrit Rama në atdhe" apo e misit të njohur Iva Spa-
ho, që u uron 'jackpot' shqiptarëve. Ju prezantojmë më
poshtë me disa prej tyre. Urojmë t'ju sjellin sadopak
buzëqeshje!

BESART KALLAKU:
Po e nisim me një nga urimet më të veçanta për 2018-ën.
Si humorist që është, ai nuk i ka lënë batutat as në urimin
e fundvitit. Besi ka pasur një kërkesë shumë të veçantë
për vitin që vjen, një urim ky që vjen drejtpërdrejtë për
shqiptarët:
"Uroj që 2018-ta të na sjellë Ramën në atdhe" (qesh).

ERISA XHIXHO:
Një tjetër kartolinë për
fundvitin vjen nga ish-
deputetja e LSI, që tashmë
është në një pritje të
ëmbël, Erisa Xhixho. Mesa
duket është duke i shijuar
muajt e shtatzënisë dhe
urimi i saj vjen për të gjitha
femrat si ajo që presin të
bëhen nëna:
"Gëzuar Vitin e Ri të gjithë
shqiptarëve! Uroj shëndet,
dashuri dhe shumë
buzëqeshje në 2018-ën.
Unë bekimin më të madh e
kam nga këto festa dhe
uroj shëndet për 2018-ën
dhe të gjitha grave që janë
në pritje të ëmbël, iu uroj
mbarësi e shëndet!
Gëzuar dhe kalofshi bukur
pranë familjeve tuaja!"

SUADA SHERIFI:
Ish-misi shqiptar, Suada Sherifi, e cila së
fundmi pas lindjes së vogëlushes vendosi
t'i rikthehej modelingut, ka dhënë urimin e
saj për këto festa: "Ky Vit i Ri do doja të
më sillte fat, shëndet dhe mbarësi për mua
dhe familjen time! Uroj të njëjtën gjë për
gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Kaloni
të gëzuar!".

ALESIO ALIAJ:
Ish-playboy i njohur shqiptar, i cili para
disa kohësh dha lajmin e lumtur se do të
bëhet baba për herë të dytë, e ka marrë
tashmë dhuratën e tij për Vitin e Ri. Ja
kartolina e tij:
"2018 do më sjellë një fëmijë tjetër, që
është djalë. Mendoj që është dhurata më
e çmuar në jetë. Gëzuar të gjithëve!".

OLTA BOKA:
Këngëtarja e njohur, Olta Boka ka bërë një
urim të thjeshtë e shumë të qartë për 2018:
"Shëndet, dashuri, realizime qëllimesh!"
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KLAUDIA KALIA:
Një tjetër kartolinë na vjen nga misi "Grand
Albania 2017", Klaudia Kalia, e cila ka objektiva
të qarta për veten për vitin që vjen. Por, nuk
harron të nënvizojë çelësin e lumturisë të të
gjithëve:
"Vitin 2017 mund ta përkufizoj si një vit mjaft të
suksesshëm për mua. Për 2018-ën objektivat e
mia janë shumë herë më të mëdha dhe besoj që
të realizoj pjesën më të madhe të këtyre
objektivave, duke qenë pjesë e sfilatave të
mëdha botërore si dhe e kinematografisë
italiane. Uroj që viti 2018 të jetë i suksesshëm jo
vetëm për mua, por për të gjithë njerëzit
anembanë. Ajo çka uroj më shumë është gëzimi
dhe buzëqeshja në fytyrën e gjithsecilit, pasi
dashuria është çelësi i vërtetë i çdo suksesi".

ALESIA BAMI:
Një tjetër bukuroshe i shtohet tufës së kartoli-
nave për 2018-ën. Ish- "Miss Universi" dhe tash-
më velina e "Stop" ka një urim të veçantë për
shqiptarët:
"Do doja që ky vit të sillte shumë dashuri dhe
sinqeritet mes njerëzve. Një vit ku
shumëkush do të gjente të realizuara ëndrrat
dhe projektet profesionale. Një vit, ku do
kishte më pak varfëri, më shumë punë, më
shumë mundësi për arsimimin e të rinjve.
Një vit, ku secili prej nesh të mos jetonte me
paragjykimet dhe mentalitetin mbytës, e
secili të merrej më shumë me punët e tij se
të tjetrit, e të jetonin një jetë të vërtetë pa
maska dhe dyfytyrësi. Mbi të gjitha, një vit të
ri të mbushur me buzëqeshje dhe ngrohtësi
familjare! Gëzuar"!

IVA SPAHO:
Modelja bukuroshe Iva Spaho sjell kar-
tolinën e saj për 2018-ën:
"Viti që po shkon ka qenë një vit i mirë për
mua e me plot ndryshime. Ajo që do doja
të më sillte 2018-ta do ishte vetëm fat, pasi
për të tjerat kujdesem vetë. Ju uroj të
gjithëve një vit sa më të mbarë. Shëndet,
dashuri e pare ju sjelltë 2018!"

ANISA MUKAJ:
Modelja dhe ish-velina e "Fiks Fare" ka
dhënë urimin e saj për Vitin e Ri:
"Periudha e fundvitit është një periudhë
e mrekullueshme, pasi mbërrin
bashkërisht me festat, duke sjellë hare
e gëzim në shtëpitë e zemrat tona. Unë e
dua shumë këtë periudhë dhe këto festa,
ashtu si çdo vit tjetër, por preferoj t'i kaloj
pranë familjes sime. Përsa i përket vitit të

ardhshëm, e pres
me plot risi,
shpresoj në
projekte ambicioze
e pse jo dhe me
ngjarje argëtuese
e momente
krijuese, që do të
më zbukurojnë
jetën. Gëzuar të
gjithëve!"

NEVINA SHTYLLA:
Moderatorja bukuroshe e "Jo vetëm
modë" sjell kartolinën e saj për
dëshirat e Vitit
të Ri: "Do doja
që 2018-ta të
më mbajë
pranë njerëzve
të mi të
dashur. Të
gëzojnë
shëndet e t'i
prijë mbarësia
në çdo ditë.
Shpresoj që ky
Vit i Ri të
rezervojë
surpriza akoma dhe më të bukura për
mua!"
Gëzuar të gjithëve!"

BENIADA NISHANI:
Nuk kishte se si të mungonte
edhe urimi i bukuroshes
Beniada, mbesës së ish-
presidentit Nishani për vitin
2018. Por në urim ajo sjell të
reja. Një projekt i ri për 2018?
"Në jetën sentimentale dhe
private, ju uroj të gjithëve shumë
qetësi! Në këtë vit të ri që vjen
do të më pëlqente të drejtoja një
program shqiptar. Mbase 'Big
Brother Vip'"?!

ENI ÇOBANI:
Ndërmjetësja e famshme e sh-
qiptarëve, Eni Çobani ka sjellë
një kartolinë të veçantë për këtë
vit për shqiptarët:
"Urime dhe gëzuar 2018 të
gj i thë shqiptarëve kudo ata
ndodhen! Urimin këtë vit nuk do
tua drejtoj vetëm me fjalë, por
edhe me një kartolinë të veçantë
për gjithsecilin prej jush që doni
zgjidhjen e problemeve tuaja
nëpërmjet ndërmjetësimit"!

VILMA MASHA:
Moderatorja bukuroshe e "Super-
Sport" të "DigitAlb" ka bërë një
urim tepër të veçantë për Sh-
qipërinë për 2018: "Dëshiroj që viti
2018 të vijë i bardhë, plot shën-
det, me sa më shumë harmoni
për të gjithë shqiptarët, dashuri
dhe arritje profesionale! E mbi të
gji tha dëshiroj shumë që Sh-
qipëria jonë të ecë në rrugën e
duhur, për të qenë një ndër ven-
det më të bukura europiane"!

EGLA HARXHI:
Dhe e fundit, por jo më pak e
rëndësishme është kartolina e
ish-misit të njohur shqiptar që
"guxoi" të thyente tabutë, duke
dalë hapur në një lidhje treshe,
ku dhe së
shpejti do
të sjellë në
jetë
fëmijën e
saj të parë.
Ja kartolina
e saj:
"Dy gjëra i
dëshiroj
dhe i uroj
me zemër
për 2018-
ën. E para,
uroj që
djali ynë, i cili vjen së shpejti
në jetë të lindë me shëndet
dhe e dyta, uroj që ky të jetë
viti i ndryshimit të sistemit dhe
një fillim i ri për Shqipërinë"!
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Flet këngëtarja: Ju rrëfej "bërrylat" që kam pasur në karrierë

XHESIKA POLO:
Ja çfarë më penalizoi në

finalen e Festivalit të RTSH
"Në momentin që kemi 5 pjesëtarë jurie çfarë nuk pret, jetojmë në Shqipëri…"

Ajo është një nga
këngëtaret me një
vokal tepër të veça-

ntë që ka spikatur në shumë
kompeticione duke fituar
çmime të ndryshme. Xhesi-
ka Polo është këngëtarja që
këtë vit, arriti të rrëmbente
edhe një tjetër kupë nga fes-
tivali i "Këngës Magjike",
çmimi televizionit "Klan". Por
ajo që bëri më tepër bujë këtë
vit është skualifikimi i saj
nga finalja e Festivalit të 56-
të në RTSH. Në një interv-
istë ekskluzive për "Blue-
tooth" të "Gazeta Shqiptare",
Xhesika ka thënë se çfarë,
sipas saj, e penalizoi për të
mos qenë në finale. Gjith-
ashtu, ka folur dhe për mar-
rëdhëniet që ka me anëtarët
e jurisë dhe impaktin që
kishte kënga te ndërko-
mbëtarët. Këto e të tjera në
intervistën më poshtë:

Jeni një nga këngëtaret
me një vokal tepër të
veçantë dhe të fuqishëm.
Si ishin hapat e parë në
muzikë të Xhesikës?

Hapat e parë në muzikë
kanë nisur në moshën 8-
vjeçare ku kam marrë pjesë
në një kompeticion, "Çelësi
i artë" me një potpuri vlon-
jate dhe që atëherë gjithçka
mori kthesë tjetër në "X-fac-
tor".

Keni marrë pjesë në
konkurse të ndryshme
muzikore. Kush ju ka lënë
me tepër mbresa?

Më tepër mbresa do të
veçoja "Këngën Magjike"
meqë është një miks ko-
mponentësh shumë të
mirë. Që nga përzgjedhja e
këngëve, trajtimi që i bëhet

këngëtarit, korrektesa e
madhe dhe komplet si for-
mat. Ajo punon e gjitha për
të nxjerrë këngëtarë dhe për
të promovuar vlera.

Ishit pjesë edhe e Fes-
tivalit të RTSH këtë vit.
Çfarë sipas jush ju skual-
ifikoi nga finalja?

Nuk di të them, jo për ar-
rogancë, por e prisja fina-
len. Feedback-u ka qenë
shumë pozit iv i  këngës,
gjithsesi në momentin që
kemi 5 pjesëtarë jurie çfarë
nuk pret, çdokush ka men-
dimin e tij. Jetojmë në Sh-
qipër i  kështu që,  ç ' të
bëjmë…

Flisnit për bërryla në

karrierën tuaj. Për çfarë
bëhet fjalë?

Kur flas për bërryla, i ref-
erohem personave që kanë
më shumë eksperiencë se
ty në art. Flas për njerëz që
kanë disa gjëra në dorë që
të të prishin në një farë
mënyre punë apo të të ulin.
Apo pjesa e "Këngës
Magjike", që të thonë: Ti je
shumë e mirë, por unë s'po
të votoj se je e re dhe unë
jam e kërcënuar nga ty."

Pse gjithë ai reagim i
ashpër?

Reagimi nuk ishte aspak
i ashpër. Kur dikush punon
shumë, vendos shpirtin në
një material, sigurisht që

Pamela Aliaj
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pret të vlerësohet. Aq më
tepër kur është koshient
për vlerat e tij, sheh rreth e
rrotull dhe ndien se po i
bëhet një padrejtësi.

Cili në veçanti nga ju-
r ia mendoni se ka
ndikuar në këtë vendim?

Dua ta evitoj përgjigjen
se mund të sjellë pasojë.

Mund të gabohem dhe
mund të sjellë një pasojë të
kotë.

Cilat janë projektet e
reja të Xhesikës?

Për momentin po mendoj
të bëj një kthesë në karri-
erën time. Të vij pak më
moderne, komerciale sipas
tregut tonë shqiptar. Mund
të sjell një bashkëpunim
shumë shpejt, mbas janarit
së bashku me producentin
tim Marko Polo. Shpresoj të
vij në një mënyrë tjetër.

Keni pasur ndonjë
mosmarrëveshje me
ndonjë nga pjesëtarët e
jurisë të festivalit apo
hatërmbetje?

Nuk kam pasur asnjë lloj
mosmarrëveshje apo
hatërmbetje. Personalisht
nga gjithë anëtarët e jurisë
njoh vetëm producentin

Adrian Hila me të cilin kam
një marrëdhënie korrekte,
profesionale.

Cilët duhet të ishin fi-
nalistët sipas jush?

Më duhet të përmend 14
veta dhe nuk do të hiqja
askënd nga ata aty, sepse
do të tregohesha "e keqe",
të themi, por veten time e
shihja aty.

Si l indi frymëzimi i
këngës?

Frymëzimi i këngës lindi
nga Marko, vëllai, dhe mu
duk një këngë e mirë dhe i
përkonte parametrave të
festivalit kombëtar. Realisht
kishte një reagim shumë të
mirë edhe nga faqet ndërko-
mbëtare që ndjekin këngët
për në Eurovizion, prandaj
ishte një reagim i tillë ndaj
vendimit  të jur isë për
këngën.

KONKURSET

Më tepër mbresa do të veçoja në "Këngën Magjike" meqë është një miks
komponentësh shumë të mirë. Që nga përzgjedhja e këngëve, trajtimi që
i bëhet këngëtarit, korrektesa e madhe dhe komplet si format. Ajo punon

e gjitha për të nxjerrë këngëtarë dhe për të promovuar vlera.
“

“Frymëzimi i këngës
lindi nga Marko,
vëllai, mu duk një
këngë e mirë dhe

u përkonte
parametrave të

festivalit kombëtar.
Realisht kishte një
reagim shumë të

mirë edhe nga faqet
ndërkombëtare që
ndjekin këngët për

në Eurovizion,
prandaj ishte një

reagim i tillë ndaj
vendimit të jurisë

për këngën.
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Flet moderatorja: Mes televizionit dhe kinemasë, ju rrëfej kë do të zgjedh

Sara Kolami: Ja ku do të
më shihni në 2018-ën

"Nuk e ndjek modën dhe nuk kam një stil të caktuar"

PAMELA ALIAJ

Ajo është një nga figu
rat më të dashura të
ekranit të "IN TV".

Shpesh e kemi parë të vijë
me st i l in e saj  unik në
veshje, gjë që i përshtatet
më së miri me emisionin që
drejton. Kësaj radhe Sara
Kolami vjen në një rrëfim
për "Bluetooth" të "Gazeta
Shqiptare" për të folur për
projektet e saj për 2018-ën,
për propozimet që i janë
bërë dhe pasionin e saj për
kinemanë. Për më tepër në
intervistën më poshtë.

Jeni një nga prezan-
tueset më simpatike të
"IN TV". Si lindi ideja për
të qenë pjesë e ekranit?

Si fillim ju falënderoj! Të
qenurit në ekran është diç-
ka që ndodhi totalisht papri-
tur, është një sfidë që e
mora përsipër pa ditur ku do
më çojë dhe për të qenë e
sinqertë, akoma nuk e di cili
është destinacioni, por gjatë
rrugëtimit mundohem të bëj
gjëra të bukura, argëtuese,
me plot energji pozitive.

Jeni moderatorja e një
emisioni për modën. Sa e
ndjek Sara modën dhe cili
është stili i saj i preferu-
ar?

Nuk e ndjek modën dhe
nuk kam një stil të caktuar.
Insistoj tek fakti që çdo per-
son duhet,  çdo
gjë që konsid-
erohet modë,
ta adoptojë
tek vetja edhe
ta personali-
zojë sa më
shumë edhe jo
ta kopjojë atë
si  d içka të
m i r ë q e n ë ,
sepse ashtu re-
zultojnë të gjithë
njësoj.

Ndonjë pro-
jekt i ri në hori-
zont që po për-
gatit Sara?

Jam duke u
marrë me plot
gjëra, por mun-
dohem të mos
humbas fokusin
nga gjërat që janë
primare për mua.
Sa të vë në vijnë
projektet e mija,
atëherë me plot
kënaqësi do t'jua
prezantoj.

Ku e sheh vet-
en pas 5 vitesh?
Sërish pjesë të
ekraneve, apo synon ki-

nemanë?
Duke e ditur që është

shumë e vështirë të kombi-
nosh televizionin me kine-
manë, nuk dua ta vendos
veten time në këtë dilemë.
Prandaj edhe dua të foku-
sohem tek gjërat e bukura
që po bëj tani, pasi jetës

kurrë nuk i dihet.
Çfarë lloj filmash për-

shtaten më tepër me tipin
tënd?

Gjithmonë varet nga hu-
mori që kam për momentin,
por shumicën e kohës pref-
eroj filma të cilat sado pak,
do më mësojnë diçka, do

më ofrojnë një pikëpamje
ndryshe.

Të është bërë ndonjë
propozim për të qenë
pjesë ndonjë programi të
njohur?

Po, më është bërë, por
preferoj të eci me hapa të
ngadalta edhe të sigurta.

Është shumë e rëndë-
sishme për mua të zhvillo-
hem profesionalisht edhe të
krijoj kualitet. Jo thjesht të
dal në ekran, gjithashtu
preferoj të kem një format
siç e kam tani, 100% timin
për çdo aspekt. Merrem me
të ftuarit, me tematikën, me
realizimin. E lodhshme, por
më ka rritur shumë!

Ku do t'i kalojë festat
këtë vit Sara?

Larg Ti ranës me pr i -
ndërit, në një ambient plot
dashuri dhe energji pozi-
tive.
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Kastro ia
bën "bam"
për herë të
tretë? Këngëtari fejohet sot
Familja Bega ka nderin të ndajë me të gjithë ju një gëzim të madh". Ky

është një lajm që pritet të ndodhë sot, ku këngëtari i ka befasuar të gjithë
me njoftimin e tij. Kastro Zizo do të fejohet dhe këtë herë, prej vërteti. 33-
vjeçari, baba i dy fëmijëve, dy herë i divorcuar, tha në një intervistë të pak
ditëve më parë se nuk do të nxitohet më për punë zyrtarizimesh. Ku ta dinim
ne të shkretët që artisti e kishte gjetur partneren dhe do fejohej brenda javës?
"Kam pesë vite që jam i pamartuar - tha Kastro. - E treta ose do ketë shumë
para, ose do të jetë e treta e vërteta. Jam afër, jam në një vorbull". Zizo ka
dërguar ftesat e fejesës. Partnerja e tij quhet Elma Sulejmani dhe ceremonia
e fejesës do bëhet ditën e shtunë, më 30 dhjetor. Të jetë kjo e treta e vërteta?

Arilena Ara, në
një lidhje me Flor
Mumajesin? Ja si
qëndron e vërteta
Projekti i përbashkët i tyre ishte "Nallane 3", i

cili u solli goxha sukses. Por më pas, sapo
nisën edhe koncertet e përbashkëta dhe me-
sazhet në rrjetet sociale, të gjithë nisën dy-
shimet për një histori të mundshme dashurie
mes Flori Mumajesit dhe këngëtares Arilena Ara.
Portalet nisën të shkruajnë shumë për këtë
raport të dy këngëtarëve, që përveç energjisë
së mirë, lanë të dyshonin edhe për një raport
më shumë se miqësor. Por, cila është e vërteta
e kësaj marrëdhënieje? Arilena Ara, e ftuar në
një emision në "TCH" foli për herë të parë: "Unë
dhe Flori kemi një energji shumë të mirë. Bash-
këpunimi me Florin është themeluar duke pirë
një gotë verë…", - tha Arilena duke specifikuar
se në grupin "Threedots", ajo nuk hyri për të zëv-
endësuar askënd. Por, në të njëjtën kohë, tha
edhe se është besnike shumë e mirë e njerëzve
me të cilët ka bashkëpunuar dhe sidomos atyre
që i kanë shtrirë dorën. Por Ervini - tha ajo -
vazhdon të bëjë të njëjtat pyetje, ndaj edhe ajo
zgjedh të japë përgjigjet që do ai dhe publiku të
dijë. Nëse do ta kishte vazhduar, me siguri do
të thoshte se nuk i intereson asgjë se ç'flitet lart
e poshtë: "Po ose jo, as po, as jo", - tha Arilena
si për t'i bërë lëmsh të gjithë apo për t'u thënë
të mendojnë ç'të duan. Sërish në dilemë!

Shokon sërish modelja
me postimin e saj: I fton
meshkujt në mëkat
Ajo sërish godet me postimin e saj në "Instagram". Orio

la Marashi kësaj radhe ka postuar një foto ku shfaqet
me një fustan blu tepër të shkurtër në Romë, ku ka shkuar
të kalojë pushimet me mikeshën e saj, Beatrix Ramosaj.
Në mbishkrimin e fotos, modelja e njohur ka shkruar: "Fuck
with me and get some money!". Një mënyrë e mirë kjo për
të tërhequr vëmendjen e meshkujve e për t'i ftuar ata hapur
në mëkat. S'është hera e parë që Oriola provokon në fotot
e saj. Të shohim çdo të sjellë vitin tjetër.
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Opinioni i   Ditës

Nga Adri Nurellari

Çfarë mund të bëhet më shumë në
forcimin e lidhjes Kosovë-Shqipëri

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

... e Kosovës". Kjo organizatë e
themeluar nga atdhetarë të shquar,
si Kadri Prishtina, Sali Nivica,
Hasan Prishtina, Bedri Pejani, Ba-
jram Curri apo Hafiz Ismet Dibra,
me qendër në Shkodër, ka shënu-
ar një rol të rëndësishëm në për-
pjekjet e shqiptarëve për liri në
trojet e pushtuara nga Jugosllavia.
Jo vetëm që kjo ngjarje e shënuar
duhet bërë pjesë e festimeve të
jubileut të pavarësisë së Kosovës
duke e parë si zanafillën historike
të kësaj arritje, por duhet anali-
zuar edhe për sa i përket mar-
rëdhënieve mes Republikës së Ko-
sovës dhe Republikës së Sh-
qipërisë.

Të dy qeveritë u mblodhën sër-
ish në Korçë dhe Vlorë në fund të
nëntorit që lamë pas, mirëpo përtej
atmosferës së ngrohtë vëllazërore,
prapë një pjesë e qytetarëve men-
dojnë se ngelet ende shumë për t'u
bërë në këtë marrëdhënie. Një
ndër marrëveshjet e para mes Ko-
sovës së Pavarur dhe Republikës
së Shqipërisë ka qenë ajo për res-
taurimin e dy monumenteve në
territorin e Shqipërisë që lidhen
me historinë e Kosovën. Prishtina
mori përsipër që të restauronte
kullën e Sali Manit në Bujan të
Tropojës ku u mbajt Konferenca e
Bujanit dhe e përmbushi këtë gjë
në mars të vitit 2013. Nga ana
tjetër, Tirana u zotua për të krijuar
muzeun e Komitetit të Mbrojtjes
së Kosovës në ndërtesën ku ka
qenë vendosur. Restaurimi nisi për
100 vjetorin e pavarësisë së Sh-
qipërisë në vitin 2012 mirëpo real-
izimi i muzeut nuk u bë, gjë që lë
shumë për të dëshiruar.

Mosrealizimi i obligimit të mar-
rë përsipër nga Shqipëria për
mundësimin e këtij muzeu kaq
domethënës është një dëshmi e
mangësive që qëndrojnë në rapor-
tin mes dy shteteve të banuara nga
i njëjti komb. Kuptohet që ngarke-
sa emocionale e kësaj lidhje bën që
tema e problemeve të këtij raporti
të mos trajtohet me kurajë e sin-
qeritet por mbase ngaqë jam sh-
tetas i të dy shteteve mua më vjen
më lehtë që të flas për mundësitë
e pashfrytëzuara në lidhje me këtë
marrëdhënie dypalëshe. Një ndër
gjërat e para që më vjen në mend-
je si potencial i pashfrytëzuar, ësh-
të mungesa e një pakti të qasjes së
lirë në det mes Shqipërisë dhe
Kosovës që do të zgjidhte disavan-
tazhin gjeografik të Kosovës.

Për të mundësuar qasjen e lirë
në det, do të duhej që pjesë e mar-
rëdhënies mes Tiranës dhe Prish-
tinës të ishte nënshkrimi i një
traktati dypalësh me Republikën
e Shqipërisë për kalim të lirë drejt
detit nëpërmjet territorit të saj si
dhe për hua-marrje afatgjatë të
hapësirave portuale me të drejta
ekstra-territoriale. Edhe pse u pro-
pozuar nga ish-kryeministri Ber-
isha dhënia e portit të Shëngjinit

në përdorim një dekadë më parë
asgjë konkrete nuk është bërë në
këtë aspekt. Ky traktat do të duhej
të përfshinte praktikat e mira të ng-
jashme ndërkombëtare, të bëra nga
vende të tjera, si Kosova, që nuk
kanë qasje në det me shtetet fqin-
je mike të tyre dhe do të përfshinte
jo vetëm të drejtën e transitit të
lirë, por edhe mundësimin e
zotërimit të institucioneve të doga-
nave dhe hapësirave magazinuese
në portet shqiptare të Adriatikut.

Po ashtu duke pasur parasysh një
marrëveshjen shumëpalëshe të
quajtur "Deklarata që u Njeh të
Drejtën e Flamurit Detar Shteteve
pa Bregdet", të nënshkruar në
vitin 1921 do të synohet aplikimi i
një praktikë të hershme të shumë
shteteve që janë në brendësi të
kontinentit për të pasur flotën e
tyre tregtare që lundron nëpër botë
me flamurin e tyre shtetëror. Mod-
elet që mund të huazohen janë të
shumta. Bolivia e ka bërë një mar-
rëveshje të këtij lloji me
Argjentinën që në vitin 1937 për
lirinë e transitit në rrugë tokësore
dhe mandej marrëveshja është
zgjeruar në dekadat e tjera duke
përfshirë mundësimin e zonës së

lirë për bolivianët në portet argjen-
tinase të Barranqueras, San Nicho-
las dhe Rosario. Një marrëveshje
të tillë ka bërë Nepali, i izoluar me
Indinë në vitin 1960 që përfshin jo
vetëm të drejtën e transitit të lirë,
por edhe mundësimin e zotërimit
të institucioneve të doganave dhe
hapësirave magazinuese në portin
e Kalkutës. Në vitin 1963 një mar-
rëveshje të ngjashme ka bërë edhe
Mali me Senegalin në Afrikë, duke
i dhënë qasje të lirë në infrastruk-

turën portuale të portit të Dakarit.
Pra, do të synohet krijimi i një flote
kosovare tregtare, në mënyrë që
Kosova jo vetëm të ketë dalje në
det, por edhe të ketë një flamur
shtetëror të saj që valëvitët nëpër
detërat dhe oqeanet e globit, duke
konsoliduar pozicionin dhe
prezencën ndërkombëtare.

 Po ashtu është e pakuptueshme
reagimi i frikësuar dhe servilosës
ndaj Brukselit, që erdhi nga zyr-
tarët e Tiranës, kur Presidenti i
Republikës së Kosovës sugjeroi
dhënien e pasaportave shtetasve të
Kosovës. Nuk ka asgjë për t'u alar-
muar në këtë aspekt, sepse kjo
dhënie e pasaportës nga shteti për
bashkëkombësit jashtë kufirit, ka

ndodhur kudo në Ballkan. Bullgar-
ia ka dhënë pafund pasaporta bull-
gare për shtetasit e Maqedonisë, të
njëjtën gjë ka bërë edhe Rumania
me Moldavinë apo Hungaria me
hungarezët e Transilvanisë dhe
Vojvodinës. Kjo ka ndodhur edhe
me kroatët e Hercegovinës, të cilët
prej kohësh kanë marrë një numër
të konsiderueshëm pasaportash të
Kroacisë. Është e kuptueshme që
ekziston një presion nga Bashkimi
Evropian për ta bërë këtë gjë, mirë-

po Republika e Shqipërisë duhet të
bëjë sakrifica për hir të Kosovës.
Së pari, mund të niset me pasapor-
ta shqiptare për atë pjesë të sho-
qërisë që e ka më të nevojshme le-
htësirën e udhëtimit dhe puna e
të cilëve ndikon drejtpërdrejtë në
zhvillimin e përparimin e sho-
qërisë kosovare. Konkretisht këtu
mund të përfshihen kategori si
sipërmarrësit, akademikët, stu-
dentët, artistët, sportistët apo zyr-
tarët e lartë.

Një tjetër çështje që duhet të
bëhet pjesë e marrëdhënies Tiranë-
Prishtinë është edhe bashkëpuni-
mi energjetik. Është e pakup-
tueshme se si qeveria aktuale e
Shqipërisë flirton me Beogradin

për të rënë në sy të mirë të Bruk-
selit mirëpo nuk bën asnjë për-
pjekje për të zhbllokuar vënien në
punë të linjës së interkonjeksion-
it mes Kosovës dhe Shqipërisë që
bllokohet nga energjia. Po ashtu në
pamundësi për t'u anëtarësuar në
ENTSOE dhe në bllokimin e vazh-
dueshëm që po i bëhet Kosovës për
të regjistruar operatorë të pavar-
ur të energjisë atëherë duhet men-
duar seriozisht që operatorët e Ko-
sovës të mos jenë më të regjistru-
ar në Serbi por në Shqipëri. Po ash-
tu duhet menduar që të shtohet
siguria energjetike duke shtuar
kapacitetet prodhuese të përbash-
këta. Kështu për shembull, Repub-
lika e Shqipërisë ka një projekt të
rëndësishëm energjetik që qën-
dron në sirtarë prej kohësh dhe që
është hidrocentrali i Skavicës, në
Drinin e Zi. Fatkeqësisht ky hidro-
central nuk mund të jepet me kon-
cesion pasi diga e Skavicës do të
diktonte regjimin e furnizimit me
ujë të hidrocentraleve të tjerë të
Drinit. Kjo gjë do të thotë që Skav-
ica mund të ndërtohej me konce-
sion privat vetëm nëse bashkë më
të jepen edhe hidrocentralet e Fi-
erzës, Komanit dhe Vaut të Dejës
në përdorim, gjë që është e vësh-
tirë për t'u realizuar. Pikërisht ky
hidrocentral mund të ndërtohet
me fonde publike të përbashkët
mes Republikës së Kosovës dhe
Republikës së Shqipërisë në
mënyrë që Kosova të ketë edhe një
burim alternative energjetik
përtej termocentralit.

Nga ana tjetër, Republika e Sh-
qipërisë varet tërësisht nga niveli
i reshjeve dhe prurjeve të lumen-
jve për sa i përket rrymës elektrike
dhe mund të ketë leverdi që të
ndërtojë një termocentral në
Kukës, që shfrytëzon qymyrin e
bollshëm të Kosovës, i cili mund
të transportohet aty nëpërmjet një
linje të re hekurudhore. Ajo që e
favorizon këtë projekt potencial
është edhe prania e biomasës që
mund të absorbojë ndotjen, prania
masive e ujit që lehtëson procesin
e TEC-it si dhe infrastruktura e
pranishme e përcjelljes së rrymës.

Në kuadër të forcimit të lidhjes
dhe integrimit të ekonomisë mes
Shqipërisë dhe Kosovës ne mund
të thellojmë bashkëpunimin edhe
në sektorin e minierave ku të dy
shtetet janë me nëntokë veçanër-
isht të pasur. Mund të mendojmë
për të ofruar koncesione të për-
bashkëta minerare si paketë ndër-
shtetërore për të tërhequr ko-
mpanitë më të fuqishme botërore.
Besoj se po të harmonizohen pro-
cedurat dhe kushtet dhe të akor-
dohemi për oferta të përbashkëta
koncesionare, mund të joshen më
lehtë investitorë seriozë ndërko-
mbëtarë pasi oferta do ishte më e
pasur kur bëhet fjalë për burimet
e dy shteteve. Pra, ta zëmë që një
tjetër sektor me potencial të madh
zhvillimor në të dy shtetet është
turizmi. Pas dështimit të projektit
të Brezovicës mund të men-
dohet seriozisht mes Tiranës 
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... të bashkëqeverisur. Por, pa-
përgjeshmëria, mungesa e bash-
këpunimit janë kthyer në stil pune
për një pjesë të personelit mjekë-
sor në QSUT. Në urgjencat e këtij
spitali i sëmuri mund të humbasë
lehtësisht jetën si pasojë e mos për-
caktimit në kohë të shkallës të për-
parësisë të pacientit, ku sipas nen-
it 15 të ligjit numër 147/2014 për
shërbimin e urgjencës, shkalla e
përparësisë të pacientit caktohet
brenda 15 minutave.

Po në këtë ligj në pikën 2/a të
nenit 19 theksohet se mjeku i
urgjencës trajton pacientët në
varësi të shkallës së përparësisë
dhe rëndësisë së problemit që
paraqet. Por, nëse shkalla e përparë-
sisë së pacientit nuk caktohet në
kohë (ka raste që zgjat me orë, jo
minuta) dhe problemi që paraqet
pacienti nuk merret seriozisht
kuptohet edhe trajtimi nuk do të
jetë me përparësi. Çfarë trajtimi
me përparësi mund t'i japësh një
pacienti të ardhur në gjendje të
rëndë, i cili qëndron i ulur në kar-
rocë për mungesë shtretërish! Tek-
sa sheh familjarët e një pacienti
duke marrë vetë barelën për të
çuar atë, as vetë se dinë se ku ...

 Apo familjare të një pacienti
tjetër, të shokuar nga neglizhenca
e mjekëve, kur për 5 orë nuk është
bërë një eko dhe një analizë gjaku
(për mungesë të një tubi, sipas
mjekëve) thua kujt t'i besoj: Push-
tetarëve me objektiva ambicioze në
100 ditët e qeverisjes, apo kësaj sit-
uate shokuese që po shoh me sytë
e mijë!? Momenti më delikat ku
jeta e pacientit vihet në rrezik dhe
ku dukshëm vihet re papërgjesh-
mëria dhe neglizhenca, është mo-
menti kur një pacient vendoset të
kalojë për shtrim në pavion apo
reanimacion; aty krijohet një rreth
vicioz me hidhje pritje për një
kohë shumë të gjatë nga ana e
mjekëve përkatës ku asnjëri nuk e
merr përsipër të sëmurin e si pa-
sojë rëndojnë gjendjen e pacientit.

Opinioni i   Ditës Jeta e njeriut midis
indiferencës dhe neglizhencës

Ka pasur raste ku kjo lojë "ngecje"
ka çuar pacient, në gjendje të
rëndë, në pavionin e gabuar, duke
e "shtyrë" kështu drejt vdekjes.

Nuk duhet harruar fluksi i
madh i të sëmurëve që shpesh i
drejtohen urgjencës në QSUT, e
veçanërisht asaj të zemrës. Por,
për këto raste autoritetet duhet të
kishin menduar diçka duke shtu-
ar mjek (mendoj unë) dhe mjekët
duhet të kishin ngritur zërin, për
situatën e papërballueshme në
kohë. Çudia tjetër qëndron se mjek
roje, në urgjencë dhe në pavione,
gjen më së shumti mjek të rinj apo
studentë që kanë fazën e specializ-
imit. Është normale që edhe kjo
kategori mjekësh do të praktikohet
dhe ushtrojnë profesionin e tyre në

të gjitha dimensionet, por mendoj
që duhet të alternohen edhe me
mjek me përvojë më të gjatë pune,
pasi dihet që natën nuk kanë
mundësi të konsultohen me mjek
të tjerë për t'i dhënë zgjidhje situ-
atave vështira që mund të dalin me
pacientët, por jo vetëm, problem
për ata përbën dhe mospërballimi
natën zgjuar ku në momentet që
pacienti ka më tepër nevojë për
mjek, ata relaksohen në dhomat e
tyre ku nuk u bëjnë përshtypje as
thirrjet rrëqethëse të familjarëve
dhe as trokitja pa pushim në derë.

Krahas tyre qëndrojnë dhe in-
fermierët të cilët nuk duan t'ia
dinë për situatën e pacientit dhe
nuk guxojnë të tregojnë dhomën
e mjekut apo t'i thërrasin ata në

Fitnete Gruda

GAFORJA

DEMI

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Në ndikimin e Uranit dhe Venusit priten,
mbi të gjitha nëse jeni beqarë, perspektiva
interesante risish në sektorin e dashurisë.
Do të rrethoheni nga njerëz me të cilët ndi-
hen mirë dhe do të mënjanoni ata që duan
t'u detyrojnë zgjedhjet edhe mendimet e
tyre.

Do t'ju duhet të përballeni me ndonjë të
papritur, dhe nuk do të keni atë elasticitet
që do të ishte i nevojshëm për t'u përballur
me risi dhe për të riorganizuar programin.
Kjo mënyrë e vazhdueshme për të pyetur
të tjerët ndoshta fsheh paaftësinë për pran-
uar atë çka është e ndryshme nga ju.

Do të kaloni disa zënka dhe do t'ia dilni të
tejkaloni të gjitha pengesat që ju ndalojnë
të merreni vesh me partnerin e dashur. Mos
i lini pas dore çështjet private për të dëg-
juar dhe për të ndihmuar një person që ju
kërkon ndihmë.

Me Neptunin që ju mbron, mund të mbësh-
teteni tek miqësi dhe kontakte konstruktive.
Jini të sigurt: jeta e juaj është duke evoluar
në drejtime më interesante. Me Marsin
armiqësor, kini kujdes nga gabimet në
vlerësimin e sjelljeve për të mos gabuar.

Ndonjë zënkë më shumë dhe klima
dashurore do të ndikohet ndjeshëm. Do të
jetë më mirë t'i kontrolloni reagimet tuaja të
gjaknxehtësisë. Një mik, vetëm për të mo-
huar mbështetjen e premtuar, do të përpiqet
t'ju fusë dyshime për zgjedhjen e bërë.

Venusi, Marsi dhe Neptuni bashkëveprojnë
me Hënën në favorin tuaj. Do të njihni per-
sona, të cilët mund t'jua vërtetojnë men-
jëherë vlerën dhe sinqeritetin. Po kaloni një
periudhë ndryshimesh në çdo fushë. Të
papriturat do t'ju bëjnë përsëri vizitë.

Do të keni fërkime me një shok që këm-
bëngul që gjithçka shkon mirë, ndërsa në
realitet ka tensione të fshehura. Kush je-
ton në çift duhet të bëjë kujdes që të mos
ndërlikojë atë që është e thjeshtë dhe e
drejtpërdrejtë.

Me favorizimin e Jupiterit, nëse jeni në
kërkim të një pune, dijeni se fati mund t'ju
trokasë në derë. Mos rrini duarkryq. Falë
Venusit mike që ju vëzhgon, mund të hapni
një kapitull të ri në lidhjet e juaja dashurore.

Mirëkuptimi i personave që ju qëndrojnë
në krah do ta ketë të vështirë të çajë ner-
vozizmin tuaj. Do të jetë e vështirë të ruash
qetësinë ndaj atyre që vazhdojnë të bëjnë
po të njëjta propozime shumë e shumë
herë.

Me planetin e dashurisë që ju mbron, do të
kërkoni mundësi dialogu dhe bashkëpun-
imi me personin e zemrës. Lidhja do të
rezultojë më e forcuar. Me Venusin që vazh-
don t'ju mbrojë, nuk duhet të sforcoheni
shumë për të qëndruar në formë.

Plutoni jo shumë miqësor do t'ju kujtojë se
duhet të ndërtoni marrëdhënie të karakter-
izuara nga ekuilibri i duhur midis rastësisë
dhe vetëkontrollit. Vazhdoni të hani në
mënyrë të shëndetshme, duke zgjedhur
me saktësi ushqime të cilësisë së mirë.

Hëna rrit optimizmin dhe aftësinë komuni-
kuese. Vërtet do të jeni pak egocentrikë,
por edhe të shkëlqyer dhe interesant si
kurrë më parë! E dini fatin tuaj, por do të
arrini edhe të përfitoni nga rasti për të më-
suar nga persona vërtet të veçantë.

mënyrë që t'u vijnë në ndihmë pa-
cientëve. Ndërsa pacienti ka arri-
tur në koma është skandaloze të
dëgjosh mjekun (për të shfajësuar
kolegët): "Jemi mjek roje, jo qen
roje". Me sa duket ky mjek ka har-
ruar betimin e Hipokratit; aq më
tepër kur pacienti është në gjend-
je të rëndë dhe pjesë e rëndimit
të mëtejshëm je dhe "TI",
përgjegjësia jote si mjek rritet aq
sa,për të mbrojtur jo vetëm jetën
e pacientit por edhe veten të du-
het të bëhesh edhe "qen" roje, që
do të thotë - "të rrisësh përkush-
timin".

Mendoj që është detyrë e
mjekut, sqarimi i familjarëve për
situatën e pacientit dhe shkakun
e kësaj gjendjeje bazuar në rezul-
tatet e analizave jo mbi bazën e
aludimeve të "X" apo "Y" personi,
pa interes për pacientin. Indifer-
enca e organeve kompetente për
të pajisur spitalet me të gjitha
medikamentet, mjete, pajisjet e
nevojshme dhe për të qenë në kon-
takt me gjendjen në spitale,së
bashku me neglizhencën e
mjekëve shpesh bëhen pengesë
për shpëtimin e jetës për pa-
cientët, aq sa përtej dhimbjes
familjarëve iu shton edhe një
breng. Investimet në spitale kanë
qenë motoja e ministres në 100
ditët e qeverisjes ku ndër ato nën-
vizohej përmirësimi i furnizimit
me barna dhe pajisje mjekësore.
Le të niset ky përmirësim me
gjërat më emergjente që mun-
gojnë, si: medikamente të ndry-
shme, shtretërit, tubat për anali-
zat e gjakut, pompat e
oksigjenit...që janë aq të nevojshme
në momente kyçe për jetën e nje-
riut. Nuk duhen përgjithësuar dhe
etiketuar të gjithë mjekët, ku mi-
dis tyre gjen modele nga më të
mirat, por edhe këto raste të veçan-
ta që listova janë një alarm për
ndryshim pasi flitet për jetë njerëz-
ish. Ndoshta kujtesa e herëpasher-
shme për më shumë përgjegjsh-
mëri, humanizëm dhe njerëzllik do
t'i bënte mirë mjekësisë tonë.

dhe Prishtinës për të ndër-
tuar një projekt të përbash-

kët ndërkufitar të turizmit malor.
Kjo gjë tashmë bëhet në Evropë
sikurse janë modelet e resorteve të
skijimit Les Portes du Soleil mes
Francës dhe Zvicrës, Silvretta mes
Zvicrës dhe Austrisë; Matterhorn
Ski Paradise mes Zvicrës dhe Ital-
isë, Kanin-Bovec-Sella Nevea mes
Italisë dhe Sllovenisë apo Oberst-
dorf- Kleinwalsertal mes Gjerman-
isë dhe Austrisë. Prandaj, nuk do
të ishte ide e keqe që me fonde të
përbashkëta të komisionohej ndon-
jë studim fizibiliteti për resorte
malore në Bjeshkët e Nëmuna.
Besoj se potencial të veçantë për
pista skijimi kanë malësitë e
Dobërdolit, Sylbicës, Belegut, Kur-
vallës e Gjeravicës. E njëjta gjë
mund të bëhet edhe me zonën ma-
lore mes Shishtavecit dhe Dragash-
it në bllokun malor të Sharrit.

Gjithashtu, ne nuk kemi përse
të presim anëtarësimin e të dy sh-
teteve në Bashkimin Evropian për
të realizuar lëvizjen e lirë të
qytetarëve tanë, pra për të arritur
integrimin e tregut të krahut të
punës. Këtu qëndron pak më para

Republika e Shqipërisë, e cila nuk
kërkon leje pune e leje qëndrimi
për shtetasit e Kosovës gjë që du-
het të reciprokohet nga Prishtina.
Që tani ne mund të bëjmë të mun-
dur qarkullimin e lirë të krahut të
punës, duke e nisur nga punësim-
et shtetërore të dy vendeve
meqenëse shteti është punëdhënë-
si më i madh. Nuk na pengon gjë
që nëpër konkurse të vendoset në
mënyrë eksplicite që të drejtën për
të aplikuar në këto vende pune ta
kenë edhe shtetasit e Kosovës apo
anasjelltasi.

Kur flitet për burime njerëzore
edhe aty ka shumë hapësirë bash-
këpunimi për të eksploruar. Niveli
i bashkëpunimit duhet të shtrihet
edhe në hapësirën universitare
apo post-universitare. Në hapë-
sirën Prizren-Prishtinë apo Bajram
Curri-Gjakovë mund të mendohet
seriozisht të ndërtohet një qendër
e përbashkët akademike ndërkufit-
are e ndërshtetërore, si për shem-
bull është modeli i Universitetit të
Viadrinës së ndërtuar mes Frank-
furtit mbi Oder të Gjermanisë dhe
Slubicës së Polonisë. Mund të bash-
kojmë burimet për të ndërtuar një

shkollë të përbashkët biznesi, të
teknologjisë së lartë, të arke-
ologjisë, restaurimit, muzikës apo
etnografisë.

Po ashtu është e papranueshme
që pas pothuaj dy dekada liri ende
nuk ka programe të mirëfillta të
mobilitetit studentorë mes dy sh-
teteve tona. Evropa është e tejm-
bushur me mundësi për të kaluar
një pjesë të studimeve në një vend
tjetër evropian duke marrë kred-
ite që njihen në universitetin e
origjinës. Të dy shtetet mund të
financojnë diçka të ngjashme me
programet Erasmus, Socrates, Con-
sortia, Lingua apo Tempus që janë
në Evropë, për të qarkulluar stu-
dentët dhe profesorët shqiptarë që
janë në shtete të ndryshme të ban-
uara nga shqiptarët. Po ashtu ësh-
të e pakuptueshme përse Republi-
ka e Shqipërisë nuk e ka futur në
programin e detyrueshëm të shkol-
limit parauniversitar një ekskur-
sion të organizuar në Kosovë
sikurse e bëjnë kosovarët në Sh-
qipëri. Nuk mund të kuptohet siç
duhet historia dhe identiteti i ko-
mbit shqiptar nga një nxënës sh-
qiptar, nëse nuk ka shkelur në

Prizren tek Lidhja e Prizreni apo
në Prekaz tek zemra e UCCK-së.

Ide të tilla mund të gjenden
edhe në sektorë të tjerë mjafton që
të kërkohen me vullnet të mirë
dhe këmbëngulje. Diplomacia po
ecën relativisht mirë për sa i për-
ket konsullatave të përbashkëta
apo qendrave të përbashkëta të
kulturës, por, gjithsesi, edhe më
shumë mund të bëhet. Forcimi i
lidhjes dhe bashkëpunimit mes dy
shteteve nuk duhet parë si kundër-
shtim ndaj procesit të integrimit
evropian, por si pjesë e saj, pasi
integrimi rajonal është madje par-
akusht i anëtarësimit në BE. Po
ashtu, ky thellim i marrëdhënies
nuk duhet parë si cenim i konsoli-
dimit të shtetit të Kosovës, por
përkundrazi, Republika e Sh-
qipërisë mund t'i ofrojë disa lehtë-
sira që i mungojnë Kosovës për sa
kohë nuk është konsoliduar ende
në pozicionin e saj ndërkombëtar.
Kjo gjë bëhet veçanërisht e
nevojshme si plan B, në kushtet
kur anëtarësimi i Kosovës në disa
organizata ndërkombëtare ndërsh-
tetërore po vonohet më shumë sesa
kemi menduar fillimisht.
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Ajo është vetëm 17
vjeç, por talenti i saj
në futboll ka spika-

tur që në fëmijëri, e sot ësh-
të pjesë e një prej ekipeve
më të mëdha për të rinjtë.
Vajza shkodrane quhet Sara
Gila e pavarësisht se luan në
skuadrën e Interit, ëndrra e
saj më e madhe është të për-
faqësojë denjësisht fanellën
kuqezi. "Shqiponjat flutur-
ojnë lart dhe kthehen gjith-
monë në folenë e tyre"; ësh-
të pikërisht kjo shprehje që
ka zgjuar te 17- vjeçarja
dëshirën e pasionin për t'u
bërë pjesë e kombëtares sh-
qiptare. Në një intervistë
për "Gazeta Shqiptare", Sara
tregon se si me këmbëngul-
je e me mbështetjen e Fed-
eratës Shqiptare të Futbol-
lit, arriti të veshë plot emo-
cione bluzën kuqezi në
ndeshjen e zhvilluar në
Bullgari. E reja shkodrane
më tej bën me dije se në
2018-ën do ketë ndeshje të
tjera të kombëtares së fut-
bollit për femra ku do të
përpiqet të japë maksi-
mumin për ekipin e zemrës.

KKKKKu jetoni aktualisht dheu jetoni aktualisht dheu jetoni aktualisht dheu jetoni aktualisht dheu jetoni aktualisht dhe
për çfarë studioni?për çfarë studioni?për çfarë studioni?për çfarë studioni?për çfarë studioni?

Kam lindur në qershor të
vitit 2000 në Itali e aktual-
isht jetoj me prindërit dhe
motrën po në këtë shtet, por
jam krenare që origjina ime
është nga qyteti i Shkodrës.
Studioj në një lice shkencor,
por futbolli është pasioni im
që prej fëmijërisë.

Si lindi pasioni juaj përSi lindi pasioni juaj përSi lindi pasioni juaj përSi lindi pasioni juaj përSi lindi pasioni juaj për
futbollin?futbollin?futbollin?futbollin?futbollin?

Unë kam mbi 6 vite që
stërvitem me ekipet e të rin-
jve në Itali për futbollin e
femrave. Që në moshë të
vogël, e kam pasur ëndërr
futbollin dhe luaja gjith-
monë. Pasi u spikata fillova
të luaja në ekipe.

Në cilat ekipe italianeNë cilat ekipe italianeNë cilat ekipe italianeNë cilat ekipe italianeNë cilat ekipe italiane
keni luajtur?keni luajtur?keni luajtur?keni luajtur?keni luajtur?

Kam luajtur me ekipin e
Medës, dhe pasi panë ecur-
inë time, vëzhguesit e Inter-
it për të rejat, vendosën që
të më tërhiqnin në skuadër
ku më kanë vlerësuar pozi-
tivisht. Në këtë ekip vazhdoj
të luaj aktualisht. Por para
disa kohësh, kam dërguar
një kërkesë ku kam shpre-
hur dëshirën se dua të luaj
me ngjyrat e kombëtares sh-
qiptare.

Ju jeni pjesë e një prejJu jeni pjesë e një prejJu jeni pjesë e një prejJu jeni pjesë e një prejJu jeni pjesë e një prej
ekipeve më në emër në Ita-ekipeve më në emër në Ita-ekipeve më në emër në Ita-ekipeve më në emër në Ita-ekipeve më në emër në Ita-
li. Përse dëshironi të luanili. Përse dëshironi të luanili. Përse dëshironi të luanili. Përse dëshironi të luanili. Përse dëshironi të luani
në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?

"Shqiponjat fluturojnë
lart dhe kthehen gjithmonë
në folenë e tyre". Kjo shpre-
hje e Papa Françeskos më
bëri që të mendoja se unë

E reja shkodrane rrëfen se në 2018-ën do të luajë sërish për Kombëtaren

Futbollistja Sara Gila: Ëndrra ime, të
përfaqësoj denjësisht fanellën kuqezi

"Ndihem krenare kur luaj për atdheun"

dhe përgjegjësit për grum-
bullimin e ekipeve, Dritan
Babamusta në Federatën
Shqiptare të Futbollit, unë
arrita të luaj me ko-
mbëtaren shqiptare. Edhe
trajnerit të kombëtares
Armir Grima, i jam mirën-
johëse pafund, pasi pa
mënyrën sesi unë luaja e
aftësitë e mia, e më dha

mundësinë e shkëlqyer, më
hapi dyert që vitin e ardhs-
hëm të luaj edhe për ekipin
e futbollit për femra për 19-
vjeçaret.

A keni luajtur me Ko-A keni luajtur me Ko-A keni luajtur me Ko-A keni luajtur me Ko-A keni luajtur me Ko-
mbëtaren Shqiptare të fu-mbëtaren Shqiptare të fu-mbëtaren Shqiptare të fu-mbëtaren Shqiptare të fu-mbëtaren Shqiptare të fu-
tbollit për femra?tbollit për femra?tbollit për femra?tbollit për femra?tbollit për femra?

Këtë vit isha e pranishme
në ndeshjet eliminatore që
ishin nga data 20-28 nëntor,
por nuk u futa në lojë.
Ndërkaq, nga 6-13 dhjetor,
Kombëtarja Shqiptare u
rigrumbullua në Bullgari
ku u zhvilluan dy takime e
në të dytin, luajta si
mbrojtëse krahu. Jam
shumë e kënaqur që më në
fund arrita të luaj për Sh-
qipërinë, ndihem e vlerë-
suar dhe tepër krenare.

Si u ndjetë kur veshëtSi u ndjetë kur veshëtSi u ndjetë kur veshëtSi u ndjetë kur veshëtSi u ndjetë kur veshët
fanellën kuqezi?fanellën kuqezi?fanellën kuqezi?fanellën kuqezi?fanellën kuqezi?

Herët e para që na kanë
grumbulluar me ekipin e
kombëtares, kam ndjerë
emocione shumë të forta që
nuk mund t'i përshkruaj,
ndërsa kur arrita të dilja në
fushë e të luaja për Sh-
qipërinë, ishte mrekullia
më e madhe, realizimi i ën-
drrës sime. Më në fund arri-
ta që bluzën me ngjyrat e fl-
amurit shqiptar, me të cilën
bëja stërvitje, ta vishja jo
vetëm për të bërë stërvitje,
por dhe për të përfaqësuar
kombin shqiptar.

A keni krijuar miqësiA keni krijuar miqësiA keni krijuar miqësiA keni krijuar miqësiA keni krijuar miqësi
me vajzat e ekipit të ko-me vajzat e ekipit të ko-me vajzat e ekipit të ko-me vajzat e ekipit të ko-me vajzat e ekipit të ko-
mbëtares së futbollit përmbëtares së futbollit përmbëtares së futbollit përmbëtares së futbollit përmbëtares së futbollit për
femra?femra?femra?femra?femra?

Jam shumë e lumtur,
sepse jo vetëm që kam luaj-
tur për Kombëtaren Sh-
qiptare, duke realizuar kësh-
tu ëndrrën time, por kam
krijuar miqësi edhe me
shumë vajza shqiptare. Mar-
kela Bejleri, është tashmë një
prej shoqeve të mia që e kam
takuar gjatë ndeshjeve, dhe
ajo ashtu si unë vjen nga
Kanadaja me dëshirën e mad-
he për të veshur fanellën
kuqezi. Të gjitha vajzat e
ekipit janë treguar shumë të
mira e të dashura me mua,
madje komunikojmë shpesh
me njëra-tjetrën edhe kur
unë jam në Itali.

A do të luani për Sh-A do të luani për Sh-A do të luani për Sh-A do të luani për Sh-A do të luani për Sh-
qipërinë në 2018-ën?qipërinë në 2018-ën?qipërinë në 2018-ën?qipërinë në 2018-ën?qipërinë në 2018-ën?

Në 2018-ën do ketë
ndeshje të tjera të ko-
mbëtares së futbollit për
femra ku unë do të jap mak-
simumin tim në fushë e
shpresoj shumë që do të eci
shumë para e do të ndihmoj
që ekipi të arrijë sa më lart.
Shpresoj që të vazhdoj të
luaj për kombëtaren sh-
qiptare pasi unë preferoj
vendin tim të origjinës, mbi
të gjitha të tjerat.

Voltiza Duro

PASIONI

"Shqiponjat fluturojnë lart dhe
kthehen gjithmonë në folenë e tyre";

është pikërisht kjo shprehje që ka
zgjuar te 17- vjeçarja dëshirën e

pasionin për t'u bërë pjesë e
Kombëtares shqiptare.

“ pavarësisht se jetoj larg Sh-
qipërisë, duhet të kthehem
sërish në atdhe dhe të luaj
e veshur me fanellën ku-
qezi, pasi nuk ka nder më të
madh për mua.

PPPPPas këras këras këras këras kërkkkkkesësesësesësesësesës, si iu priti, si iu priti, si iu priti, si iu priti, si iu priti
Federata Shqiptare e Fut-Federata Shqiptare e Fut-Federata Shqiptare e Fut-Federata Shqiptare e Fut-Federata Shqiptare e Fut-
bollit?bollit?bollit?bollit?bollit?

Falë sekretarit të
përgjithshëm, Ilir Shulku

Vajza
shkodrane
quhet Sara
Gila e
pavarësisht
se luan në
skuadrën e
Interit, ëndrra
e saj më e
madhe është
të përfaqësojë
denjësisht
fanellën
kuqezi.

““

Në 2018-ën
do ketë
ndeshje të
tjera të
Kombëtares
së futbollit
për femra,
ku do të
përpiqet
të japë
maksimumin
për ekipin
e zemrës.

““
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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

AAAAArgëtimrgëtimrgëtimrgëtimrgëtim
filozofikfilozofikfilozofikfilozofikfilozofik

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një film publicitar
5. Në krye të bashkisë .
7. Me Romeo në makinë
10. Në fund majtas
11. Janë kompozime si Vejusha gazmore
15. Janë në masë.
16. Janë melodrama.
17. Fillojnë dobët.
18. Në hyrje të radios.
19. Një pjesë e lipotimisë.
21. Eshtë gjendje të fikti.
24. Eshtë vërtet i mërzitshëm.
25. Maiden që këndojnë
26. Hurley aktore.
27. Pak torturuese.
28. Ekstreme në  tunel.
29. Ndezur në aparaturë.
30. Ai i shenjtë është papa.
31. Merrte fuqi nga toka.

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

- Bëni më të mirën që mundeni, me atë që
keni, kudo që të jeni.   (Teodor Rusvelt)

- Zhurma nuk provon asgjë. Shpesh një
pulë që ka bërë thjesht një vezë, kakarit
sikur ka bërë një asteroid.

(Mark Tuein)

- Ai që vesh rrobën e verdhë pa u pastruar, pa
fituar dominimin e vetes e pa kërkuar të
vërtetën, është i padenjë për ta veshur atë.

- Mposht njëmijë herë, njëmijë burra në bete-
jë: vetëm ai që mund veten është luftëtari
më i madh.

DA VINÇI
- Kur jam i lumtur, shoh lumturinë

edhe tek të tjerët. Kur jam i
mërzitur, vë re që sytë e njerëzve
janë të trishtuar. Kur jam i lodhur,
e shoh botën sa të mërzitshme
aq edhe jo tërheqëse.

 (Steve Chander)
- Eksperienca eshtë emri që

çdokush i vë gabimeve të tij.
(Oscar Wilde)

- S’ka gjë më të tmerrshme se sa
të shikosh injorancën në veprim.

Johann Wolfgang Goethe
Shkrimtar (1749-1832)

HORIZONTAL
1. O Toole aktor
5. Si vizuale.
11. Në fund të lutjes.
13. Janë popullsi e qytetit
14. Një pije freskuese.
17. Eshtë enjtje.
18. Teke prize.
20. Janë mallkime shkishëruese.
22. Një aftësi paranormale.
25. Janë fakultetet më me leverdi.
27. Gjëja e romakëve.
29. Thahen me bonifikim.
30. Zemeckis regjisor
33. Janë në temë
34. Inicialet e Harris aktor.
36. Eshtë figurë gjeometrike.
37. Një markë makine qepëse.
41. Kush ka... ka zët.

42. Mbyllin komentin.
43. I bëhen të gjitha mikut.
45. Një version i dikurshëm i FIAT.
46. Fillojnë shkurt.
47. Një pikë në ligj.
48. Inicialet e Morricone-s.
49. Të fundit në manastir.
50. I ka kërcyer të xhindosurit.
51. Janë pjesë të dramës

VERTIKAL
1. Fillojnë panikun.
2. Ai i trëndafilit është i Umberto Eco-s.
3. Në krye të tenorëve.
4. Mund të jetë gjaku dhe kuzhine.
5. Inicialet e Anka këngëtar.
6. Kush ka... ka nevojë për gjak
7. Ndiqet ajo e fundit
8. Duken të gjata në pritje.
9. Një fazë gjumi.
10. Shteti i francezëve
12. Një art i shtatë.

13. Eshtë pellgu.
15. Shkroi Pa familje
16. Janë dokumente shtëpie.
18. Eshtë filmi që mallëngjen.
19. Një kolegj anglez.
21. Janë baballarët.
23. Mund të jetë elektrike.
24. Eshtë hidrofobi.
26. Ajo e forcës është për të çmendur.
27. Kremi pa ekstreme.
28. Si sezonale.
31. Mund të jenë unike
32. Mund të jenë periodike të tilla.
35. Eshtë bishë që zgërdhihet.
38. Fillojnë nazet
39. Inicialet e Diamanti aktore.
40. Eshtë mosha më e bukur.
44. Fillojnë temën.
46. Kufizojnë një send.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

32. Pak enigmatike.
33. Ngryset në mbrëmje.
35. Kufij itinerari.
36. Ai i harresës ishte Leti.
39. Eshtë porosia e fundit.
41. Janë bimë uji.
42. Opera e Mascagni-t.
44. Magritte piktor.
46. Eshtë ndenjëse zbukurimi.
48. Ndiqen me ilaçe.
50. Në krye të armiqve.
51. Një godinë në miniaturë
52. Eshtë muzika... më e kollajtë.

VERTIKAL
1. Qe mbreti i parë i Izraelit.
2. Post scriptum
3. Një sferë... për model.
4. Eshtë infeksion në bark
5. Një mund të jetë arme.

6. Në krye të atletëve.
7. Eshtë grimcë me bërthamë.
8. Ishte sundimtar si Tutankamon
9. Masat pa kufij
12. Një sport baskësh .
13. Janë marrëdhënie.
14. Padia pa kufij.
16. Eshtë në minorancë.
20. I ka shumë të goditura Agron Llakaj.
22. Kështu janë  lojtarë te formaconit
23. Janë të holla dhe therëse.
26. Makinë ruse.
32. Eshtë dita e dytë
34. Bisha aktore.
37. Në mes të rrugës.
38. Një trup pa kënde.
40. Satie kompozitor.
43. I ka të ndryshme një sakat.
45. King Cole i muzikës.
46. Inicialet e Penn aktor.
47. Në mes të dhomës.
49. Të fundit në spital.

A R M A N D A N G L I N D A

V A J I E M V E K O L

A D E N L A K E O A Z E

T A K M I L I T A N T E T

A H P I R A M I D A L E

R A F I N E R I T E E E L

F A N A T I K E T T H I

D E N A R I A E L G E G

E N A T J E N H E R O N J

M A R I A N A P I N E D A

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

K A T A R A K T T A T I M

A D A M I R E F O R M A T

R E K O R D M E N E L A U

S R T P E K I N I M T R

E R O S K A N O T A Z H I

N I R P O L E M I K A T

E C P E R I M E T E R M M

K K R I J I M A N A A T E

E I K I M T I N G R I D

M A T E R I A L I L I G U

I N A T I R U M K O A Z

L E L G J E N I U U N A

E T E N A L T A R E T E I T

S U P A I K E K U R S I

A P E R A T U R A H K

T T O P A T P A P A S

K E M A L T A K A I

P A R E T I T R U R I

R P A I A M E L I A S

E T A T E T L S H

P O N Y E R I I U T

I L T Y M I E M K E

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

E N T I T A N I K E E

T A U E T K U R A T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36
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43 44 45

46 47 48 49

50 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31 32

33 34 35 46 37 38

39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52

15D 1 7 2 3 1 4 2 17 6 2 4

6 O 2 3 10 11 17 4 9 3 2

17B 7 8 6 9 6 13 4 6 17 7

7 I 11 7 2 6 1 4 2 2 4 8

8 6 12 4 13 2 4 2 4 9 4

18 3 1 4 12 4 1 4 11 1 3 2

2 3 12 2 3 12 3 16 1 2 3

16 3 4 15 13 16 2 7

15 2 4 8 16 2 12 7 2 4 2

4 18 1 1 7 8 7 9 6 13 7

12 7 1 7 3 12 8 1 4 1 4 2

7 2 3 10 7 3 3 2 7 6
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