
(Në foto)  Toka (Foto ilustruese)
Në faqen 3

 

Në faqen 8

DERVISHAJ NE PROKURORI

Avokati i Dashamir 
Xhikës: Arrestimi i
tij i nxituar e pa 

prova, është politik

Shqipëria me 13 negociatorë, Greqia vetëm me 4

Presidenti i kthen letrën ministrit, 3 Presidenti i kthen letrën ministrit, 3 
mungesat në kërkesën e qeverisëmungesat në kërkesën e qeverisë

Pakti me Greqinë, 
 Meta refuzon 
Bushatin: Nuk 

cenoj Kushtetutën

Presidenti i Republikës, Ilir Meta i ka refuzuar dje, dhënien 
e “plotfuqisë” apo autorizimin për negociatat me palën 
greke, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Në një 
letër të nisur më parë, si përgjigje për ministrin ...
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DEBATET E PROPOZIMI

Përfshirja e policisë 
në politikë, PD: Shtrija 

nga 5 në 10 vjet e vetingut,
por ligjin e kalon PS

Kryeredaktor: Erl MURATI
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SI SHIHET NGA TE HUAJT

Deklarata për president 
të përbashkët, Rama: 

Ishte imagjinatë, u 
nxor nga konteksti

AGJENCIA E KTHIMIT TE PRONAVE: JA LISTA E PLOTE ME EMRAT E PERFITUESVE 

ATP: 1026 PRONARE QE 
IU NJIHET KOMPENSIMI

Nga ANDI BUSHATI 

Sado mendim negativ të mund të 
kesh për karrierën politike të Ilir 

Metës, nuk mund të mos i japësh të 
drejtë presidentit aktual për qëndri-
min që po ... Vijon në faqen 20

Meta ka të drejtë, deti nuk 
është tepsia e Ramës

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21

Nga VALBONA NATHANAILI 

Akuza, shqetësime, mbrojtje të 
kauzave të dyshimta, shtrem-

bërim të fakteve dhe të vërtetave, 
shpërndarje e qëllimshme e injo-
rancës, devijim ...

Partia Socialiste që na 
duhet demokratike! 

Opinioni
 Ditësi

Nga KLODIANA HAXHIAJ

 

Pronat në Spille, 8 
zyrtarë, ndalohen, mes 

tyre bashkiaku i 
Rrogozhinës Nuredini

REAGIMI PAS MASES
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Greva e urisë, Berisha: 
PD shmangu gjakderdhjen 
në 20 shkurt 1991. Mbetjet 

komuniste janë toksike
Në faqen 4

RENIA E BUSTIT

Nga DARINA TANUSHI

Në faqet 10-12

Në vitin 2000, gjykata e Tiranës e dënoi me 12 vjet burg për trafik droge

Sekuestro 2 mln euro biznesmenit të ndërtimit 

Në faqen 9

Prokuroria: 46-vjeçari Saimir Tushe, pjesë e një grupi kriminal. 
pasi dyshohet se është ngri-
tur mbi bazën e aktivitetit 
kriminal të organizuar dhe 
trafikut të drogës në Sh-
qipëri dhe Itali. Mësohet se 
pasuria e vënë nën sekues-
tro dy ditë më parë i përket 
biznesmenit të ndërtimit 
Saimir ...

Përditësohen të dhënat për subjektet që konsiderohen të kompensuar. 
Përfituesve iu njihet e drejta për kompensim për vitet 1993, 1994 dhe 1996

Pak ditë pas deklaratës së 
ministrit të Brendshëm, 

Fatmir Xhafaj, për goditjen 
e grupeve kriminale që 
operojnë në Durrës, policia 
e këtij qyteti me vendim 
gjykate ka sekuestruar 
rreth 2 milionë euro pasuri, 
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DEKLARATA NE PRISHTINE
KREU I QEVERISE

Kryeministri sqaron idenë e hedhur gjatë ceremonisë në Kuvendin e Kosovës

"President i përbashkët", Edi Rama:
Ishte imagjinatë, u nxor nga konteksti
"Reagimet e Serbisë? Ajo mendon se Kosova është e saj"

DEKLARATA
Pak ditë më parë,
Rama u shpreh:
"Kosova dhe
Shqipëria do të
kenë një politikë të
jashtme e jo veç
ambasada dhe
përfaqësi
diplomatike të
njëjta, por pse jo,
një president,
simbol të unitetit
kombëtar dhe një
politikë kombëtare
të sigurisë".

Mediat greke: Provokim
i rrezikshëm për stabilitetin e

vendeve të rajonit
Deklaratat e kryeministrit shqiptar, Edi Rama për

një president të përbashkët Shqipëri-Kosovë ka ng-
jallur reagime të ashpra jo vetëm në Serbi, por edhe në
vende të tjera. E përditshmja greke Elefteros Tipos ko-
menton se kryeministri shqiptar risolli në vëmendje ën-
drrën për Shqipërinë e Madhe, duke propozuar bash-
kim me Kosovën, çka konfirmon se Ballkani Perëndi-
mor po hyn në një periudhë të re trazirash. Deklarata
ka tërhequr vëmendjen edhe të mediave të mëdha si Pro-
tothema e Ieãmeridha. "Presidenti i përbashkët Shqipëri-
Kosovë", reagime ne me… E përditshmja zvicerane pas-
qyron deklaratën e Ramës në një shkrim me titullin "Pro-
vokatori nga Tirana". Në komentin e saj kjo e përdit-
shme shkruan se propozimi përçan shoqërinë kosovare
dhe sfidon Bashkimin Europian. Ndërsa zvicerania
tjetër Neue Zurcher Zeitung e quan "provokim" dek-
laratën e kryeministrit shqiptar dhe në titull shkruan
"Ëndrra me Shqipëri të Madhe e Edi Ramës". Deklaratën,
Rama e bëri të dielën në Kuvendin e Kosovës në seancën
solemne të 10-vjetorit të pavarësisë së vendit.



Kujtohet kapiteni i vrarë në Afganistan, Feti Vogli

Xhaçka: NATO, mburoja më e besueshme
 përballë çdo agresioni kërcënues

GRAMOZ RUÇI
Shqipëria ka marrë mbështetjen e Çekisë për
hapjen e negociatave me BE. Deklarata u bë nga
kryetari i senatit të parlamentit çek Milan Stech
gjatë një konference me kryetarin e parlamentit
Gramoz Ruçi. "Ne kemi vlerësuar të gjitha hapat
e afrimit të Shqipërisë me kërkesat e BE dhe ne
mbështesim hapjen e negociatave në këtë 6-
mujor të vitit 2018",-tha Stech.



Kryeministri Edi Rama
sqaroi dje, deklara-

 tën e tij, bërë të dielën,
në ceremoninë me rastin e
10-vjetorit të Pavarësisë së
Kosovës, për një president të
përbashkët. Ai tha se ishte
imagjinatë dhe një deklaratë
e nxjerrë nga konteksti. Në
një intervistë për TV Klan,
Rama tha: "Së pari nuk ishte
një deklaratë, por ishte një
imagjinatë. Ajo fjali vjen si
rezultat i një sërë fjalish të
mëparshme, ku ndër të tjera
thuhet se Serbia dhe Kosova
do të kenë kryer me sukses
dialogun e tyre të vështirë.
Ishte një imagjinatë, që lid-
hej me një moment jubilar".
Rama e cilëson si të tepruar
reagimin që shkaktoi propo-
zimi i tij në Tiranë, në Prish-
tinë, në rajon dhe Bruksel,
ndërsa thotë se ai është nxjer-
rë nga konteksti i fjalimit të
tij. "Ky sport kombëtar dhe
ndërkombëtar, shpeshherë
ku merret një fjali, nxirret
nga konteksti dhe pastaj për
fat të keq dëmtohet ajo çka
mendohet se po riparohet, i
mbetet vetëm konsumit të
ditës. Ndërkohë që fjala ime
në Kuvendin e Kosovës, ish-
te një fjalë e mirëmenduar
dhe e ndjerë deri në fund."

"Merret në konsideratë i
gjithë konteksti, nuk ka as-
gjë as për t'u alarmuar, as për
t'u çuditur, dhe as për të re-
aguar, a thua se ky ishte një
program, apo një plan i
shpallur, apo thua se kjo do
të ndodhë sot, apo do të
ndodhë nesër. Kjo mund të
mos ndodhë kurrë, por edhe
mund të ndodhë. Është
thjesht çështje e një imagji-
nate, që bazohet tek e sh-
kuara, synon të rrokë një nga
mundësitë e të ardhmes. Edhe
reagimi i Komisionit Europi-
an, mund të konsiderohet poli-
tikisht korrekt, edhe pse në
këndvështrimin tim, i tepërt
dhe i panevojshëm",-nënvizoi
Rama. Reagimin që erdhi nga
Serbia, Kryeministri e quan të
natyrshëm. Kryeministri nuk
e sheh këtë deklaratë të tij
aspak të lidhur me procesin
e negociatave Kosovë-Serbi e
aq më pak të mund të ndikojë
në këtë proces. "Në rastin e
Serbisë, është edhe më e qartë

Haradinaj-Ramës:
Mos shit mend,

s'pranojmë leksione

Kryeministri Ramush
Haradinaj gjatë qën-

drimit në Mitrovicë është
shprehur se i ka thënë
kryeministrit shqiptar Edi
Rama që ai e ndihmon Ko-
sovën vetëm duke e zhvil-
luar Shqipërinë dhe jo
përmes deklaratave. Hara-
dinaj ka thënë se Kosova
nuk ka nevojë për leksione
nga askush. "I kam thënë
Edi Ramës se mund t'i
shesim mend njëri-tjetrit
sa të duam. Edi Rama e ndi-
hmon Kosovën vetëm duke
e zhvilluar Shqipërinë.
Nuk kam qëllim për të hyrë
në debate të panevojshme,
"sepse jemi vëllezër". Por,
duhet ta kuptojnë që Koso-
va ka njerëz, nuk munden
me ardhur me mbajtur le-
ksione. E duam popullin
tonë. Por është me rëndësi
me kryer punët tona",-u
shpreh Haradinaj. Gjatë
qëndrimit në Kosovë me
rastin e 10-vjetorit të Pa-
varësisë, Rama kritikoi
Haradinajn për vonesën në
marrëveshjen me Malin e
Zi për demarkacionin, por
Haradinaj u përgjigj ash-
për duke i thënë që të
shikonte punët në Shqipëri
se boll probleme ka.

Në mjediset e batalionit të Forcave Speciale, u zhvillua
dje, ceremonia përkujtimore e 6 - vjetorit të kapiten

Feti Voglit, i cili humbi jetën 6 vite më parë në Afganistan.
Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, në fjalën e saj u shpreh
se vepra e të rënëve nuk harrohet, por ajo do të kujtohet e
do të respektohet brez pas brezi dhe se do të vlerësohet
edhe në të ardhmen për arritjen e objektivave. "Nga Afgan-
istani në Irak, nga Çadi në Bosnje, nga Kosova në Mali,
nga Adriatiku në Egje dhe kudo që na kërkohet, shembul-
li i Feti Voglit na mëson se detyra dhe përkushtimi për
sigurinë e paqen, i bën ushtarakët tanë të marrin mbi
vete rrezikun e sfidave të përditshme, veçanërisht në mis-
ione", deklaroi ministrja. Sipas ministres Xhaçka, prania
e Shqipërisë në Aleancën e NATO-s dhe përkushtimi ynë,
sikundër e dëshmon edhe shembulli i Feti Voglit, janë
pjesë e vlerave të patjetërsueshme që shoqëritë e vendeve
partnere me ne, besojnë, mbrojnë dhe promovojnë. "Ne si
shqiptarë, këndej dhe andej kufirit, nuk harrojmë për
asnjë moment, se NATO është mburoja më e besueshme
përballë çdo agresioni dhe barbarie që shfaqet pranë dhe
larg vendndodhjes sonë gjeografike. Çmimi sublim i
Kapiten Feti Voglit na tregon se forcat që na kërcënojnë
vlerat, parimet dhe mënyrën tonë të të jetuarit në një
sistem demokratik dhe shoqëri të lirive dhe të drejtave
të njeriut, janë akoma aty, duke e sfiduar çdo ditë mjedi-
sin e sigurisë sonë kolektive",-deklaroi ministrja.

që këto reagime nuk mund
të mungojnë kurrë, sepse Ser-
bia akoma jeton me idenë se
Kosova nuk është e sh-
qiptarëve, Kosova nuk është
e Kosovës, por është një kra-
hinë e Serbisë. Dhe për sa kohë
ata mendojë se Kosova është
një krahinë e Serbisë, mund
të vazhdojnë të flasin". Në një
prononcim edhe për Top
Channel, Rama shpjegoi se
"nuk bëra asnjë deklaratë. Një
fjali e lirë u shkëput nga kon-
teksti dhe kthye në një pro-

gram politik. Në fjalën e atij
rasti, i lejova vetes që të vrapoj
me imagjinatë, se si mund të
jetë 20-vjetori i Pavarësisë së
Kosovës. Është sport ko-
mbëtar, por edhe ndërko-
mbëtar, që shkëputet një fjali
nga konteksti dhe pastaj bëhet
një histori. Por besoj se
askush nuk më ndalon të
imagjinoj. Sa i përket pastaj
artikulimit, se si kjo mund të
ndodhë nga ana legjislative,
imagjinata ime nuk ka sh-
kuar deri aty".

Në parlamentin
e Prishtinës

Kryeministri Edi Rama
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Presidenti i kthen letrën ministrit, 3 mungesat në kërkesën e qeverisë

Pakti me Greqinë, Meta refuzon
Bushatin: Nuk cenoj Kushtetutën
Shqipëria me 13 negociatorë, Greqia vetëm me 4

EKIPET
Ministria e Jashtme i
ka gati emrat e
negociatorëve që do
të jenë përballë 4
negociatorëve të palës
greke. Sipas burimeve
të TCH, pala shqiptare
do të paraqitet me 13
negociatorë, që do t'i
bëhen të ditur edhe
Presidentit deri të
enjten. MEJP po ruan
detajet e diskutimit të
kësaj çështjeje, në
mënyrë që ato të mos
përdoren nga pala
greke.

MEJP: Procesi me Greqinë kërkon
maturi, jo anormalitet që nuk ekziston
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme reagoi

dje, pas letrës së Presidentit të Republikës. "Pro-
cesi i nisur me Greqinë është kompleks, ndaj kërkon
qetësi, maturi, institucionalizëm dhe jo projektimin e
një anormaliteti që nuk ekziston",-u shpreh zëdhënës-
ja e MEJP, Edlira Prendi në reagimin
e saj. "MEPJ po shqyrton letrën e Pres-
identit të Republikës, në përgjigje të
kërkesës së dërguar prej saj, për
lëshimin e autorizimit për fillimin e
negociatave me palën greke për delim-
itimin e hapësirave detare mes dy
vendeve",-thuhet në reagimin e MEJP-
së. "Çështjeve të ngritura nga Presi-
denti i Republikës, Ministria për
Evropën dhe Punët e Jashtme do t'u përgjigjet në rrugë
institucionale. Sikundër, bëri të ditur zëdhënësja, Min-
istri për Evropën dhe Punët e Jashtme është i an-
gazhuar për të vijuar bisedimet e konsultimet e nisu-
ra me Presidentin e Republikës për të gjitha çështjet
me interes për këtë proces",-përfundon reagimi i MEJP.

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta i ka refuzuar
dje, dhënien e "plotfu-

qisë" apo autorizimin për ne-
gociatat me palën greke, Mi-
nistrisë për Evropën dhe
Punët e Jashtme. Në një le-
tër të nisur më parë, si
përgjigje për ministrin Bus-
hati dhe kryeministrin Ra-
ma, presidenti Meta del në
përfundimin se: "Në përpu-
thje me Kushtetutën e Re-
publikës së Shqipërisë,
detyrimeve të vendosura për
zbatim nga Vendimi nr.15,
datë 15.04.2010, të Gjykatës
Kushtetuese, kuadrit të
brendshëm ligjor, akteve
ndërkombëtare ku Shqipë-
ria është palë dhe në interes
parësor shtetëror, përm-
bushja e kritereve, kërke-
save, të parashtruara e të
konstatuara më sipër, për-
bën domosdoshmëri kush-
tetuese për marrjen e ven-
dimit për pajisjen me Autor-
izim për Plotfuqi, të kërkuar
me shkresën nr. 2428 prot,
datë 13.02.2018". në një letër-
përgjigje për Bushatin, Me-
ta rendit 3 detaje që i mun-
gojnë kërkesës së dërguar
nga ministri. "Nga shqyrti-
mi i kërkesës së paraqitur,
për autorizim negociatash
me palën greke, konstatohet
se; Kërkesa nuk përkufizon
qartë objektin e negociatave
për të cilin kërkohet Autor-
izim për Plotfuqi",-thuhet në
letër. "Së pari, duhet eviden-
tuar se kjo kërkesë është e
përbërë gjithsej nga një
kërkesë e vetme (gjithsej 4 -
fletë) dhe nuk përmban asn-
jë dokument shoqërues apo
shpjegues bashkëlidhur",-
shprehet Meta, sipas të cilit
në këtë kërkesë nuk speci-
fikohet as  titulli i marrëve-
shjes dhe objekti konkret
për të cilin shteti shqiptar
kërkon të hyjë në negociata
zyrtare me shtetin grek.
"Vetëm duke përcaktuar ob-
jektin e saktë të negocimit,
grupi negociator legjitimo-
het për të zhvilluar disku-
time brenda objektit të tij",-
shprehet kreu i shtetit. Meta
ka kërkuar që aty të përfshi-
heshin bashkëlidhur edhe
hartat analoge dixhitale, si
instrumente negociuese
teknike parësore që pasqy-
rojnë realitetin gjeografik të
hapësirës që delimitohet. Si-
pas Metës janë të paqartë el-
ementet konkrete të objek-
tit të negocimit. Ndaj më tej,
Meta i kërkon Bushatit që
veç dokumenteve shoqëru-
ese, në to të jenë përfshirë
edhe informacioni shterues
dhe minutat e diskutimeve
eksploratore me palën greke
si dhe në mënyrë të veçantë
analiza e brendshme e bërë
nga Ministria e Punëve të
Jashtme lidhur me këtë çësh-
tje, si dhe personat dhe funk-
sionet e tyre, që e kanë kry-
er këtë analizë". Sa i takon
grupit negociator, Meta
thotë se ai duhet të përfaqë-
sojë ekspertizën më të thel-
luar dhe më të mirë profesio-

nale në të gjitha fushat.
"Kërkesa për pajisjen me
autorizim, duhet të shoqëro-
het detyrimisht me listën
nominale të emrave konkret
përbërjes të grupit negocia-
tor, shoqëruar me CV për-
katëse, që do të krijonte
mundësinë e vlerësimit të
përmbushjes së kritereve të
integritetit moral dhe profe-
sional që krijojnë besimin
tek Presidenti i Republikës,
për t'i dhënë besimin që ta
përfaqësojnë atë në këto ne-
gociata",-kërkon Meta. Ai
shprehet se nuk ka informa-
cion nëse ka pasur ekspert-
izë të jashtme dhe nëse syno-
het të merret një e tillë gjatë
procesit të negocimit për këtë
marrëveshje. Dhe si kërkesë
të fundit, Meta i drejton Bus-
hatit ta informojë në lidhje
me çështjen e standardeve
dhe metodologjisë të përdor-
shme për negocim që ka
lidhje me barazlargësinë.
"Saktësimi i hapësirës kon-
krete detare të përdorimit të
parimit të "Ekitesë", është
thelbësor për arritjen e një
marrëveshje të drejtë siç ka
arsyetuar Gjykata Kush-
tetuese në vendimin e saj
nr.15/2010", u shpreh Meta
në letër.
KONFERENCAKONFERENCAKONFERENCAKONFERENCAKONFERENCA

Në një dalje për mediat,
më pas, Presidenti Meta tha
se publikimin e saj e kishte
bërë pa dëshirë, por për të
qartësuar opinionin. Ai
theksoi mbështetjen e tij për
një zgjidhje të drejtë të kësaj
marrëveshjeje, ndërsa sak-
tësoi se "sjellja dhe kon-
tributi i Presidentit të Re-
publikës ndaj kësaj çështje-
je do të jetë e bazuar vetëm
mbi Kushtetutën e Repub-
likës së Shqipërisë dhe ven-
dimin e Gjykatës Kush-
tetuese". Pas takimeve kon-
sultative që ka pasur me ish-
presidentë, por edhe me

opozitën, Meta tha se "qën-
drimi i opozitës ose i për-
faqësuesit ka qenë që, kjo
çështje duhet të zgjidhet në
Gjykatën Ndërkombëtare
në mirëkuptim midis palëve.
Sigurisht që kjo është një
mundësi. Ndërkohë që,
sikurse jeni në dijeni, qever-
ia ka synuar dhe synon që
kjo çështje të zgjidhet
përsëri përmes negociat-
ave".  "Njëkohësisht respek-
toj qëndrimin dhe inicia-
tivën e qeverisë për t'i dhënë
një zgjidhje përfundimtare
kësaj çështjeje përmes nego-
ciatave të reja, por më duhet
të theksoj se për këtë çësh-
tje ka një vendim të posaçëm
të Gjykatës Kushtetuese, e
cila është një 'vijë e kuqe' për
të gjithë, duke filluar nga
Presidenti i Republikës. Në
këtë drejtim, është detyra e
Presidentit që të respektojë

këtë vendim të Gjykatës
Kushtetuese, sepse Presi-
denti është betuar për
mbrojtjen e Kushtetutës",-
tha Meta. "Presidenti nuk
ka nevojë të caktojë një njeri
aty, sepse të gjithë ata që do
të marrin këtë besim, sepse
qoftë autorizimi, qoftë plot-
fuqia është delegim i besim-
it të Presidentit të Repub-
likës në emër të shtetit për
të bërë një marrëveshje ndër-
shtetërore. Të gjithë ata janë
njerëz të besuar të shtetit
dhe të Presidentit të Repub-
likës. Por, Presidenti nuk
mundet kurrsesi të firmosë
një letër të bardhë dhe
njëkohësisht edhe me disa
probleme, të cilat kanë
nevojë të saktësohen sipas
vendimit të Gjykatës Kush-
tetuese sikurse është bërë
tashmë publike dhe letra
dhe përgjigja që Institucio-

ni i Presidentit i ka dërguar
Ministrisë për Evropën dhe
Punët e Jashtme",-u shpreh
Meta. "Qëllimi i Presidentit
nuk është të bëjë lojë politike
në marrëdhëniet me fqinjët.
Presidenti nuk mund të vihet
para fakteve të kryera. Pres-
identi nuk mund të reagojë
në fund në rast se kjo mar-
rëveshje nuk i plotëson këto
kushte, sepse do të thotë që
nuk e ka bërë detyrën e tij
dhe më pas të thotë se nuk
jep besimin që të nënshkru-
het marrëveshja, sepse do të
kontribuonte për thellimin e
krizës dhe jo për zgjidhjen e
problemit",-u shpreh më tej,
kreu i shtetit. "Presidenti
s'mund të anashkalojë asnjë
moment. Nuk mund të
bëhem pjesë e asnjë cenimi të
Kushtetutës, të vendimit të
Gjykatës Kushtetuese, të as-
një bashkëfajësie, qoftë edhe
padashje", tha Meta. I pyetur
nëse ndihet nën presion se
qëndrimi i tij mund të shtyjë
në kohë arritjen e mar-
rëveshjes, që synohet të nën-
shkruhet nga Kryeministri
Rama dhe homologu i tij grek
Tsipras, gjatë vizitës së këtij
të fundit në pranverë, Meta
tha: "I uroj suksese gjatë viz-
itës së paralajmëruar nga
mediat në Korçë dhe Sh-
qipëri, por axhenda e cilitdo
personalitet të nderuar nuk
mund të më imponojë mua që
të mos përmbush detyrimet
e mia". Meta tha se me Bush-
atin do të ketë vetëm bash-
këpunim zyrtar. "Unë jam i
qetë. Jam i duruar. Jam kon-
struktiv",-tha Meta. Ai tha se
nëse qeverisë apo max-
horancës nuk i duket i përsh-
tatshëm qëndrimi i tij "ka të
drejtë të bëjë votat dhe të bëjë
një ndryshim të normës
kushtetuese për të përjash-
tuar Presidentin nga përgje-
gjësia e tij kushtetuese për
një marrëveshje të tillë".

Darina Tanushi

Shoqata "Çamëria",
në protestë të

shtunën, për paktin
detar me Greqinë

Shoqata "Çamëria" u
bën thirrje të gjithë sh-

qiptarëve të bashkohen në
protestën që organizohet
këtë të shtunë, ora 12:00,
përpara Rrugës së Ambas-
adave në Tiranë. "Çështja
Çame, marrëveshja e detit,
varrezat e shqiptarëve që
kanë rënë prej gjenocidit në
Greqi dhe ruajtja e identi-
tetit tonë kombëtar, shpik-
ja e minoritetit në zonat
thelbësisht shqiptare si Hi-
mara, duhet t'i bashkojnë të
gjithë shqiptarët, pavarë-
sisht qëndrimeve të klasës
politike",-deklaroi dje,
nënkryetari i Shoqatës
"Çamëria" Dritan Sejko.
"Ne jemi për një mar-
rëveshje të drejtë e që zgji-
dhin e qetësojnë problemet,
e jo  që krijon probleme më
të mëdha. Turpi do t'i mbu-
lojë ata që mendojnë se
mund të bëjnë marrëveshje
për emrin e Çamërisë, apo
që mendojnë se mund të
bëjnë një marrëveshje pa
reciprocitet, duke cenuar in-
teresat kombëtare me mar-
rëveshjen e detit, për kufijtë
tokësorë, për ligjin e luftës,
siç bën me ligjin për to-
ponimet, me ligjin për mi-
noritetet, apo me mar-
rëveshjen e turpshme për
varrezat, duke harruar që
të paktën për palën sh-
qiptare të vdekurit në tokën
e tyre në Çamëri të kishin
të njëjtën vlerë si ushtarët
pushtues grekë",-tha Sejko.
Sipas tij, "Çamëria nuk ne-
gociohet as nga ju e as nga
shtetarët e përkohshëm,
sepse Çamëria, deti, tokën,
varret, kufijtë dhe Sh-
qipëria, nuk janë pronë e
asnjë qeverie. Ato janë ama-
net, janë identiteti ynë, e ne
me dinjitet kemi veç një
mundësi t'ia  lemë brezave".

Presidenti i Republikës, Ilir Meta
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VETINGU
DEBATI

Deputetët e PD-së në
Komisionin e Ligjeve
dhe të Sigurisë propo-

zuan dje disa ndryshime në
ligjin e vetingut në polici, por
që u rrëzuan nga shumica me
6 vota pro dhe 10 kundër. PD
propozoi 3 ndryshime: min-
istri i Brendshëm, shefi i tij i
kabinetit dhe zëvendësmin-
istrat të jenë subjekt i
vetingut sipas të njëjtave kri-
tere për trupën e policisë.
Organet e vetingut të jenë
jopolitike dhe jo nën varës-
inë e Ministrisë së Brendsh-
me apo qeverisë, siç parash-
ikohet në draft. Shtrija nga
5-10 vjet e vetingut për ndal-
imin e përfshirjes së policëve
në aktivitete politike. Në
draftin aktual është vetëm 3
vjet. Pikërisht një ndër kër-
kesat e opozitës ishte dhe
përfshirja e ministrit të
Brendshëm në veting, por
mazhoranca e rrëzoi këtë.
"Nëse bëhet fjalë që të veto-
hem unë si politikan, unë
vetohem sot si të gjithë poli-
tikanët e tjerë, përfshirë
edhe ju që jeni në tavolinë",
tha z.Xhafaj. Kjo deklaratë e
tri ditëve më parë e ministrit
të Brendshëm bëri që opozi-
ta të kërkonte që i pari që të
kalojë në kontroll në zba-
timin e ligjit të vetingut në
polici të jetë ministri i
Brendshëm, Fatmir Xhafaj,
pa pasur nevojë që të bëhet
një ligj i ri. Por, shumica nuk
ra dakord me këto propoz-
ime dhe miratoi e vetme draf-
tin e vetingut në polici. "Nuk
ka asnjë arsye pse ekipi drej-
tues i ministrisë t'i trembet
vetingut. Pasi të kalojë vetin-
gun ekipi drejtues, sigurisht
që ky veting zbret tek drejto-
ria e policisë", deklaroi
z.Noka. Kurse sipas demo-
kratit tjetër Alibeaj: "Është
autoritet i Policisë së Shtetit,
për këtë arsye duhet të përf-
shihet në procesin e vetin-
gut, jo si autoritet politik.
Vendoset këtu dhe i hap
rrugën pastaj vetingut të
çfarëdolloj politikani të çfarë-
do lloj natyre dhe peshe".
Opozita kërkoi po ashtu që
organet e vetingut të jenë jo-
politike dhe jo nën varësinë
e Ministrisë së Brendshme

Përfshirja e policisë në politikë, PD: Shtrirja nga 5-10 vite e vetingut

Ligji kalon me votat e PS, Xhafaj
nuk do i nënshtrohet vetingut
Alibeaj: Organet e vetingut të jenë jopolitike

Valentina Madani

apo qeverisë. Alibeaj tha se
ky ligj është farsë dhe nuk
sjell asgjë të re. "Pasagjerët
e 'Audi'-t 003GB nuk mund
të bëjnë vetingun e policëve,
nuk mund ta bëjë Saimir Ta-
hiri, Elona Gjebrea, Nezar
Seiti dhe Fatmir Xhafaj", u

shpreh z.Alibeaj. Pavarë-
sisht një numri të madh
amendamentesh, mazho-
ranca refuzoi opozitën,
duke e miratuar draftin që
pritet të kalojë në Kuvend të
enjten. Janë rreth 15 mijë
punonjës të Policisë së Sh-

tetit, Gardës së Republikës
dhe Shërbimit të Çështjeve
të Brendshme që do të
kalojnë në sitë në tre kompo-
nentë kryesorë: vlerësimin e
pasurisë, kontrollin e fig-
urës dhe vlerësimin e aftë-
sive profesionale.

PD-ja dorëzoi dje në Ku
vend kërkesën për mo-

cion me debat me kryemi-
nistrin Edi Rama për
heqjen nga skema e ndih-
mës ekonomike të më
shumë se 20 mijë familjeve
të varfra në të gjithë ven-
din. Në kërkesën e Partisë
Demokratike theksohet se
përjashtimi është abuziv, i
bërë në procedura aspak
transparente, në tejkalim
të përcaktimeve ligjore
dhe me shumë gjasë, në
kushtet e ndjekjes penale.
PD e kërkon debatin me
kryeministrin për këtë
çështje që në seancën e së
enjtes, sepse nga kontaktet
direkte, qindra kryefamil-
jarë kanë pohuar se nuk
kanë para për bukë në kup-
timin e parë të fjalës. "Situ-
ata e verifikuar deri më
tani është shkaktuar prej
papërgjegjshmërisë së
qeverisë dhe ka rënduar
gjendjen e këtyre familjeve
në kufijtë e një drame njerë-
zore dhe të një emergjence

LSI voton pro vetingut të
policisë, por me një kusht
LSI do të propozojë një sërë amendamentesh për pro

jektligjin e vetingut të policisë. Propozimet do të jenë
në ditët në vijim, ndërsa kreu i grupit parlamentar të
LSI-së, Petrit Vasili tha se këto kanë për qëllim evitimin
e kapjes nga qeveria të këtij procesi. Nëse mazhoranca
nuk pranon amendimet, atëherë LSI deklaroi hapur
votën kundër. "LSI ka përgatitur një seri amenda-
mentesh që kanë të bëjnë me rritjen e integritetit dhe
evitimin e kapjes nga qeveria. Ky besoj se është një shans
i madh për mazhorancën, që i jepet mundësia e reflek-
timit, nëse do vërtet ta çlirojë policinë nga të inkriminu-
arit. Nëse do të ketë reflektim të mazhorancës ndaj kë-
tyre amendamenteve që kanë të bëjnë me thelbin e be-
sueshmërisë së ligjit në zbatimin e tij, ne nuk kemi asn-
jë paragjykim. Në të kundërt, një proces i tillë fiktiv dhe
preferencial nuk mund ta votëbesojmë, tha z.Vasili.

Kryesia e PS-së, Balla: Zgjedhje të
reja në 9 bashki, gati për zgjedhje

Kryesia e Partisë Socialiste vendosi mbrëmë të bëjë
nga e para zgjedhjet për strukturat e degës së

Kukësit, pas problemeve që ndodhën atje. Tri ditë më
parë disa socialistë hynë në grevë urie pas pakënaqë-
sive të shkaktuara nga vendimi për të hequr Mimi Kod-
helin si të deleguar në Kukës dhe zëvendësimin me Safet
Gjicin. Deputeti socialist, Ilir Beqaj tha pas mbledhjes
së kryesisë se do të ketë zgjedhje në këtë degë nga marsi
deri në maj. Sekretari i përgjithshëm i PS-së, Taulant
Balla tha se u bë një analizë e
ecurisë së deritanishme të pro-
cesit të ristrukturimit të partisë
në bashkinë Kukës. Sipas Ballës,
do të krijohet "një asamble të re
socialiste në Kukës sipas disa pa-
rimeve, sepse u vërejtën disa
problematika që kanë të bëjnë
me barazinë gjinore, me nivelin
e atyre që plotësojnë nivelet e
Arsimit të Lartë në drejtimin e
njësive administrative, pra
Këshillave Socialistë apo Organizatave Socialiste, me
qëllim që partia më e madhe e të gjithë shqiptarëve të jetë
e strukturuar ashtu siç duhet edhe në një qark apo një
bashki ku, duhet t'ju them që, në rezultatet e Partisë So-
cialiste në bashkinë Kukës, në zgjedhjet e 2017 ka qenë
një rezultat shumë i mirë". Ai lajmëroi edhe masa përjas-
htimore për disa nga anëtarët e PS-së atje. Sipas Ballës,
do të ketë një proces zgjedhor për 9 bashki socialiste, për
të cilat janë miratuar edhe kandidaturat për kryetarë.

kombëtare, pasi ndihma
ekonomike është e vetmja
mundësi mbijetese për ta", -
thuhet në kërkesën e PD-së.
Partia Demokratike e cilëson
kriminal dhe të papërgje-
gjshëm aktin e përjashtimit
të mbi 20 mijë familjeve në
nevojë, duke i lënë në mëshi-
rën e fatit, pa u dhënë asnjë

sqarim dhe duke u hequr të
drejtën kushtetuese, të për-
caktuar në nenin 52. Aty
thuhet se, "kushdo kur
mbetet pa punë për shkaqe
të pavarura nga vullneti i
tij dhe kur nuk ka mjete të
tjera jetese, ka të drejtën e
ndihmës në kushtet e
parashikuara me ligj".

Kërkesa për mocionin me debat me Ramën

Ndihma ekonomike, PD: Rama
përjashtim selektiv të shqiptarëve

GRIDA DUMA
Deputetja e PD-së,
Grida Duma publikoi
dje përgjigjen e
qeverisë, e cila ishte
jashtë afatit ligjor, ku
renditen kriteret por jo
pikët, siç kërkohej në
shkresën e 31 janarit.
Ajo theksoi se
familjet në nevojë jo
vetëm përjashtohen
nga ndihma sociale,
por as nuk marrin
ndonjë sqarim mbi
këtë fenomen.

PROPOZIMET
PD propozoi 3
ndryshime: ministri i
Brendshëm, shefi i tij
i kabinetit dhe
zëvendësministrat të
jenë subjekt i
vetingut sipas të
njëjtave kritere për
trupën e policisë.
Organet e vetingut të
jenë jopolitike dhe jo
nën varësinë e
Ministrisë së
Brendshme apo
qeverisë, siç para-
shikohet në draft.
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Në përkujtim të 27-vje
torit të rrëzimit të
bustit të ish-dikta-

torit Enver Hoxha, ish-
kryeministri Sali Berisha
risolli dje në kujtesë ngjar-
jet e asaj kohe, të cilat kul-
muan në 20 shkurt. Sipas
liderit historik të PD-së, mi-
sioni i asaj kohe ishte rrëzi-
mi i kultit të Enver Hoxhës,
që vazhdonte edhe pas vde-
kjes së tij. Për të rrëfyer ng-
jarjet e 27 viteve më parë të
rrëzimit të shtatores së ish-
diktatorit Enver Hoxha dhe
krijimit të Partisë Demokra-
tike, që një nga kërkesat e
asaj kohe kishte përballjen
me kultin e ish-udhëheqësit
komunist, në konferencën
"Ju flet radio", ndër refer-
uesit kryesorë dhe dëshmi-
tarë i kohës ishte ish-kryem-
inistri Sali Berisha. "E kam
menduar 1000 herë, s'mund
ta krahasosh me asgjë tjetër,
vetëm me një forcë njerëzore
nukleare", u shpreh z.Beri-
sha. Ish-kryeministri rendi-
ti me fakte përpjekjen e Par-
tisë Demokratike për të ven-
dosur demokracinë përballë
pushtetit të egër të Ramiz
Alisë, i cili nxori një dekret
për zhdukjen e saj. "Manipu-
luan njerëzit dhe i vërsulën
drejt Bllokut, pasi e kishte
zbrazur Bllokun. Nexhmien
e kishte dërguar në Dajt.
Këta të tjerët, përfshi edhe
Edi Ramën, në bunkerin që
ndërtoi për Enver Hoxhën,
në Zall-Herr", tha z.Berisha.
Edhe pas më shumë se dy
dekadash të rrëzimit të dik-
taturës komuniste, ish-
kryeministri u shpreh: "Ko-
munizmi ka rënë, por e
vërteta është që kjo peri-
udhë dëshmon qartësisht se
mbetjet e tij janë supertok-
sike". Berisha solli në vë-
mendje episode të asaj dite,
kur tha se PD luajti një rol
kryesor në ndalimin e gjak-
derdhjes, duke evidentuar
edhe një rast konkret. "Ner-
itan Ceka shpëtoi aty një
gjakderdhje të madhe, duke
marrë vajzën e vet 2 vjeçe në
krahë, duke bërë pak a
shumë betimin e Azem Haj-
darit kur tha se 'Unë lë peng
fëmijët e mi'. Edhe Neritani
tha për vajzën e tij dhe
njerëzit e dëgjuan", tha
z.Berisha. Zhvillimet e 1991-
shit erdhën përmes kujti-
meve të gazetarëve që puno-
nin për agjencitë më të
rëndësishme të huaja në atë
kohë nën drejtimin e gaze-
tarit Blendi Fevziu. Një nga
dy të huajt që u gjenden në
Tiranë ishte edhe Franz
Gustincich, gazetar i pavar-
ur nga Italia. Në "Ju flet
Radio" zhvilluar nga Insti-
tuti i Studimit të Krimeve
dhe Pasojave të Komunizmit
dhe fondacioni "Konrad
Adenauer" u fol edhe për
qasjen që duhet të ketë shte-

ti ndaj historisë së komu-
nizmit. Edhe kreu i PD-së,
Lulzim Basha, kujtoi dje
ditën e rrëzimit të regjimit
komunist me anë të një
postimi në rrjetin social "Fa-
cebook". Regjimin komunist
ai e quan "mizor" dhe sh-
typës. Pasi bën një përsh-
krim të ngjarjes së rrëzimit
të statujës së Enver Hoxhës,
nuk lë pa përmendur faktin
që Shqipëria ka nevojë të rrë-
zojë atë që ai quan "diktatu-
ra e Ramës".  "27 vjet më parë,
si në këtë orë, në Tiranë të

shtënat e armëve në ish-
Bllok ishin grahmat e fundit
të një regjimi mizor përballë
qytetarëve të etur për liri dhe
dinjitet! Tanket që dolën në
rrugë, mijëra forca policore
bashkë me Sigurimin e Sh-
tetit nuk mundën të ndalin
rrëzimin e simbolit të së
keqes 45-vjeçare, të monu-
mentit të diktatorit Enver
Hoxha. Pas 27 vjetësh,
shumë gjëra nuk kanë sh-
kuar si duhet dhe akoma
nuk jemi në destinacionin
tonë final, Bashkimin Eu-

ropian. Por, jam i bindur që
së bashku do t'ia dalim sër-
ish të çlirohemi nga e keqja e
re që ka mbërthyer vendin.
Poshtë fasadës së propagan-
dës së Edi Ramës fshihet dik-
tatura e re e krimit në
qeveri, diktatura e korrup-
sionit dhe diktatura e
varfërisë! Si dita që ndryshoi
historinë për shqiptarët, 20
shkurti 1991, është ylli ynë
polar se kur shqiptarët bash-
kohen kundër së keqes, nuk
ka forcë që t'i ndalë!", shk-
ruan z.Basha në 'FB'.

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi

përkujtoi dje 27- vjetorin e
shembjes së regjimit ko-
munist. Përmes një me-
sazhi në faqen e saj në "Fa-
cebook", Kryemadhi thek-
soi se 20 shkurti do të kuj-
tohet gjithmonë si qën-
dresa dhe kulmi i revoltës
të një populli. Mes të
tjerash, ajo pohoi se edhe
sot diktatorët po mbajnë
ende peng Shqipërinë me
papërgjegjshmërinë me të
cilën qeverisin. "27 vjet më
parë, shqiptarët rrëzuan
simbolet e diktaturës,
duke treguar forcë dhe
kurajë përballë një regji-
mi, që në ditët e fundit tre-
goi anën më të egër të tij.
20 shkurti do të kujtohet
gjithmonë si qëndresa dhe
kulmi i revoltës të një pop-
ulli, që për dekada u për-
ball me padrejtësi dhe
dhunë shtetërore. Sot, 27
vjet më pas, shpresat e
mijëra shqiptarëve që

dolën në shesh për rrëzimin
e bustit të diktatorit janë
ende të paplotësuara, sepse
diktatorët e 'vegjël' që na
qeverisin kanë ende model
atë që shkatërroi Shqipërinë
për 50 vjet me radhë. Janë
këta diktatorë që sot po
mbajnë ende peng Sh-
qipërinë me papërgjegjsh-
mërinë me të cilën qeveri-

sin", tha zj.Kryemadhi.
Ndaj sipas saj, më shumë
se kurrë kujtesa për atë
ditë të shënuar dhe qever-
isja banditeske janë sh-
tysa më e madhe për të
gjithë ne që të rrëzojmë
diktatorët e vegjël, që çdo
ditë e më shumë po na im-
ponohen me modelet e tyre
të shëmtuara.

PATOZI

2 gënjeshtrat
e mëdha që
na largojnë

nga BE
Ish-deputeti i PD-së,

Astrit Patozi dje u bë
nostalgjik, ndërsa risol-
li në vëmendje vitin
1991. Përmes një me-
sazhi në faqen e tij të
"Facebook"-ut, Patozi
me ironi thekson se në
atë kohë nuk mund ta
dinte se sot do të ishin
në mëshirë të "Rilindjes"
dhe "Republikës së Re".
"Atëherë kur nuk mu-
nd ta dinim… Një kuj-
tim i bukur në vitin e
largët 1991. Me një grup
studentësh dhe peda-
gogësh nga Kavaja, pje-
sëmarrës të grevës së
urisë, që kulmoi më 20
shkurt me rrëzimin dhe
heqjen zvarrë të bustit
të diktatorit. Atëherë,
kur askush nuk mund
ta dinte dhe as nuk
mund ta merrte dot me
mend se pas 27 vjetësh
do të ishim në mëshirën
e 'Rilindjes' dhe të 'Re-
publikës së Re', dy gën-
je-shtrave të mëdha, që
të marra së bashku, e
largojnë sot pothuajse
po aq sa në atë kohë Sh-
qipërinë nga Europa",
shkruan Patozi në 'FB'.

Tabaku: Sot kemi
ministra që e kanë
nderuar diktatorin
Për deputeten e PD-së,

Jorida Tabaku, në ditët
e sotme jetojnë ende ikonat
e regjimit, ministra që e
kanë nderuar diktatorin,
deputetë që nderojnë krimi-
nelë. "Sot është dita në të
cilën shqiptarët mundën të
shkëpusnin vargonjtë e
diktaturës nga duart e bur-
gosura dhe dhunuara për 5
dekada. Pakkush që ka për-
jetuar 20 shkurtin 1991
mund ta harrojë gëzimin
dhe lotët e lumturisë në
sytë e atyre që kishin ëndër-
ruar rrëzimin e diktaturës.
Por, ndonëse statuja e regji-
mit është rrëzuar, totemet
dhe ikonat e tij brenda sho-
qërisë sonë jetojnë ende.
Ministra që kanë nderuar
diktatorin, deputetë që
ende nderojnë kriminelë pa
brerje ndërgjegje, relativ-
istë që justifikojnë të djesh-
men dhe sofistë që bara-
zojnë të djeshmen me sot.
Ne sot duhet të luftojmë për
të mos harruar 20 shkurtin
1991 dhe mbi të gjitha, për
të mposhtur njeriun e ri so-
cialist. Ne sot duhet të
përkujtojmë me krenari
shkurtin e 27 viteve më
parë dhe të ndërtojmë të
ardhmen e vendit duke
mos harruar të shkuarën",
tha zj.Tabaku.

JOZEFINA
TOPALLI
Ish-kryetarja e
Kuvendit, Jozefina
Topalli për 27-
vjetorin e rrëzimit
të bustit të
diktatorit Enver
Hoxha. Në një
postim në rrjetet
sociale, ajo
shkruan se, "edhe
pas 27 vitesh
vendi, vijon të jetë
pa qeverisje dhe
pa opozitë".

27 vite nga rënia e regjimit, Basha: Të çlirohemi nga diktatura e Ramës

Greva, Berisha: PD shmangu
gjakderdhjen në 20 shkurt 1991
"Mbetjet komuniste janë toksike"

Valentina Madani
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"Shpresat e asaj dite, ende të paplotësuara"

Rrëzimi i bustit të diktatorit, Kryemadhi: Sot
diktatorët po mbajnë peng Shqipërinë

DIKTATURA
"27 vjet më parë,
shqiptarët rrëzuan
simbolet e diktaturës,
duke treguar forcë dhe
kurajë përballë një
regjimi, që në ditët e
fundit tregoi anën më të
egër të tij. 20 shkurti do
të kujtohet gjithmonë si
qëndresa dhe kulmi i
revoltës të një populli,
që për dekada u përball
me padrejtësi dhe
dhunë shtetërore.

Ish-kryeministri Sali Berisha
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Kreu i qeverisë, Edi
Rama ka garantuar

transparencë dhe drejtësi
në marrëdhëniet mes qever-
isë dhe investitorëve të huaj
gjatë nënshkrimit të mar-
rëveshjes me SHELL për
bllokun katër, ku parash-
ikohen 42.4 mln euro inves-
time në 7 vite për nxjerrjen
e naftës. Kryeministri Edi
Rama u shpreh se Sh-
qipëria është një vend që
ofron transparencë dhe ga-
ranton drejtësi. "Shqipëria
sot në raport me të sh-
kuarën garanton qartësi,
transparencë dhe drejtësi
në marrëdhëniet mes qever-
isë dhe investitorëve të
huaj. Prania e një ko-
mpanie si 'SHELL' përbën
një arsye më shumë për ko-
mpanitë e tjera për ta parë
Shqipërinë jo sikur shkru-
het në mediat të ndryshme
në Europë, apo sikur e
dëshirojnë forca të ndry-

NJOFTIMI
Në janar të këtij viti kompania 'SHELL' njoftoi nisjen e
operacionit për pusin 'Shpiragu 4', i cili klasifikohet si
një pus i thellë dhe është pusi i katërt që shpohet nga
kompania "SHELL Upstream Albania", pas atyre
'Shpiragu-2', 'Molishti-1' dhe 'Shpiragu-3'. Për të
ardhur deri tek shpimi i pusit, kompania ka kryer më
parë një volum punimesh sizmike dhe një sërë
studimesh përgjithësuese gjeologjike.



Arrihet marrëveshja me 'SHELL', 42.4 mln euro investime

Rama: Qeveria u garanton
transparencë investitorëve të huaj

shme që janë kundër BE, por
si një vend që përderisa in-
veston 'SHELL', mund të in-
vestojë kushdo. Këtë vit
bëhen 100 vite nga zbulimi i
parë i rezervave të naftës në
Shqipëri në vitin 1918", tha
kryeministri. Rama theksoi

se kompania 'SHELL' do të
nisë kërkimin në Bllokun 4
dhe vijon programin e zbu-
limit të naftës, mbi bazën e
pritshmërive të larta që janë
krijuar nga kërkimet e der-
itanishme në Blloqet 2 dhe 3.
Ministria e Energjetikes dhe

kompania 'SHELL' ranë da-
kord për firmosjen e mar-
rëveshjes për shfrytëzimin e
zonës naftëmbajtëse në
zonën katër, pas dy vitesh ne-
gociatash. Pas firmosjes,
marrëveshja me ndarje pro-
dhimi për Bllokun 4 në tokë
do të përcillet për miratim në
Këshillin e Ministrave dhe
parashikon të realizojë inves-
time rreth 42 milionë euro në
7 vitet e ardhshme. Blloku
katër ndodhet në zonën e
Dumresë. Kërkimi i naftës në
këtë bllok do të kryhet në 3-
faza. Gjatë fazës së parë, e cila
do të zgjasë 3 vjet do të kry-
hen 125 km punime sizmike
2D dhe ripërpunim i 125 km

profileve sizmike 2D. An-
gazhimi financiar minimal
për fazën e parë shkon në
rreth 8.5 milionë USD. 0Faza
e Dytë do të zgjasë 2 vjet.
Gjatë kësaj faze do të kryhen
300 km punime sizmike 2D
dhe ripërpunim i 200 km pro-
fileve sizmike 2D. Gjatë kësaj
faze është opsional shpimi i
një pusi kërkimi me thellësi
3000 m. Angazhimi financiar
minimal për fazën e dytë sh-

kon në rreth 20 milionë USD.
Faza e tretë do të zgjasë 2 vjet.
Gjatë kësaj faze do të kryhet
shpimi i një pusi kërkimi me
thellësi minimale 3000 m dhe
angazhimi financiar mini-
mal për këtë fazë arrin në 14
milionë USD. Kohëzgjatja e
kontratës për rastin, nëse do
të kemi një zbulim të ri, pra
periudha e zhvillim-prodhim-
it, do të jetë deri në 25 vite me
të drejtë zgjatje.

Të ardhurat nga ko
mpensimi për ish-pr
onarët dhe ish-të

përndjekurit, kalimi i së
drejtës së pronësisë mbi
tokën bujqësore, kontributi
i bërë nga çdo anëtar i një
fondi të pensionit vullnetar
deri në masën e përcaktuar
në ligjin për fondet e pen-
sionit vullnetar janë disa
nga të ardhurat që janë për-
jashtuar nga tatimi. Drejto-
ria e Përgjithshme e Tati-
meve ka përgatitur një man-
ual, ku ka përfshirë të ardhu-
rat e tatueshme dhe të ardhu-
rat e patatueshme për t'u
ardhur në ndihmë të gjithë
tatimpaguesve. Sipas manu-
alit, mësohet se të ardhurat e
tatueshme janë pagat dhe
shpërblimet e tjera në lidhje
me marrëdhëniet aktuale të
punës. Përjashtohen të
ardhurat nga pagat dhe
shpërblimet për marrëdhëni-
et e punës të zyrtarëve të kon-
sullatave, diplomatët, ose
funksionarë të ngjashëm të
vendeve të tjera, si dhe të or-
ganizatave ndërkombëtare, të
cilët gjatë kryerjes së funk-
sioneve të tyre zyrtare në Re-
publikën e Shqipërisë, në për-
puthje me konventat ose

Ornela Manjani

marrëveshjet ndërkombëtare
të nënshkruara, ose të pran-
uara nga Republika e Sh-
qipërisë apo qeveria sh-
qiptare kanë statusin e diplo-
matit. Sipas 'Tatimeve', nuk u
nënshtrohen përjashtimeve
të këtij paragrafi individët,
shqiptarë apo të huaj, të cilët
nuk gëzojnë statusin e diplo-
matit, të njohur nga konven-
ta apo marrëveshjet ndërko-
mbëtare për këtë qëllim; të

ardhurat që rrjedhin nga fiti-
mi i ortakut apo i aksionerit
në shoqërinë tregtare; të
ardhurat nga interesat ban-
kare apo ato të përfituara nga
letrat me vlerë, me përjash-
tim të interesave të marra
nga bonot e thesarit ose
letra të tjera me vlerë të
qeverisë të emetuara para
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Në listën e të ardhurave të
tatueshme janë të ardhurat

që rrjedhin nga e drejta e
autorit dhe pronësia intele-
ktuale dhe të ardhurat nga
enfiteoza, huaja dhe qiratë,
me përjashtim të rasteve
kur të ardhurat janë reali-
zuar nga zhvillimi i një vep-
rimtarie tregtare, në kuptim
të legjislacionit tregtar.
Edhe të ardhurat nga kali-
mi i së drejtës së pronësisë
mbi pasuritë e paluajtshme
dhe të ardhurat e individëve
nga lojërat e fati dhe kazi-
notë janë të tatueshme.
Gjithashtu, i nënshtrohen
tatimit të ardhurat e reali-
zuara nga diferenca ndërm-
jet çmimit të shitjes dhe
çmimit te blerjes së kuotave
ose aksioneve, që një ortak
ose aksioner zotëron dhe ia
shet një personi tjetër dhe të
ardhura të tjera, të reali-
zuara nga individë rezidentë
ose nga persona jorezidentë,
por me burim në Republikën
e Shqipërisë. Të ardhurat në
formë monetare për shtimin
e kapitalit me burime nga
jashtë shoqërisë, që nuk janë
të tatuara më parë, ndërko-
hë që kanë qenë objekt tati-
mi dhe që nuk janë të sho-
qëruara me dokumente zyr-
tare, që vërtetojnë origjinën
e këtyre të ardhurave. Proce-
durat përcaktohen me udhë-
zim të Ministrit të Finan-
cave dhe janë subjekt tatimi.

TË ARDHURA TË PATATUESHME

Përjashtohen nga tatimi pagesat e kompensimit për ish-pronarët dhe ish-të përndjekurit

'Tatimet': 12 llojet e të ardhurave që nuk tatohen
E ardhur e patatueshme, kalimi i së drejtës së pronësisë mbi tokën bujqësore

1. Të ardhurat e përfituara si rezultat i sigurimit në
skemën e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore, si dhe ndihmat ekonomike për individët
pa të ardhura ose me të ardhura të ulëta, sipas
përcaktimeve në legjislacionin përkatës në fuqi.
2. Bursat e nxënësve dhe të studentëve.
3. Shpërblimet e marra në raste sëmundjesh,
fatkeqësish, në përputhje me dispozitat e legjislacionit
përkatës në fuqi.
4. Të ardhurat e përfituara, përfshirë të ardhurat në
formë monetare ose në natyrë nga pronarët si
shpërblim për shpronësimet që i bëhen nga shteti për
interesa publike.
5. Të ardhurat që përjashtohen në bazë të
marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga
Kuvendi i Shqipërisë.
6. Të ardhurat e përfituara si rezultat i kompensimit
financiar, për ish-pronarët dhe ish-të dënuarit politikë.
7. Kontributet e bëra nga punëdhënësi për sigurimin e
jetës dhe të shëndetit të punëmarrësve.
8. Përfitimet për dëmshpërblime, të marra nëpërmjet
vendimeve të formës së prerë të gjykatave, si dhe
kompensimet e caktuara për kostot gjyqësore.
9. Të ardhurat e përfituara nga institucionet shtetërore
për arritjet në shkencë, sport, kulturë.
10. Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi tokën
bujqësore nga një fermer i regjistruar, te një fermer apo
person fizik a juridik, që kryen aktivitet bujqësor është i
përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat personale.
Këshilli i Ministrave përcakton kushtet dhe procedurën
që garanton mosndryshimin e destinacionit të tokës së
blerë.
11. Kontributi i bërë nga çdo anëtar i një fondi të
pensionit vullnetar deri në masën e përcaktuar në ligjin
për fondet e pensionit vullnetar, si dhe kontributet e
bëra nga punëdhënësi ose çdo kontribuues tjetër, në
emër dhe për llogari të anëtarit të fondit të pensionit
vullnetar.
12. Kthimi i investimit, përfshirë fitimet nga kapitali prej
investimeve të kryera me asetet e fondit të pensioneve,
gjatë administrimit nga shoqëria administruese.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes me SHELL

NJOFTIM

Studio Përmbarimore Zyber SHEHU zhvillon ankandin e  I (Parë) për pasurinë:
a. Pasuria Nr.2/32+1-8/1, vol 6, faqe 183, Z.K.8514, e apartament, me

sipërfaqe totale 70,13m2, e ndodhur në Durres, çmimi 39.272
Euro.

Ankandi zhvillohet ne date 22.02.2018  në ambientet e Studios Përmbarimore
Zyber SHEHU me adresë: Pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Lushnjë,
Cel.0682089339, osë adresën e-mail:shehuzyber@yahoo.com

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Përmbarimi Gjyqësor Privat “Jon 2014”, me permbaruese Jonida Ujkashi do të zhvillojë Ankandin
e dyte për pasurine  “Truall”, me sipërfaqe 540 m2 , e rregjistruar ne ZVRPP Vlore,Z.K8604 me
nr.pasurie4/40,vol.19,fq.94 dhe ndertesa mbi te me siperfaqe 300 m2,e perbere nga pasuria me nr.4/
40-ND1,vol.16,fq.105 me sip.150 m2 dhe pasuria me nr.4/40-ND,vol.26,fq.106, me siperfaqe 150 m2
e ndodhur ne Lagjen "1 Maji",Vlore .
Çmimi me të cilin fillon shitja e kësaj pasurie është në vlerën e  8,345,635 (tete milion e treqind e dyzet
e pese mije e gjashteqind e tridhjet e pese) LEK ose 60,480 (gjashtedhjet mije e katerqind e tetedhjet)
EURO .
Ankandi i dyte zhvillohet me datë19.03.2018, ora 16:00 në ambientet e Zyrës se permbaruese gjyqesore
private Jonida Ujkashi me adresë: Rr.”Myslym Shyri, vila nr.8/1,kt.4,Tiranë .
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Shpallet në kërkim Ilir Kadiu. Ja si iu mor prona MM e iu dha biznesmenit

Pronat në Spille, ndalohen 8 zyrtarë,
mes tyre kryebashkiaku i Rrogozhinës
Beqir Nuredini: Jam i gatshëm të hetohem

Ina Allkanjari

Tjetërsimi i pronave në
bregdetin e Spilles ka
çuar në arrestimin

dhe ndalimin e 8 zyrtarëve
publikë, si dhe u shpallën në
kërkim dy të tjerë. Sipas
Prokurorisë së Përgjiths-
hme, ky hetim ka nisur disa
muaj më parë, ndërsa këtë të
martë u prangosën 4 perso-
na në Kavajë dhe
Rrogozhinë. Në hetim është
edhe kreu i Bashkisë së
Rrogozhinës, Beqir Nuredi-
ni, i cili ditën e djeshme ësh-
të marrë në pyetje për abu-
zim me pronat në bregdet si
dhe me vendim të gjykatës i
është ndaluar dalja jashtë
vendit përmes bllokimit të
pasaportës. Pas marrjes në
pyetje nga Prokuroria, Nure-
dini ka reaguar duke thënë
se është i gatshëm të heto-
het. Ndërkohë, një nga per-
sonat e shpallur në kërkim
është biznesmeni i njohur,
Idlir Karkini, për të cilin
gjykata ka dhënë masën e
arrestit me burg. Mësohet se
Karkini ka privatizuar në
shkelje me ligjin pronën e
Ministrisë së Mbrojtjes në
Spille (poligon qitje) dhe ka
ndërtuar aty një biznes pri-
vat. Bëhet fjalë për pronën
Poligoni i qitjes Rreth-Greth
me numër pasurie 368, ku
është konstatuar prerje
pyjesh dhe pastrimi i barish-
teve nga një grup punë-
torësh, të sjellë nga biznes-
meni Karkini. Në bazë të
hetimit proaktiv rreth 1-
vjeçar, ka rezultuar se këta
zyrtarë në bashkëpunim me
njeri-tjetrin, duke abuzuar
me detyrën kanë falsifikuar
dokumentet, duke bërë
ndryshim e zërit kadastral
për një sipërfaqe prej 11.000
m2 tokë në vijën bregdetare
Spille, Kavajë dhe në fsha-
trat përreth, duke e tjetër-
suar nga "Tokë pa frut" në
"Tokë arë" dhe më pas kanë
bërë ndarjen në mënyrë të
kundraligjshme të kësaj
sipërfaqeje toke, në interes
të tyre dhe personave të
tjerë. Sakaq, kreu i Drej-
torisë për Hetimin
Ekonomik e Financiar në Po-
licinë e Shtetit, Lutfi Minx-

hozi doli ditën e djeshme me
një deklaratë për mediat, ku
dha disa detaje të tjera në
lidhje me këtë rast.
REAGIMI

Në reagimin e tij kryebash-
kiaku Nuredini shprehet se
distancohet nga akuzat në
adresë të tij, por është i gat-
shëm për t'u hetuar nga orga-
net ligjzbatuese. Ai sqaron se
për dokumentet e falsifikuara
të zbuluara nga prokuroria,
ka qenë i cili ka bërë denon-
cim në prokurori. "Duke mar-
rë shkas nga çështjet e ngrit-
ura nga prokuroria, si kryetar
i Bashkisë Rrogozhinë,
mbështes hetimet dhe vënien
para përgjegjësisë së au-
torëve. Unë si kryetar bashk-
ie në Rrogozhinë, kam zbatu-
ar procedurën që parashikon
ligji për përcjelljen e prak-
tikave për regjistrim fillestar
të pronave, të aplikuara nga
banorët e zonës. Distanco-
hem nga çdo akuzë që është
bërë. Nga hetimet e prokuror-
isë jam njohur me disa doku-
mente, të cilat ishin te falsi-
fikuara. Për këto falsifikime
unë kam bërë denoncim në
organet përkatëse. Masa
'Detyrim paraqitje', e caktuar
nga gjykata, për mua ishte e
papritur. Kjo për shkak se
kam qenë i gatshëm gjatë he-
timeve dhe kam vënë në dis-
pozicion të prokurorisë çdo
dokument dhe dëshmi që më
është kërkuar. Gjithsesi mbe-
tem i hapur për çdo hetim.
Falë ndërhyrjeve të bëra nga
Bashkia Rrogozhinë, Plazhi i
Spillesë është kthyer në një
ndër destinacionet më të
rëndësishme turistike në

vend. Kjo vërtetohet edhe nga
frekuentimi që është bërë nga
qytetarët përgjatë 2017-së.
Nga një rrënojë, Plazhi i
Spillesë është kthyer ndër
plazhet më të kërkuara nga
shqiptarë dhe të huaj. Janë
më shumë se 20 mijë pushues
në vit, që frekuentojnë
Plazhin e Spillesë, falë këtyre
ndërhyrjeve të bëra në 2 vitet
e fundit".
OPERACIONI

Ditën e djeshme rreth orës
15:00, u finalizua me sukses
operacioni policor "Ranishtja
2". Në kuadër të këtij opera-
cioni u arrestuan e ndaluan 8
zyrtarë publik, si dhe u
shpallën në kërkim të 2 zyr-
tarë të tjerë. Në bazë të hetim-
it proaktiv rreth 1- vjeçar, ka
rezultuar se këta zyrtarë në
bashkëpunim me njëri-
tjetrin, duke abuzuar me
detyrën funksionale kanë fal-
sifikuar dhe tjetërsuar rreth
110.000 m2 tokë shtetërore
ranishte në zonën bregdetare
Spille, Kavajë. Mbi bazën e
provave të siguruara rezulton
se kanë përfituar në mënyrë
të kundraligjshme pasuri të

tjetërsuar në bregdet nga
"Toka pyje", "Tokë ranishte"
dhe "Tokë pa frut", në "Tokë
arë". Kjo sipërfaqe ndodhet
në vijën bregdetare Spille,
Kavajë dhe fshatrat përreth.
Për zyrtarët janë ngritur
akuzat për veprat penale të
"Shpërdorimit të Detyrës",
"Falsifikimit të Dokument-
eve" dhe "Pastrimit të
Produkteve të veprës penale"
të kryer në bashkëpunim. Në
kuadër të hetimeve Prokuro-
ria e Kavajës ka kërkuar pranë
Gjykatës së Shkallës së parë
Kavajë, masën e sigurisë "Ar-

rest në burg" për zyrtarët e
administratës shtetërore.
Konkretisht për Asim Arkax-
hiun, 44 vjeç, ish-drejtor i
ZVRPP, Kavajë; Aldo Kilën, 27
vjeç, me detyrë jurist në
Z.V.R.P.P, Kavajë; Shpendi
Demën, 31 vjeç, me detyrë
jurist në Bashkinë e
Rrogozhinës; Arben Dajën, 51
vjeç, me detyrë sekretar dhe
protokollist në Bashkinë e
Rrogozhinës. Gjithashtu,
kërkoi masën e sigurisë "Ar-
rest shtëpie" për Julian Zhele-
gun, 44 vjeç, noter pranë
Dhomës së Noterisë Tiranë.

Ndërkohë u mor masa
"Ndalim i daljes jashtë sh-
tetit" dhe "Detyrim për t'u
paraqitur në Policinë Gjyqë-
sore" për shtetasin Beqir
Nuredini, me detyrë kryetar
i Bashkisë së Rrogozhinës.
Për shtetasin me iniciale
A.A., noter pranë Dhomës së
Noterisë Durrës u mor masa
"Pezullim i ushtrimit të një
detyre a shërbimi publik".
Gjykata dha masën "Detyrim
për t'u paraqitur në Policinë
Gjyqësore" për shtetasin me
iniciale A.K., me detyrë ins-
pektor i Mbrojtjes së Terri-
torit Vendor, Bashkia
Rrogozhinë. Janë shpallur në
kërkim dhe po punohet për
kapjen e dy shtetasve të tjerë,
konkretisht Artur Tosku, me
detyrë kryeinspektor i
Mbrojtjes së Territorit Ven-
dor në Bashkinë e
Rrogozhinës dhe Idlir Kadiu,
administrator i një subjekti
privat. Gjatë hetimeve para-
prake, dokumentohet bash-
këpunimi kriminal midis ish-
punonjësve të Bashkisë së
Rrogozhinë, të Komunës
Kryevidh dhe punonjësve të
ZVRPP Kavajë. Në bash-
këpunim me njëri-tjetrin, ata
kanë krijuar në mënyre fik-
tive komisione për ndarjen e
tokës gjatë periudhës 2015-
2017 dhe kanë realizuar tjetër-
simin dhe ndarjen në mënyrë
të jashtëligjshme të pasurisë
shtetërore, e cila ishte tokë
shtetërore pa frut në vijën
bregdetare, duke e tjetërsuar
në tokë are, duke e ndarë në
interes të tyre dhe personave
të tretë. Përpara se të përpi-
lonin certifikatat e pronësisë,
fillimisht zyrtarët e procedu-
ar identifikonin banorët e
mirëbesuar, të cilët do të për-
fitonin padrejtësisht tokën.
Me pas identifikohej blerësi
dhe pas këtyre veprimeve
bëhej regjistrimi i menjëher-
shëm në hipotekë, si dhe akti
i shitblerjes së pasurisë. Këto
akte në shumicën e rasteve
bëheshin pa u vënë në dijeni
banorët, në emrat e të cilëve
përpiloheshin në dokument-
et e pronësisë. Vazhdon puna
për identifikimin zyrtarëve
dhe personave të tjerë të im-
plikuar në këtë aktivitet
kriminal.

MASAT E SIGURISË
ARREST ME BURG
 Asim Arkaxhiu, ish-regjistrues i ZVRPP, Kavajë
 Aldo Kila, jurist pranë ZVRPP, Kavajë
 Shpendi Dema, jurist, Bashkia Rrogozhinë
 Arben Daja, sekretar i protokollit, Bashkia Rrogozhinë
 Artur Tosku, kryeinspektor, specialist i IMTV, Bashkia Rrogozhinë
 Idlir Karkin, biznesmen
DETYRIM PARAQITJE
 Beqir Nuredini, kryetar i Bashkisë Rrogozhinë
 Arben Kaja, specialist i IMTV, Bashkia Rrogozhinë
ARREST SHTËPIE
 Julian Zhelegu,  noter, Dhoma e Noterisë Tiranë
PEZULLIM NGA DETYRA
 Arbër Aliu, noter, Dhoma e Noterisë Durrës

Kreu i Bashkisë së Rrogozhinës, Beqir Nuredini

FATOS KAJA
Zyrtari i LSI-së, Fatos Kaja,
i cili u arrestua disa muaj
më parë në kuadër të
hetimeve për abuzime me
pronat në Kavajë, u lirua
nga burgu. Ai akuzua
padrejtësisht për
shpërdorim detyre dhe
falsifikim të dokumenteve,
por pas ekspertizës rezultoi
se firma e tij ishte falsifikuar
dhe është lënë i lirë.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit
të sistemit ‘Autoclear’ të mbrojtjes elektronike në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,500,000 Lekë”.

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

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:              STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi:   Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të sistemit ‘Autoclear’ të mbrojtjes elektronike në objektet dhe degët e Bankës së
Shqipërisë”.

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 21 Mars 2018, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku
ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima zhvillon
ankandet sipas datave të mëposhtme:
1)Datë 16/03/2018, ditën e Premte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e
pasurive të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me sip. 2506 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 210,504 lekë.
-“Arë” me  sip. 1216 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 102,144 lekë.
-“Arë” me  sip. 1080 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 121,464 lekë.
-“Truall+arë” me  sip. 352 m2, nga kjo truall 200
m2, si dhe ndërtesë prej 80 m2, e ndodhur në
fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 1,456,504 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori
Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Algent Minir
Panajoti, znj.Manjola Rexhep,Panajoti, znj.Sara
Algent Panajoti, z.Glediol Algent Panajoti banues
në fshatin Vashtemi, bashkia  Maliq, rrethi Korçë,
për detyrimin ndaj kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me
seli në ish Blloku Tiranë.
2) Datë 16/03/2018, ditën e Premte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e
pasurive të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me  sip. 1489 m2, e ndodhur në fshatin
Zagfradec  Devoll,  në vlerën 87,430 lekë.
-“Arë” me  sip.1489 m2, e ndodhur në fshatin
Zagfradec  Devoll, në vlerën 107,520 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori

Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Xhevair Zama
dhe Nexhmije Zama, z.Aurel Zama, z.Sokol Zama,
z.Melsi Zama, banues në fshatin Zagradec, bashkia
Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a,
me seli në ish Blloku Tiranë.
3)Datë 15/03/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i tretë), për shitjen e pasurisë
së paluajtshme të llojit ”Arë” me  sip. 1,000 m2, truall
190 m2, nga kjo ndërtesë 81 m2 e ndodhur në fshatin
Zdojan , Dibër  në vlerën 100.800 lekë. Pasuria është
lenë garanci bankare nga (debitorët/hipotekues) z.
Bedri Allaman Tuka, banues në fshatin Zdojan-
Brezhan, bashkia Dibër, rrethi Dibër, për detyrimin ndaj
kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
4) Datë 02/03/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i parë), për shitjen e pasurive
të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me sip. 7400 m2, e ndodhur në fshatin Bitinçe
Devoll, në vlerën 592,000 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori
Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor znj.Bukurije
Sulejman Fezo, znj.Mimoza Fatmir ( Foto) Fezo, z.Xhimi
Foto Fezo, znj. Arkonnda Foti Fezo, znj. Eliverta Foti
Fezo , znj. Luiza Foti (Kasabelli) Fezo banues në
fshatin Bitinçe, bashkia  Devoll, për detyrimin ndaj
kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku
Tiranë.
Ankandet zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit
me seli lagjen nr.3, Rruga «Avni Rustemi»,
nr.31.k,1. Korçë. Kontakt  Cel.0674044666, e-mail.
simaartan@yahoo.com
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Arrestimi i Dashamir
Xhikës, i nxituar
dhe i pabazuar në pro-

va". Kështu ka deklaruar Ar-
dian Leka, avokati i ish-drej-
torit të Autoritetit Rrugor,
Dashamir Xhika në një inter-
vistë televizive.

Si e gjykoni arrestimin eSi e gjykoni arrestimin eSi e gjykoni arrestimin eSi e gjykoni arrestimin eSi e gjykoni arrestimin e
klientit tuaj?klientit tuaj?klientit tuaj?klientit tuaj?klientit tuaj?

Prokuroria e rrethit gjyqë-
sor Elbasan ka filluar një
çështje 1 vit më parë për çësh-
tjen e rrugës nga Elbasani në
Gjinar, duke hetuar konflik-
tin mes dy palëve, private
edhe për këtë arsye të nxehtë
nga pikëpamja e lëvizjeve në
prokurorinë u bënë disa
lëvizje në lidhje me kërkesat
për caktimin e masave të sig-
urimit, një nga të cilët ishte
dhe Dashamir Xhika që unë
përfaqësoj. Tamam në datën
kur po i komunikohej ky ven-
dim arresti në gjykatën e El-
basanit, gjë që për mendimin

veprime të mirëfillta deri në 17
janar të 2018. Dhe pas kësaj
date kanë filluar të bëhen vep-
rime hetimore që nuk shkojnë
drejt verifikimit të akuzave jo
të fajësisë. Dhe pastaj në 4 sh-
kurt bëhet një kërkesë në
gjykatë dhe vendoset arresti.
Pra, po ta marrësh nga ana for-
male këtu nuk është se ka
ndonjë gjë të kundërligjshme
nga pikëpamja e formës.

Po si procedurë ligjore?Po si procedurë ligjore?Po si procedurë ligjore?Po si procedurë ligjore?Po si procedurë ligjore?
Të gjithë ne, në të gjithë

mediat, në të gjithë politikën,
në të gjithë bisedat që janë
bërë flitet për abuzime dhe
shpërdorime për rrugën Ti-
ranë-Elbasan, ndërkohë që
kompetent për të hetuar abu-
zimet, shpërdorimet e detyrës
apo të gjithë veprimet e tjera
të ligjshme apo të kundër-
ligjshme në lidhje me këtë
rrugë nuk janë kompetencë e
Prokurorisë për Krimet e Rën-
da. Prokuroria për Krimet e

Rënda ka një qasje në Kodin e
Procedurës Penale që heton
vetëm disa vepra penale dhe
nuk heton shpërdorimin e
detyrës. Tani që të bëhet ko-
mpetente Prokuroria e Kri-
meve të Rënda duhej detyri-
misht që çështjen ta fillonte
për korrupsion. Dhe vetëm
duke i vënë një regjistër për
korrupsion kësaj çështje,
atëherë ajo menjëherë merr
kompetencat e prokurorisë që
të hetojë edhe shpërdorimin e
detyrës.

Është marrë në dorëzimËshtë marrë në dorëzimËshtë marrë në dorëzimËshtë marrë në dorëzimËshtë marrë në dorëzim
si e përfunduar kjo rrugë?si e përfunduar kjo rrugë?si e përfunduar kjo rrugë?si e përfunduar kjo rrugë?si e përfunduar kjo rrugë?

Jo, absolutisht. Ndaj po
them që duhet pasur kujdes
kur thuhet që është abuzuar.
Ajo nuk është marrë në dorë-
zim për problematikat që ka
paraqitur vetë rruga. Ndaj ësh-

Abuzimet me rrugën, Dervishaj
dëshmon te Krimet e Rënda

Një tjetër ish-ministër i LSI është paraqitur ditën e
djeshme rreth orës 14:30 në Prokurorinë e Krimeve

të Rënda për t'u pyetur lidhur me ndërtimin e au-
tostradës Tiranë-Elbasan. Bëhet
fjalë për ish-ministrin e Trans-
porteve dhe Infrastrukturës, Sokol
Dervishaj. Ai dëshmoi në prokurori
në cilësinë e personit që ka dijeni
për kontratat dhe procesin e hetim-
it. Dervishaj qëndroi për gati dy orë
në ambientet e Krimeve të Rënda,
dhe pas daljes nga organi i akuzës
nuk ka pranuar të flasë për atë çka
ka dëshmuar përpara prokurorëve. E vetmja deklaratë
që dha për mediat ishte fakti që nuk ka asnjë koment në
lidhje me këtë ngjarje. Sokol Dervishaj ka qenë ministri
i fundit i bashkëqeverisjes "Rama-Meta".

të shumë e thjeshtë të thuhet
nëse ka apo jo abuzime. Atje
shikohen se si janë shpenzuar
paratë. Asfalti që ishte parash-
ikuar është hedhur në këmbë
ure. Është hedhur në një sh-
tresë, në mbulesa të baza-
mentit të urës. Nuk mund të
zbukurohet një njeri duke har-
ruar se ai është shumë
sëmurë. Ndaj edhe ASHR ka
vepruar në këtë mënyrë. Le-
kët janë të gjitha atje. Nuk ka
asnjë abuzim. Mjafton t'i bëhet
një kontroll. Nga ana tjetër, a
ka bërë punë të mirëfilltë lig-
jore prokuroria e Elbasanit
për të më kundërshtuar mua
në këto që po them? Nuk ka
bërë asgjë! Kështu funksionon
drejtësia, që të mos konsidero-
het si një drejtësi e njëan-
shme, por të jetë e ligjshme.

Flet avokati i ish-drejtorit të Autoritetit Rrugor: Pse e gjykoj këtë çështje

Ardian Leka: Arrestimi i Xhikës,
i pa bazuar në prova e i nxituar
"Jam i prirur të gjykoj që ka veprime politike"

tonë është e gabuar, Gjykata e
Krimeve të Rënda me kërkesë
të Prokurorisë së Krimeve të
Rënda vendos arrestimin e
z.Xhika dhe ky vendim i ko-
munikohet në sallën e gjyqit.
Nuk është se ka ndonjë shkel-
je teknike, por nga pikëpamja
e përgjithshme e çështjes
duket se ka një qasje në nxitim
në veprim ndoshta jo si rezul-
tat i një hetimi të mirëfilltë të
organeve të prokurorisë. Unë
në këtë studio nuk kam qejf

që të bej politikë, por duke u
nisur nga kryerja e veprimeve
hetimore, në një kohë që poli-
tika flet për prokurorinë, edhe
këto veprime afrohen në data
jam i prirur të gjykoj që ka ve-
prime politike.

A është i ligjshëm arresti-A është i ligjshëm arresti-A është i ligjshëm arresti-A është i ligjshëm arresti-A është i ligjshëm arresti-
mi i z.Xhika?mi i z.Xhika?mi i z.Xhika?mi i z.Xhika?mi i z.Xhika?

Nga pikëpamja formale nuk
mund të them që nuk është i
ligjshëm, sepse ka një çështje
të regjistruar në dhjetor të vitit
2017. Kjo çështje ka qenë pa

Sokol Dervishaj

SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016,
“Për Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe
Vendimin e Kuvendit nr.92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit
të pagave të personelit të kolegjit të Posacëm të Apelimit”:

I - Rishpall vendet vakante për pozicionet:

1. Drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit të Çështjeve dhe Marëdhënieve me Median
dhe Publikun

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” për Drejtësi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në nivel drejtues e menaxherial.

2. Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” për Ekonomi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në nivel drejtues e menaxherial.

3. Specialist për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të arsimit të Lartë, në Degën Gjuhë -Letërsi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 3 vite përvojë pune në profesion.

4. Specialist IT

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Inxhinieri Informatike, Informatike, Teknologji
informacioni etj.

b. Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
c. Të ketë njohuri shumë të mira në administrimin e sistemeve si Active Directory,Outlook Mail

Client
d. Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe infrastukturën e rrjetit.
e. Të ketë njohuri bazë për panelet e administrimit të faqeve ëeb (Ëordpress, Drupal, Joomla

etj).
f. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

 Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për tu pajisur me Çertifikate Sigurie,
sipas Vendimit Këshillit Ministrave nr.188, datë 4.3.2015.

 Kandidatët duhet të kenë aftësi për tu përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në
afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 26 Shkurt deri më 28 Shkurt 2018 në një
nga format e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit
të KPA-së, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve, Tiranë,
nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare pranë
institucionit të KPA-së në adresën: “Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve,
Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 28 Shkurt 2018, i cili duhet të
vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës postar. KPA-ja do të konfirmojë
nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të postës
elektronike nga data 26 Shkurt deri më 28 Shkurt 2018 në adresën: info@kpa.al. KPA
konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

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

1. Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën
postare;

2. Kopje të dokumentave (diplomë, letërnjoftimi (ID), librezë pune) original ose të noterizuar.
Diplomat qe janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit
përgjegjës për njehësimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

3. Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
5. Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore ne fuqi;
6. Vlerësimin e fundit nga Eprori Direkt;
7. Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe trajnime,

kualifikime, arsimin shtesë, vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

        GJYKATA KUSHTETUESE
            KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT

Avokati Ardian Leka
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Në vitin 2000, gjykata e Tiranës e dënoi 46-vjeçarin me 12 vjet burg për trafik droge

I sekuestrohen 2 milionë euro pasuri
biznesmenit të ndërtimit, Saimir Tushe
Prokuroria: 46-vjeçari, pjesë e një grupi kriminal.

Pronat, produkt i aktivitetit të paligjshëm

Grabitet pika e këmbimit valuator, autorët
marrin kasafortën me 2 milionë lekë

PASURITË E SEKUESTRUARA

25 000 m2 tokë arë

10 100 m2 pemëtore

9 njësi tregtare, ambiente të përshtatura për

biznese me sipërfaqe totale 580 m2

22 apartamente me sipërfaqe totale 1780 m2

HEROINA
Në dosjen e
prokurorisë bëhet me
dije se Saimir Tushe
është arrestuar në
vitin 1999 dhe është
dënuar me vendimin
Nr.5 të vitit 2000 nga
Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Tiranë me
12 vite burg për
"Trafikim të lëndëve
narkotike" e kryer në
bashkëpunim të
sasisë prej 5.6 kg
heroinë si dhe
falsifikim të dokume-
nteve zyrtare.

HETIMI
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës Parë Durrës,
në datë 30.11.2017 ka regjistruar procedimin penal
nr. 2250 për veprën penale të "Pastrimi i produkteve
të veprës penale ose veprimtarisë kriminale" të
parashikuar nga neni 287 të K.Penal.



DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Pak ditë pas deklaratës
së ministrit të Brend-
shëm, Fatmir Xhafaj,

për goditjen e grupeve krimi-
nale që operojnë në Durrës,
policia e këtij qyteti me ven-
dim gjykate ka sekuestruar
rreth 2 milionë euro pasuri,
pasi dyshohet se është ngri-
tur mbi bazën e aktivitetit
kriminal të organizuar dhe
trafikut të drogës në Shqipëri
dhe Itali. Mësohet se pasuria
e vënë nën sekuestro dy ditë
më parë i përket biznesmenit
të ndërtimit Saimir Tusha
nga Shijaku, por me banim
në Durrës. Burime zyrtare
nga prokuroria bënë me dije
se nga hetimet e bëra ka re-
zultuar se 46-vjeçari (pjesë e
një grupi kriminal) e ka ven-
dosur pasurinë falë aktivi-
tetit të paligjshëm. Mësohet
se në vitin 2000, Saimir Tusha
është dënuar me 12 vjet burg
nga Gjykata e Tiranës për ve-
prat penale: "Trafikimi i
lëndëve narkotike", kryer në
bashkëpunim dhe "Falsi-
fikim dokumentesh".
Ndërkaq, burime nga organi
i akuzës dhe policia pohuan
se Tushës i janë sekuestruar:
25 000 m2 tokë arë; 10 100 m2
pemëtore; 9 njësi tregtare,
ambiente të përshtatura për
biznese me sipërfaqe totale
580 m2 dhe 22 apartamente me
sipërfaqe totale 1780 m2.
DOSJA EDOSJA EDOSJA EDOSJA EDOSJA E
PROKURORISËPROKURORISËPROKURORISËPROKURORISËPROKURORISË

Prokuroria pranë
Gjykatës së Shkallës Parë
Durrës në datë 30.11.2017 ka
regjistruar procedimin penal
Nr. 2250 për veprën penale të
"Pastrimi i produkteve të ve-
prës penale ose veprimtarisë
kriminale" të parashikuar
nga neni 287 të K.Penal. Nga
hetimet e kryera në këtë pro-
cedim penal ka rezultuar si
më poshtë vijon: Në datë
23.11.2017 nga Drejtoria Ven-
dore e Policisë Durrës nga
Sektori për Hetimin e Krimit
Ekonomik dhe Financiar
është dërguar materiali heti-
mor pasi disponoheshin in-
formacione në lidhje me sh-
tetasin S.T. i vitlindjes 1972,
lindur dhe banues në Durrës.
Konkretisht ai është eviden-
tuar si pjesë e një grupi krim-
inal të përfshirë në trafikun
e lëndëve narkotike. Ky sh-
tetas është arrestuar në vitin
1999 dhe është dënuar me ven-
dimin Nr.5 të vitit 2000 nga
Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Tiranë me 12 vjet burg për
"Trafikim të lëndëve narko-
tike" e kryer në bashkëpunim
të sasisë prej 5.6 kg heroinë si
dhe falsifikim të dokument-
eve zyrtare. Sa më sipër, rezu-
lton se shtetasi S.T. nëpërm-
jet veprimeve të tij dyshohet
se ka konsumuar elementët
e veprës penale të "Pastrimi i
produkteve të veprës penale
ose veprimtarisë kriminale,
në pasoja të rënda" të parash-
ikuar nga neni 287/4 i
K.Penal. Me vendimin e
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Durrës Nr. 55 datë 16.02.2018
është vendosur sekuestroja
preventive mbi: Pasuria me

nr.21/86, zona kadastrale
1791, vol.37, faqe 91, lloji i pa-
surisë Pemëtore, me sipër-
faqe 500 m2, me adresë Golem.
Pasuria me nr.21/77, zona ka-
dastrale 1791, vol.36, faqe 232,
lloji i pasurisë Pemëtore, me
sipërfaqe 7167.5m2, me adresë
Golem. Pasuria me nr.21/79,
zona kadastrale 1791, vol.36,
faqe 234, lloji i pasurisë Pemë-
tore, me sipërfaqe 2331 m2, me
adresë Golem. Pasuria Nr.56/
25+1-N6, njësi 78.85m2, vol 30,
faqe 191, zona kadastrale 1791.
Pasuria Nr.56/25+1-N7, njësi
71.99m2, vol 30, faqe 192, zona
kadastrale 1791. Pasuria me
Nr.56/24, vol.30. fq. 178, ZK
1791, e llojit arë me sipërfaqe
3950m2, ndodhur në fshatin
Golem. Pasuria me Nr.172/10,
vol.36. fq. 137, ZK 1791, e llojit
arë me sipërfaqe 21000m2,
ndodhur në fshatin Golem.
Me bashkë pronar Elona
Tusha. Në pronësi të sho-
qërisë "SAELI CONSTRUC-
TION" sh.p.k. rezultojnë të
regjistruara pasuritë si me
poshtë: Pasuria me nr.56/23,
zona kadastrale 1791, vol.30,
faqe 177, lloji i pasurisë Tru-
all, me sipërfaqe 4550m2, me
adresë Golem. Ku mbi këtë
pasuri janë regjistruar dy
ndërtesa 56/25 dhe 56/26, kjo
pasuri e ndarë si më poshtë:
Pasuria Nr.56/25+1-N1, njësi
63.82m2, vol 30, faqe 186, zona
kadastrale 1791. Pasuria
Nr.56/25+1-N2, njësi 72.32m2,
vol 30, faqe 187, zona kadas-
trale 1791. Pasuria Nr.56/25+1-
N3, njësi 15.85m2, vol 30, faqe
1886, zona kadastrale 1791. Pa-

suria Nr.56/25+1-4, Ap.
61.93m2, vol 30, faqe 196, zona
kadastrale 1791. Pasuria
Nr.56/25+1-7, Ap. 85.3m2, vol
30, faqe 199, zona kadastrale
1791. Pasuria Nr.56/25+1-8, Ap.
91.93m2, vol 30, faqe 200, zona
kadastrale 1791. Pasuria
Nr.56/25+1-10, Ap. 68.44m2, vol
30, faqe 202, zona kadastrale
1791. Pasuria Nr.56/25+1-12,
Ap. 61.93m2, vol 30, faqe 204,
zona kadastrale 1791. Pasur-
ia Nr.56/25+1-16, Ap. 61.93m2,
vol 30, faqe 208, zona kadas-
trale 1791. Pasuria Nr.56/25+2-
N9, njësi 62.48m2, vol 30, faqe
221, zona kadastrale 1791. Pa-
suria Nr.56/25+2-4, Ap.
99.22m2, vol 30, faqe 225, zona
kadastrale 1791. Pasuria
Nr.56/25+2-5, Ap. 70.67m2, vol
30, faqe 226, zona kadastrale
1791. Pasuria Nr.56/25+2-9, Ap.
70.67m2, vol 30, faqe 230, zona
kadastrale 1791. Pasuria
Nr.56/25+2-11, Ap. 85.82m2, vol
30, faqe 232, zona kadastrale
1791. Pasuria Nr.56/25+2-13,
Ap. 70.67m2, vol 30, faqe 234,
zona kadastrale 1791. Pasur-
ia Nr.56/25+2-17, Ap. 70.67m2,
vol 30, faqe 238, zona kadas-
trale 1791. Pasuria Nr.56/25+2-
19, Ap. 858.82m2, vol 30, faqe
240, zona kadastrale 1791. Pa-
suria Nr.56/25+2-20, Ap.
99.22m2, vol 30, faqe 241, zona
kadastrale 1791. Pasuria
Nr.56/26+1-N3,njesi 64.44m2,
vol 30, faqe 245, zona kadas-
trale 1791. (kontratë porosie).
Pasuria Nr.56/26+1-N5, njësi
71.99m2, vol 30, faqe 247, zona
kadastrale 1791. Pasuria
Nr.56/26+1-N6, njësi 78.85m2,

vol 30, faqe 248, zona kadas-
trale 1791. Pasuria Nr.56/26+1-
1, Ap. 115.11m2, vol 31, faqe 2,
zona kadastrale 1791. Pasur-
ia Nr.56/26+1-2, Ap. 68.44m2,
vol 31, faqe 3, zona kadastrale
1791. Pasuria Nr.56/26+1-8, Ap.
61.93m2, vol 31, faqe 9, zona
kadastrale 1791. Pasuria
Nr.56/26+1-13, Ap. 115.11m2,
vol 31, faqe 14, zona kadas-
trale 1791. Pasuria Nr.56/
26+1-20, Ap. 61.93m2, vol 31,
faqe 21, zona kadastrale
1791. Pasuria Nr.56/26+2-1,
Ap. 70.67m2, vol 31, faqe 30,
zona kadastrale 1791. Pa-
suria Nr.56/26+2-3, Ap.
85.82m2, vol 31, faqe 32, zona

kadastrale 1791. Pasuria
Nr.56/26+2-16, Ap. 99.22m2,
vol 31, faqe 45, zona kadas-
trale 1791. Pasuria Nr.56/
26+2-16, Ap. 99.22m2, vol 31,
faqe 48, zona kadastrale
1791. Ekzekutimi I vendim-
it është kryer nga Oficerët
e Policisë Gjyqësore të Drej-
torisë Vendore të Policisë
Durrës-Seksioni i Krimit
ekonomik në datë 19.02.2018
në bashkëpunim me ZRPP-
Kavajë ku prej kryeregjis-
trueses është nxjerrë ur-
dhri i brendshëm në lidhje
me bllokimin e këtyre pasur-
ive të paluajtshme, në zbatim
të vendimit të gjykatës.

Klodiana Haxhiaj

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Në orët e para të mëngjesit të
djeshëm, persona ende të paidentifikuar
kanë grabitur një pikë të këmbimit valua-
tor në qendër të Sukthit. Burime nga poli-
cia e Durrësit pohuan se autorët fillimisht
kanë ndërprerë energjinë elektrike në zonë
dhe më pas kanë shpërthyer derën krye-
sore. Pasi kanë marrë kasafortën me para,
grabitësit janë larguar nga vendi i ng-
jarjes. Mësohet se brenda në kasafortë
gjendeshin rreth 2 milionë lekë të vjetra.

Lejonte ndërtime
pa leje kundrejt
parave, bie në
pranga polici

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Një punonjës i
policisë së Durrësit ka rënë
në pranga, pasi akuzohet
për veprën penale: "Shpër-
dorim detyre". Burime zyr-
tare bënë me dije se bëhet
fjalë për Muharrem Hakën,
57 vjeç. SHÇBA ekzekutoi
vendimin e Gjykatës së
Durrësit për punonjësin e
policisë Muharrem Haka,
me detyrë inspektor policie
(SPZ) në Komisariatin e
Policisë Durrës. Për Hakën,
gjykata kishte caktuar
masën e sigurisë "Arrest
me burg" për veprat penale
të "Shpërdorimit të de-
tyrës" dhe "Korrupsionit
pasiv". Mbi bazën e heti-
meve është dokumentuar se
SPZ, duke shpërdoruar
detyrën, përfitonte shuma
parash dhe lejonte ndër-
time pa leje në zonën që
mbulonte. Çështja penale
është ndjekur pas një refer-
imi të bërë nga SHÇBA në
prokurori dhe hetimit dis-
amujor me mjete speciale.
Mësohet se po hetohet in-
tensivisht për zbardhjen e
plotë të kësaj ngjarjeje.
Ndërkaq, materialet në
ngarkim të efektivit të pol-
icisë, Muharrem Haka i
janë përcjellë për hetime të
mëtejshme prokurorisë.
Dy ditë më parë, policia e
Durrësit ka arrestuar një
68-vjeçar në zonën e
plazhit. Bëhet fjalë për Is-
lam Nezhën, i cili u kap, pasi
gjatë kontrollit në banesë i
janë gjetur dy armë zjarri
dhe fishekë pa leje.

Dyshohet se autorët janë një grup që ve-
pron në atë zone, pasi kanë ndodhur disa
vjedhje në harkun kohor të një muaji, të
kryera me të njëjtin skenar. Një javë më
parë u vodh një kompani në autostradën
Durrës-Tiranë në të njëjtën mënyrë. Poli-
cia po heton intensivisht për identi-
fikimin dhe vënien në pranga të autorëve.
Materialet në lidhje me këtë ngjarjeje i janë
përcjellë për hetime të mëtejshme
prokurorisë së Durrësit.                           kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.

Drejtoria e Policisë, Durrës
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Përfituesve u njihet e drejta për kompensim dhe vlerësim për vitet 1993, 1994 dhe 1996

ATP publikon listën me 1026 pronarët
Përditësohen të dhënat, subjektet që konsiderohen të kompensuara

Data/ Dosje Qarku
Emri  (Subjekti 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

Siperfaqe  
e Njohur/ 
Mosnjohur VLERESIMI

Siperfaq
e e 
kthyer

Siperfaqe e 
kompensuar Data/ Dosje Qarku

Emri  (Subjekti 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

Siperfaqe  
e Njohur/ 
Mosnjohur VLERESIMI

Siperfaq
e e 
kthyer

Siperfaqe e 
kompensuar

Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka pub
likuar dje listën me

1026 pronarë, të cilëve u ësh-
të njohur të drejta për ko-
mpensim dhe vlerësim. Dos-
jet i përkasin viteve 1993, 1994
dhe 1996. Ajo që bie në sy në
listën e publikuar dje është
fakti se pjesa më e madhe e
vendimeve për kompensim i

kanë vlerësimet në vlerë neg-
ative dhe në shënimin përbri
tyre, 'Agjencia' sqaron se sub-
jekti konsiderohet i kompen-
suar. Agjencia e Trajtimit të
Pronave i konsideron të për-
funduara këto dosje.
DOSJET

Me kërkesë të Agjencisë
së Trajtimit të Pronave ësh-
të publikuar lista shtesë e
përditësuar në Buletinin e
Njoftimeve Zyrtare të regjis-
trit të vendimeve, të cilat
kanë njohur të drejtën për

kompensim dhe vlerësimeve
për vitin 1993, 1994 dhe 1996.

Ndërkohë, në Agjencinë e
Trajtimit të Pronave presin

të njihen me të drejtën për
kompensim rreth 10 mijë
dosje. Sipas të dhënave zyr-
tare nga ATP, mësohet se që
nga hyrja në fuqi e Ligjit
133/2015, për "Trajtimin e
pronës dhe përfundimin e
procesit të kompensimit të
pronave", 'Agjencia' ka për-
funduar vlerësimin finan-
ciar të rreth 16 mijë vendi-
meve, të cilat i përkasin pe-
riudhës 1993-1996. Sipas
burimeve nga ATP, mësohet
se nga subjektet e intere-

suara ka pasur rreth 1300
aplikime për ekzekutim të
kompensimit, nga të cilat
janë trajtuar me kompensim
rreth 400 aplikime. Ndërko-
hë që ATP-ja ka përfunduar
procesin e vlerësimit finan-
ciar të rreth 1500 vendi-
meve, që i përkasin vitit
1997. Ndërkohë për dosjet që
i përkasin harkut kohor 1998-
2013, ku janë në total rreth
8500 dosje, vlerësimi prite të
përfundojë brenda një peri-
udhe 6-9 mujore.

Ornela Manjani

19.8.1993 Durres Trashegimtaret Cegrani 1900 1900 9,498,750

21.3.1994 Korcë Spiro Pine 198.1 198.1

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

Shkoder Zyhdi Banja

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

1993 Gjirokaster Ziver Hoxha 3000 2200 800 -10,247,000

26.7.1993 TIRANE MEHMET MARKOLAJ 13380 3545 9835 -266,132,885

9.8.1993 Durrës Panajot Cico 2420 1500 920 -28,130,380

1993 KORCE SAMI KADILLI 2843 1340 1503 -1,257,888

14.9.1993 KORCE SHKELQIM ZGJANI 120 990 -429,664

21.9.1993 SHKODER BAJRAM HALLUNI 1160 -9,360,435

10.2.2006 DURRES BAJRAM ARAPI 34500 28250 6250 -533,787,500

19.10.1993 Shkoder Gjon Toska 3440 2451 989 -29,029,773

1.10.1993 SHKODER PAL MARKU 3700 3136 564 -25,691,496

27.7.1993 TIRANE RIZA SELFOLLARI 1262 67.6

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

26.7.1993 Tiranë Osman Halili 6051 4153 -207,401,152

15.9.1993 SHKODER ZYLIHA BECI 466 399 -5,462,368

1993 TIRANE MUHAMET KELLEZI 11991.6 1052 1763.6 -31,122,327

5.10.1993 DURRES RAIF, NEXHMIJE MYSHKETA 208 80 128

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

1993 Elbasan Hamdi Palloshi 7500 7290 210 -91,384,560

26.10.1993 Korce Bashkim Minga 3948 m2 2294 m2 1654 m2 -300,468

22.8.1993 KORCE RAMADAN JACELLI 4470 340 -149,480

Korcë Kristaq Mitllari 2500 1900 600 -2,636,000

19.8.1993 Durrës Nebile Poshi 3516 2196 1320 -49,168,185

1993 Korce Pali Stefo 1000 m2 662 m2 338 -40,344

1.10.1993 Fier Dionis Gjika 296 414 -335,236

Elbasan Sali, Hyqmet Musai 150

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

9.11.1993 Shkoder Beqir,Isa,Lutfije
,Hume Bejtja 620 160 320 -276,480

21.9.1993 Durrës Agim Fishta 13000 5000 8000 -188,667,000

PA DATE KORCE EMIN BREGU 600 -580,100

1994 Elbasan Aqif Disha 8000 2632 5098 -35,637,284

29.3.1993 TIRANE ISMAIL SEFA

DY 
SHTEPI  
+ 306 44

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

16.8.1993 Shkoder Nurije Katica 384 -8,621,232

Korcë Xhemil Zgjani 11761 10375 1386 -14,756,888

28.7.1993 TIRANE PANDELI MATRINIANI 1152 313( 204 
+ 679 -2,910,931

19.10.1993 Durres Haxhi Boshnjaku 20000 5000 15000 -136,162,072

24.8.1993 TIRANE REMZIJE MERJA 420 180

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

30.7.1993 TIRANE TEKI BIMO 90 55

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

Fier Trashëgimtarët Tako 1500 1200 10100 -11,909,900

1993 Korce Rexhep Bono 104 m2 104 m2

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

6.9.1993 Durrës Trashëgimtarët Tole 8000 5000 3000 -93,792,000

17.12.1993 Elbasan Nexhip Haxhiademi 4000 970 1050 -13,947,290

PA DATE KORCE TASI NOLE 1320 888 882 -11,256

viti 1994 ELBASAN MYRTEZA GRIPSHI 12856 10000 2856 -25,958,840

PA DATE KORCE PELIVAN NOTO 500 2670 -249,000

Korcë Bexhet Bakollari 5025 3111+16
2 1752 -3,543,033

1994 Korce Arsinoi Strave 320 320 -439,160

11.8.1993 SHKODER HAFIZ KOCI 400 -1,873,600

26.7.1993 TIRANE KASTRIOT JONUZI 85.5 48.1

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

28.12.1993 DIBEER LIMAN CENAJ 7600 6580 1020 -87,700

17.8.1993 Ali Molla 2988 1452 1536 -1,807,584

1994 Elbasan Adem Preca 12000 -252,418,418

2.2.1994 Durres Shpetim Puka 200 200

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

13.10.1993 KORCE FLORESHA GUXHOLLI 8000 934.5 7552 -26,962,433

13.9.1993 KORCE HEKURAN HAXHILLARI 2010 70 1840 -367,650

25.9.1993 ELBASAN SHKELQIM CULLHAJ 7399.7 6020.5 1379.2 -80,633,420

12.10.1993 VLORE SPIRIDHULLA PANO 4300 2766 1234 -151,564

1994 Durres Nikolla Shpofi 1402 1402 7,593,622

viti 1993 Elbasan Hasan Tabaku 9800 -37,405,564

10.11.1994 Korce TOMOR ALICKOLLI 8134 2973 5161 -3,337,224

Vlorë Vasil Vathi 850 742 108 -36,500

24.11.1993 Durres Trashegimtaret Hasa 12000 5000 7000 -91,916,000

16.8.1993 Korce Jani Xheka 182 154

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

4.11.1993 KORÇE NIKO SHTIKA 6000 4830 1170 -40,633,710

1994 Korce trashegimtaret Zoto 6000 4830 1170 -40,633,710

19.10.1993 TIRANE AZEM SHKOZA 229 2244 -959,988

15.2.1994 Elbasan Qazim Hasekiu 1000 -2,021,600

1993 KORCE TRASHEGIMT ARET XHEMOLLARI 1134 534 600 -258,900
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23.2.1994 Agush, Belul, Ritvan, 
Agim, Feridon

Corbaxhiu 8233 3440 4793 -4,060,864

19.10.1993 Durres Tare Kellici 59 59

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

4.4.1993 Durres Fatos Shtraza 166 166 -208,932

6.9.1993 Durrës Elpiniqi Tole 8600 5000 3600 -93,575,400

24.1.1994 ELBASAN SHEFQET, QAZIM, 
QEFSERE

DUHANXHIU 20000 5000 15000 -63,890,000

18.6.1994 Vlorë Trashëgimtarët Bano 490 490 -205,730

5.11.1993 LEZHE PRENG BARDHI 4580 236 88 -278,316

13.12.1993 Fier Pellumb Durraj 12974 5000 7974 -5,434,198

29.9.1993 SHKODER SHEUKI HAVIZI 8789 8789 -626,970

4.11.1993 Korçe Lumturie Latifllari 2188 1818 370 -2,057,520

20.9.1993 Elbasan Trashegimtaret Myftiu dhe 
Dylgjeri 16000 1680 14320 -17,891,520

17.8.1993 SHKODER NAZIRE GRUDA 1905 -15,648,615

TIRANE ISUF, MUHAREM DEDA 5000 19000 -2,424,000

7.9.1993 Korcë Njazi Isaku 189 189

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

25.8.1993 Korce Pandeli Borova 260 260 -5,444,600

18.10.1993 Korce Sami Venxha 2701 230 -2,877,000

19.10.1993 KORÇE QANI KAMENICA 625

84M2 
BASHKE
P 
RONESI 

132.2

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

14.9.1993 SHKODER RIZA KRAJA 5140 2687 -2,274,510

23.12.1993 KORCE FUAT HYSENBEGAS I 2296 1480 816 -804,800

7.3.1994 KORCE QEMAL BERBERI 1428 232 1196 -106,304

25.2.1994 KORCE TRASHEGIMT ARET ALIÇKOLLI 3475 598 2877 -313,520

Korcë Lulush etj Molla 5248 1925 3323 -2,149,384

26.3.1994 Fier Kosta Shkurti 74 136

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

28.10.1993 SHKODER FAIK DIBRA 281 120 161

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

DIBER ISA GJOKA 240 240 -98,600

15.2.1994 Fier Lili Naco 540 -254,216

4.8.1993 Fier Thanas Sylari 40

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

1994 Gjirokaster Gjik Qifti 2165 204 205 -930,292

21.10.1993 Korce Trashegimtaret Shahini 4000 3170 830 -26,662,290

13.9.1993 Korce Ligor Miska 155 155

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

1994 TIRANE TEODOR, THANAS PAPA 420 420 -7,300

Korcë Thoma KOndi 2431+649 2431 649 -173,338

Korcë Muhamet Malo 8422.3 6557.5 1864.8 -10,830,734

23.3.1994 Fier Ramiz Velaj 3200 1890 1221 -57,717

Korcë Refide Ravolli 4300 2775 -7,376,500

19.1.1994 KORCE NEFISE SHEHU 8943 1057 -16,617,710

Gjirokastër Mujo Bebeci 3000 2500 500 -11,706,500

1994 KUKES FETAH KINGJI 330 330 -90,640

Korcë Trashëgimtarët Blaceri 1203 430 -1,616,775

2.3.1994 SARANDE HARIKLLA BRUMBULLI 1480 900 86 -48,232

4.10.1993 Korcë Xhebdet Progri 273 273 -2,569,399

18.8.1993 Tirane Prege Toska 5352 2427 2925 -83,030,277

1994 KORCE FUAT CAKE 4473 3773 720 -5,325,064

17.3.1994 Trashegimtaret Kuqo 6825 6525 300 -102,000

FIER ALTIN LIKA 6000 4992 1008 -477,648

22.3.1994 FIER TRASHEGIMT ARET VRENOZI 6000 4992 1008 -477,648

1.9.1993 TIRANE PIRRO VILA 877 223 -9,065,913

Vlorë Pilo e Varvara Mehilli 2700 2700 -1,508,320

5.4.1994 Elbasan Ismail Toska 1800 1200 -22,309,200

5.4.1994 Elbasan Ismail Toska 1800 1200 -22,309,200

25.11.1993. Korce Gaqo Zvezda 1176 m2 1176 m2 -180,688

Korcë Demiran Hasa 2532 1985 -49,636

KORÇE JETNOR BRAHOLLI 3274 2728 546 -218,200

24.1.1994 KORCE SAZAN ABRASHI 6155 5678 477 -504,600

15.2.1994 KORCE DEMIR SPAHIU 1208 1000 208 -1,859,200

Korcë Eqerem Hasanllari 3390 610 -11,560

1.1.1995 Korce Antoneta Mikerezi 10401 10000 401 -211,830

1.4.1994 KORCE AVDYL MANCE 8560 800 -723,600

21.10.1993 Tirane Hajrie Sharra (Xhafa) 176 176

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

8.9.1993 TIRANE LUTFIE STERMASI 183

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

PA DATE TIRANE ASHEGIMTARET GJUZI 14105 10410 -1,919,339

27.7.1993 Elbasan Jonuz e Arif Gjoleka 9900 949+975.
6 7241 -9,685,796

Vlorë Dilaver Beqiraj 6695 6275 420 -7,622,930

15.3.1994 Durrës Ferid Korra 60000 10000 50000 -171,700,000

27.7.1993 VLORE GALIBE HADERI 4098 3653 445 -187,326

Vlorë Kalo Sinani 7000 5450 1050 -245,500

15.2.1994 Shkoder Ruzhdi Coba 700 600 100 -7,144,800

SHKODER FERID BUSHATI 702 540 162 -4,406,400

23.2.1994 Korce BAJAME MUCOLLARI 2833 1656 1177 -1,494,240

1994 KUKES ALI GJOÇA 21038 4202 16836 -5,093,330

1994 KUKES SHABAN GJYRIQI 14680 1240 13440 -384,760

4.5.1994 TIRANE LIRIKA HOXHA 9541 4661 4880 -21,709,225

1993 GJIROKAS 
TER LLAZAR QIRICI 3704 423 3281 -14,497

28.12.1993 Korcë Luan Mullaj 480 480 -1,302,240

15.9.1993 Korce Muhamet Bujari 555 555 -661,965

11.8.1994 FIER TRASHEGIMT ARET CELA 7300 600 6700 -2,715,200

1994 TIRANE HANE ELMAZI 170 170

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

1994 VLORË HAVA HAJDINI 12400 4500

5.10.1993 Durrës Trashëgimtarët Bidoshi 100.8 100.8

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

17.11.1993 Durrës Robert Kote 50000 4145 45855 -155,264,840

21.2.1994 Durres Zeqir Vreshtazi 20000 5000 15000 -43,800,000

12.10.1993 Korcë Maliq Duro 104 104

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

1994 Korce Isa Haxhi 144 -2,799,898

4.3.1994 Korce Irfan Furxhi 10300 6255 4045 -8,291,850

9.3.1994 Korce Reko Xhafka 5178 5178 -395,240

23.3.1994 Korce Trashegimtaret Cenko 2697 1740 957 -99,180

23.2.1994 KORCE XHEMAL BENGA 6675 3337 2090 -124,700

Tiranë Pandovinj Kondili 146 32

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

28.3.1994 SHKODER ISA HALLUNI 2240 924 -10,689,252

8.11.1993 Shkoder Hasije e Nafije Beqiri 530 220 290 -1,255,330

9.2.1996 Durres Jani Vava 18120 5000 8120 -28,354,080

viti 1993 Gjirokastrer Fatos Çarçani 3464 2864 600 -128,666

28.4.1994 Fier Agim Saliaj 3871 1575 1321 -10,767

DURRES EMINE DELIALLISI 11200 5000 6200 -11,460,600

25.2.1994 VLORE NDREKO ZHUPA 2300 2099 -4,429,440

21.9.1993 Korcë Naum Avushka 36

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

1.11.1993 Korce Engjell Pulaha 1155 375 625 -1,793,640

3.11.1993 Korce Bajram Abazi 4500 225 4150 -8,198,148

1994 KUKES RUSHE GJYRIQI 20060 10615 9445 -17,233,975

1994 KUKES IBRAHIM MUSTAFA 17926 1869 -13,806,073

14.11.1994 Durres Gani Muja 2184 840 -6,770,736

pa date TIRANE HYSEN GJUZI 6111 5082 1029 -13,488,153

Tiranë Trashëgimtarët Meta 1480 1054 426 -262,372
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1.9.1993 TIRANE MARIE DULI 48 102

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

7.9.1993 TIRANE URAN DRANGONI 24240 2062 22178 -53,619,220

15.12.1993 DURRES SHPETIM SKENDO 50000 5000 45000 -78,630,000

25.10.1993 Shkoder Gjon e Lec Prendi 426 506 -3,374,046

23.3.1994 Elbasan Kristaq Petreli 207 -1,033,256

18.4.1994 Durrës Beqir Plangarica 36 36

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

1994 Korce Trashegimtaret Qoshe 2260 2150 110 -142,770

pa date TIRANE FADIL TAFA 36000 3425 9175 -18,921,831

Vlorë Fatime Qoku 4048 3113 616 -138,886

28.9.1993 Korce Jordan Shuke 163 163

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

28.9.1993 KORCE HAXHI MATA 224 224 -2,906,760

2.3.1994 Shkoder Haki Dibra 952 m2 400 m2 552 m2 -4,632,160

2.3.1994 Shkoder Trashegimtaret Thanza 640 m2 588 m2 52 m2 -4,831,668

1993 Korçe Urim, Xhixhe, Emine, 
Iftade Pellumbi 1919.5 200 1165.5 -121,763

11.1.1994 Gjirokastrer Kristaq Koçi 1450 1150 300 -62,500

24.1.1994 SHKODER ELJAZ KRAJA 465.25 -840,257

21.2.1994 Trashegimtaret Dervishi 750 380 370 -479,200

1994 Vlore Shefqet Mbole 172 172

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

17.3.1994 KORCE HAXHI MUKOLLARI 4892 2000 2892 -2,928,360

22.3.1994 KORÇE ALIJE GORA 7250 3430 -11,741,900

pa date Gjirokastrer Ollga Kristo 718.8 253.8 465

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

14.1.1993 SHKODER 444 122

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

1.11.1993 Korcë Muharrem Butka 150 150

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

8.11.1993 Korce Fluturie Ymeti 1137.5 343.7 682 -2,831,597

29.9.1993 Korce Kujtim Fecanji 189 m2 189 m2

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

23.3.1994 Trashegimtaret Turshinka 855 615 240 -844,440

Korcë Thoma Mitllari 3677 1120 2577 -1,126,976

5.5.1994 DURRES FATIME,EDIL 
E,QAZIME

YPI,DELVINA, 
CACI 10190 2389 -42,905,808

Gjirokastër Ferhat Keri 5000 795 4205 -3,107,675

Korcë Trashëgimtarët Collaku 322 280 -412,496

Gjirokastër Teme Allamani 18284 5000 13284 -2,287,192

30.8.1993 Korcë Lluka Milo 166 166

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

6.5.1994 KORCE ENVER TOPALLI 7859 2141 -52,074,145

4.2.1994 TIRANE TRASHEGIMT ARET BERBERI 185 185

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

5.1.1994 Tiranë Dylaver Merhori shtëpi 338 -256,390

3.2.1994 TIRANE TRASHEGIMT ARET ARKAXHIU SIP. E 
TRUALLIT 

205 -1,612,275

Vlorë Sadik etj Bora 6600 200+440
0 700+1300 -24,000

25.5.1993 Korce Trashegimtaret Berberi 3383 1300 2083 -6,696,075

13.8.1993 Tiranë Muharrem Kellezi 5032 2468 -148,395,056

2.2.1994 DURRES SABRI TALI 3500 6857 -5,259,541

8.9.1993 TIRANE IBRAHIM ELEZI 210

40+54M2 
BASHKE
P 
RONESI

116

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

27.12.1993 TIRANE QAZIM RRELI 5630 24638 -178,242,776

21.12.1993 TIRANE HYSEN ÇAKÇIRI 22.5 136.75

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

21.10.1993 PUKE KOL KOLA 6880 18 6870 -6,731,200

14.2.1994 Elbasan Sabire Ciftja 92 70

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

21.4.1944 KORCE EVANTHI POLENA 1000 325 -43,100

1994 KUKES SOKOL PEKA 3060 1700 1360 -3,456,780

1993 ELBASAN Xheme Gjeta 82000 10000 72000 -104,848,494

28.3.1994 SHKODER QAMIL SOKOLI 8630 6330 -108,945,290

1.11.1993 SHKODER HAJRULLAH MUÇA 700 200 500 -1,513,200

1993 GJIROKAS 
TER ALI VELAJ 5173 3983 1190 -428,323

11.8.1993 Fier Trashegimtaret Hasani 14600 2300 3830 -198,210

30.6.1994 Elbasan Hysni Duka 110 110

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

26.10.1993 Korce Vaske Xhimetiku 153 153

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

6.10.1996 Korce Petrit Hoxha 198.82 198.8 m2

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

13.101993 Korce Sanaber Zake 118 118

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

1.1.1993 Gjirokastër Asaf, Nazif Galanxhi 8938 3250 5688 -14,452,674

19.3.1994 Shkoder Sulejman Tepelia 555 (
257+298) 230 -2,842,470

1994 VLORE SHUQO GUGA 5793 5493 300 -295,566

3.6.1994 KORCE THOMAQ TOCI 880 522 358 -831,760

11.1.1994 Nuri Alinji 1160 1050 110 -14,580

31.3.1994 Tiranë Trashëgimtarët Baci 726 -2,721,146

15.4.1993 Lezhe Nikoll Tusha 9340 9000 340 -19,758,000

6.5.1994 SHKODER HAVA BACI 450 250 200 -2,006,250

25.2.1994 TIRANE TRASHEGIMT ARET ISMAILI 760 760 -2,634,160

17.3.1994 Tiranë Trashëgimtarët Topi 750 750 -2,713,250

11.3.1994 Elbasan Qemal etj Qehahaj 190

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

19.5.1994 Korcë Pranvera Skenderasi 388 388 -1,587,644

15.12.1993 Korce Sami Nafizi 200 200

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

28.2.1994 Korce Reshide Azami 22 m2 100 m2

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

23.3.1994 Korce Meri Kondi 5000 4000 -41,785,000

31.1.1994 Korcë Fanika Cupata 15.50

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

7.2.1995 KORÇE REFIK LILOLLI 82.83 82.83

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

24.3.1994 KORCE NATASHA DRADHASI 209.25 209.25 -3,113,633

6.8.1993 TIRANE NEZIHAT KARAPICI 105.4

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim

14.11.1994 Durres Emine Qesja 1500 1250 250 -3,938,790

18.1.1994 DURRES 1020 1070 -3,374,350

18.8.1994 DURRES MEHMET DOLLA 3402 3342 10,201,792

Lezhë Mhill Ndreka 1280 1212 68 -1,506,480

Lezhë Seit Topalli 18380 5000 10630 -2,520,090

26.11.1993 Shkoder Nexhibe Baci 3340 m2 3140 m2 200 m2 -25,822,740

23.6.1994 KORCE AGRON MULLA 3645 3135 510 -10,485

Korcë Medi Merolli 1683 920 -2,704,700

10.2.1994 Korce Selajdin Kodra 4644 m2 931 3713 -960,800

28.1.1994 ELBASAN HAFYZ PRECA 7000 5000 2000 -66,776,000

30.10.1997 Durrës Kasem Troplini 57037 5000 52037 -83,732,601

8.9.1993 SHKODER EQEREM BERDICA 316 1724 -3,311,668

12.1.1994 Korce Rahmi Ahmeti 125.4 125.4 -801,361

30.6.1994 Korce Esat Banushi 6000 5000 1000 -37,075,000

1994 KORCE GRAMOZ BLACERI 4022 4022 -3,892,376

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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 “Me Mirkon u ndava 
se mbaroi dashuria!”se mbaroi dashuria!”

Rikthehet Oriola 
Marashi, më 

bombastike se kurrë

Një muaj mjalti të dytë? 
Xhensila bën atë që askujt 

s’ia merrte mendja 

•  • Ish-ministrja socialiste fl et si Ish-ministrja socialiste fl et si 
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Mediat e huaja, nën fokus Mediat e huaja, nën fokus 
kryesocialistin  veshur me kryesocialistin  veshur me 

Kryeministri 
më “cool” më “cool” 
i Europësi Europës

Edi Edi 
RamaRama

atlete: Nuk heq dorë nga stili “casual”atlete: Nuk heq dorë nga stili “casual”

Nga çorapet me ngjyra, te 
“çitjanet” 1.5 milionë lekë, ja 
stili i kreut të Rilindjes
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Nuk është hera e parë
dhe mendojmë që
s'ka për të qenë as e

fundit, që një politikan i tillë
është "jashtë rrymës". E
veçanta e tij qëndron jo
vetëm në mënyrën e realiz-
imit të projekteve dhe zba-
timit të politikave, por edhe
në stilin e tij e të veshurit.
S'kanë qenë të pakta medi-
at jo vetëm shqiptare, por
gjithashtu edhe të huaja, të
cilat herë pas here janë
fokusuar jo vetëm në
takimet e bërë me kryemi-
nistrin Rama në vendin e
tyre, por një vëmendje të
veçantë i kanë dhënë edhe
veshjes së tij. Të shumta
janë mediat, të cilat mund
të përmendim duke nisur
me median serbe. Veshja e
kryeministri Edi Rama në
Samitin e Ballkanit Perën-
dimor, në kuadër të Proces-
it të Berlinit në Trieste nuk
ka kaluar pa u komentuar
nga këto media. "Kryemi-
nistri shqiptar, Edi Rama,
nuk heq dorë nga stili i tij
'casual', kështu që edhe sot
në panelin e Samitit të Tri-
estes është shfaqur me
atlete të bardha dhe kos-
tum të zi, por sigurisht nuk
ka harruar as kollaren",
shkruan gazeta serbe
"Blic". Ndërkohë që meadia
tjetër serbe,"Infor mer",
lajmin e mbërritjes së
Ramës në samit e hap me
titullin "Rama, sërish një
incident me modën, shiko-
ni kryeministrin e Sh-
qipërisë të kërcejë në
Samitin e Triestes".
Veshjen e kreut të qeverisë
shqiptare e ka komentuar
edhe "B92", e cila në titullin
e saj shkruan "Rama me stil

rastësor, në Trieste me
atlete". Gjithashtu, në ar-
tikullin e saj "B92" i është
rikthyer edhe takimit të
kryeministrit Rama në Ber-
lin me kancelarin Angela
Merkel, ku ai sërish kishte
zgjedhur të vishej me atlete.
Ndërkohë përveç fotove të
shumta që janë publikuar
nga mediat serbe, nuk kanë
munguar as videot. Nuk i
kanë shpëtuar as vë-
mendjes së medias italiane,
"Corriere.it" stili i veshjes
së Ramës. Gazeta ka rikthy-
er në vëmendje stilin e
veçantë të veshjes së kryem-
inistrit. Në këtë artikull,
Rama është zgjedhur si per-
sonazh i vitit. "Kryeminis-
tri shqiptar dhe takimet
zyrtare me atlete", titullo-
het artikulli. "Disa ditë më
parë kryeministri shqiptar
u shfaq i veshur me atlete
në një darkë me mësuesit
më të mirë të vendit dhe aty-
re u tha: 'Jam veshur kësh-
tu për solidarizim me më-
suesit e edukimit fizik'. Por
pavarësisht pyetjeve të
ndryshme për këtë stil
veshje, e vetmja gjë e sigurt
është se prej disa muajsh,
kryeministri Rama - artist,
basketbollist, lideri social-

Pamela Aliaj

ist dhe prej vitit 2013 kryem-
inistër i Shqipërisë shfaqet
në takime zyrtare i veshur
me atlete. I vetmi në skenën
politike", thuhet në ar-
tikull. Këto nuk mund të
quhen as takime zyrtare, as
takime 'casual', por sport-
ive. Në Samitin e fundit në
Trieste për vendet e Ballka-
nin Perëndimor, në kor-
rikun e këtij viti, kryemi-
nistri Rama shtrëngoi du-
art me homologun italian
Paolo Gentiloni, i veshur
me atlete të bardha "Adi-
das". Me të njëjtat atlete,
Rama u takua edhe me pres-
identin francez, Emmanuel

Macron. Me një palë atlete
të tjera, por këtë herë të
zeza, u paraqit në një takim
të udhëheqësve të Ballkan-
it në Bruksel, me ftesë të
Federica Mogherinit.
Ndërkohë që nga ana tjetër,
parlamenti ka kërkuar të
përfshijë në axhendën e
punimeve projektin e Kodit
të Etikës për deputetin,
nismë e hartuar prej disa
vitesh me ekspertizën e
OSBE-së. Përfshija në
punimet e Kuvendit është
bërë publike në fillim të
tetorit nga kreu i Grupit
Parlamentar të PS-së, Taul-
ant Balla, i cili bëri të ditur

angazhimin e mazhorancës
për të rikthyer besimin e
publikut te parlamenti.
Kodi i Etikës mund të "pe-
nalizojë" edhe kryeminis-
trin Edi Rama. Në këtë kod
kërkohet që deputetët të
paraqiten në seanca me
veshje zyrtare. Por, duke
qenë se kryeministri
shpeshherë vjen me atlete
dhe ato janë bërë pjesë e
batutave dhe replikave në
Kuvend, nuk dihet nëse do
të konsiderohen si shkelje

apo jo e etikës. Kodi ende
nuk është vënë në zbatim,
ndërkohë që stili i veçantë i
kryeministrit të vendit bie
në sy që prej herës së parë
të paraqitjes së tij në poli-
tikë. Që në rininë e tij, ajo
që e karakterizonte ishin
ngjyrat, veshjet gati të çu-
ditshme dhe gjestikulacio-
net e tij në të shprehur. Pa-
varësisht kalimit të viteve
dhe apo rritjes në përgjegjë-
si, Rama edhe sot arrin të
tërheqë vëmendjen me

veshjen e tij. Ai historikisht
ka përdorur çorape
shumëngjyrëshe, këmisha
me lule e kollare që komen-
toheshin në fillim si të çu-
ditshme. Ndërkohë që tani
është orientuar më tepër
nga stili sportiv, me atlete e
bluze të bardhë, herë- herë
me një kombinim të kënd-
shëm mes klasikes e sport-
ives, si bluza e bardhë dhe
xhaketa klasike blu e mbyl-
lur, e cila mesa duket është
ndër më të preferuarat e tij.

Ndërsa veshja e që ka bërë
xhiron në rrjetet sociale
është ajo me çitjane të zeza
të veshura në një takim në
Fier, teksa inspektoi
punimet për furnizimin e
qytetit me ujë të pijshëm. I
pyetur nga komentuesit në
"Facebook", Rama u shpreh
se ishin të markës japoneze
"Yamamoto". Kaq mjaftoi që
mediat të zbulonin edhe
vlerën e këtyre kaq të ko-
mentuarave çitjane. Ato të
cilat dukeshin qesharake
dhe të lira në pamje të parë
kushtojnë 962 paund, ose
afërsisht një milion e
gjysmë lekë të vjetra.
Shpesh është folur për vesh-
jet e shtrenjta të kryeminis-
trit, kostumet me porosi dhe
copë të veçantë, këpucët e
kravatat, çmimi i të cilave i
tejkalon disafish të ardhu-
rat e kryeministrit shqiptar.

Nga çorapet me ngjyra, te "çitjanet" 1.5 milionë lekë, ja stili i kreut të Rilindjes

EDI RAMA, kryeministri
(sportiv) më "cool" i Europës
Mediat e huaja, nën fokus kryesocialistin veshur me atlete: Nuk heq dorë nga stili "casual"
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Klea i rikthehet këngës, ja
çfarë dedikimi i bën Elgiti

Armina bëhet nostalgjike,
i rikthehet stilit të vjetër

Një muaj mjalti të dytë?
Xhensila bën atë që askujt

s'ia merrte mendja

Rikthehet Oriola Marashi,
më bombastike se kurrë

A r mina Mevlani është një ngablogeret më të njohura në Shqipëridhe jashtë, ku preferon që herë pas heret'i rikthehet modës së vjetër, zakonisht tëviteve '80 apo '90. Kësaj radhe ajo ka prefer-uar të zhytet në arkivat e saj të adolesh-encës, duke treguar preferencat që kapasur kur ka qenë e vogël. Në një foto tëpostuar së fundmi, Armina është pothua-jse nuk njihet fare me flokët rozë dhe mestil rok. Mesa duket, shijet ndryshojnëpër të gjithë, por kjo nuk do të thotë tëmos u kthehemi "dashurive të vjetra".

Ajo njihet jo vetëm si aktore e modele, por edhe si këngëtare. Kohët e
fundit ka qenë në qendër të vëmendjes së bashku me Elgitin, duke

qenë se më në fund pas një kohe të gjatë, e pranuan lidhjen e tyre. Mesa
duket, Klea Huta do t'i rikthehet muzikës dhe këtë e tregoi qartë me
postimin e saj të fundit tepër të veçantë. "Është nga K-ja tek A-ja. Këngë
e re... Shumë shpejt...", shkruan në foton e saj Klea. Ndërkohë që për ta
bërë akoma më interesant dhe edhe si shenjë dashurie, nuk vonon posti-
mi në "Instastory" i Elgitit, i cili tregon një foto të shkëputur nga studio-
ja e tij, ku tregon se është duke punuar për këngën e të dashurës së tij,
Kleas. Me siguri do të jetë super!

Ndonëse për një kohë të gjatë e mohuan faktin se ajo ishte sh

tatzënë, më në fund lajmi u pranua nga çifti. Tani për të qenë

edhe larg medias dhe zhurmës që do të shkaktonte vëmendja e tepërt

pas lajmit, Xhensila Myrtezaj dhe BesKallaku duket se kanë nisur një muajmjalti të dytë. Kjo nuk do të thotë qëata të qëndrojnë larg ndjekësve të tyretë shumtë. Ndërkaq, ajo që nuk na epriste mendja të gjithëve është një vid-eo e shkëputur nga hoteli ku çifti ësh-të duke ndenjur, ku ka qenë vetë Xhensila që e ka ndarë në faqen e saj

në "Instastory". Në sfond dëgjohet zëri i Besit, i cili është duke u larë

në dush e duke kënduar, ndërsa Xheni me shaka e regjistron duke

"ironizuar" mënyrën e tij të kënduarit. "Po pres që dikush nga hoteli

të trokasë në derë", shkruan Xheni në një nga videot ku dëgjohet zëri

i Besit që këndon në sfond. Shaka të tilla ka mes çifteve. Duket se po

e kalojnë super. E pse jo, pas një lajmi të tillë?!

Ajo njihet për format e sajtepër seksi, të cilat bien nësy shumë thjesht, duke qenë se ësh-të modele. Por kjo nuk e kufizonatë të shfaqë asetet e saj herë pashere edhe në "Instagram" dukendezur rrjetin. Kësaj radhe sikurkishte ngelur "e heshtur", dukemos publikuar asnjë foto apo vid-eo "hot". Por, mesa duket nukmund t'u qëndrojë larg për shumëkohë fansave të saj. Fotoja e saj epublikuar pak më parë jo vetëm qëtregon se ajo është më prezente sekurrë në rrjetin e saj social, porgjithashtu nuk harron të kënaqëfansat e saj me fotot provokueseme bikini. Kushedi sa shumë kërke-sa ka pasur në 'inbox' për t'u rik-thyer sërish?! Një 'bombë' e vërtetëOriola!
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Humbi zgjedhjet përballë Armand
Dukës, Bashkim Fino shihet
në korridoret e Kuvendit
Disa ditë pasi humbi garën për kreun e FSHF-së përballë Armand Dukës,

shfaqet deputeti i PS, Bashkim Fino. Ai është kapur në një foto mes
punonjësve të Kuvendit të Shqipërisë ditën e sotme, një foto që është
realizuar dhe publikuar nga fotografi Agim Rama. Fino duket mjaft i
qetë, i rikthyer në jetën politike, ndërsa Rama e komenton fotografinë e
tij: "Si gjithmonë deputeti Fino ka shumë miq që e rrethojnë". Duka
mposhti Finon duke marrë 38 vota, duke rimarrë kështu mandatin e
presidentit të FSHF për herë të pestë.

Politikani kosovar ka menduar që veç festimeve zyrtare për 10-vjetorin
e pavarësisë së Kosovës, të vijojë me festat edhe në shtëpinë e tij. Ndaj

ai ka ftuar ish-presidentët, kroatin Stipe Mesiç, por edhe presidentin
shqiptar Ilir Meta e ish-presidentin Rexhep Meidani. "Në shtëpinë time
isha i nderuar të jem mikpritës i një darke me ish-presidentët, Mesiq,
Mejdani, Sejdiu, Presidentin Meta me bashkëshorte, diplomatë e ambasa-
dorë nga shumë vende të botës dhe mysafirë të tjerë, që erdhën në Kosovë
për të festuar vitin jubilar të Pavarësisë së Kosovës. Diskutuam për tema
të ndryshme mbi bashkëpunimin me shtete të ndryshme të botës dhe
Organizatat Ndërkombëtare në përgjithësi", shkroi Pacolli në "FB".

Behgjet Pacolli mbledh në
shtëpinë e tij presidentët shqiptarë

Ish-ministrja Ermelinda Meksi, tashmë prej vitesh nuk ndodhet në Shqipëri.
Ajo ka marrë një detyrë të rëndësishme në zyrat qendrore të OSBE-së.

Kështu dje, ajo ka qenë e ftuar në Gjenevë, ku foli në emër të kësaj organi-
zate mbi bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e transportit, si një ele-
ment kryesor për ndërlidhjen rajonale. Në sqarimin që i bën fotos së saj në
"FB", Meksi vijon shprehet se fjala e saj bazohej mbi ndikimin e formave të
ndryshme të
transportit në
ekonomi,
stabilitetit
dhe sigurisë
që lehtëson
gjithashtu
zbatimin e
"Axhendës
2030" të
objektivave
për zhvillim të
qëndrueshëm.
Ky aktivitet
kishte mbi
500 pjesëmar-
rës, ministra,
zv.ministra
etj., nga 90
vende. "Projek-
ti TAP qe pjesë
e diskutimeve
si një projekt
që ndikon në
zhvillimin e
vendeve,
Shqipëria e
përfshirë", tha
Meksi.

Ish-ministrja socialiste flet si
përfaqësuese e OSBE-së në Gjenevë

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK

Deputeti kosovar ofendon keq
një femër: Zhabë, injorante…
Vala e reagimeve për 10-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës nuk ka përfund

uar ende. Gjithçka e organizuar u komentua dhe solli reagime të shum-
ta. Një nga detajet që mori vëmendje të madhe ishte edhe dizajni me mbish-
krimin "Bac, çikat na e zbardhen fytyrën", ku në foto ishin Rita Ora, Dua
Lipa e Majlinda Kelmendit. Ky dizajn u komentua shumë për faktin se
mungonte edhe imazhi i këngëtares Era Istrefi, e cila gjithashtu është e
njohur
ndërkombë-
tarisht.
Përveç
reagimit të
vetë
këngëtares
dhe nënës së
saj, edhe
deputeti
Labinot
Tahiri e
komentoi
duke e
quajtur të
padrejtë
fatin që Era
nuk ishte në
dizajn.
Njëra nga
komentueset
në statusin e tij ka reaguar shumë ashpër duke u shprehur: "Hahahahaha le
Era po edhe ti ke mungu aty injorant…. Era nuk është klasi i Rita Orës e
Dua Lipa…". Deputeti me një fjalor mjaft të ashpër e ka ofenduar komen-
tuesen, duke e quajtur disa herë zhabë dhe injorante: "Injorante, mas deshte
unë me ta lëvdu CECEN E ARKANIT a?? Hup mos me komento në këtë faqe
me atë shprehje Zhab..", shkroi Tahiri.

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!
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Infermierja e Velipojës apel shtetit: Na sillni një ambulancë

"Dy vajzat e familjes Preka i gjeta të shtrira
në tokë, babai i tyre ishte bërë dysh në makinë"

APELI
"Ne këtu në Velipojë kemi një ambulancë të
amortizuar. Nuk kemi oksigjen. I kërkojmë shtetit,
Ministrisë së Shëndetësisë, kryeministrit të marrin
masa, pasi një ambulancë ka e gjithë Velipoja.



Dom Marjan Gega: Kuptova heshtjen e Zotit kur pashë një burrë me fëmijën në prehër, në timonin e makinës...

Përcillen në banesën e fundit 3 pjesëtarët e familjes Preka
Banorët: Dhimbje shumë e madhe, lutemi me shpirt të shpëtojë nëna dhe vajza

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - "Ajo që ndo-
dhi në Velipojë i kalon
kufijtë. Pashë tmerr me sy.
Dy vajzat e familjes Preka i
gjeta të shtrira në tokë. Ba-
bai i tyre ishte bërë dysh
brenda në makinë. Ai kish-
te ndërruar jetë në vend së
bashku me djalin e tij 6 mua-
jsh". Kështu u shpreh dje
për "Gazeta Shqiptare", in-
fermierja e qendrës shënde-
tësore të Velipojës, Vjollca
Pacaj. "Unë jam infermier-
ja Vjollca Pacaj dhe banoj
në fshatin Sektor të njësisë
Velipojë. Ka qenë ora 17:40
kur më ka marrë në telefon
nipi i shtëpisë time. Ai më
tha eja shpejt se ka ndodhur
një aksident. Menjëherë
mora në telefon Elvis
Ramën, shoferin e ambu-
lancës, sepse shoferi tjetër
ishte me pushime. Megjith-
atë, pas tij mora edhe Rifa-

tin duke llogaritur se është
shofer i vjetër. Nipi më mori
sërish në telefon teksa isha
duke dalë nga shtëpia dhe më
tha eja se është dhe një fëm-
ijë i vogël. Me shapka siç isha
në shtëpi mora një mjet bash-
kë me urgjencën që kemi ne
dhe me drita ndezur shkuam

shumë shpejt në vendin ku
kishte ndodhur aksidenti.
Nuk kishin kaluar as 10 minu-
ta, pasi kishte ndodhur ngjar-
ja. Sapo ndaluam makinën,
pamë nënën që bërtiste ku
janë fëmijët. Hapa ambu-
lancën dhe i kam bërë një
adrenalinë se nuk dija çfarë

t'i bëja tjetër në atë moment,
pasi ishte e larë në gjak. Kur
ktheva kokën, pashë dy vajzat
njëra pas tjetër, përmbys në
tokë. Aty kishte shumë ban-
orë të zonës, mbi 50 vetë. Bër-
tita me të madhe: Aman ejani
dhe më ndihmoni të marr fëm-
ijët. Erdhi një djalë i ri që më
ndihmoi të marr njërën nga
vajzat, të cilës i vendosa
qaforen në qafë. Aty gjeta
Rifatin me ambulancë. Ai
kishte shkuar për 5 minuta,
më shpejt se unë. Dy vajzat i
vendosëm në ambulancë, në
barelë. Ndërsa, djalin e vogël,

i cili kishte ndërruar jetë, e
mora unë. Edhe vajza 5 vjeçe
që u nda nga jeta ishte shumë
rëndë. Shkuam me ambu-
lancën tonë deri në fshatin
Trush. Aty vajzës 5 vjeçe që
mendonim se ishte më mirë i
vumë oksigjen dhe më pas sh-
kuam në spital. Mjekët e spi-
talit të Shkodrës bërë të pam-
undurën, por plagët e rënda i
morën jetën 5-vjeçares. Ndër-
sa dihet që shumë rëndë ësh-
të motra e saj 10 vjeçe. Ed-

mondi, babai i fëmijëve ka
qenë i vdekur që në momen-
tet e para kur i kam bërë
adrenalinën bashkëshortes
së tij", - tha infermierja
Vjollca Pacaj. Ndërkaq ajo u
bëri apel të gjithë institu-
cioneve deri tek kryeminis-
tri për të mundësuar një
ambulancë tjetër për Veli-
pojën, sepse ajo që kanë ësh-
të e amortizuar ndërsa u
mungon edhe oksigjeni për
aksidente të tilla të rënda.

Senad Nikshiqi
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Edhe qielli qau për tri
viktimat e aksidentit
tragjik që ndodhi në

aksin Shkodër-Velipojë. 40-
vjeçari Edmond Preka bash-
kë me djalin 6 muajsh dhe
vajzën 5 vjeçe, mes dhim-
bjes së madhe e lot u përcol-
lën dje në banesën e fundit.
Ceremonia mortore, e cila
mblodhi njerëz nga të katër
anët për t'i qëndruar pranë
familjes Preka u mbajt në
teatrin e kishës në Velipojë.
Motra që qante vëllain dhe
babai që nuk përmbahej për
djalin dhe nipin e mbesën e
tij të vdekur. Edmondi, Aise-
li dhe Rajani mbeten të për-
jetësuar si një kujtim i
hidhur për jetët e prerë në
mes jo vetëm për familjarët
e të afërmit, por edhe për
gjithë Velipojën dhe Shko-
drën. Solidariteti, kurorat
me lule, ngushëllimet apo
fjalët e dala me gjysmë zëri
ishin të pafuqishme për-
ballë dhimbjes së madhe
që ka kapluar familjarët.
Miq, të afërm, banorë,
njerëz të politikës e shumë
qytetarë të ardhur u dhanë
lamtumirën tre anëtarëve
të familjes Preka që
mbetën të vdekur në aksi-
dentin e kobshëm të 18 sh-
kurtit në rrugën e Veli-
pojës. E ndërsa tri viktimat
u varrosën, nëna e fëmijëve
dhe bashkëshortja e Ed-
mondit, e cila ndodhet në
spitalin e Shkodrës ende
nuk e di tragjedinë e famil-
jes së saj. Ndërkaq, vajza 10
vjeçe e familjes Preka
(Noemi) ndodhet në koma të
thellë me shpresa të vogla
për jetën (sipas mjekëve).

BANORËT PËR
TRAGJEDINË

Banorë dhe të afërm të
familjes Preka nuk gjejnë
fjalë për tragjedinë e
ndodhur pak ditë më parë.
"Dhimbje shumë e madhe
për ne. Jam ndjerë shumë
keq. Është një ngjarje
tragjike. Unë jam i afërm i
tyre dhe nuk po mund ta
përballojmë. Një situatë
shumë e vështirë dhe
shumë e dhimbshme për të
gjithë. Nuk kam fjalë",-tha
Kolë Vata, një i afërm i
familjes Preka. "Një tragjedi
e paparë ndonjëherë. Jemi të
mërzitur jashtëzakonisht. Të
shuhet thuajse një shtëpi me
njerëz nuk ka si të jetë më
keq. U japim ngushëllime
familjarëve të tyre. Unë jam
banor i zonës dhe isha për
ngushëllime. Ishin të trau-
matizuar familjarët, sepse
ashtu jemi edhe ne dhe jo më
ata. Do Zoti shpëton vajza

dhe nëna e saj",-u shpreh
banori Fran Fusha. Ndërsa,
Kolë Plazhi, një tjetër banor
pohoi përmes lotëve: "Jam
banor i zonës dhe kam një
dhimbje tejet të madhe, një
lodhje shpirtërore dhe
gjithçka tjetër. Edmondin e
kam pasur shumë të afërt,
pasi kemi ndenjur shumë,
kemi hyrë e dalë familjarisht
dhe kemi qenë shumë afër
me njëri-tjetrin. Dhimbja
është e papërshkrueshme

për të dhe dy fëmijët e tij, për
jetët e humbura në atë aksi-
dent tragjik. Unë jam 67 vjeç
dhe as dëgjuar s'kam ndon-
jëherë kështu. Është shumë,
shumë e rëndë çfarë ka
ndodhur. Do Zoti nuk i
ndodh askujt më një tragje-
di e tillë".
LUTJA-MESAZH

Mesha e shenjtë për
shpirtrat e tre viktimave,
Edmondit, Aiselit dhe Ra-
janit u kremtua në kishën e

Velipojës në prani edhe të
arqipeshkvit metropolit të
dioqezës Shkodër-Pult, imzot
Angelo Massafra. Famulli-
tari i Kishës së Velipojës,
Dom Marjan Gega në fjalën
e tij përcolli disa mesazhe të
forta që na bëjnë të ndalojmë
nga treni i vrullshëm i jetës
së egër që bëjmë për ta men-
duar ndryshe të ardhmen
por edhe mënyrën e jetës.
"Ju gra, familjarë keni të
drejtë që bërtisni për vikti-
mat. Në atë mendjen tonë, si
njerëzit tokësor që jemi na
vijnë shumë pyetje dhe
dhimbja na e shpon shpirtin.
I jam përgjëruar Zotit këto
ditë, mu përgjigj çfarë është
kjo punë, si mundem t'ia
vendos emrin kësaj historie,
kësaj ngjarje. Nuk kam dëg-
juar ndonjëherë që thuajse
të jetë shuar një familje e
tërë në një aksident në një
moment të vetëm, të paktën
këtu në zonat tona.

Prej Zotit kam marrë si
përgjigje vetëm heshtje. Më
besoni se jam ndjerë i dobët,
i brishtë deri në kufijtë e
një të pafeut, kur e kam py-
etur Zotin përse",-tha ndër
të tjera Dom Marjan Gega.
Ndërsa, shtoi se "të hënën
në mëngjes, teksa opinioni
publik më sillte mesazhe të
pafundme ngushëllimi, tele-
fonata, emaile për këtë
tragjedi që ndodhi, nuk i
kishin mbyllë ende kopshtet
dhe shkollat. Pashë në një
moment një prind tjetër që
po vinte me makinën e tij
për të sjellë fëmijët e tij dhe
kishte një fëmijë të vogël në
prehër, në timonin e mak-
inës. Është e vështirë që të
mësohemi. Ndaj them që
nuk është vetëm Zoti dhe
unë dua të kërkoj falje të
thellë sot Rajanit 6 muajsh
dhe Aiselit 5 vjeçe që nuk
jetojnë më mes nesh, të cilët
me siguri janë thirrur për
të jetuar më gjatë, por ter-
reni që ne përgatisin, arro-
ganca jonë nuk na lë, nuk
krijojmë një habitat të për-
shtatshëm që fëmijët tonë
të rriten të jetojnë. Rajan
dhe Aisel dua t'ju kërkoj ju
që tashmë jeni engjëj, lu-
tuni për shokët tuaj, për
shoqet tuaja, për prindërit
e tyre, për prindërit tanë,
për familjet tona që të
zbutet kjo vrazhdësi e
tmerrshme e kësaj bote që
ne vetë jemi duke e krijuar.
Lutuni që të jemi më të
dashur, më të ngadalshëm,
jo me vrull, të marrim kup-
timin e vërtetë të jetës. Ra-
jan përpara se të mësoje të
thirrësh emrin e parë babë
sot po të takon të thirrës
Atin qiellor, babain e
vërtetë, përpara se të thir-
rësh emrin nënë jam i sig-
urtë se ke përfunduar në
duart e Zojës Maria".

DEPUTETËT
Deputetët, Lorenc Luka, Izmira Ulqinaku dhe
kryetari i këshillit bashkiak të Shkodrës, Xhemal
Bushati u shprehën ngushëllimet e tyre familjes
Preka. Ata bënë dhe një apel për qeverinë dhe
ARRSH për aksin Shkodër-Velipojë, i cili është në
rikonstruksion e sipër. "I drejtohem ARRSH që të
shohë edhe njëherë mundësitë për përmirësimin
që nga hyrja tek Harku i Bërdicës dhe deri në
përfundim të këtij projekti në mënyrë që t'i
shërbejë qytetarëve dhe t'i sigurojë atyre jetën", -
tha Lorenc Luka, deputeti i PD-së në Shkodër.

Infermierja e
Velipojës, Vjollca
Pacaj duke folur
për “GSH”

Dom Marjan Gega, famullitari i Velipojës Ceremonia e varrimit të tre pjesëtarëve të familjes Preka
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Ylli Polovina është autor i
një trilogjie për Gjergj Kas
triotin ("Gjysma e harru-

ar e Skënderbeut", 2008; "Prin-
ci Muzaka i Beratit përballë
Skënderbeut" ,  2012  dhe
"Pasardhësit e Skënderbeut si i
mbajtën fshehur", 2014). Në këto
tri  vëllime që përbëjnë afro
nëntëqind faqe janë dokumentu-
ar, pasqyruar dhe interpretuar
pasardhësit realë të heroit tonë
kombëtar të vendosur në Itali, po
ashtu trashëgimtarët falsë të tij,
debatet më kryesore vitet e fun-
dit rreth figurës dhe rolit të
Skënderbeut, kryesisht sulme
dhe provokacione të nisura prej
pozitash radikal-islamiste apo in-
teresash ultrasllaviste, etj. Prej
triologjisë, tri fragmente të ndry-
shme.

RUSËT: "SKËNDERBEU,
LUFTËTAR I MADH
I SHQIPËRISË!"

 "Më 28 nëntor 1953 në një nga
sallat më të mira kine-
matografike të Moskës, në "Dom-
Kinon", e cila ndodhet në Bule-
vardin e Leningradit, u shfaq për
herë të parë filmi sovjetiko-sh-
qiptar "Skënderbeu".

Në afishet e kohës ai u titullua
"Skënderbeu-luftëtar i madh i Sh-
qipërisë".

E gjithë kjo do të na kujtohej e
pastaj do të këshilloheshim me
dokumente, kur papritur një stu-
dente tiranase në verë të vitit
2007, e cila kryente temën e mas-
terit në Moskë, do të na tregonte
një kasetë me këtë film. Ishte pro-
dhim rus i muajve të fundit. Kjo
gjë nuk kishte se si të mos të en-
tuziazmonte. Filmi i Skënderbeut
ende pas 54 viteve kërkohej nga
tregu i një vendi shumë të madh
e madje larg prej nesh dhe jo
vetëm gjeografikisht!

Një nga diplomatët tanë, i cili
udhëton e punon shpesh në ato
anë na thoshte se "rusët e vjetër
në moshë kurrë nuk harrojnë,
sapo takojnë një shqiptar, të
shprehen me gëzim me fjalët "Ah,
Skënderbeu, luftëtar i madh i Sh-
qipërisë!". Ky opinion ende i gjallë
në mendjen e shpirtin rus është
qartas efekt i filmit, sepse me këtë
titull, siç shkruam pak më lart, ai
u bë i njohur në të gjithë hapësir-
at e ish-Bashkimit Sovjetik.

Duke mos qenë aq fort meritë
e drejtpërdrejtë e angazhimit të
posaçëm të shqiptarëve të kohës
së sotme, ai film vazhdon e jeton
në hapësirat ruse që prej 54
viteve edhe për meritë të dy fak-
torëve. Së pari, ai po mbijeton me
sukses, sepse është një vepër ar-
tistikisht mjaft cilësore. Patjetër
Gjergj Kastrioti dhe qëndresa e tij

mbeten një nga garancitë për të
realizuar një vepër të spikatur për
vëmendje të lartë publike, por në
rast se jeta dhe vepra e tij his-
torike do të trajtoheshin në
mënyrë të rëndomtë, fatin do ta
kishte të trishtë. Filmi "Skënder-
beu" në kohën e vet fitoi një çmim
perëndimor. Kjo ndodhi jo në një
konkurrim periferik, por drejt-
përsëdrejti në Festivalin e Kanës.
Vlerësimi i lartë iu dha për
ngjyrat.

Ndërkohë regjisor i filmit
"Skënderbeu" është Sergej Jut-
kjeviç, një hebre rus me mjaft tal-
ent dhe me pikëpamje shumë lib-
erale. Ai e shpëtoi veprën kine-
matografike nga kallkanimi
ideologjik stalinist. Filmi është
tërësisht i pastër, është vepër e të
gjitha kohëve, ngrihet mbi të
gjitha ideologjitë.

Ndërkohë në rolin e Gjergj Kas-
triotit luante më i famshmi dhe
më i adhuruari aktor në ish-Bash-

kimin Sovjetik, Akaki Horava. Në
një masë jo të vogël, ndërsa
videokasetat me filmin për
Skënderbeun ende jetojnë, jetëg-
jatësia i kushtohet edhe Horavës.
Rusët akoma i kërkojnë në treg fil-
mat ku ka luajtur ai. Për popullin
e vet, Akaki Horava ishte një gji-
gant i skenës.

***
Në 20 prill 2007 ambasadori

rus në Tiranë, Aleksandër
Prishepov, një diplomat me karri-
erë të gjatë, studiuar posaçërisht
për marrëdhënie ndërkombëtare
e në Ministrinë e Punëve të Jas-
htme të vendit të vet që nga viti
1971, botoi në të përditshmen
tonë të asaj kohe, "Metropol", një
intervistë. Ajo zuri dy faqe spe-
ciale. Titullin e saj redaksia e for-
muloi: "Dikur në Moskë luanim
'Skënderbeu'".

Ndër të tjera, pasi shpjegonte
marrëdhëniet mes dy vendeve,
çështjen e pavarësimit të Kosovës,

çfarë mendonin rusët dhe sh-
qiptarët për njeri-tjetrin pyetjes
së gazetarit "Çfarë kujtoni për Sh-
qipërinë më parë se të mbërrinit

këtu?" Aleksandër Prishepov i
përgjigjej: "Para se të vija këtu,
kam lexuar shumë për vendin
tuaj. Kam lexuar mjaft libra, kam
kërkuar në internet dhe jam in-
formuar për gjithçka mundesha
lidhur me Shqipërinë. Por kam
edhe kujtimet e mia gjatë kohës
së rinisë. Në atë kohë prodhimi
më interesant dhe më popullor ki-
nematografik ishte filmi ruso-sh-
qiptar 'Ushtari i madh, Skënder-
bej'. Mund të konstatoj se ky film
ka qenë vërtet madhështor. Në
xhirimin e këtij filmi morën pjesë
aktorët dhe kineastët më të mirë
rusë. Regjisori Sergej Jutkjeviç
është klasiku i filmit rus. Opera-
tori është një nga më të mirët.
Artistët ishin nga më të mirët dhe
nga më të shquarit nga të dyja
palët, edhe shqiptarë, edhe rusë.
Ne fëmijët 5,6,7 vjeç luanim asoko-
he një lojë që quhej Skënderbej.
Domethënë ndjenjat e ngrohta për
shqiptarët dhe Shqipërinë janë
krijuar tek unë që nga fëmijëria".
JANI LUFI DHE
SALVADOR KASEM

Për një rastësi të bukur atë
pranverë të vitit 2007 do të ishte
Jani Lufi, shqiptar, por prej afro
pesë dekadash qytetar rus, i
cili do të botonte në Krasno-

STUDIMI

Qeveritari i lartë italian,
një pasardhës fals

i Skënderbeut
Si edhe dy histori të tjera që lidhen
me Heroin tonë Kombëtar

Nga Ylli Polovina



Në foto:
Jani Lufi, libri “Skënderbeu”

Gjithkund kur citohet
emri i tij me katër fjalë,

Karlo Malinkonico
Kastrioti Skënderbe,

pason i shoqëruar më e
pakta teksti shpjegues se
"vjen prej një familjeve

të vjetër mbretërore
shqiptare". Në shumë të
lexuarën "Corriere della
Sera" të 10 janarit 2012,
shkruhet se "Rrjedh prej
familjes fisnike shumë
të vjetër shqiptare të

Gjergj Kastriotit, hero
kombëtar në luftën

kundër turqve".

SKËNDERBEU
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dar librin "Skënderbeu". Nga
shtëpia botuese iu dha lex-

uesit në pesë mijë kopje.
Deri në fund të vitit ai ishte shi-

tur i gjithë. Jani Lufi ka qenë një
oficer i Ushtrisë Shqiptare, i cili
pas prishjes për arsye ideologjike
të marrëdhënieve mes dy
vendeve, në rrethana që nuk lid-
hen aspak me ndonjë braktisje të
vendit të vet, zgjodhi vijimin e
studimeve ushtarake në Moskë
dhe më pas, për 48 vite deri sa doli
në pension, shërbeu në rajonin e
Krasnodarit.

Në karrierën e tij të rregullt ai
u bë gjeneral. Kur na ra në dorë
në fund të marsit 2008, "Skënder-
beu" ishte libri i tij i dytë. I pari
sipas shtëpisë botuese "Sovjetska-
ja Kuban" kishte pasur sukses të
plotë. Titullohej "Nga partizan sh-
qiptar e një gjeneral sovjetik".

"Skënderbeun" Jani Lufi e kish-
te shkruar i frymëzuar nga një en-
tuziazëm i përhershëm për heroin

e vendit të vet, gjendje që jeta në
BRSS dhe më pas në Rusi nuk ia
kishte fikur, por ndezur. Në Shqipëri
e pati nisur karrierën e tij si nxënës
në shkollën ushtarake "Skënder-
bej". Ishte një nga ata që akoma
edhe sot thirren "Skënderbegas".

Në kopertinë, botimi ka pamjen
evropiane të Gjergj Kastriotit, atë
princërore. Duke treguar në dy
kapitujt e parë jetën në fëmijëri,
pastaj në shkollën e Ic-ogllanëve,
Jani Lufi nuk përqendron volum
të madh faqesh për aftësinë usht-
arake të padiskutueshme të
Skënderbeut. Gjenerali ish-parti-

zan ia rrëfen lexuesit rus heroin e
tij kombëtar si themelues i shtetit
shqiptar dhe si diplomat i talen-
tuar.

Në krijimin e tij, Jani Lufi shk-
ruan se ka qenë mbështetur në të
dhënat e dymbëdhjetë autorëve
rusë e të vendeve të tjera.

Dy janë shqiptarë. Një është
Kristo Frashëri dhe tjetri Ismail
Kadare.

Ky i fundit me romanin "Kësh-
tjella".

Salvador J. Kasem, skulptori
argjentinas me origjinë shqiptare
"Në 26 prill 2005 skulptori argjen-
tinas me origjinë shqiptare, Salva-
dor J. Kasem, i dërgonte ambasa-
dorit tonë në Buenos Aires, Ed-
mond Trako, një letër me të cilën
i shpjegonte se 'Kjo që do të riprod-
hoj me fjalë do të jetë e vështirë
për mua, mbasi profesionalisht
unë nuk jam shkrimtar por skulp-
tor. Kur babai im Shefkiu më mer-
rte në fëmijëri në Shoqatën Patri-
otike 'Skënderbeu' dhe në hyrjen
e saj, si për ta na pritur ne, ndod-
hej një bust i tij. "Kush është?",
pyesja unë. "Është babai i Atdheut
tonë, Shqipërisë", më përgjigjej im
at, "Ashtu është gjeneral San Mar-
tini për argjentinasit". Kaluan
vitet dhe unë u bëra skulptor.

Salvador Kasem në vitin 1986,
fare pak kohë pasi ishte diplomuar,
me një krijim të tij fitoi Çmimin e
Madh Kombëtar të Skulpturës.

Ndërkohë nisi realizimin e ën-
drrës së vet të fëmijërisë, bustin e
Gjergj Kastriotit.

Pasi e përfundoi, e paraqiti tek
ambasadori bashkë me letrën e tij
të mësipërme. Busti ishte 70 cm i
lartë dhe ai ia dhuroi menjëherë
ambasadës. Kjo e lartoi në vendin
më të dukshëm të mjediseve të saj.

Më pas nisën procedurat që një
realizim në bronz të vendosej në
një shesh të qytetit të Buones
Airesit. Mes dy qeverive u bë një
marrëveshje dhe ndërsa Bashkia e
Buones Airesit në shkurt 2002 dha
lejen që një sheshi në lagjen
'Ciudad' t'i vihej emri i Skënder-
beut si edhe atje të vendosej statu-
ja e skulptorit Salvador Kasem, një
muaj më vonë, më 11 mars, edhe
Bashkia e Tiranës i vuri emrin e
gjeneralit San Martin një sheshi

në ndërtim e sipër në lagjen "Ko-
muna e Parisit".

Kur ky libër hyri në shtyp emri
i sheshit ekzistonte, por busti ako-
ma nuk ishte vënë. Kasem gjithë
punën artistike e kishte dhuratë
për kombin e tij të origjinës, por
natyrshëm kërkonte që pala sh-
qiptare të mbulonte shpenzimet e
materialit të bronzit.

Të mësuar me histori
zvarritjesh burokratike ta lëmë
rrokopujën e kësaj historie për një
çast larg vëmendjes tonë, për të
spikatur disa radhë të tjera që Sal-
vador Kasem pati shkruar në

letrën drejtuar ambasadorit të Re-
publikës së Shqipërisë në
Argjentinë. Ato saktësisht ishin:
"Interpretimi im vjen prej
qytetërimit, njeriut që përshkron
rrugët e lirisë i zhveshur nga çdo
lloj interesi personal për ta çuar
popullin e tij në identitetin e vet
kultural nëpërmjet rrugëve të di-
turisë dhe jo të luftërave. Për këtë
arsye, unë i hoqa veprës rrobat e
tij ushtarake.

Gjaku im, që gjithashtu është
gjak shqiptari më pezmaton para
padrejtësisë dhe më bën të refle-
ksionoj përpara kohëve që na
pushtojnë, shikimi i Skënder-
beut është ai i një mendimtari
dhe jo i një luftëtari (prodhon
dituri); Shqipëria është duke ril-
indur e shoqëruar nga ky shikim
udhëheqës".
QEVERITARI I LARTË
ITALIAN, NJË
KASTRIOT FALS

"Në internet, në një nga pub-
likimet e enciklopedisë online
'Wikipedia', kur flitet për dinas-
tinë Kastrioti, veçohen si më të
shquar vetëm pesë prej tyre. I
pari është Gjoni, i ati i Skënder-
beut. I dyti vetë ai, Gjergji i fam-
shëm. I treti vlerësohet peshko-
pi i Izernias, Kostandini. I katër-
ti vihet në rresht "Giovani Cas-
triota Granai, fisnik dhe ushtar-

ak i natyralizuar italian". Sigur-
isht ky është një Vranakont dhe
aspak një pasardhës i Skënder-
beut.

Personi i pestë dhe i fundit i
më të shquarve në gjashtë shek-
uj të kësaj familjeje, siç 'Wikipe-
dia' e paraqit para publikut qin-
dra milionësh të vitit dymijë, qu-
het "Carlo Malinconico Castrio-
ta Scanderbeg, jurist dhe funk-
sionar italian".

Gjithkund kur citohet emri i tij
me katër fjalë, Karlo Malinkonico
Kastrioti Skënderbe, pason i sho-
qëruar më e pakta teksti shpjegues
se "vjen prej një familjeve të vjetër
mbretërore shqiptare". Në shumë
të lexuarën "Corriere della Sera" të
10 janarit 2012, shkruhet se
"Rrjedh prej familjes fisnike
shumë të vjetër shqiptare të Gjergj
Kastriotit, hero kombëtar në luftën
kundër turqve".

Edhe pse gjithkund ai bën çmos
të identifikohet me status të një
pasardhësi të Skënderbeut, në të
vërtetë quhet thjesht Karlo Ma-
linkoniko. Historia e dy pjesëve të
tjera të emrit është plot mjegull
dhe nuk gjen asnjë mbështetje si
edhe kurrfarë shpjegimi në të
gjitha burimet dokumentare.

Në asnjë degë peme të gjene-
alogjisë së Kastriotëve ai nuk
gjendet.

Ra nën projektorët e fortë të
opinionit publik italian kur në
9 janar 2012 një gazetë vendëse
e akuzoi  për korrupsion,
veçanërisht se bashkë me një
klikë personash të tjerë kishte
bërë pushime gratis në një ho-
tel luksoz.

Të nesërmen, me emrin e tij të
gjatë "Carlo Malinconico Castriota
Scanderbeg" u morën të gjitha
gazetat, televizionet dhe agjencitë
e lajmeve, duke shënuar në të pa-
ktën njëqindvjeçarin e fundit, në
historinë e pas pavarësimit të Sh-
qipërisë, formën më skandaloze të
shpërdorimit në kontinent të fig-
urës së Gjergj Kastriotit.

Ndërsa në 10 janar 2012 dha
dorëheqjen nga kabineti qeveritar
i Mario Montit, ku qe nënministër
për botimet, media u kujtoi ital-
ianëve se ky person kishte mëkate
edhe më të shumta nga sa nxori në
shesh një ditë më parë e përditsh-
mja e tyre. Karlo Malinkoniko qe
"njeriu i njëmijë posteve", pra edhe
i po kaq pagave dhe i përfitimeve
financiare. Jeta e tij u ndriçua aq
shumë sa u bë e ditur se në selinë e
Kryeministrisë, në Pallatin Kixhi
(Chigi), ai thirrej "shqiptari".

Nofka i qe vënë prej shtesës
Castriota Scanderbeg që i vinte
emrit të vet.

Pesëdhjetë e dyvjeçari pati lin-
dur në Romë dhe qe avokat me pro-
fesion, madje profesor i të Drejtës
së Bashkimit Evropian. Në peri-
udhën 1985-2002 pati punuar si
Këshilltar Shteti, në vitet 1996-
2001 si shef i Departamentit të
Çështjeve Juridike dhe Legjisla-
tive të  Këshillit të Ministrave. Nga
2006 deri në 2008 qe Sekretar i
Përgjithshëm i Këshillit të Minis-
trave. Ishte Kalorës i Kryqit të
Madh, president i Federatës së
Botuesve, këshilltar i Agjencisë së
Lajmeve ANSA, i shoqërisë së Au-
tostradave si edhe i holdingut 'At-
lantia', që kontrollonte po këto au-
tostrada, administrator i një su-
perndërmarrjeje të tij...

Në 17 prill 2013 u arrestua, bash-
kë me 21 të tjerë, nga hetuesit e
Napolit".

ALEKSANDËR
PRISHEPOV
 "Para se të vija këtu, kam
lexuar shumë për vendin
tuaj. Kam lexuar mjaft libra,
kam kërkuar në internet dhe
jam informuar për gjithçka
mundesha lidhur me
Shqipërinë. Por kam edhe
kujtimet e mia gjatë kohës së
rinisë. Në atë kohë prodhimi
më interesant dhe më
popullor kinematografik ishte
filmi ruso-shqiptar 'Ushtari i
madh, Skënderbej'. Mund të
konstatoj se ky film ka qenë
vërtet madhështor. Në
xhirimin e këtij filmi morën
pjesë aktorët dhe kineastët
më të mirë rusë. Regjisori
Sergej Jutkjeviç është
klasiku i filmit rus. Operatori
është një nga më të mirët.
Artistët ishin nga më të mirët
dhe nga më të shquarit nga
të dyja palët, edhe
shqiptarë, edhe rusë.



Në foto:
Ylli Polovina dhe pasardhësi real i Skënderbeut,
Giorgio Maria Castriota Scanderbeg, 18 janar 2018,
salla “Skënderbeu”, Presidenca Shqiptare

Në foto:
Trilogjia “Ylli Polovina për Skënderbeun”

SALVADOR
J. KASEM
"Në 26 prill 2005 skulptori
argjentinas me origjinë
shqiptare, Salvador J.
Kasem, i dërgonte
ambasadorit tonë në
Buenos Aires, Edmond
Trako, një letër me të cilën i
shpjegonte se 'Kjo që do të
riprodhoj me fjalë do të jetë
e vështirë për mua, mbasi
profesionalisht unë nuk jam
shkrimtar por skulptor. Kur
babai im Shefkiu më
merrte në fëmijëri në
Shoqatën Patriotike
'Skënderbeu' dhe në hyrjen
e saj, si për ta na pritur ne,
ndodhej një bust i tij. "Kush
është?", pyesja unë. "Është
babai i Atdheut tonë,
Shqipërisë", më përgjigjej
im at, "Ashtu është gjeneral
San Martini për
argjentinasit". Kaluan vitet
dhe unë u bëra skulptor.

Salvador Kasem në
vitin 1986, fare pak

kohë pasi ishte
diplomuar, me një
krijim të tij fitoi
Çmimin e Madh

Kombëtar të
Skulpturës.

Ndërkohë nisi
realizimin e ëndrrës
së vet të fëmijërisë,

bustin e Gjergj
Kastriotit.

BUSTI

Një nga diplomatët tanë,
i cili udhëton e punon
shpesh në ato anë na

thoshte se "rusët e vjetër
në moshë kurrë nuk

harrojnë, sapo takojnë
një shqiptar, të shprehen
me gëzim me fjalët "Ah,

Skënderbeu, luftëtar i
madh i Shqipërisë!". Ky
opinion ende i gjallë në
mendjen e shpirtin rus

është qartas efekt i
filmit, sepse me këtë

titull, siç shkruam pak
më lart, ai u bë i njohur
në të gjithë hapësirat e
ish-Bashkimit Sovjetik.

OPINIONI
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... mban për marrëveshjen me Gre-
qinë. Meta ka dalë sot në një kon-
ferencë për shtyp, duke bërë thir-
rje për "transparencë të plotë". Më
parë, ai ka botuar në media edhe
një letër në të cilën ka kërkuar më
shumë informacion për njerëzit që
do të negociojnë, për metodën që
do të ndjekin dhe për objektin që
do të marrin në shqyrtim.

Pra, me qëndrimin e tij publik,
presidenti ka marrë anë në një
debat që po zhvillohet prej ditësh.

Nga njëri krah është pala e
qeverisë, që ka hedhur në treg disa
argumente. Sipas tyre, presidenti
nuk duhet të japë plotfuqishmëri,
por vetëm autorizimin për të. Si-
pas tyre, presidenti do të ketë më
pas edhe mundësi të tjera për ta
kontrolluar procesin. Sipas tyre,
Ilir Meta, si një kafshë e vërtetë
politike, po kërkon më shumë pro-
tagonizëm personal në këtë çësh-
tje të rëndësishme.

Prandaj, pretendojnë ata, Meta
duhet të firmosë mbi një letër të
bardhë dhe të mos e prishë festën
e pajtimit për të cilën kanë rënë
dakord që më parë Rama dhe
Tsipras.

Në krahun tjetër, Ilir Meta
mbështetet tek vendimi i Gjykatës
Kushtetuese i vitit 2010, e cila i jep
një rol kryesor Presidenti të Re-
publikës gjatë negociatave ndërko-
mbëtare.

Pra, pavarësisht vjegzave ligjore
apo kushtetuese ku kapen, pavar-
ësisht se bazohen në vendime
gjykate apo në ligje të votuara gjatë
pushtetit të socialistëve, palët nda-
hen mes dy konceptesh më të
mëdha.

Krahu i qeverisë thotë: "Na jep-
ni lejen, ne, një grushti të mbyl-
lur dhe okult njerëzish, të panjo-
hur për publikun, të vendosim si

Opinioni i   Ditës Meta ka të drejtë, deti
nuk është tepsia e RamësNga Andi Bushati

do të ndajmë kufirin e 3 milionë
shqiptarëve".

Krahu i Presidencës kërkon
kontroll, besueshmëri, transpar-

encë dhe integritet të njerëzve që
do të negociojnë.

Në planin historik, Ilir Meta
ka të drejtë. Po t'i kthehemi së

shkuarës së afërt, marrëveshjes
Berisha- Karamanlis për detin,
nga ajo kemi nxjerrë një konkluz-
ion të madh. Në negociatat që zh-

villohen pa kontroll dhe në fshe-
htësi, mund të gabohet. Tashmë
dëshmitë janë të qarta. Kabllo-
gramet e ambasadës amerikane
dërguar Uashingtonit na e kanë
dëshmuar se ato u zhvilluan nën
presionin e Athinës për të pen-
guar integrimin e Shqipërisë.
Vetë negociatorët kanë denonc-
uar  para diplomatëve perëndi-
morë se ata ishin të dënuar t'i
kryenin bisedimet në fshehtësi
nga fuqitë e mëdha. Po ata, kanë
dëshmuar se pala shqiptare zba-
tonte e bindur ato që kërkonte
Athina.

Pra, do të mjaftonte kjo ekspe-
riencë për të mos përsëritur ga-
bimet e së shkuarës dhe për të mos
e lënë këtë proces si monopol të një
grushti të ngushtë njerëzish.

Le të jemi të qartë, as Sali Ber-
isha nuk është ai tradhtari që viza-
tojnë disa dhe që kishte si qëllim
t'i shiste ujërat tona Greqisë.
Natyrisht, as për Edi Ramën nuk
mund të mendohet e njëjta gjë.

Por, në fund të fundit, ata janë
politikanë që veprojnë sipas inter-
esave afatshkurtra dhe manovrave
që u japin efekte të menjëher-
shme, prandaj ligji dhe Kushtetu-
ta ka parashikuar që ata të jenë të
kontrollueshëm kur nënshkruajnë
marrëveshje ndërkombëtare me
efekte dhjetëra apo më shumë
vjeçare.

Pikërisht në këtë kontrolluesh-
mëri dhe transparencë po këmbën-
gul edhe Ilir Meta përballë logjikës
së Edi Ramës, që po përsërit refre-
nin e zgjedhjeve: "E dua 'tepsinë'
të tërën dhe i vetëm".

Dhe këtu Meta ka të drejtë,
sepse as deti dhe as kufijtë nuk
janë si koncesionet, kullat apo in-
ceneratorët që mund të lihen në
mëshirën e 'tepsisë' të një grykësi
të pangopur.

"Lapsi"
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...i vëmendjes së publikut drejt
çështjeve të parëndësishme - këto
janë pak a shumë fjalët me të cilat
mund të përshkruhet veprimtaria
e qeverisë këta pesë muajt e fun-
dit në të gjitha hallkat. Dhe po aq
edhe thelbi i fjalimeve që ka mbaj-
tur kryeministri Edi Rama.

Por si është e mundur që Partia
Socialiste lejoi të dalë në sipërfaqe
e lulëzojë kandidatura e një dema-
gogu ekstremist? Pse Partia Social-
iste e përkrahu dhe i dha mundës-
inë të flasë në emër të së majtës,
kur nuk është i majtë, pse e bëri
palë me një ideologji që promovon
mirëqenie, kur politikat e tij
mbrojnë mirëqenien e vetëm një
grupi të vogël social dhe pse na e
serviri si udhëheqësin që i kishte
munguar Shqipërisë, kur kishte
shumë figura të tjera, të konsolid-
uara dhe me kontribute,
demokrate dhe me vizion për eko-
nominë e begatinë e vendit, në
radhët e saj, ose edhe jashtë?

A është Partia Socialiste
demokratike? Vështirë të prano-
het! Ndërsa norma që Partia So-
cialiste të luajë rolin e "watch-
dogut" të demokracisë është edhe
më absurde, kur të gjitha institu-
cionet e agjencitë udhëhiqen po
nga anëtarë a militantë të Partisë
Socialiste. Normat demokratike, të
shkruara dhe të pashkruara, nuk
kanë asnjë vlerë.

Së pari, Partia Socialiste nuk
është demokratike, sepse nuk i ka
rezistuar dot tundimit të pushtetit,
në të gjitha format dhe në të gjitha
nivelet, materializuar perfekt në
idenë dhe praktikën e "Tepsisë", që
i dha shqelmin e fundit çdo norme
kontrolli e baraspeshe në usht-
rimin e pushteteve. Që ndikoi jas-
htëzakonisht në polarizimin parti-
zan të politikës. Me një start duk-
shëm në favor të saj. Një fillim i
mbarë në rrugën drejt shkatërrim-
it përfundimtar edhe të asaj pak
demokracie që kemi pasur!

Së dyti, Partia Socialiste nuk
është demokratike, sepse kryem-
inistri i zgjedhur prej saj nuk ësh-
të tolerant. Sepse kryeministri
është bullist! Sepse kryeministri
ushtron bullizëm mbi stafin ped-
agogjik të universiteteve publike
duke i etiketuar "jeni bishti i
kavallit" dhe mbi median duke e
etiketuar "kazan"; sepse kryemi-
nistri me forcën e pushtetit
krenohet se do prishë një simbol,
Teatrin Kombëtar, pasi hodhi në
erë një simbol tjetër, stadiumin
"Qemal Stafa"; sepse kryeministri
me avantazhin që të jep paraja,
kërcënon se do mbyllë Akadem-
inë e Shkencave, pasi shkatërroi
arsimin e lartë publik; sepse të
shkruash në media për diferenca
në parime dhe perspektivat poli-
tike, të pushojnë nga puna dhe
vështirë se të mundësohet një
punësim të ri, pa ardhur një kohë
e dytë, "më e përshtatshme";
sepse kryeministri delegjitimon
çdo aksion të opozitës, duke e
shndërruar nga konkurrenti
legjitim në rivalin armik. Sepse

Opinioni i   Ditës

Partia Socialiste që na
duhet demokratike!Nga dr. Valbona Nathanaili

OPINION

kryeministri më shumë se të dëg-
jojë, flet vetë!

Së treti, Partia Socialiste nuk
është demokratike, sepse asnjë
nga të emëruarit e saj në poste
drejtuese të administratës pub-
like nuk mund të quhet se ka qenë
a është "i matur" në ushtrimin e
pushtetit - një nga nor mat
themelore, të pashkruara, të funk-
sionimit të demokracisë. Gjithçka
në funksion të rritjes së përparë-
sive për militantët e partisë! Çfarë
po ndodh këtu, këto ditë, të kuj-
tojnë Europën e viteve 1930! Push-
ime drastike nga puna dhe
emërime në kufijtë e shndërrimit

në anekdota që tregohen në rrjete
sociale, mungesa në politika afat-
gjata dhe në vizion, një turravrap
për të dhënë koncesione dhe shi-
tur çdo pasuri të mundshme pub-
like, pa asnjë studim paraprak.
Probleme me plehrat, me korrup-
sionin, me kanabizimin, me ra-
darët që nuk punojnë (dhe që pse
duhet të punojnë!), me policë që
shkarkohen dhe emërohen sipas
oreksit të funksionarit, me ferm-
erë që nuk kanë treg të shesin pro-
dhimet, sepse vendi është shndër-
ruar në konsumatorin e të gjithë
llojeve të prodhimeve të fqinjëve,
me palma miliona euro që thahen,

me rrugë që janë ndërtuar
përgjysmë, por mungesa e fond-
eve dhe e mirëmbajtjes i rrënon
edhe më shumë, me "të ashtuqua-
jtura gjoba" që u vihen bizneseve
dhe që shpesh kalojnë disa herë
të ardhurat vjetore të tyre, me të
varfër që shtohen dhe mjekë e in-
fermierë që punësohen në spita-
let e Gjermanisë dhe Anglisë, me
shpresëhumbur që kërkojnë të lar-
gohen...

Bëhen shumë!
Por kryeministri nuk harron të

mbyllë çdo fjalim, me të njëjtin tog-
fjalësh: "Sistemi funksionon"!
Poshtë sistemi!

GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Hëna në shenjën tuaj ju bën të ndiheni të sig-
urt, të mbështetur nga Dielli, Saturni dhe Jupi-
teri. Do të shfaqni prova të mëdha miqësie
dhe idealesh të përbashkëta me të njohurit.
Do të tregoni gatishmëri drejt një kolegu, i cili
po kalon nëpër një fazë të vështirë.

Planifikimi i mirë është shpirti i punës, si-
domos kur ju duhet të merreni me çështje
praktike. Vishuni me ngjyra portokalli për
të rënë në sy dhe bëni mirë të shmangni të
kuqen, nëse jeni të lodhur, bëheni agresiv.

Jeni me mendjen e turbullt, mes fantazive
të parealizueshme dhe projekteve të cun-
guara. Nëse kërkoni gjëra dhe është mirë
që e bëni, mbështetja nuk do t'ju mungojnë.
Ajo që mungon sot është në veçanti
dëshira për të hyrë në lojë, duke shfrytë-
zuar kapacitetet e juaja.

Hëna është e zbehtë, ndërsa planetët për-
reth saj vënë theksin tek shtëpia dhe bu-
rimet për ta zbukuruar atë. Në qendër të
mendimeve keni familjen, por do të gëzo-
heni ndërsa do të takoni disa kolegë dhe
do të kaloni mbrëmjen së bashku.

Hëna përballë shenjës suaj është gjith-
monë një burim keqkuptimesh dhe dhim-
bje koke, sidomos për ata që kanë push-
tet, ose për ata që duan të marrin pushtet.
Një marrëdhënie pune po fillon t'ju shtrën-
gojë dhe keni nevojë për të nxjerrë në pah
cilësitë tuaja.

Treshja e formuar nga Dielli, Saturni dhe
Jupiteri, që janë kundra, zbutet me kalimin
e Hënës dhe kjo është arsyeja pse sot
shkoni mirë me partnerin. Gjithashtu të
qetë me miqtë dhe fëmijët, gjeni pak kohë
të lirë për të kaluar kohë në natyrë.

Do jetë një ditë shumë e qetë dhe paqë-
sore, e dobishme për ata që kanë punë të
ngutshme për të bërë, ose që duhet të bëjnë
punime në shtëpi. Sot është i rëndësishëm
edhe kontakti fizik, Me një ledhatim, shpreh-
ni të gjithë thellësinë e ndjenjës.

Hëna është në harmoni me shenjën tuaj
dhe treshen Diell-Mërkur-Neptun, me të
cilët keni marrëdhënie të mira. Shfrytëzoji-
ni pikat tuaja të forta. Me miqtë keni mirëk-
uptim të përkryer dhe kur dikush ju
këshillon, dëgjojeni me kënaqësi.

Hëna nuk ju sheh drejtë, por e bën këtë pa
të keq, por thjesht për të futur pak xhelozi
që i zbut partnerët. Dielli-Saturni-Jupiteri në
një treshe të mrekullueshme ju bën të keni
frymëzim romantik dhe të flisni e të lexoni
për dashurinë.

Të llastuar nga Plutoni dhe Urani, do të
ndiheni të mbrojtur dhe do të keni nxitje
për të dhënë më shumë. Do të jeni të frymë-
zuar me fjalë e dashurie, që edhe një poet
do t'i kishte zili. Hëna do të bëjë që të jeni të
ndjeshëm, të qëndrueshëm e të lumtur në
çift dhe me fëmijët.

Pozicioni i Hënës do të bëjë që të kërkoni
më shumë liri nga familja. Veprime të cak-
tuara janë të tepërta për një shpirt të lirë
si i juaji. Hendeku mes brezave është
domethënës dhe i dyfishtë, duhet durim
për të arritur mirëkuptimin.

Do të keni një ditë të këndshme të formuar
nga treshja Diell, Saturn dhe Jupiter dhe
ky i fundit ndodhet përballë Hënës krijuese
dhe sensuale. Fjalë romantike, por jo
vetëm. Në çift do të komunikoni me
shikime, përkëdhelje dhe gjeste dashurie.

BRICJAPI
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MBROJTËSI KA PARAQITJE KONSTANTE

Xhiufredi lavdëron Hysajn:
Ka futur pilotin automatik

Menaxherit Mario Xhiufredi nuk i mbarojnë eloz
het për Elseid Hysajn. Lojtari shqiptar që ai

menaxhon, është kthyer përsëri në vëmendjen e me-
diave me paraqitjet pozitive që po bën dhe sipas Xhiu-
fredit, është e drejtë që të cilë-
sohet ndër më të mirët në Eu-
ropë në rolin e tij. "Nuk kam më
çfarë të them për Hysajn. U bënë
tri vite që ka futur pilotin au-
tomatik duke dhënë paraqitje
mesatarisht të larta. Ai nuk ka
mbushur ende 24 vjet dhe mendoj
se Elseidi është aktualisht i padis-
kutueshëm", tha Xhiufredi për
"Radio 24". Ndonëse Hysaj pritej të
ndryshonte ambient gjatë verës, meqë kërkohet nga disa
nga klubet më të mëdha të Europës, mediat italiane bëjnë
të ditur se futbollistin e tërheq ideja që të kalojë një tjetër
vit te Napoli. Lojtari është kthyer në një element të pazëv-
endësueshëm te napolitanët, një prej elementëve kyç të
ecurisë së këtij sezoni, ku skuadra duket në gjendje të
rivalizojë Juventusin për titullin kampion.

Nuk duhej të fitonin rivalët

Kosta: Humbëm qëllimisht
që të mos na vrisnin

140 MILIONË EURO

Ikardi nuk
rinovon me

Interin,
Junajtid ka
çekun gati

Afrimi i Romelu
Lukakut, duket se

nuk i ka përmbushur
pritshmëritë e "djajve
të kuq", të cilët po men-
dojnë për të gjetur një
sulmues që mund të
bëjë diferencën. Pasi
arritën të siguronin
Sançezin gjatë janarit,
anglezët kanë hedhur
sytë drejt Interit, për
merkaton e verës. Në
radarët e Mançester
Junajtid është shfaqur
emri i Mauro Ikardit,
për të cilin pritet një
ofertë që arrin shifrat e
140 milionë eurove. Por
transferime me këto
shifra nuk përbëjnë më
çudi në futbollin euro-
pian, e sidomos atë an-
glez. Për Ikardin kanë
shfaqur interes edhe
ekipe si PSG apo Real
Madrid, por mesa
duket, Murinjo është i
gatshëm të paguajë çdo
çmim për të siguruar
shërbimet e sulmuesit
të Interit. Zikaltrit kanë
arritur marrëveshjen
me argjentinasin Lau-
taro Martinez, i cili shi-
het si pasardhësi i
Ikardit. Ky afrim, duket
se ka hapur dyert për
një largim të mund-
shëm të kapitenit
zikaltër, i cili refuzoi të
rinovonte kontratën me
Interin vetëm pak ditë
më parë.

PRAG-PARTIZANI

Vangjeli bëhet gati
për skemat e Dajës

Skënderbeu ka filluar dje përgatitjet për ndeshjen
e së premtes kundër Partizanit në Korçë. Pas fi-

tores në Kamzë, bardhekuqtë nuk njohin pushime dhe
janë duke përgatitur takimin e radhës që është tepër
delikat dhe i vështirë. Nën
drejtimin e trajnerit Ilir Daja,
Skënderbeu ka zhvilluar një se-
ancë të lehtë stërvitore dhe
pritet që të vijojë në ditët e
ardhshme me një program më
specifik. Lajmi i madh për tra-
jnerin Daja është ribashkimi me
ekipin i Kristi Vangjelit, i cili ka
shlyer pezullimin dhe do të jetë
gati në këtë ndeshje.

SPORT

Bavarezët e mbyllin kualifikimin që në ndeshjen e parë pasi fitojnë 5-0

Mesi thyen mallkimin
Bajerni 'manita' Beshiktashit
Pas 9 ndeshjesh, "Pleshti" i shënon Çelsit

PUBLIKON VIDEON E GJYKIMIT

Partizani fut në listën e zezë
Metën dhe asistentët

Protesta publike ndaj
gjyqtarit Kridens

Meta dhe publikimi i
videove të gabimeve të tij
dhe të asistenëve në
ndeshjen kundër Kukësit,
ishin vetëm hapat e parë
të klubit kryeqytetas. Ky
i fundit dje ka bërë
kërkesë zyrtare në FSHF
që të mos gjykohet më nga
kjo treshe. Sipas shkresës
së të kuqve, gjykimi ten-
dencioz dhe i gabuar solli
si pasojë humbjen e këtij
ekipi ndaj kërkohej që
Kridens Meta, Denis Rex-
ha dhe Nertil Bregasi, të
mos ishin më në

drejtimin e ndeshjeve të
skuadrës në vijimin e këtij

sezoni, duke i shpallur të
padëshiruar, ashtu siç kanë

vepruar më parë edhe
klube të tjera për arbitra të
veçantë. Të kuqtë kanë pro-
testuar vazhdimisht
kundër gjyqtarëve në dy
sezonet e fundit dhe
mënyrën se si janë penali-
zuar nga gjykimi i tyre. Par-
tizani ka vendosur që nga
tani e tutje të shoqërojë
protestat ndaj gjykimit me
shkresa në FSHF, për t'i
bërë të ditur zyrtarisht
këtij institucioni preten-
dimet që ka, duke kërkuar
njëkohësisht që të merren
masa ndaj këtyre
gjyqtarëve në rastet kur
konstatohen gabime.

CHAMPIONS

FAZA 1/8

TË MARTËN
Bajern Mynih-Beshiktash 5-0
Çelsi - Barcelona 1-1
TË MËRKURËN
Sevilja - Man.Junajtid 20:45
Shakhtar Donjeck-Roma 20:45

Braziliani i Juventusit
ka zbuluar në "You-

Tube" një fakt tronditës.
Ai ka treguar se e ka hum-
bur ndeshjen me Flamen-
gon qëllimisht, në mënyrë
që të mos e fitonte titullin
kampion Internacionali.
Në të kundërt i rrezikohej
jeta gjatë kohës kur lu-
ante me Gremion në Bra-
zil. Sulmuesi anësor i Ju-
ventusit ka rrëfyer se me
Gremion ishte i detyruar
të humbte ndaj Flamengos
për të mos i dhënë titullin
Internacionalit: "Ishim në
fushë me rezervat dhe pas
45 minutave të para
kishim shënuar një gol.
Kjo pjesë u mbyll 1-1. Në
të dytën erdhi lajmi se In-
ternacionali do të ishte
kampion i Brazilit me atë
rezultat. Bëmë ndërrime,
unë dribloja nga njëra anë
te tjetra, por larg portës.
Ishte një ndeshje e vësh-
tirë të luhej. Ishte e shëm-
tuar, duhej të luaja për të

mos fituar. Ndeshja u mbyll
2-1 për Flamengon dhe të
gjithë ishim të lumtur. A na
u tha të humbnim? Normal-
isht, drejtuesit bëjnë vizita
në dhomat e zhveshjes. Fla-
mengo po luftonte për titul-
lin dhe "Maracanà" ishte plot.
Na u tha se mund të bënim
çfarë të donim, përgjegjësia
ishte e jona. Nëse fitonim,

njerëzit do të pushtonin
pistën e aeroportit dhe nuk
mund të udhëtonim. Tifozët
e Gremios do të na vrisnin.
Do të ishte një njollë për
historinë e Gremios t'i jep-
nim titullin Internaciona-
lit. Shkoi mirë, por nëse e
mundnim Flamengon, do të
kishim vdekur", - ka rrëfyer
Dagllas Kosta.

Çelsi dhe Barecelona
janë ndarë në një
barazim 1-1 në duelin

e parë mes tyre në fazën me
eliminim direkt në Ligën e
Kampioneve. Një rezultat që
u shkoi më shumë për shtat
katalanasve, të cilët luajnë
ndeshjen e kthimit në fush-
ën e tyre dhe që kanë kësh-
tu një avantazh të vogël para
asaj sfide.

Pjesa e parë e ndeshjes u
mbyll pa gola, ndonëse ras-
tet nuk kanë munguar nga
të dy skuadrat. Siç pritej,
Barcelona dominoi
mbajtjen e topit, por ishte
Çelsi që krijoi rastet më të
pastra dy herë në fundin e
këtij fraksioni loje me anë të
Uillian. Futbollisti ishte
shumë i pafat, teksa pa në të
dy rastet që topi të ndalej
nga shtylla e portës së mbroj-
tur nga Ter Shtegen.

45 minutat e dyta të
ndeshjes filluan me Barce-
lonën në sulm, duke u mun-
duar të mbyllte anglezët në
zonën e tyre. Por në momen-
tin më të mirë të spanjollëve
erdhi edhe goli i skuadrës

vendase, që kaloi në avan-
tazh me anë të Uillian. Bra-
ziliani lëshoi një gjuajtje spe-
ktakolare nga jashtë zonës që
nuk i dha mundësi reagimi
Ter Shtegen, për të ndezur

entuziazmin në "Stamford
Bridge". Çelsi dukej në kon-
troll të plotë të ndeshjes, por
me gabimin e parë u ndësh-
kua nga Lionel Mesi. Një top
i humbur nga Markos Alon-

so përfundoi te Iniesta dhe
ai nuk e kishte të vështirë ta
dërgonte te Mesi që theu
mallkimin e tij ndaj Çelsit.
Argjentinasi nuk kishte
shënuar asnjëherë më parë

përballë Çelsit, por ia doli
mbanë në ndeshjen e 9
kundër kësaj skuadre, duke
barazuar shifrat për t'i dhënë
mundësinë Barcelonës të
merrte një barazim 1-1, rezu-
ltat më se i pranueshëm para
sfidës së kthimit në "Kamp
Nou". Ndërkohë Bajerni My-
nihut e kthen në formalitet
kualifikimin për më tej në
Champions League pasi sot
në mbrëmje ka fituar 5-0
kundër Beshiktashit në
sfidën e parë të luajtur në
Gjermani. Myler dhe Levan-
dovski shënojnë nga dy gola,
ndërsa rrjetën e ka gjetur
edhe Koman.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Irene aktore.
6. Gjysma e kulmit.
8. Fillojnë vetëm.
10. Qytet rumun
11. Mund të jenë me sahat.
13. Elliott Gould.
14. Inicialet e Altman regjisor.
15. Thomas Alva shpikës i famshëm.
16. Lumë në Spanjë.
18. Ndaheshin me sinorë.
20. Zbuloi Tokën e Van Diemen.
22. Kush nuk ka... nuk i ecën.
23. Një  kapak me titull.
25. Inicialet e Turgeniev.
26. Janë  provat që  administrohen.
28. Na kanë  paraprirë .
30. Rubinstein që  qe pianist.
31. Fundi i një  fukarai.
32. Gardner aktore.

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

- Çdo njeri është gjeni të paktën një herë në vit,
një gjeni i vërtetë ka ide origjinale gjithnjë të
pranishme.   (G.C.Lihtenberg)

- Pranojeni vendin që ka caktuar për ju i
plotfuqishmi, shoqëria e bashkëkohësve tuaj dhe
lidhja midis ngjarjeve.  (Ralf Valdo Emerson)

- "Kurrë mos lini pas dore një mundësi për përmirësim."
Sir William Jones

- "Çfarëdo që ju jeni, të jeni i mirë." Abraham Lincoln
- "Pengesat janë ato gjëra të shëmtuara, që ju shihni kur

i largoni sytë nga qëllimi juaj."       Ford Henry

- Në republikën e mediokritetit gjeniu
është i rrezikshëm.

(Robert G.ingersoll)
- Guximi në jetë shpesh është një

spektakël më pak dramatik se sa
guximi i një momenti final, por nuk
është më pak një përzierje e
mrekullueshme e triumfit dhe e
tragjedisë. Njeriu bën atë që duhet
pavarësisht nga rrjedhojat personale,
pavarësisht nga pengesat, rreziqet
dhe presionet dhe kjo është baza e
të gjithë moralit. Guximi është
qëndresa ndaj frikës, mjeshtëria për
ta kontrolluar atë, dhe jo mungesa e
frikës.                         (Mark Tuein)

HORIZONTAL
1. Një pjesë e perandorisë
4. Duhen marrë kolegjialisht.
11. Qytet rus
13. Fillojnë daljen.
14. Të lë në mëdyshje.
15. Një pjesë teatrale për të qeshur
17. Eshtë publiku i San Siros.
18. Janë botimet e përmuajshme.
20. Mbyllin aeroporte.
21. Në krye të titullarëve.
22. Ishte gruaja që i dha ujë nga pusi Krishtit
25. Bëjnë zoom të tillë.
27. Inicialet e Kazan regjisor.
29. Centrale Autonome Daneze.
30. Eshtë e kundërt e analizës.
31. Qe mjeku i Mark Aurelit.
33. Një enë

34. Pulat pa kufij.
35. Eshtë për të ushqyer foshnjat me qum-
sht.
38. Emri i Pirandellos.
40. Një fjalë si akoma
41. Në mes të Salt dhe City
42. Jean që qe aktor.
45. Mbyllin takimet
46. Eshtë edhe ajo e cirkut
47. Kapiteni i Nautilus.
48. ... mosketierët e Dumas.

VERTIKAL
1. Një fjalë e pamjaftueshme.
2. Qe fabulist i famshëm
3. Janë ciganët.
4. Hapin vallen.
5. Eshtë influencim.
6. Janë amatorët
7. Pak ilaritet
8. Një pjesë e mendimeve.
9. Eshtë budallaçka.

10. Një fjalë e freskët.
12. Një emër i njohur i modës.
13. Me Odiseun u vodhi Palladin trojanëve.
16. Elvira aktore.
17. Pal... ish futbollist i yni.
19. Një pjesë i dardanëve.
21. Eshtë marsejeze... për çati.
23. Eshtë ylli më i shndritshëm i Akrepit
24. Liam aktor
26. Mund të jetë një koncert.
28. Kështu flet ai që është mbi kalë.
32. Janë shtetet e ndara nga feja.
35. Sean aktor.
36. Stoker që shkroi Dracula.
37. Një që bëhet si favor.
39. Tre në Genesaret.
43. Mbarojnë fare
44. Diftong për serioz.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

33. Këndon me Paolan .
34. Mish pa kocka.
36. Mbahet në fund.
37. Diftong teorik.
38. E drejta romake.
40. Eshtë transporti si kamion.
42. Eastwood i kinemasë.
45. I vocërr ai i Migjenit.
47. Eshtë numri 1.
48. Eshtë aftësia e kondensatorit
49. Janë ciganët.

VERTIKAL

1. Eshtë material për qiri.
2. Mali ku ngeci Arka e Noes.
3. Fillojnë panikun.
4. Një zakon.
5. Gjysmë sistem.
6. Janë  zogj të verdhë .

7. Në fund të krahut.
8. Shkroi Michel Strogoff.
9. Gjysmë egoist.
11. Përbindëshi i labirintit.
12. Vertetojnë firma të tillë.
16. Emri i Zola.
17. Eshtë si shtëpi.
19. Mbyllin portat.
21. Ka tribuna me shkallë.
23. Mund të jetë telefonike.
24. Charles që krijoi Gishton.
26. Pineda e Garcia Lorca-s.
27. Janë të palëvizshmet.
28. Aty ku del kush bie në sy.
29. Ashtu si jeton anakoreti.
33. Coca... më e famshme.
35. Janë të ndryshme në leje.
37. Ente Civile Kavajë.
39. Shkroi Misteret e Parisit.
41. Beton pa kufij
43. Kështu përfundon një princip.
44. Inicialet e Cruise .
46. Kufizojjë lëvizjet.

P A P A S S K U L L V E

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

R A E D I S O N E B R O

A R A T N T A S M A N

F A T K O P E R T I N E

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

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

A A R T U R A I A V A

K C H I A R A T U L R E T

E O D A L I U S M J E T I

C L I N T L U L I T E K

K A P A C I T E T R O M E

P E R S P E V E N D I M E T

A Z O V D A D I L E M A

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

P E R I O D I K E S O T E

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

J K A M E R A M A N E E V

E K E C A D I S I N T E Z A

G A L E N I I H T A S T R

U L A T R B I B E R O N I

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

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

A R E N A R N E M O T T R E

B P K Z E T A N H A M

G O D A R D T R R E Z E

O R E G O N S T N I T

L P A L L A T E T A A

I R O N Z E R I E L

A Z E T A M I L E T I

T I T R K A A S I K

H S T T A R A T R T E K E

I H A D A B T M O N E T

R I I R I N I S S I T O

A R G A T N A T L N A P

P A T A R A D H E T T A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29

30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23 24

25 26

27 28 29 30

31 32 33

34 35 36 37

38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48

9 11 7 18 8 1 3 10 16 1 15

14 8 5 3 4 5 8 4 4 2 18 2

8 4 2 14 8 10 11 1 10 3 1

13 12 3 13 13 3 1 2 1 3 3

6 4 8 10 18 2 4 6 2 13

3 18Z 2 E 1 T 3 A 15 6 18 2 1 6

1 6 1 4 7 3 3 11 6 7

16 11 1 1 3 13 3 8 1 2 7 2

6 16 3 5 3 9 1 15 8 10 2 1

4 6 6 4 6 10 6 11 11 6 1 8

3 4 14 3 1 10 3 1 13 10 3 12

12 3 1 3 4 3 5 16 2 1 1 3
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