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ZBARDHET PROJEKTLIGJI

Akademia e Shkencave 
si organ këshillimor, pa 
institute. Gjinushi: Nuk 

ka asnjë lloj varësie 

Agjencia e Trajtimit të Pronave përditëson të dhënat

Përfi tuesve u njihet e drejta për kompensim Përfi tuesve u njihet e drejta për kompensim 
dhe vlerësim për vitet 1993, 1994 dhe 1996dhe vlerësim për vitet 1993, 1994 dhe 1996

ATP publikon listën e 
dytë me 1026 pronarët 

që do të përfitojnë
nga kompensimi

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka publikuar dje listën 
me 1026 pronarë, të cilëve u është njohur të drejta 

për kompensim dhe vlerësim. Dosjet u përkasin viteve 
1993, 1994 dhe 1996. Ajo që bie në sy në listën e publikuar 
dje është fakti se pjesa më e madhe...

Ylli Merja: Receta që 
jep efektet e menjëhershme 
për të kuruar osteoporozën 

me bimë medicinale

KESHILLAT E MJEKUT POPULLOR
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HEQJA E NDIHMES SOCIALE

ZBULOHET SKEMA E MASHTRIMEVE
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HISTORI NJEREZORE

Antigona Mazrreku: Si 
‘lashë’ burrin dhe dy 
fëmijët për të punuar 

infermiere në Gjermani

Dëshmi tronditëse: Më 
dhanë vetëm 50 mijë lekë 

për të varrosur burrin.
Basha: Akt kriminal

Tjetërsimi i 
pronave në Spille, 

arratiset biznesmeni 
Idlir Karkini

Nga SENAD NIKSHIQI

Nga ORNELA MANJANI

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    
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THIRRJA E AMERIKANEVE: UDHEHEQESIT TE LENE MENJANE GJUHEN NDARESE TE SE SHKUARES

3 faqe speciale
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janë futur në banesë, duke 
tentuar që të marrin një sasi 
të konsiderueshme parash 
që ndodheshin në kasafortë. 
Autorët fi llimisht kanë lidhur 
të zotin e shtëpisë, ndërsa 
bashkëshortes së tij i kanë 
hedhur ilaç për gjumë. Ata 
nuk kanë arritur...

Arben Isaku dhunohet në sy të fëmijëve, përfundon në spital

Maskat terrorizojnë Shkodrën e Lezhën
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Dy të moshuar në fshatin 
Shirq të njësisë Dajç në 

Shkodër kanë rënë pre e 
një grabitjeje të ndodhur 
mesnatën e së martës. Mark 
dhe Shaqe Alia janë trau-
matizuar teksa dy persona 
të maskuar dhe armatosur 

Mark Alia: Më vunë litarin në fyt, babai i autorit më kërkoi falje

  “The Guardian”
Dje

Në faqet 2-3

Opinioni
 Ditësi

Puna dhe pushimi, pavarësisht se 
duken diametralisht të kundërta, 

ato kanë lidhje dhe plotësojnë njëra-
tjetrën, sepse pa punë nuk ka pushim 
dhe pa pushim njeriu...

Puna dhe pushimi, sipas 
këndvështrimit të krishterë 

Në faqet 15-17

Presidenti: Drejtuesit politikë të kenë në program zgjidhjen e 
shqetësimeve të qytetarëve. Shkëmbimi i territoreve, ide destruktive  

Nga MIRON ÇAKO

Vijon në faqet 20-21

Lufta e Dytë Botërore ka mbaruar, 
por Lufta e Parë Botërore nuk ka 

përfunduar ende”. Këto ishin fjalët e 
një zyrtari të lartë turk që kam takuar 
kohët e fundit në...

Integrimi i Ballkanit në BE 
dhe një krizë e re në rajon 

Nga IVAN KRASTEV në

Vijon në faqen 21
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PRESIDENT SHQIPERI-KOSOVE
REAGIMET

Thirrja amerikane: Udhëheqësit të lënë mënjanë gjuhën ndarëse të së shkuarës

President kombëtar? Ambasada e
SHBA: Të zhgënjyer nga Edi Rama
"Gjuha e shkujdesur që aludon për bashkim, e padobishme"

DEKLARATAT

SHBA
"Gjuha e shkujdesur që
aludon për bashkim është
e padobishme dhe
dëmton marrëdhëniet e
Shqipërisë me vendet
fqinje. Ne u bëjmë thirrje
udhëheqësve që të jenë
fqinjë të mirë", thuhet në
reagimin e ambasadës.

BE
"Deklarata që mund të
interpretohen si ndërhyrje
politike në vendet fqinje
nuk ndihmojnë në
ndërtimin e
marrëdhënieve të mira
mes fqinjëve. BE pret që
në të gjithë rajonin të vijojë
ndërtimi i marrëdhënieve
konstruktive".

"Incidenti", në takimin ku ishte edhe ministri Majko

Zv.ambasadori me "Shqipërinë e madhe"
në Kretë, Kotzias thirret në interpelancë

YLLI MANJANI
Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani komentoi dje reagimin e
ambasadës së SHBA, duke thënë: "Heu, qenka zhgënjyer
Ambasada e USA me Ramën?! Për një deklaratë të tij që nuk
gënjeu askënd. Po ai votoi kundër Amerikës dhe nuk u
zhgënjye ambasada! Po për drogat e forta, investimet
amerikane, futjen e biznesit rus e lidhjen e ngushtë me
Turqinë?! Ka plot zhgënjime të pathëna".



Ambasada e Shteteve
të Bashkuara të Ame-
rikës në Tiranë u

shpreh e zhgënjyer me dek-
laratat e bëra nga kryeminis-
tri shqiptar, Edi Rama për një
president të përbashkët mes
Shqipërisë dhe Kosovës. Në
një reagim të shkurtër në rr-
jetin social "Twitter", kjo am-
basadë shprehet se, "mbeti e
zhgënjyer nga deklarata e
kryeministrit Rama mbi Sh-
qipërinë dhe Kosovën me ras-
tin e 10-vjetorit të Pavarësisë
së Kosovës". "Gjuha e sh-
kujdesur që aludon për bash-
kim është e padobishme dhe
dëmton marrëdhëniet e Sh-
qipërisë me vendet fqinje. Ne
u bëjmë thirrje udhëheqësve
që të jenë fqinjë të mirë dhe të
lënë mënjanë gjuhën ndarëse
të së shkuarës", thuhet në re-
agimin e ambasadës ameri-
kane. Të dielën e javës që sh-
koi, kryeministri shqiptar,
Rama ishte në ceremoninë e
10-vjetorit të Pavarësisë së
Kosovës, ku lëshoi edhe dek-
laratën që bëri jehonë gjith-
andej në rajon e mbarë Evro-
pën. "Kosova dhe Shqipëria
do të kenë një politikë të jash-
tme e jo veç ambasada dhe
përfaqësi diplomatike të njëj-
ta, por pse jo, një president,
simbol të unitetit kombëtar
dhe një politikë kombëtare të
sigurisë", u shpreh
kryeministri. "Mbase
ky parafytyrim sot
mund të mos jetë i
këshillueshëm në rraf-
shin e racionales, por
historia, për të cilën
mora leje qysh në filli-
m për të mos folur sot,
na këshillon se çka është e
drejtë të ëndërrohet, nuk ësh-
të e pamundur të realizohet.
E ardhmja u takon atyre që i
paraprijnë asaj dhe e shkuara
e 20 viteve të fundit të këtij
vendi, Kosovës, i ka parapr-
irë falë njerëzve po të këtij
vendi, një të ardhmeje që në
çdo rast është më e afërt, sesa
largësia që shohim sot", u
shpreh Rama. Ndër-kaq, ai u
kritikua edhe nga
Bashkimi Evropian.
Zëdhënësja për Poli-
tikat e Jashtme dhe
Sigurinë në Bash-
kimin Evropian, Ca-
therine Ray u shpreh
dy ditë më parë: "Dek-

larata që mund të interpreto-
hen si ndërhyrje politike në
vendet fqinje nuk ndihmojnë
në ndërtimin e marrëdhë-
nieve të mira mes fqinjëve.
Bashkimi Europian pret që

në të gjithë rajonin të vijojë
ndërtimi i marrëdhënieve
konstruktive dhe bashkëpu-
nuese mes vendeve, si dhe të
intensifikohet puna me pro-
gramet përkatëse të refor-

mave, për të avancuar më tej
në rrugën e integrimit euro-
pian". Pas këtyre reagimeve,
kryeministri Rama u detyrua
të sqarojë se kjo ishte thjesht
një imagjinatë dhe këtë nuk
ia ndalon kush. "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 lidhej
me një moment jubilar", u
shpreh Rama. Rama e cilëson
si të tepruar reagimin që sh-
kaktoi propozimi i tij në Ti-
ranë, në Prishtinë, në rajon
dhe Bruksel, ndërsa thotë se
ai është nxjerrë nga konteks-
ti i fjalimit të tij.

Bluza me Shqipërinë e
madhe ka bërë që min-

istri i Jashtëm grek, Nikos
Kotzias të thirret në një in-
terpelancë urgjente në
parlament. Pas publikim-
it të një fotoje, ku shihet
se zv.ambasadori shqiptar
është më një fëmijë që
mban bluzën me hartën e
Shqipërisë së Madhe në
Kretë, deputeti i Demokra-
cisë së Re, Theodhos Karao-
glu ka drejtuar një kërkesë
Kuvendit grek për të shqyr-
tuar çështjen. Media greke
thonë se Kotzias është
shprehur se ky ishte një
rast unik, nuk ka pasur
precedentë të mëparshëm
dhe se nuk duhet përqen-
druar debati dhe tek një
fëmijë, i cili për moshën që
ka nuk e di se çfarë kupti-
mi ka harta. "Ministria e
Jashtme greke dënon çdo
formë irredentizmi, nacio-
nalizmi si dhe ksenofobine
e racizmin. Përsa i përket
pranisë së zv.ambasadorit,
kjo gjë nuk ka ndodhur

Kryeministri
mbledh qeverinë

në Berat,
diskutohen HEC-et

Qeveria pritet të zhvil
lojë mbledhjen e kësaj

jave në  qytetin e Beratit.
Sipas traditës tashmë të kr-
ijuar që prej shtatorit të
kaluar, ministrat mblidhen
një herë në muaj në një
qytet të caktuar. Ndaj këtë
javë mbledhja e përcaktu-
ar për të mërkurën do të zh-
villohet të premten dhe të
shtunën, pikërisht në qyte-
tin prej nga erdhi edhe
çështja e shumëdiskutuar,
hidrocentralet mbi lumin
Osum. Pritet që Rama me
ministrat të inspektojnë
disa investime në infras-
trukturë në këtë qark dhe
pas vendimeve të qeverisë,
do të ketë një komunikim
me median. Kryeministri
do të ketë një aktivitet të
veçantë për vendimin e an-
ulimit të koncesioneve mbi
kanionet e Osumit. Ditën e
shtunë do të ketë një
mëngjes pune me të gjithë
drejtuesit e institucioneve
të rajonale dhe vendore,
ndërsa në fund do të zhvil-
lohet një takim me qyteta-
rët për të nxitur përfshir-
jen e tyre në portalin e bash-
këqeverisjes me njerëzit.

më parë, nuk ka asnjë inci-
dent të ngjashëm, si dhe u
dhanë shpjegime nga minis-
tri i Diasporës, Pandeli Ma-
jko, gjatë takimit me min-
istrin e Brendshëm, P. Sh-

kurletis në lidhje me epi-
sodin e pazakonte. Majko
theksoi se nuk duhet një
rastësi të errësojë aspak
marrëdhëniet Shqipëri-
Greqi", tha Kotzias.

SQARIMI
"Ministria e Jashtme greke dënon çdo formë
irredentizmi, nacionalizmi si dhe ksenofobinë e
racizmin. Përsa i përket pranisë së zv.ambasadorit,
kjo gjë nuk ka ndodhur më parë, nuk ka asnjë
incident të ngjashëm", tha ministria greke.



Kryeministri Edi Rama në
parlamentin e Prishtinës

Reagimi i Ambasadës Amerikane
në rrjetin social "Twitter"
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Presidenti: Drejtuesit politikë të kenë në program zgjidhjen e shqetësimeve të qytetarëve

Shkëmbime territoresh? Meta: Ide destruktive
"Tentativa të dëshpëruara për mbivendosjen e agjendave populiste mbi integrimin"

TAKIMI

Kreu i Kuvendit, me delegacionin çek,
Ruçi: Optimistë për hapjen e negociatave

Ministri për Evropën
dhe Punët e Jash-
tme, Ditmir Bus-

hati mori dje mbështetjen
e Letonisë për një vendim
pozitiv të Bashkimit Evro-
pian për hapjen e negoci-
atave me Shqipërinë. Gjatë
një vizite zyrtare në Leto-
ni, Bushati u takua me ho-
mologun Edgar Rinkevics,
me të cilin diskutoi për
bashkëpunimin mes dy
vendeve dhe rëndësinë e
gjallërimit të bashkëpu-
nimit ekonomik. Minis-
trat i kushtuan vëmendje
të veçantë procesit të inte-
grimit evropian, impaktit
transformues që ka politi-
ka e zgjerimit në vendet e
rajonit të Ballkanit, përf-
shirë sigurinë e tij. Minis-
tri Bushati e njohu kole-
gun e tij me procesin e re-
formave në Shqipëri, me
fokus reformën në drejtë-
si dhe masat e ndërmarra
nga Qeveria shqiptare në
plotësimin e 5 prioriteteve
kryesore në procesin e in-
tegrimit, me fokus hapjen
e negociatave për anëta-
rësim. Ministri Rinkevics
konfirmoi qëndrimin mbë-

Ministri Rinkevics: Shqipëria, rol konstruktiv në Ballkan

Bushati në Letoni, merr mbështetjen
për hapjen e negociatave me BE

shtetës të Letonisë për një
vendim pozitiv për ha-pjen e
negociatave për anëtarësim
në BE të Shqipërisë gjatë
këtij viti. Ministrat diskutu-
an edhe mbi situatën në ra-
jon. Ministri Rinkevics
vlerësoi rolin konstruktiv

të Shqipërisë në rajonin e
Ballkanit Perëndimor si
faktor i qëndrueshëm stabi-
liteti dhe bashkëpunimi ra-
jonal. Gjatë takimit, minis-
trat shkëmbyen mendime
për çështjet e sigurisë glo-
bale me të cilat po përballet

Evropa dhe bota. Minis-
trat Bushati dhe Rinkevics
vlerësuan bashkëpunimin
dhe rolin e vendeve të tyre,
edhe si vende anëtare të
NATO-s në luftën kundër
terrorizmit dhe ekstrem-
izmit të dhunshëm, ISIS
dhe rolin e aktorëve të
tretë në krizat rajonale.
Gjithashtu, ministri Bus-
hati zhvilloi një takim me
kryetaren e Saeima-s leton-
eze, Inara Murniece, me
kryetaren e Komitetit për
Punët e Jashtme, Lolita
Cigane, të cilat i njohu me
progresin dhe aspiratat e
Shqipërisë drejt BE-së.
Gjatë qëndrimit në Letoni,
ministri Bushati zhvilloi
një vizitë në bazën ushtar-
ake të NATO-s e FP, në
Adazi, ku po shërben kon-
tingjenti i dytë i FARSH,
me një togë EOD me 18 ush-
tarakë.

Presidenti Ilir Meta i
konsideroi të papran
ueshme dhe të pamun-

dura idetë destruktive për
ndarje apo shkëmbime ter-
ritoresh, duke i konsideru-
ar ato tentativa të dëshpëru-
ara për mbivendosjen e
agjendave populiste mbi
agjendat jetike të integrimit
dhe stabilitetit. Këtë dek-
laratë Meta e bëri gjatë
bisedës me delegacionin e
Këshillit Evropian për Mar-
rëdhëniet me Jashtë të krye-
suar nga z.Carl Bildt. Sipas
njoftimit të zyrës së shtypit
të Presidentit të Republikës,
Meta tha më tej se, "programi
i vetëm i punës në tryezat e
drejtuesve politikë duhet të
jenë zgjidhja e problemeve e
shqetësimeve reale të qyteta-
rëve, për të vendosur sundi-
min e ligjit dhe demokracisë
në secilin vend". Reagimi i
presidentit vjen pas jehonës
që bëri deklarata e kryeminis-
trit Edi Rama gjatë cere-
monisë së 10-vjetorit të pavar-
ësisë së Kosovës. Në bisedë me
delegacionin e KiE, Presiden-
ti Meta theksoi rëndësinë që
ka zgjerimi i BE-së edhe me 6
vendet e Ballkanit Perëndi-
mor dhe në këtë kontekst
vuri në dukje se shpreson që
Shqipëria të çelë sa më parë

negociatat e anëtarësimit në
BE dhe që Kosova të përftojë
liberalizimin e vizave, sapo
të mbyllet marrëveshja e de-
markacionit me Malin e Zi.
Ndërkohë po dje, kreu i sh-
tetit priti edhe kryetarin e
Senatit të Republikës Çeke,
z.Milan Stech. Presidenti
Meta vlerësoi marrëdhëniet
e shkëlqyera e miqësore që
ekzistojnë midis dy vendeve,
si dhe tendencën në rritje të

bashkëpunimit ekonomik e
tregtar, veçanërisht në fush-
ën e turizmit. Në mënyrë të
veçantë, Presidenti Meta
shprehu mirënjohjen për
mbështetjen konstante që
Republika Çeke i ka dhënë
Shqipërisë në kuadër të inte-
grimit evropian, si dhe për
mbështetjen e qartë për çel-
jen e negociatave të anëtarë-
simit në BE. Duke vlerësuar
praninë e përfaqësuesve të

Akademisë së Shkencave dhe
të Ministrisë së Industrisë
dhe Tregtisë në delegacionin
çek, Presidenti Meta nënviz-
oi se është shumë e rëndë-
sishme që intensifikimi i
bashkëpunimit ekonomik e
tregtar të shoqërohet edhe
me rritjen e shkëmbimeve ak-
ademike e studentore. Z.
Meta shprehu gjithashtu be-
simin se pala çeke do t'i hap-
te shumë shpejt rrugën ng-
ritjes në nivel ambasadori të
marrëdhënieve diplomatike
midis Republikës Çeke dhe
Kosovës. Zoti Stech e siguroi
Presidentin Meta për mbësh-
tetjen e Republikës Çeke në
funksion të çeljes së negoci-
atave të anëtarësimit në BE,
si dhe nxitjen e mëtejshme të
sipërmarrësve çekë për të
zgjeruar bashkëpunimin
ekonomik e tregtar.

Darina Tanushi

Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi prit dje kryetarin
e Senatit të Parlamentit të Republikës Çeke, z. Milan

Št?ch, i cili i shprehu mbështetjen çeke për aspiratën euro-
piane të Shqipërisë. Në këtë takim, dy personalitetet e lar-
ta shprehën vlerësimin për marrëdhëniet shumë të mira
midis dy vendeve tona, duke vënë në dukje vullnetin për
forcimin e tyre në të ardhmen, në veçanti sa i përket bash-
këpunimit ekonomik. Në këtë kuadër u nënvizua rëndë-
sia e zhvillimit dhe e konkretizimit të projekteve të për-
bashkëta në fusha me interes të ndërsjellë si ajo e infras-
trukturës, energjetikës, turizmit, agro-industrisë etj.
Gjatë bashkëbisedimit, kryetari i Kuvendit u përqendrua
në ecurinë e Shqipërisë në rrugën e integrimit europian,
duke vënë në dukje rëndësinë strategjike të çeljes së ne-
gociatave për anëtarësim me Bashkimin Europian, jo
vetëm për vendin tonë, por për të gjithë rajonin. Në këtë
kontekst, z. Ruçi bëri një panoramë të veprimtarisë par-
lamentare në këtë legjislaturë, duke vënë në dukje se në
fokus të saj janë përpjekjet për përmbushjen e të gjitha
rekomandimeve për hapjen e negociatave me Bashkimin
Europian. "Jemi optimistë se kjo aspiratë e Shqipërisë do
të bëhet realitet në gjashtëmujorin e parë të këtij viti", -
vuri në dukje kryetari i Kuvendit, duke shprehur besimin
dhe vlerësimin për mbështetjen e Çekisë edhe për këtë
moment të rëndësishëm për të ardhmen europiane të ven-
dit tonë. Në daljen e përbashkët për media, kryetari i
Senatit të Parlamentit të Republikës Çeke, z. Milan Stech
u shpreh se, "Çekia ka vlerësuar të gjitha hapat e afrimit
të Republikës së Shqipërisë me kërkesat e Bashkimit
Evropian dhe ne mbështesim hapjen e negociatave gjatë
pjesës së dytë të gjashtëmujorit të vitit 2018".

THIRRJA
Presidenti i Republikës, Ilir Meta u shpreh
dje: "Programi i vetëm i punës në tryezat e
drejtuesve politikë duhet të jenë zgjidhja e

problemeve e shqetësimeve reale të
qytetarëve, për të vendosur sundimin e
ligjit dhe demokracisë në secilin vend".

Ministri për Evropën dhe Punët
e Jashtme, Ditmir Bushati me
homologun Edgar Rinkevics

Presidenti Ilir Meta dhe kreu i delegacionit të Këshillit
Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë, z.Carl Bildt
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Kriza Kushtetuese, 6 kandidatë
për dy vende vakante

POLITIKE

MARREVESHJA
DEBATI

Plotfuqishmëria në marrëveshjen me Greqinë, ish-presidenti mbështet Metën

Pakti, Nishani: Qeveria po
ndan territorin shqiptar

"Situata e rrezikshme, i përfshirë integriteti territorial"
AKUZA
"Ajo që po fshihet
dhe që ende nuk
po denoncohet
ka të bëjë me
faktin e rëndë se
Qeveria shqiptare
ka negociuar deri
tani ndarjen e
Shelfit
Kontinental të
Shqipërisë. Pra,
është
parashikuar
ndarja e territorit
shqiptar", tha
z.Nishani.

Çështja e detit, koloneli kritika presidentit

Pashaj, Metës: Sjellje me dy fytyra,
ç'është ky turfullim i panevojshëm?!

KRITIKA
"Duket sikur kërcënoni, aq
shumë i jeni futur vendimit të
Gjykatës Kushtetuese, të
cilën dikur nuk e kishit
përfillur, sa Ministria e
Evropës s'gjen vrimë se ku
të futet… E detyroni edhe
për gjëra teknike, që janë të
domosdoshme ta bëjnë
institucionet. Ç'është ky
turfullim i panevojshëm?!",
tha Pashaj.

KANDIDATET
Një ditë pas mbylljes së aftit për aplikimet për
anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, mësohet se

deri të mërkurën kanë aplikuar 6 kandidatë. Gara
është e hapur për dy vendet vakante në

Kushtetuese pas mbarimit të mandatit të Sokol
Berberit dhe Besnik Imerajt.

Vakanca

Ish-presidenti Bujar Nis
hani shprehu dje mbësh
tetje në lidhje me qën-

drimin e mbajtur nga kreu i
shtetit, Ilir Meta, përsa i
takon plotfuqishmërisë së
grupit negociator në mar-
rëveshjen mes Shqipërisë
dhe Greqisë. Ai jep alarmin
se ajo që po fshihet dhe që
ende nuk po denoncohet ka
të bëjë me faktin e rëndë se
Qeveria shqiptare ka negoci-
uar deri tani ndarjen e
Shelfit Kontinental të Sh-
qipërisë. Pra, sipas tij është
parashikuar ndarja e terri-
torit shqiptar". Përmes një
statusi të gjatë në "Face-
book", z.Nishani përmend se
"Në të dyja aspektet, si atë
formal procedural, ashtu
edhe atë përmbajtësor, ajo
kërkesë përveçse konfirmon
shkeljen e vendimit kush-
tetues, demonstron fyerjen
arrogante dhe tentativën për
të përdhosur Institucionin e
Kreut të Shtetit". Ai e quan
tallëse kërkesën e qeverisë, e
cila konfirmon faktin se prej
3 (tre) vitesh paskan bisedu-
ar dhe negociuar për mar-
rëveshjen pa denjuar të mar-
rin autorizimin presidencial,
siç detyron Gjykata Kush-
tetuese. Nishani përmend se
kërkesa e dërguar tek presi-
denti nuk ka asnjë çështje të
renditur shprehimisht për të
cilën do të vazhdohen bise-
dimet, madje nuk ka se as
cilët janë "përfaqësuesit e sh-
tetit" që do të bisedojnë. Nis-
hani shtron pyetjen: "Qever-
ia vallë i mban 'sekret' nga
kreu i shtetit këta përfaqë-
sues të shtetit? Nga përgjigj-
ja e Presidentit të Republikës
kuptohet se në kërkesën e saj
drejtuar presidentit, qeveria
nuk ka respektuar në shu-
micën e tij vendimin e GJ.K.
Ajo që po fshihet dhe që ende
nuk po denoncohet ka të bëjë
me faktin e rëndë se Qeveria
shqiptare ka negociuar deri
tani ndarjen e Shelfit Konti-
nental të Shqipërisë. Sipas
tij, është parashikuar ndar-
ja e territorit shqiptar.
"Qytetarët duhet ta dinë se
Shelfi Kontinental është viji-
mi i territorit tokësor në ta-
banin e detit, që sipas kon-
ventave ndërkombëtare, Sh-
qipërisë i takojnë rreth 13
mijë km2, të cilat i shtohen
sipërfaqes 28 mijë km2. Pikër-
isht në Shelfin Kontinental
Shqiptar gjenden burimet e
mëdha të naftës dhe gazit, që
në shkëmbim të neutralitetit
të shkëmbinjve të Barketës,
ato po u jepen Greaisë. Ndar-
ja e Shelfit Kontinental të Sh-
qipërisë përbën një skandal
me përmasa të cenimit të in-
tegritetit territorial të ven-
dit", shprehet z.Nishani. Ai
kujton se nga letra e presi-
dentit mësojmë se Qeveria sh-
qiptare deklaron se nga pala
zyrtare greke ka pretendime
territoriale ndaj Shqipërisë!
"Ky është një skandal tjetër i
paimagjinueshëm deri me
sot, që tregon se në çfarë der-

exheje është katandisur nive-
li i një ministri në Republikën
e Shqipërisë. Të njehsosh
përçartjet haluçinante të
grupimeve ekstremiste pa
identitet me qeverinë apo
zyrtarë të shtetit grek është
një lajthitje po aq haluçi-
nante sa ajo e ekstremistëve

neonazist në vendin fqinj.
Në këtë situatë të rrezik-
shme ku është përfshirë in-
tegriteti territorial i Sh-
qipërisë, qëndrimi më i fun-
dit i Presidentit të Repub-
likës duhet mbështetur dhe
inkurajuar. Qeveria sh-
qiptare jo vetëm duhet të

përgjigjet për kërkesat kor-
rekte dhe kushtetuese të
kreut të shtetit, por me çdo
kusht duhet t'i paraqesë
presidentit hartën e Shelfit
Kontinental të Shqipërisë,
mbi të cilën ka bërë deri tani
pazarin politik", shprehet
z.Bujar Nishani.

Valentina Madani

Varfëria ekstreme e
banores së Kamzës,
që u vizitua dje nga
kreu i PD-së

Myslim Pashaj, kolo
neli në pension që

denoncoi paktin detar me
Greqinë në vitin 2009, kri-
tikoi dje qëndrimin e Pres-
identit Meta, në lidhje me
marrëveshjen e re detare.
Në një postim në "Face-
book", Pashaj shkruan se
Presidenti Meta është
sjellë më dy fytyra. "'Fy-
tyra' dhe 'Dyfytyra'. Ku
ishe ti z.Meta? Presidenti
e shpalli… Si asnjëherë
tjetër! Dikush e vuri dhe
ndajshtimin 'Burrë Shte-
ti'! Ai bën një tip kryeng-
ritjeje, çka duket këtu e
përtej… dhe s'e ka hallin
tek Pakti Detar, por
tjetërkund. Të paktën
kështu duket edhe nga
opinionet që po përcillen
deri tash. Meta President
kalon kësilloj në ekstrem.
Ai ka qenë personazh
ndër të parët që ka sul-
muar Paktin Detar të rrë-

E enjtja është afati i fundit për kandidatët, të cilët
duan të garojnë për dy vendet vakante në Gjykatën

Kushtetuese. "Ora News" raporton se deri dje kanë ap-
likuar 6 kandidatë për të qenë pjesë e Kushtetueses. Një
ditë pas mbylljes së aftit për aplikimet për anëtarë të
Gjykatës Kushtetuese, mësohet se deri të mërkurën
kanë aplikuar 6 kandidatë. Gara është e hapur për dy
vendet vakante në Kushtetuese pas mbarimit të man-
datit të Sokol Berberit dhe Besnik Imerajt. Në dekretin
e presidentit kërkohet që
çdo person i interesuar që
plotëson kushtet të para-
qesë dokumentet. Kandi-
datët duhet të kenë 15 vjet
përvojë pune si gjyqtarë,
prokurorë, avokatë, profe-
sorë ose lektorë të së
drejtës, nëpunës të nivelit
të lartë në administratën
publike, me një veprimtari
të spikatur në fushën e së
drejtës kushtetuese, të
drejtave të njeriut ose në
sfera të tjera të së drejtës. Po ashtu, nuk duhet të ketë
pasur funksione politike në administratë apo parti. Në
dosje nuk duhet të ketë masa disiplinore si dhe të ketë
kaluar me sukses procesin e kontrollit dhe verifikimit
të pasurisë së tij personale dhe të familjarëve të tij. Kan-
didatët duhet të kenë aktivitet akademik si dhe të jenë
figura të njohura. Ndër të tjera, kandidatët do të duhet
të plotësojnë një formular me të dhënat personale si
dhe formularin e dekriminalizimit. Ndërsa afati i para-
qitjes së dokumenteve do të jetë 22 shkurti.

zuar. Në vijim të viteve 2009-
2010 ai fatbardhë dhe poli-
tikëzi mori detyrën e lartë të
zëvendëskryeministrit dhe
ministrit të Jashtëm. Ishte
koha pikante kur ziente i
gjithë opinioni shqiptar dhe
bëhej gati që çështja të ço-
hej në Gjykatën Kush-
tetuese", shkruan Pashaj.
Sipas tij, "ka një histori dhe

ai ka qenë personazh i saj.
Historia shkruan dhe
ruan 'fytyrat' dhe 'dyfy-
tyrat' e qëndrimit ndaj
kësaj çështjeje me ndjesh-
mëri të lartë kombëtare.
Atëherë, ai ishte i politikës
dhe i pushtetit, por fat-
keqësisht nuk ishte i sh-
tetit dhe integritetit terri-
torial të Shqipërisë".

Ish-presidenti
Bujar Nishani
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Kreu i Partis Demokra-
tike, Lulzim Basha,
po takon nga afër

disa nga familjet e varfra dhe
të përjashtuara nga ndihma
ekonomike. Tek një familje
e tillë, z.Basha ishte dje në
Kamëz nga ku bëri publike
pamje në formë dëshmie, në
mënyrë që të gjithë të mund
të shohin kushtet e mje-
rueshme të familjeve në
fjalë, të cilat janë hequr nga
skema e ndihmës ekono-
mike. Dëshmitë tronditëse
të grave kryefamiljare, të
mbetura pa asnjë ndihmë, të
nënave që nuk kanë bukë
për fëmijët tregojnë lënien
në mëshirë të fatit nga qever-
ia të më shumë se 20 mijë
familjeve në të gjithë ven-
din. Kreu i PD-së bëri publike
një bisedë me një nënë të
varfër, bashkëshorti i së
cilës ka vdekur dhe ajo ësh-
të në përpjekje për të marrë
KEMP-in që ditën kur bash-
këshorti u nda nga jeta.
Marie Gjoka është një nënë
e vuajtur, që tregon his-
torinë tronditëse sesi ngeli
pa asnjë të ardhur, pas vde-
kjes së bashkëshortit të
sëmurë, në përpjekje për të
marrë KEMP-in ditën që
bashkëshorti u nda nga jeta.
"Kisha burrin për KEMP dhe
vdiq ditën që ia lidhën dhe
vajta të kërkoja KEMP-in që
ta varrosja dhe nuk ma
dhanë. Më dhanë vetëm 50
mijë lekë për me e varros.
Nuk e di nga t'ia mbaj. Ka
ardhur kulmi", - tha ajo. Në
Bashkinë e Kamzës, ku
Basha vizitoi familjet në
skamje, janë hequr në janar
rreth 780 familje nga skema
e ndihmës ekonomike, por
askush prej tyre nuk e di ar-
syen, edhe pse ata janë një-
soj të varfër. Në frigoriferët
apo dollapët e vjetër të
Shpresa Arapit, Artur Run-
gos, Donika Shetës nuk ka
asgjë për të ngrënë. Basha
pyeti: "Për çfarë ju thanë që
s'keni pikë mjaftueshëm? Ju
dhanë shpjegim"? Shpresa
Arapi u përgjigj: "Jo, fare.
Kemi mbetur pa asnjë lek.
Nuk kemi asgjë dhe frig-
oriferin e kam bosh". Kreu i
PD-së u shpreh më tej: "Pra,
pa ndihmën ekonomike, ju
do t'ju presin edhe dritat,
edhe ujin. Ose do t'ju mar-
rin, do t'ju çojnë në burg. Kjo
është e papranueshme". Por
bashkëshortja e Artur Run-
gos evidentoi se: "Listën e

PD publikon dëshmi tronditëse: Më dhanë vetëm 50 mijë lekë për të varrosur burrin

Basha: Kriminale t'u heqësh
ndihmën njerëzve të pamundur
"Zgjidhje emergjente për të përjashtuarit nga përkrahja"

Valentina Madani

kam bërë të gjatë në dyqan
dh s'kemi me çfarë të pagua-
jmë. Vetëm me borxhe dhe
asnjë lloj ndihme". Basha
pyeti sërish: Nuk u dhanë
shpjegim pse ua hoqën ndih-
mën? Rungo u përgjigj: Jo
fare, asnjë shpjegim. Kreu e
PD-së u interesua nëse kish-

in ndihmë ekonomike, por
Donika tha: "Kisha, por ma
kanë hequr tani. Më thanë që
nuk plotëson kushtet. Nuk e
di çfarë kushtesh, kur unë
s'kam asgjë, asnjë kusht për
të jetuar. Thanë nuk plotëson
pikët. Nuk kam as lavatriçe,
as dush. Asgjë nuk kam.

Kam vetëm 20 mijë lekë pen-
sion të vjetra". Pak ditë më
parë qeveria deklaroi se ka
hequr nga skema e ndihmës
ekonomike ata që nuk e mer-
itojnë, por dëshmitë në famil-
jen e Pranvera Tetovajt dhe
Gëzim Ukdashit tregojnë për
një situatë katastrofike, ku
iu është prerë edhe uji i
pijshëm. "Nënën e kam të
paralizuar. Asistencën ma
kanë hequr. Lekët e përm-
bytjes nuk i kemi marrë.
S'kam asgjë, as dyshek për
nënën", - shprehet Pranvera
Tetovaj. Bashkëshortja e
Gëzim Ukdashit: "Edhe ujin
na e kanë ndërprerë. Kush të
na japë ndonjë pikë ujë, e
marrim. S'kemi lekë të blejmë
një thes miell, pale dritat dhe
ujin". "Prandaj kemi ardhur,
në radhë të parë t'i tregojmë
botës kujt ua kanë hequr
ndihmën, njerëzve më të pa-
mundur dhe kjo është krim-
inale. Kjo do të thotë t'ju
kërcënojë me bukën e
gojës", deklaroi z.Basha.
Partia Demokratike e kon-
sideron një emergjencë ko-
mbëtare mbetjen pa asnjë të
ardhur dhe heqjen e ndih-
mës shtetërore të mbi 20
mijë familjeve dhe për këtë
arsye ka kërkuar një debat
urgjent me kryeministrin.

Përçarja në Kukës, PS:
Trilluesi, me precedentë

Grupi i kritikëve socialistë në Kukës kanë reaguar
pas deklaratës së mbrëmshme të Taulant Ballës për

zgjedhje të reja në degën e partisë dhe përjashtimet. Balla
pas mbledhjes së kryesisë së PS mbrëmë, u shpreh se struk-
turat e PS në Kukës do riorganizohen nga e para. Por,
socialistët në Kukës shprehen se prisnin zgjidhje dhe jo
ndëshkime nga Balla, ndërsa shtojnë se zgjedhjet në këtë
degë kanë përfunduar para tre muajsh dhe janë konstit-
uuar. Grupi i "rebelëve" të PS në këtë degë deklarojnë:
"Nuk ka mundësi të shkarkohet një asamble dhe të bëhet
një e re vetëm për z. Safet Gjici dhe z. Balla, pasi koha e
monizmit ka përfunduar", deklarojnë ata. Ndërkohë që pas
deklaratës së "rebelëve", burime nga PS shprehen se gjithç-
ka është trillim i personit të shkarkuar, Afrim Cengu.
"Lajmi nuk është i Asamblesë së PS, por sajesë dhe trillim i
personit të shkarkuar, Afrim Cengu, i cili është me prece-
dent penal. Adresa e email-it që pretendohet të jetë e asam-
blesë së PS Kukës është e falsifikuar", thonë burimet nga
PS. Konflikti në Kukës nisi, pasi një pjesë e strukturave
nuk pranon vendimin e qendrës për të caktuar Safet Gjicin
si përgjegjës politik në degën bashkiake të Kukësit në vend
të Mimi Kodhelit. Ata kërkojnë rikthimin e Mimi Kodhelit,
të cilën PS e caktoi si përgjegjëse politike në Has.

PD, Kadiu: Po shkatërrohet
thesari arkeologjik i Durrësit
Deputetja e PD-së, Fatbardha Kadiu, denoncoi dje pub

likisht një skandal në qytetin e Durrësit, që po kon-
sumohet në sytë e gjithë publikut, në një kohë që qever-
ia sipas saj, nuk po vepron. Kadiu bën me dije në 'FB' se
kompania që ka në koncesion portin e fushave të bovave
në Porto Romano i ka kërkuar shtetit shqiptar të bëjë
një shtesë kontrate për të forcuar një trase aktuale dhe
për të ndërtuar një mur mbrojtës pranë faqes së kodrës
në pjesën jugore. "Pa kaluar akoma për shqyrtim në
komisionin përkatës, atij të ekonomisë dhe financës dhe
pa marrë akoma miratimin nga Kuvendi, kompania sot
vazhdon punimet për ndërtimin e këtij muri. Të paktë
janë individët, të cilët e dinë se pikërisht në faqen e kësaj
kodre ndodhet muri romak i qytetit, i cili daton që në
shekullin e 6-të. Ky mur ashtu sikurse veliera e qytetit
apo sikurse pallati përbri velierës, të cilët janë ndërtuar
mbi këto mure, do të kenë të njëjtin fat", - shprehet de-
putetja demokrate. Kadiu u kërkon autoriteteve dhe
medias të shohin nga afër sesi qeveria lejon shkatër-
rimin e vlerave të tilla historike dhe arkeologjike.

Partia Demokratike re
agoi dje lidhur me dj-

egien e makinës së
këshilltarit të saj në
Këshillin Bashkiak të
Tepelenës, që dyshohet se
ka qenë një ngjarje e
qëllimshme. Përmes një
reagimi publik, PD dënoi
aktin në fjalë, ndërsa i
bëri thirrje policisë që të
zbardhë ngjarjen ku u
përfshi zyrtari Xhafer
Meçe. "Partia Demokra-
tike dënon me forcë ak-
tin kriminal të zjar-
rvënës së qëllimshme të
automjetit personal të
këshilltarit të Partisë
Demokratike në Këshil-
lin Bashkiak të Tepe-
lenës, z. Xhafer Meçe.
Ne i bëjmë thirrje poli-
cisë dhe prokurorisë të
zbardhin pa vonesë ng-
jarjen dhe të arrestojnë
e vendosin para ligjit
autorët dhe porositësit

Digjet makina e këshilltarit në
Tepelenë, PD: Të zbardhet ngjarja

e këtij akti të shëmtuar
kriminal .  Partia
Demokratike shpreh soli-
daritetin dhe mbështetjen
e plotë për këshilltarin
tonë në Bashkinë e Tepe-
lenës, z. Xhafer Meçe dhe
familjarët e tij", thuhet në
deklaratën e PD-së.  Ngjar-
ja në fjalë ndodhi gjatë
natës së  të  mërkurës,
rreth orës 02:00. Makina e

avokatit  Xhafer Meçe,
anëtar i PD në Këshillin
Bashkiak të Tepelenës
ndodhej e parkuar posh-
të banesës së tij. Thuhet
se f i l l imisht  autorët
kanë thyer xhamin e
mjetit dhe më pas i kanë
vënë flakën. Meçe ngre
dyshime se zjarrvënia ka
ndodhur për shkak të
detyrës së tij si avokat.

EMERGJENCA
Partia Demokratike e konsideron një emergjencë
kombëtare mbetjen pa asnjë të ardhur dhe heqjen
e ndihmës shtetërore të mbi 20 mijë familjeve dhe
për këtë arsye ka kërkuar një debat urgjent me
kryeministrin.



Kreu i PD-së Lulzim
Basha, dje në Kamëz
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Projekti i gazsjellësit
Adriatiko-Jonian ka

hyrë në fazën finale të
ndërtimit dhe pritet të
transportojë gazin e parë
në vitin 2020, qeveria sh-
qiptare ka miratuar edhe
planin e zhvillimit të sek-
torit të gazit natyror në
vend. Në masterplanin e
botuar në Fletoren Zyr-
tare, paraqitet edhe harta
e detajuar e rrjetit të gazit
që pritet të përfundojë tërë-
sisht në vitin 2040. Si sh-
tyllë e të gjithë rrjetit do të
shërbejë pikërisht tubacio-
ni i TAP, i cili kalon përmes
Korçës, Beratit dhe Fierit.
Stacionet në këto qytete do
të shërbejnë si "sythe" nga
ku do të shtrihet më pas i
gjithë rrjeti. Brenda një pe-
riudhë afatshkurtër (2017-

RRJETI
Brenda një periudhë afatshkurtër (2017-2020) pritet që
rrjeti i transmetimit të arrijë fillimisht Fierin, Ballshin
dhe Vlorën. Këto do të jenë edhe qytetet e para në
Shqipëri, që do të kenë akses direkt në gazin e
transportuar nga fusha Shah Deniz II në Azerbajxhan.



Gazi i TAP në Shqipëri

Skema e furnizimit, Fieri dhe
Vlora përfitojnë të parat

2020) pritet që rrjeti i trans-
metimit të arrijë fillimisht
Fierin, Ballshin dhe Vlorën.
Këto do të jenë edhe qytetet
e para në Shqipëri, që do të
kenë akses direkt në gazin e
transportuar nga fusha
Shah Deniz II në Azerbajx-

han. Prioritare në planin
afatmesëm konsiderohet
Shqipëria e Mesme dhe
furnizimi i qyteteve krye-
sore të vendit. Nga viti 2021
deri në vitin 2025, pritet të
përfundojë rrjeti në drejtim
të Lushnjës, ku rrjeti do të

degëzohet me një drejtim
përgjatë Adriatikut dhe në
drejtimin tjetër drejt El-
basanit. Gjatë kësaj faze, st-
acionet kryesore do të ven-
dosen në Lushnje, Dumre,
Elbasan 1 dhe Elbasan 2,
Kavajë, Durrës, Pezë dhe Ti-
ranë 1 e Tiranë 2. Zhvillimi i
sistemit të transmetimit në
këtë rajon do të mundësojë
furnizimin e konsuma-
torëve industrialë dhe ko-
mercialë në Durrës dhe Ti-
ranë. Vetëm pas vitit 2026 do
të nisë edhe shtrirja e rrjetit
në drejtim të Shqipërisë Ver-

iore, Jugore dhe Lindore.
Stacioni i Ballshit do të sh-
trihet në drejtim të Tepe-
lenës dhe Gjirokastrës. Sta-
cioni i Korçës, i lidhur direkt
me TAP, do të degëzohet
drejt Pogradecit dhe kufirit
me Maqedoninë pranë Qafë-
Thanës. Ndërkohë, burimi i
gazit për veriun do të jetë St-

acioni Tirana 1, i cili do të
vijojë me stacione në Fushë-
Krujë dhe Mamurras. Në
afërsi të Milotit, rrjeti do të
degëzohet duke ndjekur në
njërën anë drejtimin nga
Rrësheni, Kukësi dhe kufiri
me Kosovën, ndërsa nga ana
tjetër, Bushatin, Kufirin me
Malin e Zi dhe Shkodrën.

Të gjithë njësitë treg
tare që kanë në raftet
e tyre produkte jash-

të standardit duhet t'i përhe-
qin ato sa më parë, në të
kundër do të përballen me
masa. Autoriteti Kombëtar
të Ushqimit do të kryejë kon-
trolle të dyfishta.
INSPEKTIMETINSPEKTIMETINSPEKTIMETINSPEKTIMETINSPEKTIMET

Në kuadër të inspektimit
në distancë, AKU ka filluar
të aplikojnë vetëkontrollin
duke iu dërguar subjekteve
një check list në mënyrë që
të kontrollojnë nëse produk-
tet e tyre janë brenda stan-
dardeve, gjë e cila sipas min-
istrit përkthehet në më pak
kontrolle nga AKU. "Duhet
të raportoni ato që keni
plotësuar dhe AKU do t'u cer-
tifikojë si biznes pa risk dhe
kontrollet e AKU-së do të
jenë më të pakta."-th Peleshi.
Ministri ka ftuar të gjitha
subjektet që të tërheqin nga
raftet produktet, të cilat janë
jashtë standardeve, pasi, si-
pas tij, kontrolli nuk do të
bëhet në punishte, por në
raftet e supermarketeve.
"Do t'u bëjmë analizat jo
vetëm në një laborator ko-
mbëtar, por kontroll të dy-
fishtë edhe të huaj edhe sh-
qiptar dhe kush kapet, do të
paguajë kostot. Këtu nuk
mund të tolerohet."-tha min-
istri
TAKIMITAKIMITAKIMITAKIMITAKIMI

Ministri i Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural, Niko Pe-
leshi ka zhvilluar një takim
me operatorë të mishit dhe
të qumështit në kuadër të
forcimit të standardeve të
sigurisë ushqimore, me
fokus inspektimin në dis-
tancë të AKU-së. I pran-
ishëm në këtë takim ishte
edhe drejtori i Autoriteti
Kombëtar të Ushqimit Agim
Ismaili. Peleshi vuri theksin
te siguria ushqimore, një
fushë, e cila, sipas tij, nuk

bën kompromise, duke e
lidhur këtë edhe me stan-
dardet që kërkon Bashkimi
Europian. Më tej, shtoi se
është rritur ndjeshëm
ndërgjegjësimi i qytetarëve,
kryesisht lidhur me datën e
skadencës. Për këtë të fun-
dit, Pelshi tha se po har-
tojmë edhe një VKM të

veçantë, të re për etiketimin.
Në takimin me operatorët e
mishit dhe qumështit, Min-
istri i Bujqësisë dhe Zhvil-
limit Rural ka prezantuar
edhe masat mbështetëse të
skemës kombëtare të 2018-
ës, të cilën ai e ka quajtur
'ofertë për të gjithë ata që
duan të rrisin standardet'.

Peleshi është ndalur
konkretisht te secili sektor
ku janë parashikuar grante
dhe financime për subjektet
nga IPARDI dhe skema ko-
mbëtare. Sipas tij, do të
bëhet rritja e thertoreve të
reja vetëm në dy qarqe:
Dibër dhe Kukës, ku janë
parashikuar 200 milionë
lekë. Ndërkohë që skema
parashikon edhe rikon-
struksionin e thertoreve
ekzistuese, me një financim
prej 100 milionë lekë të vje-
tra. Po ashtu, sipas skemës
një financim prej 30 milionë
lekë të vjetra do të bëhet edhe
për pikat e qumështit. Në
këtë kuadër, Peleshi fton të
gjitha baxhot që operojnë
jashtë standardeve që të
kthehen në pika grumbulli-
mi të qumështit. "100 lekë
për litër qumësht, nëse
qumështi është i pastër. Do
të pajisim fermerët me enë,
kova nga Bashkimi Europi-
an për të mbajtur ushqim,
ku është parashikuar 27
mijë lekë për kovë." Më tej,
Peleshi ka thënë se nuk do
lejohet më tregtimi nga
pikat e grumbullimit të
qumështit përmes cister-
nave plastike. Sa i takon bax-
hove, ministri tha se do të
ketë një mbështetje deri në
15 për qind të vlerës së in-
vestimit dhe deri në 200 mil-
ionë lekë të vjetra si tavan
financiar. Ndërsa për infras-
trukturën e tregjeve të kaf-
shëve, sipas Peleshit do të
ofrohen grante deri në 40
milionë lekë të vjetra, duke
njoftuar mbylljen e të gjitha
tregjeve informale.

Nga thertoret deri te pikat e grumbullimit të qumështit, skema për secilin sektor

Siguria ushqimore, Niko Peleshi:
Tërhiqni produktet jashtë standardeve
“AKU-ja do të ushtrojë kontrolle të dyfishta në të gjitha njësitë”

Ornela Manjani

MINISTRI

"Duhet të raportoni ato që keni plotësuar
dhe AKU do t'u certifikojë si biznes pa
risk dhe kontrollet e AKU-së do të jenë

më të pakta" - tha Peleshi.
“

Bankat nuk do pranojmë depozitim mbi
50 mijë euro, nëse nuk justifikohet burimi
Gjatë janarit dhe shkurtit bankat e nivelit të dytë kanë

afishuar në vende të dukshme një tabelë ku sank-
sionohet një kufi i ri për sasinë e parave që mund të de-
pozitohen pa një dokument që vërteton burimin. Ky kufi
është 50 mijë euro ose vlera e barabartë në çdo monedhë
tjetër. Konkretisht në tabelat e afishuara bëhet e qartë se
ky rregull ka nisur që nga data 17 janar dhe vjen si efekt
i kuadrit rregullator. "Në zbatim të kuadrit rregullator
vendas dhe europian në fushën e parandalimit të pastrim-
it të parave dhe financimit të terrorizmit, duke filluar
nga data 17 janar 2018, për derdhjen e parave në shuma të
mëdha mbi 50 mijë euro ose ekuivalenti në monedha të
tjera, sportelet e bankës sonë kërkojnë dokument mbësh-
tetës për të justifikuar burimin e të ardhurave. Nëse nuk
plotësoni këtë kërkesë banka ka të drejtë të mos i pra-
nojë paratë"-thuhet në njoftimin e afishuar nga banka.

Më parë, individi që depozitonte paratë bënte një dek-
larim dhe e mbante vetë përgjegjësinë e burimit nga i
kishte siguruar të ardhurat, ndërsa tashmë përgjegjësia
duket se i ka kaluar bankës. Në ligjin për parandalimin e
pastrimit të parave sanksionohen disa raste se kur
bankat apo institucionet e tjera duhet të kenë vigjilencë
më të lartë mbi transaksionet që kryhen. Ky kufi për
rastin e transaksioneve është në vlerën 1 milion lekë.
Për rastin e shitjes së pasurive të paluajtshme është Zyra
e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme ajo, e cila ka
detyrimin që të raportojë çdo ndryshim pronësie me një
vlerë 6 milionë lekë ose vlerë e barabartë me këtë në një
monedhë tjetër. Vigjilenca që kanë bankat ndaj transak-
sioneve dhe klientëve është e ndarë në dy kategori. Së
pari, ajo që njihet si vigjilenca e duhur që sanksionon
tërësinë e masave që duhet të aplikojnë subjektet, me
qëllim identifikimin dhe verifikimin e plotë dhe të saktë
të klientëve, pronarit përfitues përfundimtar, strukturës
së pronësisë dhe të kontrollit për personat juridikë dhe
organizimet ligjore, natyrën dhe qëllimin e transaksion-
it apo marrëdhënies, si dhe monitorimin e vazhdueshëm
të marrëdhënieve të biznesit dhe të shqyrtimit të vazh-
dueshëm të transaksioneve, për të siguruar që janë në
përputhje me natyrën e biznesit të klientit dhe profilet e
rrezikut, duke përfshirë, kur është e nevojshme, burimin
e fondeve. Së dyti, vigjilenca e zgjeruar ndaj klientit që
është një proces më i thellë kontrolli.

Ministri i Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural, Niko Peleshi ,
gjatë takimit të djeshëm
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Zbulohet skema e mashtrimeve, ja si abuzuan me tokën në bregdet zyrtarë, biznesmenë e noterë

Tjetërsimi i pronave në Spille,
arratiset Idlir Karkini

Dyshime se operacioni për kapjen e biznesmenit është dekonspiruar

MASAT E SIGURISË

INSTAT publikon raportin për muajin janar

Rritet numri i aksidenteve në Shqipëri, në janar
175 aksidente në rrugë dhe 13 jetë të humbura

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 .

Shoqëria  Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall Ankandin  për shitjen e pasurisë së paluajtshme:

Pasurisë me Nr.7/156 e llojit “Truall + Ndërtesë”, e ndodhur në ZK.2693,
Milot, Laç, Kurbin, në pronësi të H.Shabani, Vënë në hipotek  për shumën
7,660,000 lekë. Çmimi fillestar në ankand  është 5,600,000 Lekë.

Ankandi zhvillohet në datë  02.03.2018, ditën e  Premte ora  15.30 në
ambjentet e Shoqërisë  Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k në adresën
Rruga “Sulejman Delvina”, Nd.51, H.9, Ap.1,  Tiranë.
Për më shumë  info.Tel:044503458 ose
E-mali shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com

Zbardhen të tjera deta
je në lidhje me biznes
menin Idlir Karkini, i

cili është shpallur në kërkim
nga policia, pasi është pjesë
e personave që abuzuan me
tjetërsimin e pronave në
zonën bregdetare të Spillesë
në Kavajë, por ai nuk ndod-
het në Shqipëri. Bëhet me
dije se ka dyshime që opera-
cioni për arrestimin e tij ësh-
të dekonspiruar, pasi biznes-
meni rezulton se është lar-
guar nga Shqipëria në datë
11 shkurt nga Rinasi. Karki-
ni akuzohet për përvetësim
të pronave në Spielle, pasi
ka konsumuar veprën pe-
nale "Pastrimi i produkteve
të veprës penale" me pasoja
të rënda.
BIZNESMENI

Sipas prokurorëve, zyr-
tarë, noterë e biznesmenë, jo
vetëm kanë arritur të grabi-
sin rreth 110.000 m2 tokë në
vijën bregdetare Spille Kava-
jë, duke e tjetërsuar nga
"Tokë pa frut" në "Tokë Arë",
por më pas ua kanë ndarë atë
personave të tjerë. Hetimi
disamujor i prokurorisë zb-
ulon edhe një tjetër fakt
skandaloz, atë të tjetërsimit
të pronësisë mbi poligonin e
Zall-Herit pronë e Forcave të
Armatosura. Vetë institucio-
ni që deklaron pronësinë
mbi poligonin, Komanda e
Forcës Ajrore dhe po ashtu
edhe Policia e Rrogozhinës
rezultojnë të kenë bërë kallë-
zim në prokurori kohë më
parë mbi këtë akt të kun-
draligjshëm. Ministria e
Mbrojtjes ka aplikuar 3 herë
për regjistrimin e pronës së
saj nga viti 2005-2007 dhe
nuk i është regjistruar, ndër-
sa në vitin 2016 kjo pronë
regjistrohet në favor të Idlir
Karkinit si "Tronë arë". Në
deklaratën e prokurorisë të
shpërndarë për mediat thu-
het se në pronën "Poligoni i
Qitjes Rreth-Greth" me
numër pasurie 368 është
konstatuar prerje pyjesh
dhe pastrim i barishteve nga
një grup punëtorësh të sjellë
nga biznesmeni Idlir Karki-
ni, i cili figuron me certi-
fikatë pronësie për këtë
sipërfaqe toke në pyllin dhe
rërën buzë detit. Nga
Këshilli qarkut Tiranë,
Prokuroria është informuar

se shkresa Nr.2147
dt.28.12.2015 e Këshillit të
Qarkut Tiranë drejtuar ZVR-
PP Kavajë, që ka shërbyer
për ndryshimin e zërit ka-
dastral nuk është përgatitur
nga Institucioni i tyre dhe
nuk është dërguar në ZVR-
PP Kavajë. Pra, nënkupto-
het që ajo është e falsifikuar.
Ndërsa shkresa Nr.5836
dt.18.11.2015 e ZVRPP Kava-
jë nuk është dërguar fare në
Këshillin Qarkut Tiranë, as
dorazi dhe as me postë.

MASAT E SIGURISË
Në kuadër të operacioniT

policor "Ranishtja 2", dy ditë
më parë u arrestuan e
ndaluan 8 zyrtarë publikë, si
dhe u shpallën në kërkim të
2 zyrtarë të tjerë. Në bazë të
hetimit pro-aktiv rreth 1-
vjeçar ka rezultuar se këta
zyrtarë në bashkëpunim me
njëri-tjetrin, duke abuzuar
me detyrën funksionale,
kanë falsifikuar dhe tjetër-
suar rreth 110.000 m2 tokë
shtetërore ranishte në

zonën bregdetare Spille,
Kavajë. Mbi bazën e provave
të siguruara gjatë hetimit
nga strukturat e Hetimit të
Krimit Ekonomik e Finan-
ciar, rezulton se ata kanë për-
fituar në mënyrë të kun-
draligjshme pasuri të tjetër-
suar 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 pe-
nale" të kryer në bash-
këpunim. Drejtoria për
Hetimin e Krimit Ekonomik
e Financiar në Policinë e
Shtetit kishte kërkuar me
kohë pranë Prokurorisë së
Kavajës vendosjen e masës
së sigurisë "arrest me burg"
për të gjithë të akuzuarit e
mëposhtëm. Në këtë
mënyrë, në kuadër të heti-
meve Prokuroria e Kavajës
ka kërkuar pranë Gjykatës
së Shkallës së parë Kavajë
masën e sigurisë "Arrest në
burg" për zyrtarët e admin-
istratës shtetërore. Konkre-
tisht për Asim Arkaxhiun,
44 vjeç, ish-drejtori 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 Rrogozhinë; Arben
Daja, 51 vjeç, me detyrë sek-
retar dhe protokollist në
Bashkinë Rrogozhinë. Gjith-
ashtu, kërkoi masën e sig-
urisë "Arrest shtëpie" për
Julian Zhelegun, 44 vjeç,
noter pranë Dhomës së Not-
erisë Tiranë. Ndërkohë, u
mor masa "Ndalim i daljes
jashtë shtetit" dhe "Detyrim

për t'u paraqitur në policinë
gjyqësore" për shtetasin Be-
qir Nuredini, me detyrë kry-
etar i Bashkisë Rrogozhinë.
Për shtetasin me iniciale
A.A. noter pranë Dhomës së
Noterisë Durrës u mor masa
"Pezullim i ushtrimit të një
detyre a shërbimi publike".
Gjykata dha masën
"Detyrim për t'u paraqitur
në policinë gjyqësore" për
shtetasin me iniciale A.K.,
me detyrë inspektor i
Mbrojtjes së Territorit Ven-
dor, Bashkia Rrogozhinë.
Janë shpallur në kërkim dhe
po punohet për kapjen e dy
shtetasve të tjerë. Konkre-
tisht, Artur Tosku, me
detyrë kryeinspektor i
Mbrojtjes së Territorit Ven-
dorë, Bashkia Rrogozhinë
dhe Idlir Kadiu, administra-
tor i një subjekti privat.
Gjatë hetimeve paraprake,
dokumentohet bashkëpuni-
mi kriminal midis ish-
punonjësve të Bashkisë
Rrogozhinë, të Komunës
Kryevidh dhe punonjësve të
ZVRPP Kavajë. Në bash-
këpunim me njëri-tjetrin,
ata kanë krijuar në mënyrë
fiktive komisione për ndar-
jen e tokës gjatë periudhës
2015-2017 dhe kanë realizuar
tjetërsimin dhe ndarjen në
mënyrë të jashtëligjshme të
pasurisë shtetërore, e cila
ishte tokë shtetërore pa fryt
në vijën bregdetare, duke e
tjetërsuar në tokë are, duke
e ndarë në interes të tyre dhe
personave të tretë. Përpara
se të përpilonin certifikatat e
pronësisë, fillimisht zyrtarët
e proceduar identifikonin
banorët e mirëbesuar, të cilët
do të përfitonin padrejtësisht
tokën. Më pas identifikohej
blerësi dhe pas këtyre vepri-
meve, bëhej regjistrimi i
menjëhershëm në hipotekë
si dhe akti i shitblerjes së
pasurisë. Këto akte, në shu-
micën e rasteve, bëheshin
pa u vënë në dijeni banorët
në emrat e të cilëve përpilo-
heshin dokumentet e pronë-
sisë. Vazhdon puna për iden-
tifikimin zyrtarëve e person-
ave të tjerë të implikuar në
këtë aktivitet Kriminal.

TJETËRSIMI I
PRONËS
Gjykata për Idlir
Karkinin ka dhënë
masën e arrestit me
burg. Karkini ka
privatizuar në shkelje
me ligjin pronën e
Ministrisë së Mbrojtjes
në Spille (poligon qitje).
Në pronën "Poligoni i
Qitjes Rreth-Greth" me
numër pasurie 368
është konstatuar prerje
pyjesh dhe pastrim i
barishteve nga një
grup punëtorësh të
sjellë nga biznesmeni
Idlir Karkini, i cili
figuron me certifikatë
pronësie për këtë
sipërfaqe toke në pyllin
dhe rërën buzë detit.

ARREST ME BURG
 Asim Arkaxhiu, ish-regjistrues i ZVRPP Kavajë
 Aldo Kila, jurist, ZVRPP Kavajë
 Shpendi Dema, jurist, Bashkia Rrogozhinë
 Arben Daja, sekretar i protokollit, Bashkia Rrogozhinë
 Artur Tosku,  kryeinspektor specialist, IMTV Bashkia

Rrogozhinë
 Idlir Karkin, biznesmen

DETYRIM PARAQITJE
 Beqir Nuredini, kryetar i Bashkisë së Rrogozhinës
 Arben Kaja, specialist, IMTV Bashkia Rrogozhinë

ARREST SHTËPIE
 Julian Zhelegu, noter, Dhoma e Noterisë, Tiranë

PEZULLIM NGA DETYRA
 Arbër Aliu, noter, Dhoma e Noterisë, Durrës

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Aksidentet
rrugore janë duke u shtu-
ar në Shqipëri. Sipas shi-
frave zyrtare, vetëm në
muajin janar kanë
ndodhur 175 të tilla, ose
13% më shumë se në të
njëjtin muaj të vitit 2017,
ndërsa 13 persona kanë
humbur jetën. INSTAT-ti ka
publikuar raportin për ak-
sidentet të ndodhura në
muajin janar të këtij viti.
Sipas INSTAT, në muajin
janar të 2018-ës numërohen
134 aksidente rrugore, nga
119 aksidente të ndodhura
në janar të 2017-ës, duke u
rritur me 12,6 %. Në janar
2018, numri i të aksidentu-
arve është 175 persona, nga
158 që ishte një vit më parë,
duke u rritur me 10,8 %.

Krahasuar me numrin mesa-
tar të aksidentuarve gjatë
vitit 2017, ky numër është
ulur me 19,6%. Numri i per-

sonave të plagosur gjatë mua-
jit janar 2018 është 162, nga
136 të plagosur në muajin ja-
nar 2017. Krahasuar me me-
sataren e personave të plago-
sur gjatë vitit 2017, ky numër
është ulur me 18,6%. Në mua-
jin janar 2018, numri i të vde-
kurve nga aksidentet është
13 persona, nga 22 që ishte
një vit më parë për të njëjtën
periudhë, duke u ulur me
40,9%. Në janar 2018, aksi-
dentet rrugore, në 74,6 % të
rasteve, kanë ndodhur si pa-

sojë e sjelljes së drejtuesit
të mjetit. Numri më i lartë
i aksidenteve në këtë peri-
udhë është kryer nga grup-
mosha 45-60 vjeç, duke
zënë 24,6% të numrit të ak-
sidenteve rrugore, duke u
rritur me 50,0%, krahasuar
me të njëjtën periudhë të
një viti më parë. Ajo çfarë
tregojnë shifrat është fakti
se aksidentet vazhdojnë të
mbeten të larta në të
njëjtat qarqe, Tiranë, Dur-
rës, Elbasan e Lezhë.

Idlir Karkini
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Florjan Rushiti dhe Serxho Llaftiu, autorë të disa vjedhjeve

Shijak, operacioni 'Flash', bien
në pranga dy grabitës banesash

GRABITJET
Policia, në sajë të veprimeve hetimore të
specializuara dhe të pandërprera, ka dokumentuar
me prova shkencore katër vjedhje të dyshuara të
kryera nga shtetasit Florjan Rushiti 29 vjeç dhe
Serxho Llaftiu, 22 vjeç. Ata dyshohet të jenë autorë
të vjedhjeve të 3 banesave në lagje të ndryshme të
qytetit të Shijakut dhe një vjedhjeje motori në Tiranë.



Reagojnë familjarët e të pandehurve: Duam drejtësi, po dënojnë minorenë

Vrasja e efektivit të FNSH në Lazarat,
akuza kërkon 3 burgime të përjetshme
Prokuroria: 113 vite burg për 8 anëtarët e tjerë të grupit kriminal

AKUZA
Prokuroria theksoi se grupi kriminal provokoi
policinë dhe në momentin që FNSH ndërhyri,
ata qëlluan në drejtim të efektivëve të saj,
duke vrarë Ibrahim Bashën e duke rrezikuar
jetën e 5 efektivëve të tjerë.

Ina Allkanjari

Prokuroria e Krimeve
të Rënda ka dhënë
ditën e djeshme pre-

tencën për 11 të akuzuarit
për sulmin me armë ndaj pol-
icisë në qershor 2015 në Laz-
arat, ku mbeti i vrare efek-
tivi i FNSH-s, Ibrahim
Basha. Organi i akuzës
kërkoi burg përjetë për Ar-
bion Alikon, i cilësuar si
kreu i grupit kriminal, dhe
dy vëllezërit Bajram e Elvis

Bocia. Gjithashtu, pretenca
ka kërkuar 113.2 vite burg
për 8 të akuzuarit e tjerë, tre
prej tyre iu përgjysmua dën-
imi, për shkak se ishin të
mitur në kohën e kryerjes së
krimit. Konkretisht u
kërkua 18 vite heqje lirie për
Dervish Gaba, Ruhan Hiraj

dhe Iliaz Xhaferraj; për Al-
ban Alikon dhe Elson Ka-
zman u kërkua 17 vite e 6
muaj burgim; për Xhuljo
Malo u kërkua 10 vite heqje
lirie; për Oltion Prokon 9
vite burgim ndërsa për Klo-
dian Selimi 5 vite burgim. Në
materialin prej 109 faqesh,

dy prokurorët Edvin Kondili
dhe Niazi Seferi, kishin ren-
ditur të gjitha provat dhe
faktet kundër të pandehu-
rve. "Të pandehurit kanë sig-
uruar armatimin e
nevojshëm për të kryer sul-
min, kanë siguruar mjetet e
tjera mbështetëse si maki-
nat, veshjet, maskat, etj.; si
dhe kanë studiuar vendin,
kohën dhe mënyrën për kry-
erjen e sulmit. Ata kanë pro-
vokuar policinë përmes të
shtënave", - thuhej në pre-
tencë. Sipas prokurorisë, të
pandehurit kishin krijuar
një grup kriminal me qëllim
goditjen e policisë, pasi kish-
in synim t'i riktheheshin ak-
tivitetit të paligjshëm të kul-
tivimit të kanabisit. Organi i
akuzës theksoi se grupi krim-
inal provokoi policinë dhe në
momentin që RENEA ndë-
rhyri ata qëlluan në drejtim
të efektivëve të saj, duke
vrarë Ibrahim Bashën, e
duke rrezikuar jetën e 5
efektivëve të tjerë. Pretenca

e prokurorisë nuk u prit
mirë nga familjarët e të pan-
dehurve, të cilët akuzuan
prokurorinë se po kërkon
dënimin e të pafajshmëve.
"Kush ka vënë dorë mbi
djemtë e Lazaratit, do shkojë
në varreza. Prokurorët janë
vrasës. Po dënojnë mi-
norenë. Duam drejtësi",-
thërriste nëna e vëllezërve
Bocia. Sakaq të pandehurit
akuzohen për kryerjen e ve-
prave penale "Vrasja e
punonjësve të Policisë së Sh-
tetit"; "Vrasja e punonjësve
të Policisë së Shtetit e mbe-
tur në tentativë, në 5 raste;
"Prodhimi dhe mbajta pa leje
e armëve luftarake dhe mu-
nicionit"; "Grupi i struktu-
ruar kriminal", "Kryerja e
veprave penale nga organiza-

ta kriminale dhe grupi i
strukturuar kriminal"; "Pro-
dhimi dhe shitja e narko-
tikëve, në bashkëpunim".
NGJARJA

Në 24 qershor 2015, forcat
e policisë kanë nisur opera-
cion në zonën e Lazaratit,
pasi kishin informacione se
disa të rinj po përgatiteshin
për veprime kriminale. Gjatë
kontrolleve, pranë qendrës
së fshatit, forcat speciale të
policisë kanë arrestuar në
flagrancë shtetasin Xhulio
Malo, i cili po drejtonte një
mjet, ku gjendeshin armë të
ndryshme dhe lëndë narko-
tike kokainë. Pas arrestimit,
forcat speciale kanë njoftu-
ar kolegët e tyre, të cilët
gjendeshin në një furgon,
për të realizuar shoqërimin
e Malos. Në momentin që
furgoni po afrohej, ndaj tij
është qëlluar me armë zjar-
ri, nga një largësi rreth 200
metra. Nga goditjet me armë
ka mbetur i vdekur efektivi
i policisë, Ibrahim Basha, si
edhe janë plagosur efektivët
Jetmir Isai dhe Perlat Hami-
taj. Në vijim të operacionit
policor dhe, më tej, nga he-
timet e drejtuara nga
Prokuroria për Krime të Rën-
da, u arrit të identifiko-
heshin dhe të arrestoheshin
11 pjesëtarë të grupit të
strukturuar kriminal.

TË PANDEHURIT

 Arbjon Aliko burgim të përjetshëm
 Bajram Bocia burgim të përjetshëm
 Elvis Bocia  burgim të përjetshëm
 Dervish Gaba  18 vite burgim
 Ruhan Hiraj   18 vite burgim
 Iliaz Xhaferraj 18 vite burgim
 Alban Aliko   17.6 vite burgim
 Elson Kazma   17.6 vite burgim
 Xhuljo Malo   10 vite burgim
 Oltion Proko  9 vite burgim
 Klodian Selimi 5 vite burgim

SHIJSHIJSHIJSHIJSHIJAKAKAKAKAK- Specialistët
për Krimet në Komisaria-
tin e Shijak kanë finali-
zuar më sukses ditën e
djeshme operacionin e
koduar "Flash", ku ranë në
pranga dy persona, të cilët
dyshohet të jenë autor të
tre grabitjeve të ndodhu-
ra në Shijak dhe një tjetër
në Tiranë. Bëhet fjalë për
shtetasit Florjan Rushiti
29 vjeç, dhe Serxho Llaft-
iu, 22 vjeç, të dy banues
në Shijak. Dy shtetasit
Rushiti dhe Llaftiu ranë
në pranga si autorë të
vjedhjeve të 3 banesave
në lagje të ndryshme të
qytetit të Shijakut, dhe
një vjedhje motori në Ti-
ranë. Mësohet se të arres-
tuarit nuk ishin emra të

panjohur për forcat e poli-
cisë, pasi janë persona me
precedentë penale. Policia
në sajë të veprimeve heti-
more të specializuara dhe të
pandërprera ka dokumentu-

ar me prova shkencore katër
vjedhje të dyshuara të kry-
era nga shtetasit e më-
sipërm. Konkretisht më
datë 20.02.2018, në lagjen
"Popullore" Shijak dyshohet

se kanë vjedhur magazinën
e shtetasit R.K. ku kanë mar-
rë 15 copë disqe automjetesh
në vlerën 200 /copa; më
datë 20.02.2018, në Shijak
dyshohet se kanë vjedhur
me thyerje banesën e shteta-
ses D.D. ku kanë marrë tre
televizorë të markave të
ndryshme; më datë
20.02.2018, në fshatin Shetel,
Shijak dyshohet se kanë
vjedhur me thyerje banesën
e shtetasit J.T. ku kanë mar-
rë dy televizorë të markave
të ndryshme; më datë
11.10.2017, në Tiranë dysho-

het se kanë vjedhur një mo-
tor. Në cilësi të provës mate-
riale janë sekuestruar një
automjet tip Benz në pronë-
si të shtetases L.R., të cilën
e përdornin për trans-
portimin e sendeve të
vjedhura; një motor me
ngjyrë të zezë me mbish-
krimin SYM e vjedhur në
Tiranë më datë 11.10.2017;

katër biçikleta; dy televi-
zorë të markave të ndry-
shme; njësi kompjuteri,
monitorë, tastiera dhe tetë
disqe alumini. Materialet
i kaluan Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Durrës
për veprime të mëtejshme
për veprat penale "Vjedh-
ja" dhe "Përvetësimi i
sendeve të vjedhura".

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.

Efektivi i FNSH-së, Ibrahim Basha
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Arrestohen në Tiranë agresorët Kristjan Marashi dhe Julian Vatnikaj

"Maskat më vunë litarin në qafë, njëri
prej tyre ka ngrënë bukë në shtëpinë time"
72-vjeçari Mark Alia: Babai i autorit më kërkoi falje,
më tha ‘e kam bërë hasha tim bir që më koriti fisin’

Terror në Lezhë, maskat dhunojnë dhe
grabisin në sy të fëmijëve të zotin e shtëpisë

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Dy të moshuar në fsha
tin Shirq të njësisë
Dajç në Shkodër kanë

rënë pre e një grabitjeje të
ndodhur mesnatën e së mar-
tës. Mark dhe Shaqe Alia
janë traumatizuar teksa dy
persona të maskuar dhe ar-
matosur janë futur në
banesë, duke tentuar që të
marrin një sasi të kon-
siderueshme parash që ndod-
heshin në kasafortë. Autorët
fillimisht kanë lidhur të zo-
tin e shtëpisë, ndërsa bash-
këshortes së tij i kanë
hedhur ilaç për gjumë. Ata
nuk kanë arritur që të hapin
kasafortën, por kanë marrë
një celular, një orë dore dhe
një fouristradë që ndodhej e
parkuar në oborrin e banesës
së bashkëshortëve Alia.
Menjëherë është njoftuar
policia nga një fqinj i dy të
moshuarve dhe pas pak
orësh është bërë e mundur që
të arrestohen dy autorët e
grabitjes. Policia e Shkodrës
në bashkëpunim me atë të
Tiranës vunë në pranga
Kristjan Marashin dhe
Julian Vatnikajn. Dy të rin-
jtë u kapën në kryeqytet,
ndërkohë që atje u gjend
edhe fouristrada e vjedhur.
Burime zyrtare nga policia
bënë me dije se dy të arrestu-
arit dyshohet të jenë pjesë e
një grupi kriminal, që kanë
kryer një sërë vjedhjesh dhe
grabitjesh dhe se po hetohet
nëse ka persona të tjerë të
përfshirë në ngjarjen e
ndodhur në fshatin Shirq.
Ndërkaq, 72-vjeçari Mark
Alia tregoi me detaje minu-
tat e tmerrit gjatë përballjes
me maskat. Në një intervistë
për "Gazeta Shqiptare", ai
tha se "grabitësit më hynë
brenda në shtëpi dhe më
vunë litarin në qafë. Njërin
prej autorëve, (Kristjanin) e
njoh sepse ai bashkë me ba-
bain e tij kanë bërë punimet
në banesën sime dhe e dinte
se ku ndodhej kasaforta".

Zoti Alia, mund të naZoti Alia, mund të naZoti Alia, mund të naZoti Alia, mund të naZoti Alia, mund të na
thoni si ndodhi ngjarja?thoni si ndodhi ngjarja?thoni si ndodhi ngjarja?thoni si ndodhi ngjarja?thoni si ndodhi ngjarja?

Ka qenë rreth orës 24:00
kur grabitësit kanë hyrë në
banesën tonë.

Si kanë arritur që të fu-Si kanë arritur që të fu-Si kanë arritur që të fu-Si kanë arritur që të fu-Si kanë arritur që të fu-
ten, seten, seten, seten, seten, sepse ju kpse ju kpse ju kpse ju kpse ju keni alareni alareni alareni alareni alarminminminminmin
dhe kamerat e sigurisë tekdhe kamerat e sigurisë tekdhe kamerat e sigurisë tekdhe kamerat e sigurisë tekdhe kamerat e sigurisë tek
porta e oborrit?porta e oborrit?porta e oborrit?porta e oborrit?porta e oborrit?

Njërin prej tyre e njeh
mirë shtëpinë. Ata fillimisht
kanë shkëputur fishën e sin-
jalit të alarmit dhe kamer-
ave të sigurisë, duke i çak-
tivizuar dhe më pas kanë
arritur që të futen nga dri-
tarja. Kështu, ne nuk kemi
dëgjuar zhurmë kur kanë
hyrë.

Çfarë po bënit kur gra-Çfarë po bënit kur gra-Çfarë po bënit kur gra-Çfarë po bënit kur gra-Çfarë po bënit kur gra-
bitësit u futën brenda?bitësit u futën brenda?bitësit u futën brenda?bitësit u futën brenda?bitësit u futën brenda?

Unë isha duke fjetur.
Bashkëshortja kishte fjetur
ndërkohë. Ata erdhën me
shpejtësi dhe u futën bren-
da. Menjëherë më kanë vënë
litarin në fyt. Pastaj më kanë
lidhur. Më kanë hipur të dy
sipër. Njërin e kapa dhe u
rrëzova bashkë me të, por
ishte dhe tjetri që e ndih-
monte.

Senad Nikshiqi

Çfarë ju thanë në ato mo-Çfarë ju thanë në ato mo-Çfarë ju thanë në ato mo-Çfarë ju thanë në ato mo-Çfarë ju thanë në ato mo-
mente?mente?mente?mente?mente?

Më thanë që po lëvize, të
vrasim. Njëri tha, a ta
vrasim, u përgjigj tjetri jo se
është gjynah. Ata kërkonin
paratë. Ne në banesë kemi
një kasafortë të fshehur.
Kishin ardhur për të grabi-
tur paratë dhe e kuptova se
janë persona që na njohin
mirë, se ndryshe s'do kishte
asnjë mundësi.

Po bashkëshortja juajPo bashkëshortja juajPo bashkëshortja juajPo bashkëshortja juajPo bashkëshortja juaj
nuk dëgjoi asgjë?nuk dëgjoi asgjë?nuk dëgjoi asgjë?nuk dëgjoi asgjë?nuk dëgjoi asgjë?

Jo, nuk ka dëgjuar gjë,
sepse ka qenë në gjumë.
Asaj mesa di, i kanë hedhur
një ilaç gjumi që të mos dëg-
jonte asgjë.

Si e dinin ata se ku e keniSi e dinin ata se ku e keniSi e dinin ata se ku e keniSi e dinin ata se ku e keniSi e dinin ata se ku e keni
ju kasafortën?ju kasafortën?ju kasafortën?ju kasafortën?ju kasafortën?

Po njëri prej tyre, Krist-
jani, ka punuar bashkë me
babain e tij, Gjovalinin tek
shtëpia ime kur janë bërë
punimet. Ai e njeh banesën
time, ndaj edhe ka ardhur
duke shkuar direkt tek kasa-
forta e parave, sepse ai vetë
me babain e tij e kanë mon-
tuar.

Kanë arritur që të mar-Kanë arritur që të mar-Kanë arritur që të mar-Kanë arritur që të mar-Kanë arritur që të mar-
rin para?rin para?rin para?rin para?rin para?

Jo, nuk kanë marrë para,
sepse nuk kanë arritur që ta
hapin kasafortën, ndaj kur
e panë se nuk hapet, atëherë
janë larguar.

Çfarë ju kanë marrë dyÇfarë ju kanë marrë dyÇfarë ju kanë marrë dyÇfarë ju kanë marrë dyÇfarë ju kanë marrë dy
grabitësit?grabitësit?grabitësit?grabitësit?grabitësit?

Ata kanë marrë makinën
fouristradë që e ka gjetur
më pas policia, kanë marrë

dy çifte që i kisha të mbush-
ura si dhe një orë dore. Kanë
marrë edhe celularin që
kishim që të mos njoftonim
policinë. Asgjë tjetër.

Çfarë bëtë kur ikën?Çfarë bëtë kur ikën?Çfarë bëtë kur ikën?Çfarë bëtë kur ikën?Çfarë bëtë kur ikën?
Unë u çova menjëherë,

por kishin mbyllur me çelës
derën e shtëpisë sime dhe

nuk mund të dilja me shpe-
jtësi. Unë mora një çifte
tjetër që e kisha të fshehur
dhe po t'i arrija në oborr, do
t'i vrisja të dy. Unë nuk i kam
kujt borxh, ndaj do t'i vrisja
sepse më lidhën dhe më
dhunuan banesën. Me çiften
që e pata të fshehur, kur ar-

rita ta hap derën e shtëpisë,
qëllova njëherë në ajër. Shy-
qyr që më mbyllën derën se
do i vrisja të dy.

Pse qëlluat?Pse qëlluat?Pse qëlluat?Pse qëlluat?Pse qëlluat?
Po qëllova sepse njoftova

komshinjtë. Një prej tyre
doli jashtë dhe më pas ai njof-
toi policinë. Policia erdhi
shumë shpejt. Po ashtu
kanë arritur që t'i arrestojnë
shumë shpejt autorët dhe
dua ta falënderoj policinë.

I njihni ju autorët e gra-I njihni ju autorët e gra-I njihni ju autorët e gra-I njihni ju autorët e gra-I njihni ju autorët e gra-
bitjes?bitjes?bitjes?bitjes?bitjes?

Po, njërin e njoh, sepse siç
e thashë, Kristjani ka punu-
ar me babain e tij tek bane-
sa ime. E njoh shumë mirë,
ndaj edhe më vjen më shumë

keq, por nuk do t'ia fal.
Keni komunikuar meKeni komunikuar meKeni komunikuar meKeni komunikuar meKeni komunikuar me

familjarët e Kristjanit?familjarët e Kristjanit?familjarët e Kristjanit?familjarët e Kristjanit?familjarët e Kristjanit?
Po, menjëherë ka ardhur

babai i tij në mëngjes tek
banesa ime. Erdhi dhe më
tha: "Mark, unë i kam rënë
hasha djalit tim. Ai nuk ësh-
të më djali im. Ai me atë që
ka bërë, na ka lënë një ko-
ritje të madhe fisit tonë. Ne
njihemi dhe s'duhet ta kish-
te bërë. Për mua - tha - djali
im është i vdekur".

Do ta falni ju?Do ta falni ju?Do ta falni ju?Do ta falni ju?Do ta falni ju?
Unë fal babain e Kristian-

it, sepse ai nuk ka ndonjë
faj. Autorin, Kristianin, nuk
e fal sepse nuk i kam gjë
borxh që të më vendoste
litarin në fyt e të më dhunon-
te shtëpinë, duke na bërë me
stres ne dhe të afërmit.

Kanë ndodhur më për-Kanë ndodhur më për-Kanë ndodhur më për-Kanë ndodhur më për-Kanë ndodhur më për-
para ngjarje të tilla këtu?para ngjarje të tilla këtu?para ngjarje të tilla këtu?para ngjarje të tilla këtu?para ngjarje të tilla këtu?

Po, kanë ndodhur shu-
më. Kanë vjedhur bagëti,
kanë hyrë në banesa. Të
gjithë thuajse kanë armë në
banesa, se kanë frikë këtu
nga vjedhjet dhe grabitjet.

Çfarë kërkoni ngaÇfarë kërkoni ngaÇfarë kërkoni ngaÇfarë kërkoni ngaÇfarë kërkoni nga
drejtësia?drejtësia?drejtësia?drejtësia?drejtësia?

Policia i kapi shpejt dhe
erdhi shpejt këtu. Tani
kërkoj që autorët të dënohen
ashtu siç e meritojnë, sepse
na kanë trazuar shumë, pa
u bërë asgjë.

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Maskat kanë ter-
rorizuar dhe grabitur një
familje në qytetin e Lezhës.
Burime nga policia lokale
bënë me dije se ngjarja ka
ndodhur mbrëmë rreth
orës 19:15 në afërsi të bor-
dit të kullimit. Mësohet se
tre persona të maskuar,
njëri prej tyre i armatosur,
kanë hyrë në banesën e sh-
tetasit Arben Isaku (35
vjeç) dhe e kanë dhunuar
atë në sy të fëmijëve 5 dhe
10 vjeç. Sipas bluve, agre-
sorët kanë goditur të zotin
e shtëpisë (tregtar) me
sende të forta dhe më pas
kanë marrë një shumë
parash dhe disa bizhuteri
dhe duke përfituar nga er-
rësira kanë mundur të lar-
gohen. Si pasojë e dhunës,
kryefamiljari Isaku ka
përfunduar në spitalin e
Lezhës ku dhe ka marrë
ndihmën e parë mjekësore.

Menjëherë pas sinjalizimit
për grabitjen, blutë kanë sh-
kuar në vendngjarje dhe
kanë nisur hetimet. Mëso-
het se forca të shumta poli-
core kanë krehur zonën

duke përdorur edhe qenin e
gjurmës. Ndërsa janë ngri-
tur pika kontrolli si dhe
janë sekuestruar pamjet
filmike në zonën ku ka
ndodhur grabitja. Grupi

hetimor në bashkëpunim
me Proku-rorinë e Rrethit
Gjyqësor Lezhë vazhdojnë
veprimet hetimore për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të kësaj ngjarjeje.

BABAI I GRABITËSIT
Mark Alia tha se babai i Kristjan Marashit i ka shkuar mëngjesin e djeshëm në shtëpi dhe i ka

thënë: "Mark, unë i kam rënë hasha djalit tim. Ai me atë që ka bërë i ka lënë një koritje të
madhe fisit tonë. Ne njihemi dhe s'duhet ta kishte bërë. Për mua, djali im është i vdekur".

Ndërsa bashkëshortja e 72-vjeçarit, Shaqe Alia u shpreh se, "autori, ai që njohim ne, e pranoi
grabitjen e bërë në banesën tonë. Tha në polici që po unë kam qenë. Nuk e kuptoj pse e ka
bërë, pasi ai ka ngrënë bukë në banesën tonë. Ata e kanë bërë gjithë shtëpinë, babë e birë".

Mark Alia, duke folur për “GSH”
Bashkëshortja e
72-vjeçarit, Shaqe Alia

Tre persona të
maskuar, njëri

prej tyre i
armatosur, kanë
hyrë në banesën

e shtetasit
Arben Isaku (35
vjeç) dhe e kanë

dhunuar atë në
sy të fëmijëve 5

dhe 10 vjeç.Banesa ku ndodhi grabitja



E enjte 22 Shkurt  201810 - RRETHE

SHKURTNis verifikimi i pasurive nga veprimtaria kriminale

Bllokohen 50 litra vaj hashashi dhe çokollatë,
në pranga biznesmeni Shahin Zanaj dhe një tjetër

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Policia e Vlorës në
bashkëpunim me prokuror-
inë e këtij rrethi kanë
sekuestruar 49.7 litra vaj
hashashi, 17.5 kg hashash
në formë çokollate dhe 13.4
kg hashash në formë pluhu-
ri. Mësohet se gjatë opera-
cionit të të koduar "Por-
tokallja" u arrestuan në fla-
grancë dy persona, njëri
prej të cilëve, biznesmen.
Bëhet fjalë për 60-vjeçarin
Shahin Zanaj lindur në
Vezhdanisht e banues në
lagjen "24 Maji" të qytetit të
Vlorës dhe 26-vjeçarin
Kristaq Derraj, banues po
në këtë qytet. Mësohet se dy

Operacioni "GOES ON", shpallen në kërkim edhe 2 bashkëpunëtorët

Sekuestrohen mina me telekomandë
e vaj hashashi, kapen 2 trafikantët

Artur Popa e Valtor Cala udhëtonin me 2 automjete

të arrestuarve u janë sekues-
truar edhe pajisje, të cilat
shërbenin për prodhimin dhe
përpunimin e vajit të hasha-
shit, si dhe 4 automjete.
Ndërkaq, policia ka vijuar

punën për identifikimin dhe
sekuestrimin e aseteve dhe
pasurive që rrjedhin nga kjo
veprimtari kriminale. Mate-
rialet në ngarkim të biznes-
menit Shahin Zanaj janë dër-

guar në prokurori për veprën
penale "Pastrimi i produk-
teve të veprës penale".
Agjentët kanë evidentuar
asetet në pronësi të tij dhe
konkretisht: një kantinë vere
dhe një bar-restorant në Ra-
dhimë. Policia dhe prokuror-
ia po bashkëpunojnë me Drej-
torinë e Përgjithshme të
Parandalimit të Pastrimit të
Parave për evidentimin dhe
bllokimin e llogarive ban-
kare të dy personave të më-
sipërm. Gjithashtu, struktu-

rat e policisë së bashku me ato
doganore janë duke bërë in-
ventarizimin e aseteve për të
dokumentuar plotësisht ve-
prën penale të pastrimit të
produkteve që burojnë nga
aktiviteti kriminal. Duke
përfituar nga mundësia, Poli-
cia e Shtetit fton çdo qytetar
që ka informacion apo kon-
staton veprimtari antiligjore
të telefonojë falas në numrat
112 ose 129, duke garantuar
anonimatin dhe një reagim të
shpejtë dhe të ashpër.

FUSHË-KRUJË
Një sasi prej 104 kg kanabis sativa është sekuestruar
në Fushë-Krujë, ndërsa është arrestuar një person si
dhe janë shpallur në kërkim tre të tjerë. Sipas policisë
lokale, i arrestuari është shtetasi me inicialet V.P.. Kurse
3 të kërkuarit janë shtetasit me inicialet: O.H., A.H. dhe
J.H., përkatësisht 31, 35 e 24 vjeç, banorë në fshatin
Fushë-Kuqe, Gurëz, Kurbin dhe fshatin Zall, Fushë-
Krujë. Mësohet se droga e futur në 14 thasë u gjet në
një banesë në Fushë-Krujë.



LEZHËLEZHËLEZHËLEZHËLEZHË

Një grup kriminal ësh
të goditur nga poli
cia e Lezhës pas një

hetimi disajavor me metoda
speciale. Mësohet se në
kuadër të operacionit të kod-
uar "GOES ON" janë seku-
estruar mina me teleko-
mandë, lëndë narkotike, fitil
zjarrpërcjellës, telefona dhe
automjete. Ndërsa janë ar-
restuar dy persona si dhe
janë shpallur në kërkim dy
të tjerë. Burime zyrtare nga
Drejtoria e Policisë së
Qarkut të Lezhës dje bënë
me dije se në pranga kanë
përfunduar shtetasit: Artur
Popa me origjinë nga Kukë-
si dhe banues në Valias, Ti-
ranë si dhe Valtor Cala, 30
vjeç, banues në Tiranë. Sipas
burimeve të mësipërme, 46-
vjeçarit Popa (i dënuar më
parë) i është gjetur dhe
sekuestruar edhe një sasi
lënde narkotike.
OPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONI

Sektori për Hetimin e
Narkotikëve dhe Trafiqeve
mbi bazën e informacioneve
të marra në rrugë operative
kishte regjistruar procedi-
min penal në Prokurorinë e
Rrethit Gjyqësor Lezhë, ku
si rezultat i një pune disaja-
vore me metoda speciale të
hetimit u arrit të dokumen-
tohej aktiviteti i tyre krimi-
nal. Sipas hetuesve të çësh-
tjes, Artur Popa me autom-
jetin e tij me targë AA 811
GF, i shoqëruar nga autom-
jeti tjetër me targë AA 733
DM që drejtohej nga Valtor
Cala ishte duke transportu-
ar 3 mina me telekomandë,
kur u kapën në flagrancë në
hyrje të qytetit të Lezhës.
Teksa i kanë ndaluar, uni-
format blu kanë urdhëruar
drejtuesit e mjeteve duke u
thënë: "Hape krahun, këtu,
këtu, shpejt". Po të njëjtat
burime pohuan se gjatë kon-
trollit, 46-vjeçarit Popa iu
gjet dhe një sasi prej 55 gr

lëndë narkotike e llojit
kanabis sativa, e ngjashme
me atë të vajit të hashashit.
Në përfundim të veprimeve
të para hetimore, nga grupi
hetimor u sekuestruan në
cilësinë e provës materiale
minat me telekomandë të
pajisura me telefon për
shpërthim në distancë, sasia
e hashashit, 14 telefona ce-
lularë, dy automjete, 3 fitila
si ato zjarrpërcjellës dhe një
çantë ku ishin futur minat.
Materialet procedurale i
kaluan Prokurorisë së Rre-
thit Gjyqësor Lezhë, për ve-
prat penale "Trafikimi i
armëve dhe municionit",
"Mbajtja e bombave dhe mi-
nave me telekomandë në
mjedise publike" dhe "Pro-
dhimi dhe shitja e narko-
tikëve", kryer në bash-
këpunim.

AKUZAT NDAJ
TRAFIKANTËVE
Sipas burimeve
policore, 46-vjeçari
Artur Popa (i dënuar
më parë) akuzohet
për veprat penale të
"Trafikimit të
armëve", "Mbajtjes
së bombave dhe
minave me
telekomandë në
mjedise publike" dhe
"Prodhim shitje të
narkotikëve" në
bashkëpunim.
Ndërsa, 30-vjeçari
Valtor Cala akuzohet
për veprën penale të
"Trafikimit të
armëve".

Thellohet tragjedia për familjen Preka,
humb jetën edhe vajza 10-vjeçare

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Thellohet
tragjedia në familjen Preka
në Shkodër. Një ditë pasi u
përcollën në bane-sën e fun-
dit Edmond Preka dhe dy
fëmijët e tij (djali 6 muaj dhe
vajza 5 vjeçe), ka humbur
jetën dhe vajza 10 vjeçe e
kësaj familjeje, e cila që prej
së dielës kur ndodhi aksi-
denti tragjik luftonte me
vdekjen. Noemi Preka ësh-
të mbajtur në jetë vetëm
nëpërmjet aparaturave të
spitalit, kjo pasi truri i saj
nuk funksiononte. E vetm-
ja e mbijetuar e aksidentit
është bashkëshortja e 40-
vjeçarit e njëkohësisht
nëna e tre fëmijëve, Evisa
Preka. Kjo e fundit ndodhet

jashtë rrezikut për jetën në
Spitalin e Shkodrës. Ndërsa,
dhimbja i kalon kufijtë vjen
dhe mesazhi rrëqethës i
motrës së Edmondit. "Oooo
vëllai i zemrës teme, o shpir-
ti i motrës. Ta ka fal motra
shpirtin ty, e kam shpirtin
me ty, kot jam gjallë, kot je-
toj Mond. Jam e dekun mes
të gjallve o jeta motrës, si ma
theve shpirtin 1000 copash",
shkruan në rrjete sociale
Gonxhe Preka. Ndërsa për
mbesën, ajo shkruan se:
"Edhe ti moj Noem. Ike, po
pse moj hallë, pse moj shpirt

Shpërthim me eksploziv,
në kërkim autorët

FUSHË KRUJËFUSHË KRUJËFUSHË KRUJËFUSHË KRUJËFUSHË KRUJË - Një
shpërthim me eksploziv
është regjistruar në orët
e vona të së martës në
Fushë-Krujë. Ngjarja ka
ndodhur në fshatin Halil.
Burime zyrtare nga poli-
cia bënë me dije se lënda
plasëse është hedhur në
oborrin e banesës së sh-
tetasit G.A.. Si pasojë e
shpërthimit të lëndës
plasëse janë shkaktuar
dëme të vogla materiale,
ndërsa nuk ka pasur per-
sona të lënduar. Grupi he-
timor po punon për
zbardhjen e rrethanave të
ngjarjes dhe identifikimin
e autorit/ve.

Sekuestrohen 62 kg drogë,
prangoset shoferi shqiptar

KAPSHTICEKAPSHTICEKAPSHTICEKAPSHTICEKAPSHTICE - Policia
greke ka kryer një tjetër
operacion në kufirin gre-
ko-shqiptar. Mësohet se
pranë pikës kufitare të
Kapshticës është ndaluar
një mjet, në të cilin janë
gjetur dhe sekuestruar 5
çanta me 16 pako që përm-
banin 62 kg 265 gr mari-
juanë. Sipas burimeve nga
policia, është prangosur
një shqiptar 59 vjeç (drej-
tuesi i mjetit) si dhe sh-
tetas grekë, përkatësisht
47 dhe 50 vjeç. Sakaq, në
cilësinë e provës materiale
u sekuestruan edhe 4 ce-
lularë e 650 euro.

I gjenden 20 mijë dollarë
falsë, kapet 44-vjeçari

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN - Policia e El-
basanit ka prangosur një
44-vjeçar, i cili akuzohet
për falsifikim të mon-
edhave. Bëhet fjalë për
Taulant Dubalin, i cili u
kap gjatë operacionit të
koduar "START 2018".
Burime nga policia lokale
pohuan se Bubali u arres-
tua në flagrancë, pasi iu
gjetën dhe sekuestruan
20.700 dollarë, prerje 100-e
të dyshuara si të falsi-
fikuara. Ndërkaq, opera-
cioni dhe hetimet vazh-
dojnë për dokumentimin
e plotë ligjor të kësaj vep-
rimtarie kriminale si dhe
përfshirjen e mundshme
të personave të tjerë të
implikuar në këtë aktiv-
itet kriminal.

na theve zemrën moj hall
kaq shumë a pak ishim tu
vujt për bab e vlla e motër
tane pse nuk nejte me ne o
gjaku i zemrës teme". Pas
vdekjes së 10-vjeçares ka re-
aguar për-mes një statusi në
"Facebook" edhe Dom Mar-
jan Gega. "Me sa duket Zoti
te deshti ma shumë se sa ne.
Ma shumë se të qëndrojë me
ne, ndoshta të gjithë jetën e
pikëllume, ai i Lumi prefer-
oi me të bashk me babën,
motrën e vllaçkon tand!
Pushofsh në paqe Noemi", -
shkruan Dom Marjan Gega.

Operacioni  "GOES ON" në Lezhë Minat e sekuestruara nga policia

Viktima Edmond Preka
dhe dy fëmijët e tij
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Me sy të përhumbur
nga lodhja, paksa e
zbehtë në fytyrë

dhe veshur me bluzën e
bardhë, atë mund ta gjesh
duke i ardhur në ndihmë pa-
cientëve në një prej spi-
taleve të Frankfurtit në
Gjermani. E vetme ka
zgjedhur të jetojë në një
dhomë të vogël, me kokën
pas nga dy fëmijët e saj e
bashkëshorti që jetojnë në
Has të Shqipërisë. Ajo quhet
Antigona Mazrreku e në një
intervistë për "Gazeta Sh-
qiptare" rrëfen gjithë
rrugëtimin e saj për të
punuar si infermiere në sh-
tetin gjerman. Paga e pam-
jaftueshme në Shqipëri e
vështirësitë ekonomike e
detyruan të largohej nga
familja e të niste një jetë
krejtësisht të re. Më tej, 28
vjeçarja nga Hasi tregon se
është e kënaqur nga jetesa
në Gjermani e kushtet e
jetesës, por ajo çka e vret
paksa është malli për famil-
jen e mungesa e tyre.

Sa vjeç jeni dhe cili ësh-Sa vjeç jeni dhe cili ësh-Sa vjeç jeni dhe cili ësh-Sa vjeç jeni dhe cili ësh-Sa vjeç jeni dhe cili ësh-
të profesioni juaj?të profesioni juaj?të profesioni juaj?të profesioni juaj?të profesioni juaj?

Unë jam 28 vjeç dhe në
vitin 2009-2012 kam nd-
jekur studimet për degën
Infermieri e Përgjithshme
në Fakultetin e Inferm-
ierisë së Përgjithshme, filia-
li i Kukësit, pjesë e Univer-
sitetit të Tiranës.

A e keni ushtruar pro-A e keni ushtruar pro-A e keni ushtruar pro-A e keni ushtruar pro-A e keni ushtruar pro-
fesionin e inferfesionin e inferfesionin e inferfesionin e inferfesionin e infermiermiermiermiermieres nëes nëes nëes nëes në
Shqipëri?Shqipëri?Shqipëri?Shqipëri?Shqipëri?

Normalisht që po! Kam
arritur të ushtroj profesio-
nin tim si infermiere për 4
vite në poliklinikën e Hasit
ku mbuloja sektorin e
Check-up-it. Por pavarë-
sisht punës së palodhur si
infermiere, paga ime ishte
shumë e ulët, vetëm 325
mijë lekë të vjetra në muaj.

Pra,  ishin kushtetPra,  ishin kushtetPra,  ishin kushtetPra,  ishin kushtetPra,  ishin kushtet
ekonomike që iu detyruanekonomike që iu detyruanekonomike që iu detyruanekonomike që iu detyruanekonomike që iu detyruan
të  largoheshit  nga Sh-të  largoheshit  nga Sh-të  largoheshit  nga Sh-të  largoheshit  nga Sh-të  largoheshit  nga Sh-
qipëria?qipëria?qipëria?qipëria?qipëria?

Po, isha e pakënaqur me
pagën dhe këto të ardhura
nuk më mjaftonin.

Unë jetoja me bash-
këshortin, prindërit e tij, si
dhe me dy fëmijët e mi e fat-
mirësisht shtëpia është e
jona, por shpenzimet e tjera
ishte shumë e vështirë që t'i
mbuloja në një kohë që im
shoq ishte i papunë. Kësh-
tu që e gjithë kjo situatë e
vështirë më bëri që të lija
familjen time dhe të merrja
vendimin për të shkuar në
Gjermani e për të provuar
fatin aty.

Pse pikërisht zgjodhëtPse pikërisht zgjodhëtPse pikërisht zgjodhëtPse pikërisht zgjodhëtPse pikërisht zgjodhët
GjerGjerGjerGjerGjermaninë?maninë?maninë?maninë?maninë?

Kisha shumë kohë që po
mendoja të shkoja në Gjer-
mani për të punuar

"Vështirësitë ekonomike më detyruan të emigroj, jeta ime e ndarë mes dy shteteve"

"U largova nga burri dhe fëmijët në Has
për të punuar si infermiere në Gjermani"
Antigona Mazrreku: Sakrifikova për familjen time

Voltiza Duro

meqenëse kam qenë edhe
më përpara dhe më pëlqen
si vend. Në internet shpesh-
herë kontrolloja në faqe të
ndryshme që ofronin
punësim për infermierë në
Gjermani. Por një ditë një
kolegia ime e punës më bëri
me dije se kishte parë një
njoftim nga Auxila Acade-
my, agjenci punësimi që op-
eron vetëm në shtetin gjer-
man. Kështu që kontaktova
me këtë agjenci dhe mu
përgjigj një djalë shqiptar
nga Gramshi, i cili më ndih-
moi jashtëzakonisht shumë
me gjithë procedurat, mad-
je deri me biletën e avionit.

Cilat  janë hapat  qëCilat  janë hapat  qëCilat  janë hapat  qëCilat  janë hapat  qëCilat  janë hapat  që
ndoqët deri në momentin endoqët deri në momentin endoqët deri në momentin endoqët deri në momentin endoqët deri në momentin e
përzgjedhjes?përzgjedhjes?përzgjedhjes?përzgjedhjes?përzgjedhjes?

Pasi aplikova, nuk vonoi
shumë përgjigjja dhe më
kërkuan skanimin e
diplomës, listën e notave, li-
cencën e ushtrimit të profe-
sionit si dhe plan programin
e shkollës. Pas kësaj më
kthyen përgjigje me email e
bëra përkthimin e noteriz-
imin e dokumentacionit që
më kishin kërkuar mora
kontratën e punës në Gjer-
mani.

A ishte kusht i domos-A ishte kusht i domos-A ishte kusht i domos-A ishte kusht i domos-A ishte kusht i domos-
doshëm gjuha e mbrojturdoshëm gjuha e mbrojturdoshëm gjuha e mbrojturdoshëm gjuha e mbrojturdoshëm gjuha e mbrojtur
gjergjergjergjergjermane?mane?mane?mane?mane?

Unë në Tiranë kisha bërë
disa kurse gjermanishteje e
kisha arritur ta mbroja në
nivelin B1. Vlen të theksoj
faktin që gjuha këtu në Gjer-
mani nuk është kusht i do-
mosdoshëm pasi mund të
përzgjidhesh e pranohesh
edhe në rastin kur nuk e di
fare gjermanishten. Gjith-
sesi unë në datën 4 shtator
2017 u nisa në Gjermani ku
bëra kursin e gjuhës që
kushtonte 450 euro për 4
nivele deri në B2, ku në këtë
tarifë ishin të përfshira
edhe akomodimi, ushqimi
dhe taksa e provimit nga
Telc. Në 4 nëntor jam kthy-
er sërish në Shqipëri ku
kam pritur përgjigjen për-
fundimtare nga ambasada
gjermane, ku në dhjetor
mora përgjigje pozitive.

Sa shkuan shpenzimetSa shkuan shpenzimetSa shkuan shpenzimetSa shkuan shpenzimetSa shkuan shpenzimet
në total në momentin që unë total në momentin që unë total në momentin që unë total në momentin që unë total në momentin që u
nisët për Gjernisët për Gjernisët për Gjernisët për Gjernisët për Gjermani?mani?mani?mani?mani?

Shpenzimet në total kanë
arritur shifrën 600 euro dhe
në 27 janar 2018, pas
aprovimit të ambasadës
gjermane, u nisa sërish ku

arrita së pari në Shtutgart
e qëndrova për 2 ditë te disa
të afërmit e mi, ndërsa në 29
janar të këtij viti kam qenë
në Frankfurt, qyteti në të
cilin edhe punoj.

Prej një muaji ju puno-Prej një muaji ju puno-Prej një muaji ju puno-Prej një muaji ju puno-Prej një muaji ju puno-
ni si ndihmës inferni si ndihmës inferni si ndihmës inferni si ndihmës inferni si ndihmës infermiermiermiermiermiereeeee
në Gjernë Gjernë Gjernë Gjernë Gjer mani.  A jeni  tëmani.  A jeni  tëmani.  A jeni  tëmani.  A jeni  tëmani.  A jeni  të
kënaqur me pagën që mer-kënaqur me pagën që mer-kënaqur me pagën që mer-kënaqur me pagën që mer-kënaqur me pagën që mer-
rrrrrni dhe kushtet e jetesës?ni dhe kushtet e jetesës?ni dhe kushtet e jetesës?ni dhe kushtet e jetesës?ni dhe kushtet e jetesës?

Prej një muaji punoj si
ndihmës infer miere në
Frankfurt, 8 orë në ditë me
turne, dhe paga këtu është
1800 euro në muaj. Ndërkaq,
punëdhënësi më siguron
një dhomë e një banjo, ku
përfshihet edhe ushqimi e
në total të gjitha shkojnë
500 euro, të cilat në fund
zbriten nga paga mujore.
Ndërkohë 309 euro në muaj
i mbajnë për njehsimin e
diplomës, e pasi të përfun-
dojë njehsimi brenda 5-6
muajsh, mund të punoj ku
të dëshiroj si infermiere.
Nëpërmjet kësaj agjencie, të
jepet mundësia që të
zgjedhësh qytetin ku dëshi-
ron të jetosh apo punosh.
Lodhem shumë e qëndroj 8
orë në këmbë, por jam
shumë e kënaqur me

SHKURT

Epidemi fruthi në vend,
ISHP: Të vaksinohen
të lindurit në '80-'90
Vendi ynë ndodhet në

gjendjen e një epidemie
fruthi dhe kjo është pran-
uar edhe nga Ministria e
Shëndetësisë. Ndërkohë,
Instituti i Shëndetit Pub-
lik bën thirrje që të ri-
vaksinohen të gjithë per-
sonat e lindur në vitet '80-
'90, në një kohë që
sëmundja po përhapet
gjerësisht në Shqipëri. "Ne
themi për fashat '80-'90, se
e dimë që janë vetëm me
një dozë vaksine, s'ka
mbrojtje të mirë. Edhe
moshat e rritura mund të
preken nga fruthi për vetë
faktin se kanë vetëm 1
dozë vaksinë të verifikojnë
statusin e vaksinimit dhe
të bëjnë dozën e dytë të
vaksinimit, çdo person të
jetë i sigurt që ka dy doza
vaksine", - theksoi special-
istja e ISHP-së, Erida Nelaj
në një deklaratë për medi-
at. Deri më tani numri i të
prekurve nga virusi i
fruthit në vendin tonë ka
arritur në 169 persona.

Pedagogët, takim me
ministren Nikolla për
ligjin e arsimit të lartë

Ditën e djeshme është
mbajtur takimi mes Foru-
mit për Liritë Akademike
në Universitetin e Tiranës
dhe ministres së Arsimit
Lindita Nikolla, lidhur me
kërkesat e parashtruara të
pedagogëve. Këta të fun-
dit vazhdojnë të kundër-
shtojnë ligjin e arsimit të
lartë dhe shumë prej tyre
kërkojnë shfuqizimin e
tij. Në një deklaratë për
mediat, pedagogu i UT-së,
Mark Marku tha se foru-
mi është 90% në
oponencë me ligjin. "Ne si
forum që në fillim kemi
bërë oponencën më të
madhe që në momentin
që janë shfaqur draftet e
para për ligjin e arsimit të
lartë. Në mënyrë kon-
stante, ne si forum dhe
UT kemi qenë pothuajse
90% në oponencë me
ligjin, kundër ligjit. Ne
nuk po vëmë kushtëzime,
duam të diskutojmë seri-
ozisht. Kushtëzimet vinë
në fund, është protesta
nuk ka zgjidhje tjetër", -
tha Marku.

punën, dhe me kushtet që
më ofron ky shtet.

Familja juaj jeton nëFamilja juaj jeton nëFamilja juaj jeton nëFamilja juaj jeton nëFamilja juaj jeton në
Shqipëri. Si po e përballo-Shqipëri. Si po e përballo-Shqipëri. Si po e përballo-Shqipëri. Si po e përballo-Shqipëri. Si po e përballo-
ni mungesën e tyre?ni mungesën e tyre?ni mungesën e tyre?ni mungesën e tyre?ni mungesën e tyre?

Nuk besoj se do shumë
fjalë për këtë, pasi normal-
isht, më mungojnë jashtëza-
konisht. Kam një vajzë 9
vjeç dhe djalin 5 vjeç e
përditë komunikoj me ta
nëpërmjet rrjeteve sociale,
por pavarësisht se i shikoj,
më mungojnë, por gjithë
këtë sakrificë po e bëj për të
mirën e familjes sime. Men-
doj se pasi të rregulloj
jetesën këtej, të marr edhe
fëmijët e bashkëshortin në
Gjermani, pasi jam intere-
suar e procedurat e bash-
kimit familjar janë të
thjeshta.

A njihni shqiptarë tëA njihni shqiptarë tëA njihni shqiptarë tëA njihni shqiptarë tëA njihni shqiptarë të
tjerë që dëshirojnë të vijnëtjerë që dëshirojnë të vijnëtjerë që dëshirojnë të vijnëtjerë që dëshirojnë të vijnëtjerë që dëshirojnë të vijnë
në Gjernë Gjernë Gjernë Gjernë Gjermani?mani?mani?mani?mani?

Po, madje vlen të theksoj
se nëpërmjet kësaj agjencie
gjer mane shumë shpejt
presim të vijnë 5 shqiptarë
që dëshirojnë të punojnë si
infermierë në Gjermani,
dhe unë po i ndihmoj
shumë me gjithë informa-
cionin e nevojshëm.

ARSYEJA E
EMIGRIMIT
“Pavarësisht punës
së palodhur si
infermiere, paga
ime ishte shumë e
ulët, vetëm 325
mijë lekë të vjetra
në muaj
Unë jetoja me
bashkëshortin,
prindërit e tij, si
dhe me dy fëmijët
e mi e fatmirësisht
shtëpia është e
jona, por
shpenzimet e tjera
ishte shumë e
vështirë që t'i
mbuloja në një
kohë që im shoq
ishte i papunë.
Kështu që e gjithë
kjo situatë e
vështirë më bëri që
të lija familjen time
dhe të merrja
vendimin për të
shkuar në
Gjermani e për të
provuar fatin aty.”

Intermierja Antigona Mazrreku
gjatë punës në Gjermani
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E parë nga ana fiz
iologjike, osteoporo
za ose humbja e kal-

ciumit (marrja e një forme
sfungjerore me shumë pore
e kockave) në përgjithësi
shfaqet pas moshës 50 vjeç.
Kjo sëmundje është shumë
e përhapur dhe pothuajse në
çdo 2-3 femra, ose në çdo 4-5
meshkuj, një prej tyre ka
humbje të kalciumit në koc-
ka. Faktorët që ndikojnë në
këtë të fundit mund të jenë
të shumtë. Një person mund
të vuajë nga tiroidet apo
gjëndrat paratiroide dhe ato
e marrin kalciumin nga
kockat dhe e hedhin në gjak,
por këtë mund ta bëjë edhe
ndonjë mosfunksionim i
veshkës. Pra, është një
largim i padëshiruar që na
çon në një porozitet të kock-
ës e njohur në gjuhën sh-
kencore mjekësore si os-
teoporozë, ku struktura e
saj fillon të humbasë dhe
nëse do e lejmë pa kuruar,
sëmundja gradualisht do të
përparojë e kocka do të
bëhet si sfungjer, e struktu-
ra e saj do të dobësohet.
KAKAKAKAKATEGORITËTEGORITËTEGORITËTEGORITËTEGORITË
E PREKURAE PREKURAE PREKURAE PREKURAE PREKURA

Në momentin që një per-
son është rreth moshë 45-50
vjeç duhet të fillojë të in-
teresohet e të verifikojë nëse
ka mungesë kalciumi në koc-
ka. Më herët njeriu tregon
kujdes e organizmi është i
aftë të ruajë balancën bio-
kimike të tij, ndërsa më tej
fillon gradualisht një rënie
e gjëndrave endokrine e vetë
organizmit apo qarkullimit
të gjakut.
DIAGNOSTIKIMIDIAGNOSTIKIMIDIAGNOSTIKIMIDIAGNOSTIKIMIDIAGNOSTIKIMI

Nëse duam të kuptojmë
se çfarë ndodh me kockat
tona nga ana fiziologjike,
duhet të jemi të kujdes-
shëm e të kuptojmë nëse
kemi dhimbje mesi apo
dhimbje në pjesën e legenit.
Pas kësaj, duhet të bëjmë
një analizë gjaku e të
shikojmë normën e elektro-
liteve. Në rastet kur sasia e

këtyre të fundit paraqitet
mbi normën, atëherë kjo
është një shenjë që trupi
po largon kalciumin që
ndodhet nëpër kocka, pra
nuk kemi një mirëfunk-
sionim të gjëndrave parat-
iroide. Nëse konstatohet
kalcium më tepër se ç'duhet
në urinë, do të thotë se
gjaku e transporton këtë
sasi kalciumi në urinë.
Nëse individi ka shumë
etje, kuptohet se ka tepri
kalciumi në gjak, e oksidi i
kalciumit do ujë që të shu-
het, por nuk është një etje
diabetike. Ndërkaq, në lab-
orator mund të realizohet
edhe prova e fortësisë së
kockës (mund të kryhet
vetëm një herë në vit), ku
verifikohen raportet e
dendsitetit të saj. Në rastet
kur del nga -1 deri në -2,
kemi të bëjmë me një os-
teopeni, pra kemi hyrë në
fazën e osteoporozës.

KURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMË
MJEKËSOREMJEKËSOREMJEKËSOREMJEKËSOREMJEKËSORE

Njerëzit duhet të trego-
hen të kujdesshëm që t'i jap-
in organizmit të tyre

kripëra minerale dhe vita-
minën D. Nëse një individ fil-
lon të konsumojë karotën,
domaten, bizelen, brokolin,
sojën (1 ndër 10 antiok-

sidantët më të mirë që
mbron kockat e femrave)
atëherë mund ta parandal-
ojnë më së miri sëmundjen.
Osteoporoza shfaqet më së
tepërmi te femrat e sidomos
në fazën e menopauzës, që
ndodh ai çrregullimi i ciklit
e ndryshon funksionimi i
gjëndrave endokrine. Nëse
fillojmë t'i japim organizmit
kalcium, e për më tepër të
tretshëm e të asimilueshëm
nga organizmi, mund t'i
vijmë në ndihmë trupit
tonë. Edhe personat që vua-
jnë nga gurët në veshka
mund të konsumojnë ush-
qime që përmbajnë kalcium,
pasi pavarësisht se i sëmuri
ka oksalate kalciumi në
veshka, ne i çojmë këtë ele-
ment nëpërmjet ushqimit,
pra në stomak e zorrë,
qimet thithëse e marrin dhe
vitamina D ka aftësinë ta
çojë në kockat që janë bërë
poroze. Duhet të rregulloni
dietën ushqimore e gjithç-

Mjeku popullor: Shkaqet kryesore të sëmundjes, ja ku duhet të bëni më tepër kujdes

YLLI MERJA: Si të kuroni
osteoporozën me bimë medicinale

"Receta që jep efektet e menjëhershme"
ka do të balancohet, e sho-
qërojeni këtë me aktivitet
fizik. Duhet të theksoj se
edhe kafeina ndikon në
largimin e kalciumit, kësh-
tu që mos konsumoni më
shumë se dy kafe në ditë,
pasi lodh veshkën e epite-
lin renal të saj e kjo sjell
një përshpejtim të po-
rozitetit të kockës. Këshi-
llohet që në këto raste
mos të përdoret alkool në
sasi të mëdha apo duhan,
pasi ndikojnë në progres-
in e sëmundjes.  Nëse
duam të kurojmë os-
teoporozën, mund të mer-
ren 3-4 guaska vezësh e t'i
thërrmojmë, t'i hedhim në
një kavanoz 300 ml ku sh-
tojmë lëng limoni e i tun-
dim disa ditë resht derisa
kalciumi të tretet. Më pas
marrim dhe pimë 1 lugë
çaji në mëngjes e një në
darkë, e do të vërejmë se
së shpejti kocka do të fil-
lojë të rikuperojë vetveten.
Edhe çaji i reumatizmit
mund të shërbejë për
kurimin e sëmundjes, i
shoqëruar me lyerjen e
masazhimin me vaj sina-
pi. Në rastet kur ka
dobësim të tendinave, du-
het të bëjmë masazh të le-
htë me ujë të ngrohtë e
sapun. I mrekullueshëm
për këtë është normalisht
edhe vaji i sinapit. Ne du-
het të respektojmë dozat e
përcaktuara të bimëve që do
të marrim dhe kohën e vlim-
it. Kur qarkullimi i gjakut
vështirësohet, me-nisqet
mund të spostohen e të sh-
kaktojnë dhimbje, por ne
me vajin anticelulit e vajin
e sinapit mund ta masa-
zhojmë zonën e gjithçka do
të përmirësohet.

Mjeku popullor
Ylli Merja

Shëndetësi

Nëse duam të kurojmë osteoporozën, mund
të merren 3-4 guaska vezësh e t'i thërrmojmë,
t'i hedhim në një kavanoz 300 ml ku shtojmë

lëng limoni e i tundim disa ditë resht derisa
kalciumi të tretet.Më pas marrim dhe

pimë 1 lugë çaji në mëngjes e një në
darkë, e do të vërejmë se së shpejti

kocka do të fillojë të rikuperojë
vetveten.

SPECIALE

Voltiza Duro
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Zgjedhjet presidenciale, nisin hetimet

"Çështja ruse", një avokat në
SHBA do pranojë fajësinë

Sulmet në Ghouta, koordinatori i rajonit: Jam i tmerruar

Asad bombardon gjashtë spitale në afërsi
të Damaskut në Siri, 60 fëmijë të vdekur

Policia zbulon detajet: Me thika e maska në karnavalet e Venecias, kush janë të rinjtë që u kapën para 10 muajsh

Dalin përgjimet për kosovarët terroristë në Itali
Prokuroria heton celularët: Gjaku i tyre është hallall

Historiku para 10 muajsh i
4 terroristëve kosovarë:

Një akt terrorist në
zemër të Venecias,

ditën e karnavaleve kur
qyteti transformohej në
një arenë festimesh plot
ngjyra, me turistë e njerëz
të të gjitha grupmoshave
të maskuar për festime.
Plani ishte i mirë menduar.
Autorët do të mbanin mas-
ka për të mos u dalluar në
turmë dhe të armatosur
me thika, gati për të der-
dhur gjak në sheshin San
Marco. Ky ishte plani i
katër kosovarëve të arres-
tuar pranverën e shkuar
në një operacion të
koordinuar me prokuror-
inë antiterrorizëm në
Venecia. Në burg përfun-
doi një 17-vjeçar, i cili i
kishte sugjeruar pjesës
tjetër të grupit që të ven-
doste një bombë në Rialto,
24-vjeçari Fisnik Bekaj, 25-
vjeçari Dake Harizaj dhe
mbi të gjitha Arjan Babaj,
predikuesi dhe lideri 27-
vjeçar, i kësaj celule ter-
roriste që kishte si bazë
operimi një apartament
në San Marco, ku ata jeto-
nin, luteshin dhe shihnin
video të shpërndara nga i
ashtuquajturi "Shteti Is-
lamik". Minoreni, është
dënuar me 4 vite e 8 muaj
burg, ndërsa për të tjerët
është kërkuar rigjykim.

Vitin e kaluar Venecia
do të tronditej nga
një akt terrorist që

do të zhvillohej në një ditë
festimesh. Autorët do të
mbanin maska për të mos u
dalluar në turmë dhe të ar-
matosur me thika, gati për
të derdhur gjak në sheshin
San Marco. Ishte edhe kjo
pjesë e planit të katër koso-
varëve të arrestuar pran-
verën e shkuar në një oper-
acion të koordinuar me
prokurorinë antiterrorizëm
në Venecia. Në burg përfun-
doi një 17-vjeçar, i cili i kish-
te sugjeruar pjesës tjetër të
grupit që të vendoste një
bombë në Rialto, 24-vjeçari
Fisnik Bekaj, 25-vjeçari
Dake Harizaj dhe mbi të
gjitha Arjan Babaj,
predikuesi dhe lideri 27-
vjeçar. Sot, 10 muaj pas ar-
restimeve, nga hetimet da-
lin detaje të reja të planit që
kishin 4 të arrestuarit. Nga
përgjimet e kryera nga au-
toritetet italiane del se një
nga planet e kësaj celule ish-
te që të kryente akt terror-
ist për karnavale. Më 13
mars, thonë hetuesit, Babaj
i thotë Fisnikut se kishte
blerë një thikë për 15 euro,
pa faturë. Fisniku thotë se
mjafton një goditje precize,
maksimumi dy dhe më pas
gjaku rrjedh ujë. Pas 6
ditësh, më 19 Mars, policia
kap një tjetër bisedë. Në të
komentohet grabitja e dësh-
tuar e disa ditëve me parë të
një argjendarie në sheshin
San Marco. Por ai që e ndez
bisedën si zakonisht është
Babaj, i cili flet për "peri-
udhën e karnavaleve". Më
pas shpjegon: "Karnavale,
po… paf  paf ! (duke sugjeru-
ar diçka të shpejtë, nënvizon
prokuroria)". Ndërsa Haziraj
sugjeron: "Të veshur si

PËRGJIMET:
Në zbardhjen e telefonatave janë shkëputur disa fjalë të katër terroristëve kosovarë:
"Karnavale, po… paf paf! (duke sugjeruar diçka të shpejtë, nënvizon prokuroria)".
Ndërsa Haziraj sugjeron: "Të veshur si këta…" menjëherë i plotësuar nga Mërgim
Gecaj, një tjetër kosovar, i cili pas hetimeve u dëbua nga Italia: "…me një maskë". Në
këtë pikë, Babaj shpjegon: "Mund të marrësh një goditje thike këtu… në ndonjë anë në
këmbë". Mërgimi ekzaltohet: "Gjaku i nxehtë!" Dhe lideri i grupit: "Përtokë, mos u
shqetësoni, sepse gjaku i tyre është pasuria e tyre. Gjaku i tyre për ne është Hallall."

këta…" menjëherë i plotë-
suar nga Mërgim Gecaj, një
tjetër kosovar, i cili pas heti-
meve u dëbua nga Italia:
"…me një maskë". Në këtë
pikë, Babaj shpjegon: "Mund
të marrësh një goditje thike
këtu… në ndonjë anë në
këmbë". Mërgimi ekzalto-
het: "Gjaku i nxehtë!" Dhe
lideri i grupit: "Përtokë, mos
u shqetësoni, sepse gjaku i
tyre është pasuria e tyre.
Gjaku i tyre për ne është

hallall." Gjithnjë sipas
hetuesve, kosovarët diskuto-
nin për mundësinë për të
përdorur thikën për të vrarë
"të pabesët". "Corriere della
Sera" shkruan se hetimet
vijuan edhe pas operacionit
të policisë. Nga analizat e
materialeve të gjetura në
telefonat e tyre celularë, u
gjetën shumë selfie që Fis-
nik Bekaj kishte bërë në Ven-
ezia. Foto të shkrepura në
pika kyçe të qendrës his-

torike, që sipas hetuesve,
shërbenin për ndërtimin e
skenarëve të mundshëm të
planit terrorist. Kështu u
zbulua se në shënjestrën e
celulës terroriste veneciane
nuk kishin qenë vetëm kar-
navalet apo Rialto, por edhe
sheshi San Marko, hyrja e
Bazilikës, Campanile dhe
Ponte della Paglia. Mes
hipotezave që diskutonin ish-
in eksplozivi, thikat, si dhe
armët e zjarrit. Në një

përgjim të datës 14 mars,
disa prej tyre diskutojnë për
mundësinë e blerjes së një
kallashnikovi në vendet ish-
jugosllave për 250 euro. Në

telefonin e liderit shpirtëror
të celulës u gjet, gjithashtu,
një foto në të cilën Arjan
Babaj shfaqet me një armë
zjarri në një pyll.

Avokati, Alex van der
Zwaan, pritet të pra-

nojë fajësinë, për deklara-
ta të rreme të dhëna për
FBI-në. Kështu është
njoftuar nga zyra e
këshilltarit special të
SHBA-së, Robert Mueller,
i cili po heton ndonjë
bashkëpunim në mes të
fushatës së Trumpit dhe
Rusisë, në zgjedhjet pres-
idenciale të SHBA-së më
2016. Një deklaratë e tillë,
e bënë avokatin Zwaan
personin e gjashtë që do
të pranojë fajësinë, apo që
është paditur nga ekipi i

Muellerit. Sipas tyre, ai ka
gënjyer hetuesit për komu-
nikimet që ka pasur me ish-
ndihmësin e fushatës
Trump, i cili po ashtu është
akuzuar vitin e kaluar për
komplot dhe shpëlarje
parash. Thuhet se ka asgjë-
suar disa emaile të kërkuara
nga ekipi i Muellerit. Ishte
planifikuar të pranojë fajës-
inë gjatë ditës së djeshme. Në
dokument ka shqetësime
për aktivitetet e avokatit në
vitin 2012, në një kompani
ligjore amerikane, e cila ish-
te angazhuar nga ministria
ukrainase e Drejtësisë.

Këshilltari Mueller është
duke hetuar nëse ka pasur
bashkëpunim në mes të fus-
hatës së Trumpit dhe Rusisë
në zgjedhjet presidenciale të
SHBA-së më 2016. Si Trump
ashtu edhe Rusia, hedhin
poshtë supozimet për një
bashkëpunim të mundshëm
mes dy palëve.

Gjashtë spitale në en
klavën e kryengritësve

në Ghouta-n lindore, në afër-
si të Damaskut, që është nën
rrethim, janë bombarduar
para 48 orëve. Tre prej tyre e
kanë ndërprerë punën, ndër-
sa dy punojnë pjesërisht, ka
thënë të martën koordinatori
i rajonit nga zyra e KB për
punë humanitare për Siri. Më tepër se 200 civilë,
mes tyre 60 fëmijë kanë vdekur prej të dielës
në bombardimin e egër të Ghouta-s nga ana e
regjimit sirian, ka publikuar Observatori siri-
an për të drejtat e njeriut, i cili mbështetet në
rrjetin e gjerë të burimeve në Siri. "Sot në Za-
malki është goditur edhe spitali i gjashtë",-ka

thënë koordinatori Panos
Moumtzis në njoftim. Ai ka
thënë se është "i tmerruar
dhe i hidhëruar për shkak të
informatave mbi sulmet e
tmerrshme në gjashtë spitale
në Ghouta në 48 orët e fun-
dit, në të cilat ka të vdekur
dhe të lënduar dhe në të cilat
disa mijëra burra, gra dhe

fëmijë kanë mbetur pa kujdes themelor shën-
detësor në këtë enklavë të rrethuar". "Këto
sulme janë plotësisht të papranueshme. Dua
t'i kujtoj të dyja palët se sulmet në institucione
shëndetësore janë të ndaluara sipas së drejtës
ndërkombëtare humanitare. Këto sulme të
planifikuara mund të jenë krime lufte".

U zbulua se në
shënjestrën e

celulës terroriste
veneciane nuk

kishin qenë vetëm
karnavalet apo

Rialto, por edhe
sheshi San Marko,
hyrja e Bazilikës,
Campanile dhe

Ponte della Paglia.

““

Avokati, Alex van
der Zwaan

Viktimë e sulmit në Damask

Terroristët kosovarë

Arjan Babaj
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Pakti i Malit të Zi me Kosovën, neni 7 përcakton kufijtë përfundimtarë

Marrëveshja e demarkacionit,
Darmanoviç: S'ka ndryshime
Ministri malazez: Mund të ketë korrigjime

MARRËVESHJA
Me 25 gusht 2015
shtetet e Kosovës dhe
Malit të Zi patën
nënshkruar në Vjenë
marrëveshjen për
kufirin shtetëror në
mes këtyre dy
vendeve. Marrëveshja
ishte nënshkruar atë
kohë nga
zëvendëskryeministri
dhe ministri i Jashtëm,
Hashim Thaçi, dhe
ministri i Brendshëm,
Skënder Hyseni,
ndërsa nga pala
malazeze kishin
nënshkruar
zëvendëskryeministri
dhe ministri i Jashtëm i
Malit të Zi, Igor
Llukshic, e ministri i
Brendshëm, Rashko
Konjeviç. Presidenti
Thaçi, atëherë ministër
i punëve të Jashtme,
tha se marrëveshja
ishte në "përputhje të
plotë me Kushtetutën e
vitit 1974, Dokumentin
e Presidentit Martti
Ahtisaari dhe
Kushtetutën e
Republikës së
Kosovës".

Pamfletet në veri të Kosovës, Delawie: Thirrje policisë për hetim

Kërcënohen serbët e FSK-së: Do t'ua thyejmë eshtrat

AMBASADORI AMERIKAN, GREG DELAWIE:
"Të gjithë qytetarët e Kosovës meritojnë të drejtën
për të qenë të sigurt për të jetuar e për të punuar.
Ne i dënojmë kërcënimet ndaj anëtarëve të FSK-
së në Zubin Potok dhe u bëjmë thirrje autoriteteve
për hetim të plotë. Ne e përkrahim integrimin e
serbëve në të gjitha institucionet", ka shkruar
Delawie në “Twitter”.

Deklarata

Pas marrëveshjes që u
bë mes dy vendeve,
Kosovë dhe Mal i Zi

nisën diskutimet për
mundësinë e ndryshimeve
të vijës territoriale. Mar-
rëveshja e re mes dy presi-
dentëve të Kosovës dhe të
Malit të Zi do të mund ta
korrigjojë marrëveshjen
teknike që ishte arritur tri
vite më parë, por sipas min-
istrit malazez, Srxhan Dar-
manoviç nuk do të ketë
ndryshime të veçanta. Min-
istri i Jashtëm i Malit të Zi,
i pyetur nëse në bazë të asaj
marrëveshjeje mund të
ndodhë ndryshimi i kufirit,
Darmanoviç është përgjig-
jur se deklarata politike e
Thaçit dhe Vujanoviçit kon-
firmon atë që tashmë ekzis-
ton në marrëveshje, në ne-
nin 7. "Prandaj, nuk ka ndry-
shime të veçanta", iu ka
thënë gazetarëve Dar-
manoviç, dhe shpjegoi ne-
nin 7 pasi që të dyja vendet
e ratifikojnë marrëveshjen.
Komisioni duhet të dalë në
terren dhe të kryejë këtë
proces. Sipas tij, ekziston
mundësia që disa korrigjime
të vërtetohen metër për
metër. "Marrëveshja për
kufirin duhet të ratifikohet,
e këtu bëhet fjalë për korri-
gjime eventuale teknike që
nuk sjellin kurrfarë rezul-
tati negativ për asnjërën
prej palëve në procesin ne-
gociator",- shtoi ai, rapor-
tojnë mediat malazeze.
Ndërkohë që para një jave,
më 15 shkurt dy palët kanë
arritur marrëveshje për de-
markacionin. Vizita e
kryeministrit të Malit të Zi
Dushko Markoviç në Prish-
tinë përfundimisht pritet ta
zgjidhë çështjen e demarka-
cionit, e cila po e mban të
bllokuar Kosovën prej tri

vitesh. Markoviç, gjatë taki-
meve në Prishtinë me
liderët kosovarë gjeti një
gjuhë të përbashkët për
çështjen e kufirit dhe kjo
temë do të marrë epilog të
shpejtë. Një burim i be-
sueshëm ka thënë për Ex-
press se Prishtina dhe
Podgorica kanë rënë dakord
që në ditët në vijim të kenë

një komunikim intensiv që
do ta prodhojë zgjidhjen. "Dy
delegacionet e larta janë da-
korduar që të ketë një ko-
munikim intensiv ditëve të
ardhshme në të gjitha nive-
let dhe të shihet se ku mund
të jenë bërë gabimet. Pastaj
do t'i hapet rrugë ratifikimit
me një procedurë të shpejtë.
E gjitha do të kryhet gjatë

muajit shkurt",-ka thënë një
zyrtar i lartë. Gjatë takimeve
me udhëheqësit kosovarë,
Markoviç ka lënë të kuptohet
se vendi i tij do të angazho-
het që të gjendet një zgjidhje
në mënyrë që Kosova ta rati-
fikojë marrëveshjen. Ndërko-
hë që në nenet e përfshira në
marrëveshjen e bërë tri vite
më parë, pikërisht në nenin

e tretë tregohen arsyet që
shpjegojnë pse kjo mar-
rëveshje duhet të mbetet e
pandryshuar. "Palët janë të
pajtimit që pozita e kufirit
shtetëror, e përcaktuar në
datën e nënshkrimit të kësaj
marrëveshjeje, mbetet e pan-
dryshuar pavarësisht nga
ndryshimet që mund të ndo-
dhin në përrenjtë në terren,
për shkak të shkaqeve naty-
rore ose artificiale". "Çdo
ndryshim artificial i kufirit
shtetëror ekskluzivisht i nën-
shtrohet marrëveshjes para-
prake të palëve, në përputhje
me ligjin ndërkombëtar".

Autoritetet në Kosovë
thonë se po i trajtojnë

seriozisht disa pamflete të
shpërndara në Komunën e
Zubin Potokut në veri të
Kosovës, përmes së cilave
janë kërcënuar pjesëtarët
serbë të Forcës së Sigurisë
së Kosovës. Kërcënimet
pasojnë parakalimin e
Forcës së Sigurisë së Kos-
ovës nëpër sheshet e Prish-
tinës për shënimin e 10-vje-
torit të Pavarësisë së Kos-
ovës, ku ishin të pran-
ishëm edhe pjesëtarët ser-
bë të FSK-së. Pamfletet
janë shpërndarë nga e ash-
tuquajtura "Armata e Ver-
iut". Në pamflete, shkru-
hej: "Do t'ua thyejmë esh-
trat", duke iu referuar
pjesëtarëve serbë të FSK-
së. Të tilla pamflete janë
hasur në objektin e Komu-
nës së Zubin Potokut,
pastaj janë gjetur të
hedhura nëpër rrugë si
dhe nëpër automjetet e
parkuara në këtë qytet. Si-
pas këtyre kërcënimeve,
objekt sulmi nuk do të
jenë vetëm ata serbë që
janë bërë pjesë e FSK-së,

SRXHAN
DARMANOVIÇ:
"Marrëveshja për
kufirin duhet të
ratifikohet, e këtu
bëhet fjalë për
korrigjime eventuale
teknike që nuk sjellin
kurrfarë rezultati
negativ për asnjërën
prej palëve në
procesin negociator",-
tha ministri i Jashtëm
malazez, Srxhan
Darmanoviç.

"Palët sigurojnë që të gjitha
punimet e mundshme
hidroteknike në lumenjtë
kufitarë dhe përrenjtë, të
cilët mund të kenë ndikim
në ndryshimin e rrjedhës së
ujit, do të kryhen vetëm me
marrëveshje të ndërsjellë.
Për të shmangur erozionin
dhe ndryshimet e shtretërve
të lumenjve dhe shtretërve
të përrenjve përgjatë vijës
së përbashkët kufitare, palët
janë pajtuar që ata nuk do të
bëjnë prerjen e drurëve, sh-
kurreve dhe malit në sek-
torët për të cilat janë
përgjegjës".

por edhe vetë Komuna e
Zubin Potokut dhe të gjitha
dyqanet dhe degët që do t'u
ofrojnë shërbime
pjesëtarëve serbë të FSK-së.
Besim Hoti, zëvendësdrejtor
i policisë së Kosovës në rajo-
nin e Mitrovicës së Veriut,
tha për Radion Evropa e Lirë
se janë duke u kryer hetime

rreth kësaj çështjeje. "Sa u
përket këtyre pamfleteve,
policia e Kosovës i ka gjetur
ato në disa lokacione në
qytezën e Zubin Potokut dhe
si të tilla ne i trajtojmë me
seriozitetin më të lartë. Për
këtë çështje dhe me gjithë
përmbajtjen kërcënuese të
kësaj letre është njoftuar

edhe Prokurori i Shtetit",
tha Hoti. Nga hetimet e bëra
deri më tani rreth këtij ras-
ti, sipas Hotit, nuk ka ende
ndonjë të dyshuar. "Nuk ka
deri më tani të dyshuar", tha
ai. Forca e Sigurisë së Kos-
ovës është forcë shumë-etni-
ke dhe mbi 10 për qind e për-
bërjes së saj janë nga komu-

nitetet pakicë, përfshi
pjesëtarë të komunitetit
serb, boshnjak, rom, kroat e
të tjerë. Burim Ramadani,
zëvendësministër i Forcave
të Sigurisë së Kosovës tha
për Radion Evropa e Lirë se
thirrjet kërcënuese që i kanë
bërë pjesëtarëve serbë të
FSK-së janë akte të izoluara

dhe nuk përfaqësojnë inter-
esin e askujt. Ndërkohë që ka
reaguar edhe ambasadori
amerikan, Greg Delawie. Ai
ka dënuar kërcënimet ndaj
disa pjesëtarëve serbë të
FSK-së në Zubin Potok.
Delawie me anë të një posti-
mi në Twitter ka kërkuar
hetim nga ana e autoriteteve
lidhur me këtë kërcënim.
"Të gjithë qytetarët e Kos-
ovës meritojnë të drejtën
për të qenë të sigurt për të
jetuar e për të punuar. Ne i
dënojmë kërcënimet ndaj
anëtarëve të FSK-së në
Zubin Potok dhe ju bëjmë
thirrje autoriteteve për
hetim të plotë. Ne e përkra-
him integrimin e serbëve në
të gjitha institucioneve", ka
shkruar Delawie në Twitter.
Pjesëtarët serbë të FSK-së
edhe në të kaluarën kanë
qenë cak i sulmeve nga per-
sona të panjohur. Në nëntor
të vitit të kaluar ishte rapor-
tuar se persona të panjohur
kishin hedhur pajisje shpër-
thyese në shtëpitë e dy
pjesëtarëve serbë të Forcës
së Sigurisë së Kosovës në
Zubin Potok.

Thaçi dhe Vujanoviç
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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 publikuar
dje listën me 1026 pr-

onarë, të cilëve u është njo-
hur të drejta për kompensim
dhe vlerësim. Dosjet i përka-
sin 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
negative dhe në shënimin
përbri tyre, 'Agjencia'
sqaron se subjekti konsid-
erohet i kompensuar.
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 regjistrit të vendi-
meve, të cilat kanë
njohur të drejtën
për kompensim dhe
vlerësimeve për
vitin 1993, 1994 dhe
1996. Ndërkohë, në
Agjencinë e Trajtim-
it të Pronave presin
të njihen me të
drejtën për kompen-
sim rreth 10 mijë
dosje. Sipas të

dhënave zyrtare 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 përfunduar
vlerësimin financiar të
rreth 16 mijë vendimeve, të
cilat i përkasin periudhës
1993-1996. Sipas burimeve
nga ATP, mësohet se nga
subjektet e interesuara ka
pasur rreth 1300 aplikime

për ekzekutim të kompen-
simit, nga të cilat janë traj-
tuar me kompensim rreth
400 aplikime. Ndërkohë që
ATP-ja ka përfunduar pro-
cesin e vlerësimit financiar
të rreth 1500 vendimeve,
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 periudhe 6-9 mujore.

Ornela Manjani

6.10.1993 Korce Marika Jankulla 90 m2 90 m2

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

PA DATE TIRANE MYHEDIN LLAGAMI 11004 7301 1751 -484,885,373

15.3.1994 TIRANE LEKA KUCI 187.78 8.7

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

23.3.1994 TIRANE MUHARREM DASHI 591 515 76

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

23.3.1994 TIRANE NJAZI, LUTFI DASHI 165 115

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

23.3.1994 TIRANE NADIRE DASHI 419 114

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

18.3.1994 Tirane Ismail Dashi 148 148

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

Vlorë Hazbie Rexho 1997 1697 300 -60,214

Vlorë Idajet Doko 6165 4685 1480 -132,330

1.11.1993 Shkoder Ibrahim Dajti 100 144

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

15.9.1993 Durres Stavri Gorea 242 242 -68,684

1994 TIRANE HYQMET PATOSI 294 294 -607,170

18.3.1994 TIRANE NAILE AGA 
(MAHMUDAJ) 90 90

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

22.7.1994 Elbasan Osman Trimi 5000+38
60 3240 -110,402,840

VLORE PAULINA VJERA 715 300 415 -3,170,180

5.8.1994 Gjirokaster Mevlan dhe Kanerina Merkuri 190 190

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

23.11.1993 Korcë Gëzim Shehu 66 66

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

1994 Korce Dionis Bubani 60 60

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

7.7.1994 TIRANE SHYQYRI ÇAUSHI 232 232 -1,803,160

15.3.1994 SHKODER AGIM KRAJA 995 1455 -6,195,750

GJIROKAS 
TER FERHAT HADAJ 3213 1601 1612 -80,797

1.8.1994 Durrës Mithat Hoxha 44000 5000 39000 -77,001,000

5.1.1994 lezhe Gjergj Vathi 26085 5000 11089 -2,935,431

34039 DURRES ANASTAS GJERGO 1000 770 230 -14,527,720

29.7.1993 TIRANE ELEZ PEPOSHI 84 84

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

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm) 14.1.1994 Durrës Ollga Marangoni 20500 5000 15500 -88,541,500

Korcë Vangjel Prifti 1800 -263,400

11.4.1994 KORÇE HASAN SHKEMBI 3770 2658 -111,200

Korcë Sabajdin Xhuti 900 -37,800

Tiranë Shefik e Tahir Hallulli 8800 5000 3800 -4,114,800

TIRANE HYSEN, FITNETE NALLBANI 30000 8394 3606 -28,478,640

22.7.1994 Tirane Ramazan Muca 12300 4700 7600 -6,014,000

18.8.1994 Korçe Dajlan Ymerli 4635 463,500

Gjirokastër Gjyslyme Dosti 6251 4851 1400 -1,644,153

22.11.1993 SHKODER YMER DIBRA 240 1119 -1,675,710

12.10.1993 Korce Ferzilet Beqiraj 49 49

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

25.6.1994 SHKODER ESAT DASHI 450 127 -970,050

Kavajë Trashëgimtarët Gjini 26000 11600 14400 -15,388,400

17.2.1994 SHKODER SELMI SULA 591 289 -7,792,401

8.11.1993 SHKODER SELIM E VELLEZER HOXHA 3920 1886 -8,692,146

12.4.1994 KORCE NEXHIP DEMIRASI 8500 6270 2230 -9,429,900

7.4.1994 KORÇE SHYQYRI DEDELLI 1070 2324 -1,316,200

22.3.1994 KORÇE AJREDIN MEHMETLLA RI 1052 928 -12,400

5.7.1994 Korce Zade Taipllari 1695 1136 -52,510

20.10.1993 KORCE BUJAR MANCELLARI 5920 2830 -309,000

19.10.1993 Vlorë Abaz, etj Bubeqi 74 74

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

23.11.1993 Korcë Margarita Manualli 472 472 -320,640

28.9.1993 Korce Lyftije Iljaz 130 m2 130

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

15.11.1993 KORCE ANTONETA KONDILI 110 110

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

8.10.1993 ELBASAN OSMAN KOLA 5800 3114 2686 -8,542,972

20.1.1993 SHKODER LILJANA PISTULLI 85 160 -697,800

Korcë Trashëgimtarët Blaceri 1227 3147 -12,032,649

1994 Durrës Gjyle Lajthia 3000 420

1994 SHKODËR HAMDI DHE RUZHDI BANJA 2623 740 1623 19,837,929

10.3.1994 Tirane Leke Gjoka 118.5 118.5

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

28.7.1993 TIRANE SULEJMAN ZHEGU 15000 5000 10000 -578,589,060

23.8.1993 Tirane Jak Zanga 303 107.2 195.8

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

23.8.1993 Tirane Jak Zanga 475 145 330 -1,900,230
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TIRANE QAZIM VLADI 3000 2616 220 -60,736,520

11.8.1994 Elbasan Dhimiter Shuqja 12500 5000 600 -62,576,800

11.8.1994 Elbasan Vasil, Edlira, Aferdita Shuqja, Bezhani 12500 5000 600 -62,576,800

1993 VLORE TRASHEGIMT ARET GIZDARI 10000 6110 3890 -8,366,870

1993 VLORE KRISTO CIROKU 3000 2190 810 -14,280

25.5.2009 Berat Ramadan Velmishi 5013 26005 -14,744,365

26.10.1993 SHKODER NIKOLETA ASHTA 340 340 -2,908,200

8.10.1993 Tirane Daut Carcani 7500 4377 3123 -124,036,962

25.5.2009 BERAT TRASHEGIMT ARET VELMISHI 5031 26005 -14,744,365

29.7.1993 Durrës Trashegimtaret Lila -14,338,957

Gjirokastër Reiz Ruca 1500 640 860 -2,885,600

8.11.1993 SHKODER ESAT HAVANI 1720 580 1140 -4,471,980

1994 Korçe Zenepe Malezyka 1837 1635 202 -73,539

30.8.1994 Korce Trashegimtaret Keci 6800 3580 -9,651,400

2.12.1994 Korcë Kristaq Avushka 4000 2898 -18,260,863

17.11.1993 KORÇE VLADIMIR THENGJILLI 600 525 75

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

27.10.1993 Korce Vangjel Maleveci 363 98 265 -800,326

21.10.1993 TIRANE YLLI SUBASHI 20008 5000 6000 -20,547,136

12.8.1993 SHKODER KOL NARACI 3060 1160 -24,904,260

14.1.1993 SHKODER 7658 1663 -62,660,568

Tiranë Mehmet Belba 5000 16970 -327,707,440

17.3.1994 KORCE RAMADAN XHIHALLI 1000 1000 -286,200

26.10.1993 Korcë Niko Abeshi 371.32 371.32 -2,108,297

29.10.1993 TIRANE XHAVIT KRUJA 13000 5000 8000 -144,966,000

24.1.1994 Tirane Mexhit Sejdini 200 160 40

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

22.3.1994 Elbasan Tahir Lacka 300 90

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

12.2.1994 Vlorë Lefteri Lula 1500 1303 197 -35,550

23.8.1994 Vlorë Loli Gjyzeli 3217 2137 1080 -37,454

20.9.1994 Vlore Andon Vasili 4460 3860 600 -127,000

8.11.1993 SHKODER HAJRULLAH MAJERA 5860 3630 -29,312,730

2.5.2008 BERAT ILIR NASKA 5000 1576 -9,802,292

24.3.1994 Gjirokaster Trashegimtaret Rustemi 1250 974 276 -1,051,316

14.2.1994 SHKODER ASTRIT SOKOLI 288 972 -2,110,968

19.10.1993 TIRANE ANESTI BOÇI 94.9 28

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

27.9.2007 Berat Vangjel Doga 158

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

26.10.1993 Lezhe Muhamet Qoshja 260 260 -1,387,140

PA DATE KORCE SAMI VENXHA 2949 1551 -5,359,530

30.8.1994 KORCE FATMIR ZERKA 1584 1472 139 -21,888

25.3.1994 KORCE SOTIR CYFEKU 4450 400 -65,500

28.2.1994 ELBASAN YMER TURTULLI 4800 668 4132 -1,100,664

28.12.2007 BERAT RUBIJE QAFA 2000 -462000

22.11.1993 Tiranë Halim Balla 202 142 60

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

15.10.1993 Korce Ali Qemali 1 e 2 e 
sip.2200

1 e 2 e 
sip.2115.
08

1 e 2 e 
sip.109.88 -8,916,971

15.10.1993 Korce Pellumb Skenderi 1 e 2 e 
sip.2200

1 e 2 e 
sip.2115.
08

1 e 2 e 
sip.109.88 -8,916,971

21.9.1993 KORCE SEFER XHYMERTI 248 100 148

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

1994 KORCE TRASHEGIMT ARET AGOLLI 6390 5990 400 -787,430

3.3.1994 SHKODER FATOS OMARI 880 631 -1,811,230

1994 VLORE FUAT SHAKU 2530 500 2030 -570,860

24.3.1994 KORCE DHIMITER POSTOLI 1060 160 -102,720

10.8.1993 Tirane Safet Berisha 100 100

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

18.10.1993 Tirane Mereme Gjinali 2000 1604 396 -49,179,276

Fier Xhemile Merkaj 6913 5290 1623 -39,513

23.3.1994 KORÇE ABIL VILA 9740 379 -225,670

21.3.1994 Korçë Hekuran Beshiri 3940 1460 102,000

2.3.1994 Tirane Ali Merlika 1730 1730 -8,347,560

30.8.1994 DURRES QAZIM MUJO 1800 2056 -2,804,224

18.3.1994 DURRES MUHARREM MEFAJA 2170 2030 140 -7,500,010

23.3.1994 DURRES BEQIR HOXHA 4543 1440 200 ( SIP. 
QE ZE -4,498,440

14.11.1993 Korce Riza Gjiza 5742 1224 4066 -1,736,760

8.3.1994 ELBASAN TOMORR PLANGARICA 1540 110 1430 -1,062,160

15.3.1994 Elbasan Symir etj Palloshi 9000 1150 -120,740,700

17.3.1994 Tiranë Trashëgimtarët Kuqi 2915 5330 -21,612,010

11.11.1993 Lezhe Satber Hafizi 167 167

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

15.10.1993 Lezhe Ali Cafi 69.5 69.5

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

1993 ELBASAN MUHAREM RUPULLI 4800 405 3841 -434,886

29.10.1993 ELBASAN ARIF MOJSJA 6000 1540 4460 -3,418,920

8.10.1993 ELBASAN OSMAN KOLA 29100 11650 17490 -31,343,080

17.3.1994 Durres Nikolla Luli 7000 5000 2000 -48,961,000

1994 KORCE TRASHEGIMT ARET KADILLI 981 531 450 -30,888

Korcë Veli Hysenbegasi 2386 938 1448 -1,238,040

16.3.1994 Durres Palok Zogu 17000 5000 12000 -44,991,000

1994 Korçe Hajrie Zerani 4650 3500 450 -153,150

3.9.1993 Shkoder Gjin Koceku 5200 1800 3200 -13,969,800

18.3.1994 Shkoder Trashegimtaret Qafa 5615 m2 -45,766,965

PA DATE KORCE SALUSHE IDRISLLARI 1486 652 -2,430,220

21.3.1994 SHKODER HADI BUSHATI 11600 5100 -1,399,950

31.1.1994 Vlorë Aristotel Njaro 3687 2757 930 -58,094

5.8.1994 Fier Ali Sehitaj 11860 8922 1264 -111,742

24.3.1994 KORCE LEFTER BABO 2200 1820 380 -141,820

24.3.1994 KORCE FATOS BARDHOSHI 1542 1946 -1,793,000

1.2.1994 Tiranë Vasip etj Hasupi shtepi 270 -793,050

3.3.1994 Tiranë Trashëgimtarët Leka 388 388 -557,740

3.3.1994 Kavajë Trashëgimtarët Leka 388 388 -3,445,624

6.12.1993 Korce Hava Dovani 70 m2 53 m2
Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 

Korcë Ali Cake 2000 1000 1000 -340,200

14.9.1993 SHKODER HALIT KRONI 5853 1286 -47,887,353

25.3.1994 SHKODER SEMIHA ÇAKU 740 200 540 -1,502,400

9.11.1993 SHKODER TRASHEGIMT ARET KAMATA 9314 -111,590,672

14.2.1994 Lezhe Mark Selala 11150 3500 7175 -2,243,325

12.11.1993 Lezhe Duke Dervishi 39275 5000 10427 -2,592,561

9.3.1994 ELBASAN KOLE, IFTIMI, MIRKA PAPAJANI 11310 6550 -156,546,600

16.05.199 Vlorë Bejke Hoxha 200+3844 200+ 
2794 1050 -80,828

Vlorë Dhimo Collaku 2935 2635 300 -94,562

30.3.1994 Vlorë Llambrini Kocini 2420 2090 330 -86,900

30.8.1994 SARANDE THANAS PRIFTI 1970 1270 700 -17,140

26.10.1993 Gjirokaster Trashegimtaret Rore 1290 990 300 -1,517,177

18.3.1994 Shkoder Ragip Curri 276 276 -1,426,452

1994/10.03.
20 TIRANE BUKURIJE KAZAZI 5000 22338 -3,805,798

15.8.1994 Durrës Hatixhe Uka 9000 5000 4000 -48,167,000

23.11.1994 Kavajë Trashëgimtarët Gjeci 1508 84 517 -452,851

27.1.1994 SHKODER LEJLA DIZDARI 1206 446 760 -3,470,286

8.11.1993 SHKODER ZEF MJEDA 2060 963 1097 -11,214,549

SHKODER IBRAHIM SOKOLI 2600 5547 -29,580,110

1.11.1993 Korcë Koco Bixho 57 27

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

15.12.1993 Shkoder Muhamet Ishmaku 196

Subjekti konsiderohet 
i kompensuar per te 
gjithe sip. e njohur 
per kompensim
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pa date TIRANE VANGJEL BUFI 157 157

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

3.9.1993 TIRANE SULLTANE QINAMI 11700 5000 6700 -150,339,400

20.7.1994 TIRANE ASTRIT VALIQI 103 103

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

15.10.1993 Tirane Mehmet Cara 81 52.1 28.6

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

23.8.1994 Tiranë Trashëgimtarët Celmeta 400 -162,200

30.8.1994 Tiranë Demir Magrypi 234 234 -1,750,470

26.8.1994 Tiranë Mariana Kume 265 265 -671,775

25.10.1993 TIRANE FATMIR TABAKU 8300 5000 3300 -165,462,600

Tiranë Hysen Kazazi 6000 5000 1000 -167,652,000

Durrës Halit Ndreu 66.25 66.25

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

1994 VLORE KRISTO GJONI 1697 1084 613 -84,382

Korcë Kujtim Blaceri 522 323 199 -3,288,369

26.8.1994 Fier Brahim Vrenozi 22400 10000 1240 -331,741

9.2.1994 VLORE ANASTASIA JENI 5000 4687 313 -232,050

21.12.1993 SHKODER 2754 3670 -23,404,814

24.8.1993 Shkoder Ejell Çeka 2460 7250 -31,170,935

1994 KORCE NEKI VERGJINUSHI 8501 3180 5321 -3,583,008

26.6.1994 Korce BAJAME ZEQOLLARI 3496 2950 546 -3,277,696

25.2.1994 Elbasan Zenepe Zabzuni 4000 1050 -35,106,480

5.10.1993 Durrës Fadil etj Mece 25000 5000 20000 -78,571,096

16.5.1994 Gjirokastrer Perikli Frashri 11385 3175 8210 -2,952,355

20.8.1993 Tirane Bahir Shkurti 112 86 26

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

2.3.1994 SARANDE NIKOLLA SOKO 1289 1187 102 -32,130

1994 KUKES MUSA,GANI,IS 
AK,AVDYL CENA 24000 17806 6194 -90,847,680

18.3.1994 Shkoder Hashim Kruja 1080 810 270 -6,602,310

24.11.1993 Tiranë Trashëgimtarët Gani 5000 3235 -42,015,685

27.7.1994 TIRANE FADIL KAJA 4900 4480 420 -33,085,500

27.7.1994 TIRANE RIZA KAJA 4900 4480 420 -33,085,500

19.10.1993 Tiranë Trashëgimtarët Kazazi 304 97
bashkëp 207 -1,356,785

14.2.1994 Lezhe Nexhat Zaja 297 297 -1,072,233

2.11.1993 LEZHE MUHAMET LITJA 94 94

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

1994 KORCE TRASHEGIMT ARET ÇEKIÇI;HYME 
TLLARI 1810 1532 278 -1,059,440

1194 TIRANE RESHIT MARIKAJ 11610 10161 -4,732,192

pa date TIRANE ALI BYLYKU 3000 560 2440 -89,600

Vlorë Trashëgimtarët Rexho 2750 2245 505 -263,125

30.11.1993 Korce Muhamere Tahirllari 1359 1085 274 -1,785,380

16.8.1994 FIER NEXHIP NUREDINI 15520 4924 2964 -511,900

29.8.1994 TIRANE SEID Metani 2160 500 -3,185,660

1994 TIRANE VASIP CARA 1160 500 -8,438,060

10.8.1994 Tiranë Trashëgimtarët Keta 852 2148 -614,760

5.7.1994 Elbasan Rrapush Ndreu 1880+ 
1400 4544 -43,704,192

18.1.1994 VLORE ATHINA KLIMI 3754 2954 800 -105,308

3.3.1994 Vlorë Mico Cabiri 726 526 200 -15,012

4.7.1994 Korcë Grigor Papa 20000 1909 9091 -15,197,133

25.4.1994 TIRANE
SHABAN, FERIDE, 
XHEMILILE DOJA 2700 2700 -2,371,900

1994 Tirane Sefedin Muça 14000 5000 9000 -295,308,000

24.3.1994 Tiranë Hava Keci 19000 10000(ko
m 

9000 -282,548,000

1993 VLORË PELLAZE ÇIRAKU 15800 2000 3000 -12,778,000

1994 VLORE ILIA PETRO 3234 2039 1195 -1,418

9.3.1994 Vlorë Marika Konomi 1100 800 300 -10,800

5.2.1994 Vlorë Ahmet Rakipi 2500 2280 220 -5,616,800

23.9.1993 Tirane

Zografa, Veronika, 
Aspasi

Mano 111.3 11.3

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

22.3.1994 KORÇE ANESTI STILLO 10000 1300 6900 -10,278,100

26.1.1994 TIRANE JOVAN TRISTIQI 92 11 81

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

18.8.1993 TIRANE FIQIRIJE HALILI 126.9 32.2 94.7

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

25.11.1993 Korce Gaqo Mitre 92 m2 92 m2

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

24.11.1993 Tiranë Fadil etj Bilbili etj 14000 5204+74
8+ 7502 -305,818,261

9.11.1993 Vlore Irfan Shehu 4420 2240 -46,832,620

1994 KORCE HAMDI MANCELLARI 1714 1625 89 -16,718,787

1994 Vlore Azbi Tepelena 40 40

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

1994 KORCE AHMET MUKOLLARI 1440 1215 125 -12,489,285

1994 Korce Trashegimtaret Myrte 2000 1740 260 -86,820

1994 KUKES
RAMADAN, HAKI, 
HAJDIN, ISMAIL SOPI 51723 42160 5200 -2,306,960

23.2.1994 TIRANE YLLI REÇI 388 288 100

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

22.6.1994 KORCE ISMAIL MYRTEZA 8000 2749 5251 -4,615,530

28.3.1994 Korce Zylyf Muslli 9700 5000 4700 -44,305,000

7.10.1993 Tirane Spiro Treska 2573 2283 290 -4,578,990

4.11.1993 Lezhe Riza Zejnuni 81 84

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

2.11.1993 Lezhe Xhevat Sherri 326 326 -2,913,014

30.3.1994 Elbasan Zenelabedin Turku 580+400
0+ 300 -80,252,400

22.2.1994 KORCE SERVET SKENDERASI 4500 870 3630 -1,185,600

4.8.1993 TIRANE RUZHDI MATA 278 254 24

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

19.9.1994 Elbasan Muharrem e Agron Tabaku 9600 9000 600 -125,596,800

11.8.1993 SHKODER HAFIZ KOCI 267 123 -3,158,241

31.8.1994 KORCE FATMIR HOXHALLARI 972 452 520 -554,656

1994 Vlore Tare Bushi 21000 3300 625 -307,200

1993 Vlore Xhevit Gjoni 89 89

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

24.1.1994 Shkoder Sadri Baftia 3500 840 -1,010,800

31.8.1994 Tiranë Zyber Xhameta 32100 2424 29676 -43,075,272

1994 Kukes Bajram Mustafa 18200 5537 10266.3 -8,284,765

13.8.1993 TIRANE MEHMET SPAHIU 80.55 80.55

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

1994 VLORE HASMO ZOTO 339 198 141 -284,394

3.2.1994 Vlorë Sotir Loli 1610 910 500 -12,420

1994 Vlore Miho Gudi 6107 4907 1200 -172,594

24.3.1994 Vlorë Xhelal Sharra 14760 2400 2600 -25,147,200

16.3.1994 TIRANE SKENDER RECI 2790 2078 242 -59,442,908

1994 Elbasan Bujar Saliu 168 168

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

18.3.1994 DURRES Avni Goga 648 54 -142,548

29.9.1993 DURRES GONXHE ELBASANI 3628.5 2167 1300 -5,154,265

1.10.1993 DURRES SHABAN VESELI 7382 5704 1678 -17,568,974

Vlorë Jorgji Gjika 1250 1082 168 -36,800

11.8.1994 Vlorë Cafo Bashaj 3000 2100 900 -51,000

16.3.1994 TIRANE SKENDER RECI 2140 1860 280 -53,178,440

16.3.1994 TIRANE SKENDER RECI 3700 3310 330 -94,710,140

30.12.1994 TIRANE MERSIN DERVISHI 388 138 243 -7,726,533

14.1.1994 Tirane Petrit Shehu 100.7 74.5 25.5

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

7.9.1993 TIRANE URAN DRANGONI 23552 4430 19122 -133,986,604

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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Kjo është një përpjekje për të
mbajtur gjallë kujtesën
tonë kombëtare, përkuj-

timin dhe nderimin e atyre fig-
urave intelektuale të shquara të
këtij kombi, jeta e të cilëve hum-
bi dhe u masakrua nën dhunën e
diktaturës.

Kam botuar një libër kushtuar
Abdulla Ramit, gjyshit tim, libër i
cili më shumë se një monografi,
është një copëz realiteti që mbart
një kuptim tejet më të gjerë se jeta
e një individi të cilësuar dhe i për-
ket asaj pjesë të historisë së Sh-
qipërisë, e cila u fsheh, u shtrem-
bërua  dhe u përgënjeshtrua en-
kas, për më shumë se një gjysmë
shekulli. Citoj me përunjësi këto
vargje që mes të tjerave, gjenden
në dorëshkrimet e Ramit dhe vijnë
nga skëterra e birucave të Burre-
lit. "Qysh? Asnjë s'do të mbesë his-
torinë të vajtojë? Të martirëve të
copëtuar? Binjakëve, grave të veja,
kujtimin t'u rehatojë? Nga
xhelatët e mallkuar?".

Dhe në përgjigje të tyre, ne du-
het të njohim sot, të mësojmë dhe
të kuptojmë atë që ka ndodhur në
të shkuarën tonë, pikërisht duke
u rikthyer e duke e rivizituar atë,
jo vetëm si përkujtim e memorial
historik, por mbi të gjitha si detyrë
ndaj gjeneratave të ardhshme.
Shumë prej nesh kanë kaluar vite
tejet të vështira në atë periudhë
të errët të diktaturës, shumë prej
nesh kanë vuajtur të prekur drejt-
përdrejtë nga "lufta e klasave" dhe
politika gjenocide e "pushtetit pop-
ullor", të tjerë kanë parë familjet e
tyre ose të fqinjëve të shkatërru-
ara, por ka mjaft prej atyre që nuk
i kanë njohur ashtu si duhet këto
përvoja çnjerëzore.
LIBRI

Shpresoj ky libër të jetë një
dëshmi me të vërteta të hidhura,
por me përmasa të mëdha. Kam
hezituar mjaft ta shkruaja këtë
monografi; në radhë të parë sepse,
kam menduar se duhej dikush
tjetër dhe jo një pjesëtar i famil-
jes, ta ndërmerrte një mision të
tillë, por faktet, ngjarjet, njohja me
dorëshkrimet dhe dokumentacio-
nin e gjerë në arkivat shtetërore
dhe familjare, e gjithë kjo histori,
mendoj se i kapërcen përmasat e
së zakonshmes dhe shtrihet në një
hapësirë që i përket sot mbarë sho-
qërisë sonë. E kjo ma shtoi detyr-
imin e shkrimin e kësaj vepre.
Ndaj ngurrimin e parë e shmanga.

Ndjeva se vitet po kalonin dhe
harresa nuk do të falte më asn-
jërin prej nesh, ndjeva kujtimet
e së shkuarës të më trazonin
rrjedhën e së përditshmes dhe
ngjarjet për humbjet e njerëzve të
familjes të më rëndonin gjithnjë
e më shumë. Ishin humbje të rën-
da, dhimbje po aq të rënda të cilat
tronditin të vuajturin, por edhe
më të pavuajturin dhe gjithë ata
njerëz të ndershëm që mbeten
pas, s'do të mund të jetonin kurrë
më në paqe kurrë!

Dhe atëherë detyrimi për sh-
krimin e këtij libri mori një tjetër
përmasë. U kthye në një mision
dhe ditë mbas dite e muaj pas muaji
i dha udhë një pune, e cila zgjati
plot tre vjet. Befas e gjeta veten në
gjurmët e një rinie të sakrifikuar,
eca ditë mbas dite në udhët e një

jete të vrarë, u përplasa gjithkund
me terrorin e një kohe të egër, pë-
suar padrejtësisht dhe gjeta gjith-
andej gjurmë plagësh, që ende pul-
sojnë. Rrugës takova me dhjetëra
njerëz: bashkëvuajtës e bashkëko-
hës të Ramit, të afërm, të njohur e
të panjohur, të cilët ma plotësuan
këtë figurë dhe më shtynë ta traj-
toj atë përtej përmasave familjare.

Jam përpjekur të sjell në këtë
shkrim modelin e një njeriu, i cili
u bë martir i lirisë dhe i atdhe-
dashurisë. Të përcjell sakrificat,
dhimbjet dhe amanetet e tij. Janë
ato që thërrasin sot për të mos na
lënë ne në heshtje dhe indiferentë,
sepse kur flasim e dënojmë një dik-
taturë që ka përpirë jetë njerëzish,
koha nuk mund të ketë më nocio-
nin e saj të zakonshëm në fjalët
"dje dhe sot".

Ne të gjithë kemi nevojë për një
model të tillë për figurën e këtij
intelektuali, ende të panjohur dhe
të pavlerësuar ashtu si duhet dhe
më duhet ta theksoj, pavarësisht se
tashmë u vu në dukje, faktin që
Abdulla Rami i përkiste asaj elite

të re shqiptare, të formuar në pe-
riudhën më të bukur, por edhe më
tragjike të viteve '20-'30 të shekul-
lit XX, të përgatitur në nivelet më
të larta të universiteteve europi-
ane. Ai ishte bashkëkohës dhe
bashkëstudentë i mjaft prej fig-
urave intelektuale shqiptare të
spikatura në ato vite si: Arshi Pipa,

Musine Kokalari, Sabiha Kasimati,
Myslim Çarçani, Hasan Rami,
Abaz  Omari, Isuf Luzaj, Lazër
Radi, Mit'hat Araniti, Isuf  Vrioni,
Nedin Kokona e të tjerë, ëndrra e
të cilëve do të zhytej shumë shpejt
në terrin që i ofroi diktatura.

Ndaj edhe pyetja: A dimë ne aq
sa duhet për atë dramë të rëndë që
përjetuan kundërshtarët politikë
të regjimit totalitar dhe familjet e
tyre, menjëherë pas vendosjes së
tij në Shqipëri? Mbetet një
përgjigje jo e plotë mbi një tablo të
mjegullt e fort të ngatërruar! Jeho-
na e kësaj të vërtete kërkon një
hapësirë më të gjerë për t'u vlerë-
suar dhe rivizituar. Mesazhet e
përcjella në rrëfimet e këtyre
tragjedive burojnë nga kujtesa in-
dividuale për t'u përcjellë në një
numër sa më të madh dëgjuesish e
lexuesish.
ISH-LICEISTI

Në këtë tablo, jeta e Ramit, ish-
liceistit të Liceut Francez të Ko-
rçës dhe studentit të shkencave
juridike në Montpellier, bash-
kënxënësit të Enver Hoxhës, asn-
jëherë të konformuar me synimet
dhe praktikat e tij staliniste, do ta
ndryshonte në mënyrë tejet kao-
tike trajektoren e saj, dhe kjo ësh-
të arsyeja për të cilën çdo etapë të
lidhur me të e shoh sot si një para-
doks të thellë e evident.

Paradoks që është i lidhur
pazgjidhshmërisht me angazhimin
politik të Ramit. Paradoks sepse,
megjithëse figurë e një juristi me
një vizion të qartë për drejtësinë,
ngjizur në auditorët frankofone,
model i një atdhetari dhe naciona-
listi të vendosur në bindjet e tij,
model i një oratorit "par excel-
lance", i një politikani, mendje-
hapur, i cili u përpoq të vinte një
gur në themelet e një shteti mod-
ern shqiptar, Abdulla Ramit i privo-
het liria dhe e drejta e ushtrimit
të profesionit, prangoset dhe mbi-
jeton 18 vjet në birucat e Burgut
të Tiranës, Gjirokastrës dhe Bur-

relit e më pas do të kalonte vite të
tëra në internim.

E pavarësisht nga të gjitha këto,
ai mbeti qëndrestari i paepur e i
papërkulur në idealet dhe bindjet
e tij, i cili nuk pranoi kurrë asnjë
kompromis me regjimin ne push-
tet.

Jeta e Ramit u mbështoll thellë
e më thellë në këtë paradoks, sepse
edhe pas daljes nga ferri i Burre-
lit, ai dhe familja e tij u internuan
e u dëbuan, ai vetë u detyrua të
bëjë punë të rënda krahu, e
megjithatë mbeti sfidues ndaj
vështirësive ekonomike dhe opti-
mist për të ardhmen.

Ai mbeti poeti i talentuar, i cili
përcolli të gjalla dhimbjet nga skë-
terra e Burgut të Gjirokastrës dhe
Burrelit, u bë poligloti dhe trans-
metuesi i mesazheve të fuqishme
në përzgjedhjen e përkthimeve të
pamfleteve historike të Victor
Hugo-së, Lordit Bajronit, Jean-
Marie Guyau-së, Clarence Dey-it,
Henry Van Dyke-ut, Walter Skott-
it, Emily Jane Brontë, William
Johnson Cory-it, Andre Chénier-së
e të tjerë e të tjerë.

Ai qëndroi deri në ditët e fun-
dit të jetës së tij intelektuali, bash-
këshorti dhe babai i dashur, një fig-
urë sa njerëzore po aq edhe
shumëdimensionale, duke na
frymëzuar kështu vlera e pasuri
morale me modelin e tij. Ne kemi
nevojë për modele të tilla, veçanër-
isht sot kur kriza e këtij modeli në
shoqërinë tonë na shtyn natyr-
shëm drejt kërkimit të tyre, drejt
kërkimit të këtyre vlerave të mun-
guara në raport me koncepte të til-
la si atdhedashuria, kultura, kujte-
sa historike, familja etj..

Prandaj ky libër, kushtuar fig-
urës së Ramit, mbetet jo vetëm një
homazh për të gjithë atë gjeneratë
të ndritur intelektualësh, por mbi
të gjitha mbetet një përpjekje për
rimëkëmbjen e kujtesës sonë të
përbashkët, një detyrë dhe një mi-
sion, i cili kërkon përkushtim e
vazhdimësi. E shkuara jonë na
detyron ta kryejmë këtë detyrë,
sepse vetëm duke zbardhur këto
copëza të munguara të historisë së
Shqipërisë, bindjet tona politike,
kulturat dhe koordinatat e ndry-
shme gjeografike, gjuhët dhe be-
simet fetare nuk do të ngrenë më
barriera të pakapërcyeshme midis
nesh. E jam e bindur se për këtë,
ka ende shumë për t'u bërë…

Është kjo mendoj, detyra më e
rëndësishme e shekullit të shkuar:
rindërtimi dhe rimëkëmbja e
kujtesës sonë kombëtare, sepse i
detyrohemi jetës dhe veprës së
këtyre martirëve, dinjitetit të his-
torinë sonë, e mbi të gjitha i dety-
rohemi së ardhmes sonë.

*Mbesa e Abdulla Ramit

RENIA E SHTATORES SE ENVERIT

Abdulla Rami, miku i Enver Hoxhës
që përfundoi në burgje për 18 vite

U njoh me diktatorin në
Montpellier, nuk pranoi asnjë
kompromis me regjimin e tij

LIBRI

Kam botuar një libër kushtuar Abdulla Ramit,
gjyshit tim, libër i cili më shumë se një monografi,

është një copëz realiteti që mbart një kuptim tejet
më të gjerë se jeta e një individi të cilësuar dhe i

përket asaj pjesë të historisë së Shqipërisë, e cila u
fsheh, u shtrembërua  dhe u përgënjeshtrua enkas,

për më shumë se një gjysmë shekulli.

“

MONOGRAFIA

Kam hezituar mjaft ta shkruaja këtë monografi; në
radhë të parë sepse, kam menduar se duhej dikush

tjetër dhe jo një pjesëtar i familjes ta ndërmerrte
një mision të tillë, por faktet, ngjarjet, njohja me

dorëshkrimet dhe dokumentacionin e gjerë në
arkivat shtetërore dhe familjare, e gjithë kjo
histori, mendoj se i kapërcen përmasat e së

zakonshmes dhe shtrihet në një hapësirë që i
përket sot mbarë shoqërisë sonë. E kjo ma shtoi

detyrimin e shkrimin e kësaj vepre.

“

Nga Ermira Xhomaqi Godo*

Në foto:
Abdulla Rami
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REFORMA

Projektligji i ri për Akademinë
e Shkencave të Shqipërisë
duket se do të krijojë një ak-

ademi ndryshe nga kjo që njohim
deri më tani.

Pas gjashtë muajsh debate mes
qeverisë dhe akademikëve, ndërsa
muaji mars po afron- si afat i dhënë
nga kryeministri- është arritur tan-
imë një marrëveshje mes Minis-
trisë së Arsimit dhe Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë. Mar-
rëveshja 'sanksionohet' me një
draftligj që do të formësojë përfun-
dimisht Akademinë e reformuar.
Të vënë nën një presion të vazh-
dueshëm, akademikët kanë rënë
dakord për një sërë pikash që e
kthejnë Akademinë në një institu-
cion të ri.  Ajo çka vihet re dhe, në
fakt, edhe theksohet nga kryetari
i grupit të punës së draftligjit,
Skënder Gjinushi, është se Aka-
demia do të jetë një organ këshilli-
mor për qeverinë (kryeministrinë)
dhe Ministrinë e Arsimit.

A nënkupton kjo që Akademia
nuk do të bëjë me shkencë? "Gjithë
ideja është se je një organ këshilli-
mor, një organ nga i cili qeveria pret
opinionin që të ndihmosh për viz-
ionin për të ardhmen, shkencën,
kërkimin, arsimin. Akademia do të
jetë sa më komunikative. Pranë
akademisë, do të ngrihen komi-
sione në përbërje të të cilëve ka
edhe anëtarë të jashtëm- edhe të
qeverisë, krahas akademikëve, për-
faqësues të instituteve dhe shkol-
lave të larta". Akademia në letër,
nuk ngjan e pavarur, por për pavar-
ësinë e saj, Gjinushi bëhet garant.
"S'ka si të jetë e varur, sepse ka rol
këshillimor e rekomandues. Nuk
ka si të ketë varësi. Problemi ësh-
të te koordinimi dhe besueshmëria
që ka qeveria te Akademia dhe
anasjelltas, për të bashkëpunuar e
për të besuar".

Sipas Gjinushit, çdo këshill ko-
mbëtar që do të ngrihet pranë min-
istrit të Arsimit e Kryeministrit si-
pas projektligjit do ketë edhe një
përfaqësues nga Akademia e Shken-
cave. Deklarata, u bënë dje në god-
inën e ASH, në mbledhjen e grupit
të punës për hartimin e projektligjit
"Për Akademinë e Shkencave në
Republikën e Shqipërisë" dhe të ak-
teve nënligjore në zbatim të tij.
PROJEKTLIGJI

Akademia e Shkencave do të vi-
jojë të ketë 30 akademikë ndërsa
kryetari nuk merr më shumë se dy
mandate, sikundër sekretari sh-
kencor. Tashmë është e vulosur, si
duket për të mos mbërritur te
përsëritja e rastit: Beqiraj-Korku-
ti-Beqiraj.

Pas debatit disamujor, është
parë me vend që komunikimi të
përcaktohet me ligj. Bëhet fjalë për
komunikimin qeveri-akademi, për
çka në nenin 21 pika 4 thuhet
"4.Një herë në vit organizohet dia-
logu Akademi - qeveri, sipas një
marrëveshjeje dypalëshe".

Në vijim, ligji parasheh hapje të
Akademisë veçanërisht përmes
pjesëmarrjes në komisione, pjesë-
marrjes së përfaqësuesve të insti-
tucioneve të kërkimit shkencor në
mbledhjet e asamblesë kur mirato-
het buxheti, përmes anëtarësim-
eve të reja, si edhe përmes përfaqë-
simit të vetë akademisë në institu-
cionet këshillimore qoftë pranë

Akademia e Shkencave si
organ këshillimor, pa institute

Këshillon qeverinë e Ministrinë e Arsimit,
Gjinushi: Nuk ka asnjë lloj varësie

Fatmira Nikolli

kryeministrit apo Ministrisë së Sh-
kencës për Kërkimin Shkencor.

"Kjo ndihmon që akademia të
luajë rolin e këshilluesit, emetues-
it, promovuesit dhe të përmirë-
suesit të kërkimit e drejtimit të stu-
dimeve në nivel kombëtar"-tha Gji-
nushi.
AKADEMI PA INSTITUTE

Akademia do të mbetet pa insti-
tute. Ligji për të cilin po bihet da-
kord e vulos këtë.

Gjinushi tha se "debati u
përqendrua te kjo çuditërisht edhe
pse ka 10 vjet pa to. Nuk ka qenë
ndonjë përvojë, pozitive, por ka një

konsensus që të vazhdojë e tillë.
Institutet tani janë pozicionuar
kryesisht pranë shkollave të larta,
por kudo kjo çështje nuk quhet e
mbyllur. Nuk ka zgjidhje ho-
mogjene". E megjithëkëtë, ai shtoi
siç e parasheh ligji që "askush nuk
pengon që pranë akademisë të ketë
një njësi kërkimi e studimi afatsh-
kurtër, që mund të ngrihet edhe
me kërkesë të qeverisë për stu-
dime të caktuara a drejtime të cak-
tuara".

Pra, tha Gjinushi, ligji e njeh
këtë e zgjidhja është e thjeshtë-
Akademia do vazhdojë të funksion-
ojë e tillë, pa institute por rrugës,

nëse ka nevojë e vullnet, ose ka
interesa për qendër kërkimi pranë
saj, mund ta ngrejë.

Mbi sa më lart qartësimet i bën
Neni 19:

Neni 19Neni 19Neni 19Neni 19Neni 19
Njësitë ndihmëse të kërkimit
1.1.1.1.1. Sipas nevojave, detyrave e

problemeve në fushën e kërkimit,
në përmbushje të rolit të saj, pranë
Akademisë mund të ngrihen njësi
studimore e të kërkimit me aktiv-
itet afatshkurtër e afatgjatë.

2.2.2.2.2. Këto njësi janë autonome në
realizimin e detyrave të tyre, mbajnë
marrëdhënie me Kryesinë e Kryetar-
in dhe raportojnë pranë tyre.

3.3.3.3.3. Sipas rëndësisë, problemeve
e kohëgjatësisë, këto njësi ngrihen
me akte të Këshillit të Ministrave,
të Asamblesë apo të Kryesisë e të
Kryetarit.

4.4.4.4.4. Objekti i tyre, financimi, sh-
trirja, veprimtaria e përbërja për-
caktohen në aktet përkatëse që
dalin për ngritjen e tyre.

Neni 21, pika 5 thotë se "Kërke-
sat e propozimet e Këshillit të Min-
istrave kanë përparësi për t'u përf-
shirë në programin e Akademisë e
ndërkohë projektet e mbështetura
nga strukturat e Akademisë të
udhëhequra nga akademikë kanë
përparësi për t'u përfshirë në pro-
gramet e qeverisë", ndërsa në

Ditën e Gjuhës Amtare, nën
temën "Sfidat e shqipes sot",

janë mbledhur dje në kryeminis-
tri gjuhëtarë nga qarqe aka-
demike të Shqipërisë dhe trojeve
shqipfolëse në sallën e COD. Taki-
mi është kërkuat nga Agjencia
për Dialog dhe Bashkëqeverisje.
Por në takimin mes gjuhëtarëve,
kritikat më të mëdha shkuan për
median. Sipas gjuhëtarit Gjova-
lin Shkurtaj, që drejtonte
takimin, mediat, kanë rëndësi
edhe më të madhe se sa shkollat
në krijimin e modeleve të të folu-
rit. Në Kryeministri nuk kanë
munguar as kritikat për kryemi-
nistrin e tanishëm dhe atë

pikën 2 të të njëjtit nen, thuhet se
"2. Në mbledhjen e saj vjetore për
miratimin e programit marrin
pjesë me të drejta aktive përfaqë-
sues të institucioneve kryesore të
kërkimit, të ministrisë, e të Këshil-
lit të Ministrave".
ANËTARËSIMET

Për Gjinushin janë pikë e nxehtë,
sepse mesazhi i parë që jep një Aka-
demi është cilësia e anëtarësimeve.

"Rrjedhimisht s'do jetë proces
i mbyllur. Krahas akteve nënlig-
jore, e reja është që krahas akteve
nënligjore do jenë në mënyrë ek-
splicite të qarta edhe kriteret e
procedurat e pranimit. Ne fusim
normat në ligj dhe do jenë të til-
la, që ne të marrim propozime nga
të tëra institutet e kërkimit dhe
shkollat e larta për anëtarët e Ak-
ademisë. Këta më pas shkojnë në
Asamblenë e Akademisë dhe
Asambleja ka rol selektiv. Asam-
bleja sanksionon kush do bëhet
anëtar, por propozimet vijnë nga
të tjerë".

Nga ana tjetër, edhe në komisio-
net që do të ngrihen pranë akade-
misë, do të ketë përfaqësues ose
anëtarë të jashtëm. "Edhe të qever-
isë janë, edhe të instituteve e sh-
kollave të larta. Kjo, nuk është fu-
tje hundësh, është për të bash-
këpunuar.

GJUHËTARËT ANKOHEN NË KRYEMINISTRI
PËR MEDIAT DHE VETË KRYEMINISTRIN

paraardhës. Prof. Edmond Tupe
tha se "nëse njerëzit dëgjojnë nga
figurat publike të politikës, si
kryeministri, i tanishëm ose jo,
fjalën 'memorje' në vend të fjalës
'kujtesë', këtu ka diçka që s'shkon.

Kjo, sepse do ta imitojnë njerëzit
që e dëgjojnë këtë fjalë prej tij,
qoftë edhe pa vetëdije. E njëjta gjë
vlen për Berishën e mbi të gjitha
Fatos Nanon".

Kritika u bënë edhe për shkre-
sat që dërgohen në administrata,
mungesa e shkrimit të germës ë,
ç, edukimi i mirë që në kopshte,
shkolla etj. Problem i madh mbe-
tet mungesa e lakimit të emrave të
përveçëm, sidomos kur janë emra
të huaj, e këto të fundit duhen sh-

kruar si në origjinal apo siç sh-
qiptohen në shqip. Njëherit, edhe
i foluri dialektor u pa i pran-
ueshëm dhe u kërkua një fjalor i
plotë i shqipes duke futur edhe
dialektet. Por, përgjatë bisedim-
it u kërkua edhe futja e gjuhës
shqipe edhe në teknologji e në
realitetin virtual. E teksa shumë
pyetje mbeten pa përgjigje u tha
se edhe për disa kohë, duhet
vazhduar me drejtshkrimin që
njohim.

ZBARDHET PROJEKTLIGJI

Në foto:
Mbledhja e djeshme në Akademi

Faksimile të projektligjit
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Opinioni i   Ditës Puna dhe pushimi, sipas
këndvështrimit të krishterëNga Miron Çako *
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... nuk punon dot përsëri. Puna përfshin af-
tësinë mendore dhe fizike të njerëzve për të
siguruar të mira materiale, vlera shpirtërore
për interesin e tij përgjatë kohës dhe hapë-
sirës në botën ku jeton.

Sipas konceptit ateist-materialist, të
mbështetur në teorinë e "Evolucionit" të
natyralistit anglez, Çarls Darvinit (1809-
1882) në esenë e tij të papërfunduar "Roli i
punës dhe i shndërrimit të majmunit në
njeri", filozofi komunist gjerman Frederik
Engels (1820 - 1895) përpiqet të tregojë si-
pas fantazisë së tij rolin e punës në evolu-
cionin njerëzor: "Puna është burim i gjithë
pasurisë... Por ajo nuk është vetëm kaq, ësh-
të diçka pakrahasueshmërisht më tepër. Ajo
është kushti i parë themelor i gjithë jetës
njerëzore, në atë masë saqë, me një kuptim
të konsiderueshëm, detyrohemi të themi:
Puna e krijoi vetë njeriun...Darvini na e ka
dhënë një përfytyrim të përafërt të atyre
paraardhësve tanë. "Ata kanë qenë plotë-
sisht të mbuluar me qime, kishin mjekër
dhe veshë të mprehtë, dhe jetonin turma-
turma nëpër drurë. Besohet se ata majmu-
në, para së gjithash, nën ndikimin e
mënyrës së vet të të jetuarit, e cila kërkon-
te që duart, me rastin e kacavarjeve, të kry-
enin tjetër funksion nga këmbët, filluan që,
me rastin e ecjes nëpër tokë, të çmësohen,
të ndihmohen me duar dhe të mësohen
gjithnjë e më shumë, në ecje vertikale. Kjo
gjë qe hapi vendimtar i kalimit nga majmu-
ni te njeriu"... E shqisa e të prekurit, e cila
te majmuni mezi ekziston, në fillim u zhvil-
lua vetëm me zhvillimin e duarve të njeri-
ut dhe kjo falë punës... Zhvillimi i trurit dhe
i shqisave të nënshtruara atij, vetëdija, e cila
bëhej gjithnjë e më e qartë, aftësia për ab-
straksione dhe konkluzione, ndikoi në punë
dhe në të folur për zhvillimin e mëtejshëm
si të punës, ashtu edhe të të folurit. Ky zh-
villim i mëtejshëm, pas ndarjes përfun-
dimtare të njeriut nga majmuni, asnjëherë
nuk pushoi, por, duke e parë në tërësi, përp-
aroi shpejt edhe pse te popujt e ndryshëm
ndryshon me shkallën dhe drejtimin e vet.
Cila është pra karakteristika dalluese e sho-
qërisë njerëzore që e dallon nga lukunia e
majmunëve? PUNA".

Po të vazhdojmë të mendojmë në këtë
mënyrë evolucioniste utopike si Engelsi, se
puna ishte kushti themelor i të bërit njeri,
atëherë del pyetja pse ka në racën njerëzore
dembelë që nuk e duan punën? Mos do të
thotë që kjo gjë se ai ka dështuar së evoluari
dhe ka mbetur majmun? Por mund të themi
se puna e tepërt dhe e detyruar e kthen nje-
riun në një kafshë pune ashtu si edhe Karl
Marksi (1818 - 1883), një tjetër filozof  ateist
materialist dhe ekonomist politik, thotë diç-
ka që duket sikur bie ndesh me Engelsin:
"Fakti që puna është e huaj për punëtorin,
nuk i përket natyrës së tij instiktive. Në
punën e tij, ai nuk e afirmon veten, por e
mohon atë, nuk ndihet i kënaqur, nuk zhvil-
lon lirisht energjinë e tij mendore dhe fiz-
ike, por sakrifikon trupin dhe mendjen.
Punëtori e ndien veten jashtë punës, në punë
ndihet jashtë vetes". (Dorëshkrimet
ekonomike dhe filozofike të vitit 1844 Karl
Marks, Puna e rëndë)

Por, pavarësisht nga konceptet ateiste,
materialiste dhe komuniste në lidhje me nje-
riun edhe punën, të cilat sot përvoja, me ga-
bimet njerëzore, të shoqëruara me vuajtje,
varfëri dhe fatkeqësi tragjike të shekullit të
kaluar, të përziera me mashtrim dhe dhunë,
i hodhën si të pavlera në koshin e historisë,
mund të themi se puna është ajo që e dallon
njeriun nga kafsha, se njeriu mendon pran-
daj punon, kurse kafsha thjesht vepron. Këtë
e vërteton vetë puna e njeriut, e cila nuk

është vetëm punë ekzistenciale monotone,
por ajo është edhe krijuese, edhe artistike,
edhe kulturore dhe, kur është e ndershme
dhe e moralshme, është nder dhe shpërblim
për ata që e kryejnë. Pra, puna është një vir-
tyt shpirtëror.

Mendimi ateist na tregon se puna, si aspe-
kt i vullnetit dhe vullneti atribut i shpirtit
mendor, e tregon njeriun ikonë të Perëndisë,
sepse ashtu si Zoti si qenie intelektuale men-
don, punon dhe krijon, edhe njeriu si një
miniaturë e Zotit, si qenie psiko-somatike,
mendon, punon dhe krijon ndryshe nga çdo
krijesë tjetër, madje edhe nga ato engjëllore.
Njeriu u pajis me këtë virtyt dhe atribut
hyjnor që kur u krijua; në Bibël lexojmë: "Zoti

e krijoi njeriun dhe e vendosi në kopshtin e
Edenit që ta ruante dhe ta kultivonte (punon-
te)" (Zanafilla 2:15). Puna ishte kënaqësi dhe
dinjitet për njeriun, e lartësonte përmbi kr-
ijimin. Por, mbasi njeriu mëkatoi dhe u rebe-
lua kundër Zotit, ajo u kthye në një angari,
mundim dhe në një nevojë ekzistenciale, siç
na thuhet në librin e Zanafillës: "Meqenëse
dëgjove zërin e gruas sate dhe hëngre nga
pema për të cilën të kisha urdhëruar të mos
haje, toka do të jetë e mallkuar për shkakun
tënd. Ti do të hash frytin e saj me mund,
gjithë ditët e jetës sate"(Zanafilla 3:1-7).

Sado që njeriu mëkatoi, puna si atribut
nuk u kthye në një mallkim, si vetë toka, por
ajo mbeti një bekim; thjesht ndryshoi pozi-
cioni i njeriut kundrejt natyrës. Ajo (natyra),
mbas mëkatit të njeriut, nuk i bindet më atij
dhe nuk ia jep me lehtësi të mirat e saj. Dhe
kështu mundimi, djersitja, rraskapitja, mad-
je edhe dështimet nga puna e detyruar për
mbijetesë, bëjnë që ajo të duket si një mun-
dim dhe mallkim. Ja si e paraqet psalmisti
njeriun e punës: "Del njeriu në punën dhe
në mundimin e tij gjer në mbrëmje" (Psalmi
103). Pavarësisht nga ndryshimi i llojit të saj,
puna mbetet përsëri një ligj i pandryshuar
dhe detyrim për çdo njeri të aftë për punë,
ashtu si Zoti urdhëroi: "Puno gjashtë ditë dhe
në ato bëje çdo punë tënden" (Eksodi
20:9).Prandaj, sipas Biblës, dembelizmi ësh-
të i pajustifikuar dhe i dënuar si një ves
mëkatar dhe, gjithashtu, është shkak i një
rënieje morale, me shumë pasoja jo vetëm për

individin dhe familjen ku ai jeton, por edhe
për mbarë shoqërinë. Sepse, nëse dikush ka
mundësi të punojë dhe nuk punon, ai, i nxi-
tur nga uria, do të kërkojë të përvetësojë
punën e të tjerëve, ose të tjerët do të punojnë
për të. Sipas Biblës, një njeri i tillë nuk ësh-
të më njeri, por një parazit i neveritshëm:
"Me gur të përbaltur (të ndotur) krahasohet
përtaci; gjithkush i fishkëllen në shenjë për-
buzjeje. Me pleh lopësh krahasohet përtaci;
kushdo që e prek, e shkund dorën e vet" (Sir-
akidi 22:1-2).

Fatkeqësisht, sot të tillë njerëz dembelë
edhe pa ndonjë vlerë janë shtuar shumë;
këta jetojnë si parazitë, dhe thithin si
shushunja mundin dhe djersën e të tjerëve.

Shohim të rinj dembelë që jetojnë në kur-
rizin e prindërve, argëtohen, kalojnë dhe
vrasin kohën nëpër kafene apo gjoja mer-
ren me studime, kurse prindërit e tyre
punojnë pavarësisht nga mosha dhe fuqia
që kanë, duke paguar orekset e fëmijëve të
tyre përtacë. Po ashtu, gjithnjë e më shumë,
një shtresë oligarkësh, një pakicë, rron me
të gjitha kënaqësitë e kësaj jete dhe përtej
limiteve, me punën e shumë të tjerëve, të
cilët punojnë gjithë ditën, madje edhe në
ditët e pushimit, dhe nuk e marrin atë që u
takon si vlerë reale të punës ose aq më keq
nuk u jepet paga mujore. Të tillë njerëz
dembelë, shfrytëzues dhe çnjerëzorë që je-
tojnë me shfrytëzimin e punëtorëve, aku-
zohen rëndë në Shkrimin e Shenjtë: "Ejani
tani ju, o pasanikë: qani edhe vajtoni për
mjerimin që do të vijë mbi ju! Ja paga që
ua keni ngrënë punëtorëve që ju korrën
arat, po këlthet dhe klithma e atyre që kor-
rën, arriti në veshët e Zotit të
ushtrive"(Jakovi 4:4).

Puna ushtrohet në profesione të ndry-
shme, sipas aftësisë që dikush e fiton dhe e
trashëgon. Prandaj një shoqëri nuk mund të
jetojë vetëm me një lloj pune, p.sh. vetëm atë
mendore, drejtuese apo elitare, ajo duhet ta
shpërndajë forcën e punës në të gjitha af-
tësitë prodhuese; madje, pa punët që sot
duken si të rëndomta, si bujqësi, zanate, asn-
jë qytet nuk mund të ndërtohet, si e thotë
Libri i Sirakidit: "Të gjithë këta shpresën e
kanë në duar, e secili është mësuar në zana-

tin e tij. Pa këta, nuk do të ishte e mundur të
ndërtohej asnjë qytet; njerëzit nuk do të kish-
in ku të banonin as ku të shëtisnin"(Sirakidi
38:36-37).

Ajo që vihet re në shoqërinë e sotme, sido-
mos te brezi i ri, është se këto punë përbuzen
dhe të gjithë preferojnë një punë zyre, si p.sh
avokat, ekonomist, punonjës social, psikolog
etj., duke iu shmangur punës fizike dhe
prodhuese, apo zanateve; por kjo gjë është e
pamundur, sepse nuk kanë të gjithë të njëjtat
aftësi intelektuale apo talente, dhe një sho-
qëri nuk mund të funksionojë në këtë mënyrë,
sepse rrezikohet të kthehet në një shoqëri
parazitare ku punët e rëndomta presin të na i
bëjnë të tjerët që janë në një nivel të ulët sho-

qëror dhe emigrantë, ashtu si vihet re në ven-
det e zhvilluara. Ky fenomen, për t'iu shman-
gur punës prodhuese sipas zanateve, është një
ndër faktorët që rrit artificialisht papunësinë
dhe sjell varfërinë e vetë shtresës parazitare,
e cila vetë nuk prodhon.

Për ilustrimin e këtij fenomeni më kujto-
hen fjalë e kryepiskopit Anastas, i cili në një
intervistë në TV ERT i pyetur për krizën
greke, ndër të tjera tha: "grekët pinin kafe,
kur shqiptarët ju mblidhnin ullinjtë."

Prandaj është një detyrë e shtetit që, si
një rregullator dhe menaxhues i të gjitha af-
tësive intelektuale dhe fizike të shtetasve, të
bëjë një shpërndarje sa më të rregullt sipas
aftësive dhe meritës. Vetëm në këtë mënyrë
do të kemi aftësi prodhuese produktive, që
do të na shërbejë të gjithëve duke ngritur
nivelin e jetesës dhe do të ulë papunësinë
edhe parazitizmin, këto plagë të shoqërisë,
që sjellin pasoja negative edhe në vende të
zhvilluara.

Shembulli i punëtorit të palodhur është
vetë Zoti Perëndi, i cili jo vetëm kur para-
qitet si krijues i gjithçkaje: "Qiejt u bënë me
anën e Fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tij
me anën e Frymës së gojës së tij… Sepse ai
foli dhe gjëja u bë; Ai urdhëroi dhe gjëja u
shfaq" (Psalmi 33:6-9), por, edhe kur Fjala e
Zotit u bë njeri në personin e Jesu Krishtit
për shpëtimin e njerëzve, na la shembullin e
tij unikal në lidhje me punën. Krishti, deri
në moshën 30-vjeçare, punoi në zanatin e
lodhshëm të marangozit, një mënyrë e
ndershme për të siguruar jetesën për 
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Integrimi i Ballkanit në BE
dhe një krizë e re në rajonDje në Ivan Krastev

OPINION

Dje në "The Guardian"
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... Ankara. Ai po fliste për Lindjen e
Mesme, por ishte një koment të cil-
in mund ta kisha dëgjuar edhe në
Moskë, në Kiev ose në Ballkan,
lidhur me gjendjen në kontinentin
Evropian.

Një vend në të cilën nuk mund
ta dëgjoja këtë gjë do të ishte Bruk-
seli. Kjo për shkak se Bashkimi
Evropian është ende i papërgatitur
për të jetuar në një botë ku gjeopoli-
tika është kthyer pas, në të cilën
qeveritë, si dhe shumica e njerëzve
të thjeshtë, janë të fiksuar pas
kufijve dhe territoreve dhe tentojnë
ta përcaktojnë suksesin më shumë
nëpërmjet krenarisë kombëtare
sesa rritjes ekonomike.

Kjo është ajo që po ndodh sot në
Ballkanin Perëndimor, ku aftësia e
BE-së për të menduar dhe për të
vepruar si një lojtar gjeopolitik ësh-
të duke u vënë në provë. Më herët
gjatë këtij muaji, BE prezantoi
strategjinë e saj të re të Ballkanit
Perëndimor. Qëllimi i saj i deklaru-
ar është të inkurajojë reformat në
Serbi, Mal i Zi, Bosnje-Herce-
govinë, Kosovë, Maqedoni dhe Sh-
qipëri, duke rinovuar perspek-
tivën e anëtarësimit. Institucionet
e Brukselit, të cilat e gjejnë veten
në mes të një rritjeje populiste që
ndikojnë në shumicën e vendeve
të BE, tashmë duket se kanë gux-
imin të shpallin përsëri se premti-
mi i anëtarësimit nuk është një
mrekulli e vogël.

Kur bie fjala për anëtarësimin në
BE, dallimi mes pesimistëve dhe op-

timistëve është se opti-
mistët besojnë se Tur-
qia do të hyjë në BE
gjatë presidencës së Sh-
qipërisë, ndërsa pesi-
mistët besojnë se Sh-
qipëria do të hyjë në BE
gjatë presidencës së
Turqisë. Që do të thotë:
Kurrë.

Brukseli ka të drejtë
të bëjë të qartë se statu-
si quo është i paqën-
drueshëm. Por pa ndon-
jë informacion shtesë,
ky njoftim rrezikon të
prodhojë paqëndruesh-
mëri në rajon. Ajo që BE
duhet të ketë më shumë
frikë, është një
përsëritje e skenarit ukrainas, në të
cilin mbështetja e qeverisë për as-
piratat evropiane shkakton një re-
agim të ashpër nga kundërshtarët e
zgjerimit, në vend që të mbledhë
qeveritë evropiane rreth projektit.

Shumë faktorë e kanë sjellë Ball-
kanin përsëri "në front", si për shem-
bull, kriza e refugjatëve, e cila tron-
diti thellë rajonin. Tani ka një shans
në rritje për një integrim më të
madh, pas një periudhë në të cilën
BE u bë e njohur si një organizatë
që jepte pak para dhe që kishte
shumë kërkesa.

Një zhvillim inkurajues, edhe pse
nuk është vënë shumë re, ka qenë
ratifikimi i fundit i një traktati
miqësie mes Bullgarisë dhe Maqe-
donisë, dy vende, marrëdhëniet e të
cilëve kanë qenë prej kohësh të ten-

sionuara, kryesisht mbi çështjet e
pakicave. Duke arritur këtë gjë, ata
kanë sinjalizuar se ka ardhur koha
për të gjetur zgjidhje për disa prob-
leme të rajonit.

Por që BE të ketë sukses në am-
bicien e saj për të transformuar ra-
jonin, ajo duhet të jetë e vetëdijshme
për ndryshimet gjeopolitike të
rëndësishme që kanë ndodhur. Në
vitin 2003, kur BE-ja premtoi
anëtarësimin e parë, dukej se kish-
te pak dyshime nëse e ardhmja e
rajonit do të ishte evropiane. Rusia
po e shihte Ballkanin kryesisht si
një zonë transiti për eksportet e saj
të energjisë në tregjet e Evropës
Perëndimore. Ambicia e Moskës më
pas ishte të ruante një shkallë të
ndikimit sesa të konkurronte me

Brukselin. Pesëmbëdh-
jetë vjet më parë, Tur-
qia ishte entuziaste për
shanset e saj për të
hyrë në BE. Si rezultat,
ajo i përshtati politikat
e Ballkanit në mënyrë
që të tregonte vlerën e
vet strategjike në Eu-
ropë. Në atë kohë,
askush nuk foli për
Kinën në Ballkan.

Sot, konkurrenca
gjeopolitike është e
përhapur. Kina do të
bëhet investitori i huaj
numër një në Serbi
këtë vit. Planet për të
ndërtuar një heku-
rudhë me shpejtësi të

madhe në mes të portit grek të
Pireut dhe Budapestit, nëpërmjet
Beogradit janë me vlerë të madhe
për Kinën, ndërkohë që po pozicion-
on rrugën e saj tregtare "një rrip, një
rrugë" midis Azisë dhe Evropës. Ki-
nezët shpresojnë se Ballkani Perën-
dimor përfundimisht do të integro-
het në tregun e përbashkët evropi-
an, megjithëse Kina nuk po bën për-
pjekje që projektet e saj të infras-
trukturës të pajtohen më rregullat
e BE.

Kjo ngre shumë pyetje. A duhet
që BE të fillojë t'i shtyjë vendet e
Ballkanit Perëndimor të miratojnë
rregullat e sigurimit tani ose më
vonë? Dhe a është BE gati të ofrojë
kompensim nëse këto shtete përfun-
dojnë me humbjen e investimeve
kineze si pasojë e integrimit në BE?

Qasja e Rusisë ka ndryshuar, gjith-
ashtu. Brukseli nuk ka nevojë të
ketë një spiun në Kremlin që të dijë
se Moska do të bëjë gjithçka që mun-
det për të penguar hyrjen e Maqe-
donisë në NATO - jo për shkak të
rëndësisë së saj strategjike, por për
vlerën e saj simbolike.

Dhe politikëbërësit evropianë
duhet të jenë të vetëdijshëm se, nëse
mosmarrëveshja afatgjatë midis Gre-
qisë dhe Maqedonisë, (mbi emrin e
kësaj të fundit) nuk zgjidhet para
takimit të ardhshëm të BE në Ball-
kanin Perëndimor në maj, atëherë
kjo do të thotë një humbje e dyfish-
të: ambiciet e Maqedonisë do të jenë
trazuar dhe përpjekjet e Brukselit
për t'u marrë seriozisht në rajon do
të dështojnë.

Rajoni i Ballkanit është vendi ku
Rusia mund të punojë për të desta-
bilizuar BE-në me kosto shumë të
ulët politike për vete, si në aspektin
monetar ashtu edhe në rrezikimin
e një konfrontimi me SHBA. Pra,
varet nga diplomacia evropiane të
bindë Moskën se tensionet në rritje
nuk do të ishin në interesin e saj më
të mirë. A është BE gati për këtë?

Pastaj është edhe Turqia, një
vend, marrëdhëniet e të cilit me BE-
në qëndrojnë në një nivel historik.
Është ende e paqartë se si presiden-
ti i saj, Rexhep Taip Erdogan do të
luajë gurët e tij në Ballkanin Perën-
dimor. Ndërsa Ankaraja është duke
u përpjekur të ndërtojë ndikimin e
saj në mesin e komuniteteve mysli-
mane në Ballkan, Moska po shfrytë-
zon levën e vet mbi të krishterët
ortodoksë. A mundet që Rusia dhe
Turqia të bashkërendojnë politikat
e tyre, ashtu siç kanë tentuar të
bëjnë në Siri?

Nëse BE-ja tregohet e ngadaltë
për t'u zgjuar ndaj këtyre realiteteve
të reja gjeopolitike, strategjia e saj
për Ballkanin Perëndimor do të pë-
sojë disfatë.

Përktheu: Tv Klan

veten, nënën e tij dhe për familjen ku
banonte. Vetë Krishti thotë: "Ati im

punon deri tani dhe Unë punoj"(Joani 5:17).

Por Krishti kërkon t'i japi punës një di-
mension tjetër, atë që njerëzit të mos skl-
lavërohen vetëm nga një punë që ka lidhje
me mbijetesën dhe përfitimin e të mirave të
kësaj jete kalimtare, por ata duhet të bëjnë
edhe një punë tjetër, një punë shpirtërore që
i lidh me Perëndinë. Ai u thotë atyre që kanë
veshë për të dëgjuar: "Mos punoni për ush-
qimin që prishet, por për ushqimin që mbe-
tet në Jetën e Përjetshme, të cilin do t'ua japë
Biri i njeriut, sepse kështu e vulosi Ati
Perëndi"(Joani 6:27) ose "Mos u shqetësoni,
pra duke thënë: Çfarë do të hamë ose çfarë
do të pimë, ose me çfarë do të vishemi? Sepse
janë paganët ata që i kërkojnë të gjitha këto
gjëra; Ati juaj qiellor, pra, e di mirë se ju keni
nevojë për të gjitha këto gjëra. Por, para së
gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe
drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t'iu
shtohen. Mos u brengosni, pra, për të nesër-
men, sepse e nesërmja do të kujdeset vetë
për veten. Secilës ditë i mjafton pikëllimi i
vet"(Mateu 3:31-34).

Puna shpirtërore nuk e përjashton punën
e përditshme që bëjmë për të mbijetuar, as
nuk e justifikon dembelizmin, sepse "kush
nuk punon, as të mos hajë"(2 Selanikasve 3-
10), qorton apostulli i kombeve, Pavli, nxënës
i Krishtit; por puna shpirtërore është puna
më e lartë që mund të bëjë krijesa njerëzore,
madje quhet "shkenca e shkencave". Ajo ësh-
të një punë që bëhet me shqisën e gjashtë,
atë të besimit, e cila e lartëson njeriun në
marrëdhënie me Zotin deri aty sa ai bëhet i
ngjashëm me Të, sepse çlirohet nga lakmia
dhe mëkati që e bëjnë skllav të materies së

përkohshme, dhe fiton sundimin dhe kontrol-
lin mbi krijesën, ashtu siç ishte në fillim para
se të binte mëkat.

Ata që merren me këtë punë shpirtërore,
e cila përfshin lutjen, studimin, meditimin,
pendimin, rrëfimin, kungimin dhe çdo ve-
për të mirë për Zotin si edhe për të afërmin,
do të gjejnë prehje në shpirtrat e tyre,
sepse vetë Zoti do t'i çlodhë, do të qetëso-
hen nga ndjenja e frikës, e agonisë për të
nesërmen dhe nga çdo gjë që trazon jetën e
njerëzve madje dhe puna fizike do t'u le-
htësohet, sepse Zoti do të bashkëpunojë me
ta dhe do t'i përgjigjet lutjes "Bukën tonë
të përditshme na jep sot" (Lutja Zotërore).
Që njeriu të merret me këtë lloj pune
shpirtërore, duhet të gjejë kohën e
nevojshme, prandaj porosia e Zotit është e
qartë: "Puno gjashtë ditë, dhe në to bëj
gjithë punën tënde; por dita e shtatë është
sabat, e shenjtë për Zotin, Perëndinë tënd;
mos bëj asnjë punë atë ditë, as ti, as biri yt,
as shërbëtori yt, as shërbëtorja jote, as kaf-
shët e tua, as i huaji që ndodhet brenda por-
tave të tua" (Eksodi 20:9-10).

Dita e pushimit, që iu dha në fillim popu-
llit besimtar judaik në vitin 1446 para Krish-
tit, në të vërtetë nuk ishte një ditë pasive,
një lloj përgjumje, përkundrazi, ajo ishte një
ditë me aktivitete shpirtërore, e cila bënte
që njeriu ta ngrinte kokën e tij nga poshtë-
lart, nga toka në qiell, të komunikonte me
Perëndinë, Krijuesin e tij. Duke bërë
pushim, ndryshe nga kafshët që nuk kanë
ditë pushimi, njeriu besimtar imiton Zotin, i
Cili, mbasi krijoi qiellin dhe tokën, pushoi:
"Sepse në gjashtë ditë Zoti krijoj qiejt dhe
tokën, detin dhe gjithçka është në to, dhe në
ditën e shtatë ai pushoi; prandaj Zoti e ka
bekuar ditën e sabatit dhe e ka shenjtëruar

atë" (Eksodi 20:11). Në këtë ditë, njeriu mund
të thërriste me gjithë shpirt në tempullin e
Zotit: "Qoftë i bekuar Zoti që i ka falur pushim
popullit të vet sipas premtimeve të veta!"(1
Mbretërve 8:56).Pushimi në ditën e shtatë (sa-
batin) ishte një ligj për judenjtë, që do të
thotë pushim me meritë; por, prapëseprapë,
ata aq më shumë paganët, nuk mund të hy-
nin vetë në pushimin e vërtetë të Zotit, sepse
është e pamundur që njeriu të shpëtojë me
meritë nga puna e tij, sepse gjithë veprat e
tij janë me interesa, dinakëri dhe egoizëm,
të cilat, përpara drejtësisë së Zotit, nuk mer-
itojnë shpërblim me pushim. "Kështu u be-
tova në zemërimin tim: Nuk do të hyjnë në
prehjen time. Askush nuk do hyjë në push-
imin tim" (Psalmi 95:11).

Këtë ditë pushimi, të vërtetë dhe të përjet-
shme me Perëndinë, e arriti Krishti, me
punën e Tij për shpëtimin e të gjithë njerëzve
judej dhe pagan, ashtu siç vetë Ai thotë: "Unë
të kam përlëvduar mbi tokë. Unë e kam kryer
punën që më ke dhënë të bëj"(Joani 4). Puna
që ai përfundoi për shpëtimin e njerëzimit si-
pas vullnetit të Perëndisë, ishte çlirimi i tyre
nga barra e mëkatit me flijimin e Vet trium-
fues në Kryq të premten dhe ringjallja nga
vdekja (që e kishte fuqinë te mëkati), që i dha
njerëzve me ngjalljen e Tij të lavdëruar ditën
e diel. Këtë ditë, pavarësisht që është dita e
parë e javës, ne përsëri pushojmë, edhe pse
nuk kemi punuar me meritë për shpëtimin
tonë, dhe parashijojmë pushimin e përjet-
shëm nga merita e punës së Krishtit. Pran-
daj Ai i fton njerëzit që besojnë tek Ai: "Ejani
tek unë, gjithë ju që jeni të munduar dhe të
rënduar, dhe unë do t'ju çlodh. Merrni mbi
vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë,
sepse jam zemërbutë dhe i përulur nga zem-
ra; dhe do të gjeni çlodhje për shpirtrat
tuaj"(Mateu 11:28-29).

Kjo ditë pushimi është një ditë që na
mbledh për të adhuruar dhe falënderuar Zo-
tin, i Cili na dha pushimin nëpërmjet punës
së Birit të Tij. Kjo ditë na kujton të parashi-
jojmë vërtet atë ditë kur do të pushojmë nga
punët fizike dhe do të prehemi në Zotin, atje
ku nuk ka më as punë, as mundim ashtu siç
thuhet te Zbulesa: "Lum të vdekurit që këtej
e tutje vdesin në Zotin: po thotë Fryma, që
prehen (pushojnë) nga mundimet e tyre; dhe
veprat e tyre i shoqërojnë" (Zbulesa 14:13).
Ose siç thuhet në Shërbesën e Varrimit në
Kishë Orthodhokse: "Bashkë me shenjtorët
prehe, o Krisht, shpirtin e shërbëtorit tënd,
atje ku nuk ka as dhembje, as heleme, as psh-
erëtima, por vetëm jetë të pambaruar..."

Dita e diel, si një ditë pushimi nga tradita
e krishterë, u vendos si ditë zyrtare pushimi
në Perandorinë Romake nga perandori Ko-
standini i Madh në v. 321 dhe vazhdon të jetë
e tillë deri më sot në të gjithë botën. Pavarë-
sisht se ka njerëz që nuk e dinë këtë fakt dhe
domethënien e së dielës, ata përsëri të dielave
ndjejnë një nevojë për pushim, një qetësi dhe
paqe sepse asgjë nuk është rastësi, por ka një
rregull dhe ligj nga Zoti që tha: "Gjashtë ditë
puno dhe të shtatën pusho". Prandaj është
gabim të mos punosh gjashtë ditët e javës,
nga e hëna deri të shtunën, por po ashtu ësh-
të gabim të mos pushosh të dielën, sepse
puna edhe pushimi e tregojnë dhe e bëjnë
njeriun-njeri dhe të ngjashëm me Zotin, i
Cili, mbasi krijoi qiellin dhe tokën, pushoi
dhe na rivendosi në pushimin e tij të dielën,
ditën kur u ngjall Krishti. Prandaj e diela ësh-
të dita më e lumtur e javës, siç thuhet "Kjo
është dita që ka bërë Zoti, le të ngazëllohemi
në të". (Psalmi 118).

* Përgjegjës i Zyrës së Katekizmit në
Kryepiskopatën e KOASH-it - Tiranë
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Disiplina "përkëdhel" Bakajn,
Tirana dënohet për parullën anti-FSHF

Komisioni i Disiplinës ka vendosur dje të dhurojë
absurditetin e radhës, duke dënuar me vetëm dy

ndeshje pezullim futbollistin e Kukësit, Elis Bakaj, për
sjelljen e tij në fund të ndeshjes kundër Partizanit.
Absurditeti në këtë mes qën-
dron në faktin se ndeshjen e
dytë, Bakaj mund ta shlyejë
nëpërmjet pagesës së një gjobe,
që do të thotë se ai do të vuajë
vetëm dënimin fillestar të kar-
tonit të kuq që i dha gjyqtari
Kridens Meta. Kësisoj, lojtari
mund të luajë ndeshjen kundër
Skënderbeut dhe humb vetëm
atë ndaj Laçit. Partizani është
ndëshkuar me 1 milion lekë gjobë për shkak të sjell-
jes së gabuar të tifozërisë. Ndërkohë, vazhdon hak-
marrja ndaj kujtdo që kritikon FSHF-në. Këtë radhë,
e kanë pësuar "Fanatics" të Tiranës, të cilët kanë
shpalosur një parullë "FSHF-Mafia" në ndeshjen
ndaj Bylisit dhe do të mbeten një javë jashtë stadi-
umeve, duke munguar në duelin ndaj Apolonisë.

KE zgjedh dy zëvendëspresidentët

Nuriu dhe Libohova
konfirmohen zëvendës të Dukës

Presidenti korçar falënderon qytetarët e Korçës

Takaj: Ka prapaskena kundër nesh,
na është dëmtuar imazhi

SPORT

Qindra qytetarë ko
rçarë dolën dje në

një tubim masiv kundër
dënimit të mundshëm të
Skënderbeut nga UEFA.
Për këtë situatë në të
cilën gjendet klubi i fut-
bollit Skënderbeu, "news-
port . al" ka kontaktuar
presidentin Ardjan
Takaj. Kreu i korçarëve
nuk ndodhet në Shqipëri,
por në Gjenevë. Megjith-
atë, për herë të parë ai
pranon të flasë rreth
dënimit të mundshëm të

skuadrës së tij, ku thekson
se ka shumë prapaskena në
këtë mes. "Jam shumë i emo-
cionuar, pasi ishte një pjesë-
marrje mbështetëse shumë
e madhe dhe kjo e ka një
logjikë. Jemi prej 8 vitesh
bashkë dhe kjo është gjë e

mirë, pasi korçarët e kanë
mbështetur Skënderbeun
në kohë dhe momente të
vështira. Ne jemi pjesë e për-
bashkët brenda dhe jashtë
vendit. Prapaskena? Nuk dis-
kutohet që ka prapaskena,
por ne po merremi seriozisht

me çështjen pasi unë vetë
jam në Gjenevë, ku kemi
marrë një studio ligjore. Ka,
pasi nuk mund të shpërnda-
hen dokumente ashtu në
media, pa u përfunduar pro-
cedurat ligjore, sepse ka të
bëjë me emrin e ekipit. Pra,

quhet fajtor pa qenë i tillë
dhe dëmtohet imazhi. Si
mund të flitet kështu para
se të merret vendimi? Në
asnjë vend të botës nuk
ndodh kjo. Ne do ta shohim
me prioritet dhe do të
punojmë fort për suksesin
për të mos njollosur emrin
e ekipit. Do ta çojmë këtë
çështje deri në fund dhe
duhet të trajtohemi si eu-
ropianë dhe jo si sh-
qiptarë. Dua të falënderoj
qytetarët e Korçës për
përkrahjen e tyre".

Tubim paqësor në juglindje, mijëra qytetarë protestojnë kundër dënimit të mundshëm të UEFA-s

Tifozët korçarë, në shesh për Skënderbeun
Filo, letër Ceferinit: Mos na vrisni shpresën!

Me mijëra qytetarë
korçarë dhe tifozë
të Skënderbeut

kanë dalë sot në sheshin
para katedrales së qytetit
për një tubim paqësor, në
shenjë proteste dhe kërkese
ndaj UEFA-s për të mos
dënuar skuadrën e këtij qy-
teti. Aktiviteti u organizua
për të treguar solidaritet
ndaj klubit dhe mbështetje
të plotë në një moment kul-
mor, që mund të përcaktojë
të ardhmen e tij. Inspek-
torët e UEFA-s kanë
kërkuar në raportin e tyre
që Skënderbeu të dënohet
me 10 vite pezullim nga ak-
tivitetet ndërkombëtare dhe
me 1 milion euro gjobë. Or-
ganizatorët kanë hartuar
një peticion, i cili do të nën-
shkruhet dhe më pas do t'u
dërgohet ndërkombëtarëve
para se këta të fundit të
marrin një vendim rreth
ngjarjes në fjalë, me
shpresën që ai të ndikojë
disi në masën që pritet të
jepet për klubin.

KLUBI
Në përfundim të kësaj

proteste, klubi i Skënder-
beut i ka falënderuar të
gjithë njerëzit që u

mblodhën para katedrales së
qytetit. Nëpërmjet një posti-
mi në "Facebook", klubi
shprehet se motivohet nga
këta njerëz, për t'i shkuar

kësaj çështje deri në fund.
"Me mijëra qytetarë ko-
rçarë dhe tifozë të Skënder-
beut kanë dalë sot në
sheshin para katedrales së

qytetit për një tubim paqë-
sor, në shenjë proteste dhe
kërkese ndaj UEFA-s për të
mos dënuar skuadrën e
këtij qyteti. Faleminderit
nga zemra të gjithë qyteta-
rëve korçarë dhe tifozëve
bardhekuq për mbësh-
tetjen e treguar karshi klu-
bit në tubimin e organizuar
në Korçë kundër një dëni-
mi të mundshëm të klubit.
Mbështetja juaj na jep forcë
për të luftuar deri në fund
për kauzën tonë të përbash-
kët. Faleminderit!", lexohet
në reagimin e klubit bard-
hekuq, drejtuar tifozëve të
tij.

FILO
Kryebashkiaku i Korçës,

Sotiraq Filo i ka drejtuar një
letër të hapur presidentit të
UEFA-s, Aleksandër Ceferin.
Filo përmend në letër shumë
nga arritjet e qytetit dhe
qytetarëve të saj, pa harruar
të përmendë atë që vetë eki-
pi i Skënderbeut ka dhënë për
futbollin shqiptar. Në këtë
letër, Filo kërkon nga UEFA
që të vlerësohen arritjet e
Skënderbeut dhe të mos mer-
ren vendime që mund ta dëm-
tojnë këtë ekip, duke ju lutur
publikisht që mos "të vritet"
shpresa dhe besimi që një pop-
ull ka ngritur mbi futbollin.

PROTESTA
Inspektorët e UEFA-s kanë kërkuar në raportin e tyre
që Skënderbeu të dënohet me 10 vite pezullim nga
aktivitetet ndërkombëtare dhe me 1 milion euro gjobë.
Organizatorët kanë hartuar një peticion, i cili do të
nënshkruhet dhe më pas do t'u dërgohet
ndërkombëtarëve para se këta të fundit të marrin një
vendim rreth ngjarjes në fjalë, me shpresën që ai të
ndikojë disi në masën që pritet të jepet për klubin.

Pas Asamblesë Zgjed
hore të datës 7 shkurt,

ku u zgjodhën edhe orga-
net e reja drejtuese të fut-
bollit shqiptar, dje nën
drejtimin e presidentit të
FSHF-së, Armand Duka
është zhvilluar mbledhja
e parë zyrtare e Komitetit
Ekzekutiv. Sipas proce-
durës, komiteti përcaktoi
dhe miratoi fillimisht dy
zëvendëspresidentët, res-
pektivisht Edvin Libo-
hovën dhe Lutfi Nuriun
dhe më pas u ndanë edhe
komisionet përkatëse që
do të mbulojnë gjithsecili
prej anëtarëve. Mbledhja
e ditës së djeshme të KE-
së u parapri nga një me-
sazh i hapur i presidentit
të FSHF-së, Armand
Duka, drejtuar anëtarëve
të KE-së për objektivat,
nismat dhe përgjegjësitë
që dalin përpara në këtë

mandat të ri 4-vjeçar. Në pra-
ni edhe të mediave, presi-
denti Duka kërkoi an-

gazhimin maksimal përpara
anëtarëve të KE-së për të
gjitha prioritetet strategjike

të futbollit shqiptar në 4
vitet e ardhshme. Në
mbledhjen e djeshme, së
bashku me sekretarin e
përgjithshëm, Ilir Shulku
ishin prezentë edhe të
gjithë anëtarët e KE-së:
Abdyl Kuriu, Arben Der-
vishaj, Bardhyl Jera,
Bardhyl Minxhozi, Ed-
mond Spahiu, Edvin Libo-
hova, Enkelejd Alibeaj,
Lutfi Nuriu, Tahir Kastra-
ti dhe Vasil Bicaj.

CHAMPIONS

FAZA 1/8

TË MARTËN

Bajern Mynih - Beshiktash 5-0

Çelsi - Barcelona 1-1

TË MËRKURËN

Sevilja - Man.Junajtid 0-0

Shakhtar Donjeck - Roma 2-1
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GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të jeni me miq dashamirës dhe përkrahës,
me të cilët do të vendosni të organizoni një
udhëtim të bukur. Mes artit dhe natyrës, të bash-
këpunues është edhe më e lehtë. Shpenzime
të paparashikuara në punë: kompjuteri dhe print-
eri kanë nevojë për ndërhyrjen e një tekniku.

Hëna është dembele sot përkundër Plutonit
që ju ka në vëmendje. Partnerin do ta keni
shumë të dashur, por sot edhe kujdesin që
do t'ju tregojë do t'ju bezdisë. Qëndrueshmëria
fizike dhe gjallëria mendore, vitaliteti varen
edhe nga ajo që hani: kujdesuni për dietën.

Miqtë tuaj qiellorë janë Jupiteri dhe Urani, të
cilët megjithatë, mes tyre, grinden. Në majat
e tyre Neptuni dhe Mërkuri ju krijojnë ndër-
likime. Duke e pasur të vështirë të kuptoni se
kush jeni dhe çfarë doni në të vërtetë, e keni
të vështirë të mbani në kontroll emocionet.

Dielli dhe Neptuni po ju përkëdhelin, të
mbështetur së tepërmi nga Hëna, e cila i
jep qëndrueshmëri ëndrrave tuaja. Zgjo-
huni, është ende ditë pune dhe detyrat po
ju thërrasin! Për t'ia kaluar mirë duhet të
prisni edhe pak.

Të ndikuar nga tërheqja e Hënës, keni
shumë dëshira, por të gjitha duken se nuk
mund të arrihen në një kohë të shkurtër
dhe juve nuk ju pëlqen të prisni. Puna ësh-
të e lodhshme, por ngushëlluese. Duke
mos u ndalur së kërkuara, në horizont do
t'ju shfaqet një dritëz.

Hëna miqësore në bashkëpunim me Pluto-
nin, krijojnë situatën ideale për të bërë paqe
me partnerin, nëse do të ishte e nevojshme,
dhe të t'i ktheni përsëri buzëqeshjen njëri-
tjetrin. Mërkuri dhe Neptuni kundra, ndërkaq,
kërkojnë sqarime: është thelbësore të për-
balleni me të vërtetën.

Urani dhe Plutoni, po ju shqetësojnë dhe
nuk keni çfarë t'i bëni! Planetët e tjera rua-
jnë paanshmërinë, por duke ju dhënë
mbrojte në angazhimet e juaj. Pozicioni i
Diellit, Merkurit dhe Neptunit do të ndikojnë
pozitivisht në shëndetin e juaj.

Me fëmijët adoleshentë nuk ka nevojë të
mbani për fjalime të gjata, ata ju kuptojnë
menjëherë dhenë ditët e sotme edhe ju bin-
den: po rriten me të vërtetë! Lexoni libra të
mirë dhe do të keni shumë ide për të men-
duar: talenti krijues ka nevojë për ushqim.

Është dita ideale për ata që kanë dëshirë
të bëjnë punime: në shtëpi keni me të
vërtetë shumë punë për të bërë. Mjetet dhe
materialet do të jenë të kushtueshme, por
do t'ia vlejnë. Edhe në zyrë atmosfera ësh-
të e qetë, të gjithë mendojnë për punën e
tyre pa ndërhyrë në atë të të tjerëve.

Brenda vetes keni forcën e dashurisë. Të
qëndrueshëm dhe mendimtar, do të jeni të
aftë për të shprehur veten dhe të projektoni
drejt së ardhmes. Do të flisni me butësi
dhe delikatesë, gjuha që përdorni është
një gjuhë romantike që vjen nga zemra.

Do të keni tensione të vogla në familje. Do
të ngushëlloheni duke blerë disa gjëra të
vogla, jo ndonjë gjë kushedi se çfarë po
thjesht libra të vjetër dhe gjërat kulturore
për t'i koleksionuar. Do të bëni shumë
shpenzime ushqimore sot, duke u treguar
të kujdesshëm për atë që blini: shëndeti
fillon që nga tryeza.

Do të jetë ditë e bashkëbisedimesh dhe
hapje zemre. Nëse një histori është ende
në ekuilibër midis miqësisë dhe dashurisë,
duhet të jeni ju ata që duhet të vendosni për
rrjedhën e mëtejshme të gjerave. Beqarët
do të t'u përkushtohen romancave artistike.

BRICJAPI
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