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Opinioni

Ditës

i

P

ara disa ditësh, presidenti i
Parlamentit Evropian, Antonio
Tajani deklaroi se nuk do të ishte më
kandidat për kryeministër në Itali,
pasi kishte pranuar ... Vijon në faqen 20

Nga JORGJI KOTE
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Opinioni
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Ditës

N

ë disa gazeta e emisione televizive, ﬂitet me keqardhje dhe
“vlera” të pakontestueshme të
Musine Kokalarit. Përdoren epitete
për “bukurinë” ...
Vijon në faqen 21

Nga FITIM ÇAUSHI

Mos fyeni
heroinat!

TOKAT E ZENA NGA NDERTIMET PA LEJE, PERFITUESIT NGA FONDI 308 MLN LEKE

Kryeministri: Kjo histori nuk mbyllet lehtë

Lobimi me rusët,
Rama: Lul rrëfehu
në prokurori,
nuk e mbulon dot

ATP: LISTA E RE ME 250
PRONARE QE KOMPENSOHEN

Agjencia e Trajtimit të Pronave: Kush është përzgjedhur, do të
përfitojë 70 për qind të shumës së përgjithshme të pronës që ka
THIRRJE PARTNEREVE

Kokaina në Durrës,
Donald Lu: Çekaj
‘peshk i madh’, të
vihet në pranga
Në faqen 4

SKANDALI

Alarmi në QSUT,
trinitrina mungon prej
një viti, Spahia:
Mjekët kanë frikë

Reagon kreu i PD: PS ka lidhje të
errëta me kompaninë “Gunvor”
Nga DARINA TANUSHI & VALENTINA MADANI

Kryeministri Edi Rama i sugjeroi kryetarit të PD-së,
Lulzim Basha, të shkojë në prokurori e të rrëfehet në lidhje
me akuzat e revistës amerikane, se pas lobimit për Partinë
Demokratike në SHBA deri te presidenti ...

Dosjet e diktaturës,
Flet Albert Zekaj: Kishim probleme me qiranë e shtëpisë, i kërkova paratë, por më tha s’kam ja dokumentet që
deklasifikohen dhe
mund t’i kontrolloni
Në faqet 2-3

ÇILJETA “BRAKTIS” VENDIN
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Në faqen 11

ARKIVI QENDROR
(Në foto) Zonë informale

Në faqet 8-10

“Pse e vrava dhe groposa shokun e ngushtë”

Babai i viktimës, Mystehak Beqiraj: U njohën në një burg në Belgjikë
Treshe në shtrat dhe as plot 8 muajsh, policia
Prokuroria e Fierit
Pdhezbardhur
misterin
në jetë, Egla Harxhi: kanë
e zhdukjes së Kreshnik
trupi i pajetë i të
Çfarë ka ndryshuar Beqirajt,
cilit u gjet dy ditë më parë
i
groposur
në fshatin Daulpages
las të këtij rrethi. 36-vjeçari
pas lindjes së djalit
është vrarë me çekiç nga
Suplement

shoku i tij i ngushtë, Albert

Zekaj nga fshati Kalldrun i
Malësisë së Madhe. Burime
zyrtare nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të Fierit dje
bënë me dije se zbardhja e
ngjarjes së ndodhur më 22
qershor të vitit që shkoi u
bë e mundur pas një pune
të ...
Në faqet 6-7

Në faqen 12

PADIA

Krimet e Rënda heqin
dorë nga çështja
“Balla-Berisha”, ia
kalojnë Tiranës
Në faqen 5
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LOBIMI I PD
AKUZAT
"Rama ka mirëpritur ndikimin rus për shkëmbim territori mes Shqipërisë dhe Serbisë"

Lobimi i PD, Basha: Rama, lidhje të
errëta me kompaninë ruse "Gunvor"
"Rreziku rus vjen nga kryeministri shqiptar"
DOSJA
"Rama duhet të
sqarojë publikisht se
kush ia solli, çfarë ka
biseduar dhe çfarë i ka
premtuar kompanisë
'Gunvor', me të cilën
është takuar të paktën
një herë në zyrën e tij
në Tiranë. Ai duhet të
sqarojë gjithashtu se
pse mbështet tezën e
përkrahur edhe nga
Rusia për shkëmbim
territori midis
Shqipërisë dhe
Serbisë".

Valentina Madani

N

jë shkrim i botuar në
revistën amerikane
"Mother Jones" pak
ditë më parë ngriti dyshime
se pas një pjese të pagesave
të bëra nga kompania "Biniatta Trade LP", me bazë në
Skoci, qëndrojnë biznesmenë rusë. Por kjo hidhet
poshtë nga demokratët. PD
shprehet se akuzat ngrihen
për të tërhequr vëmendjen
nga ngarkesa me kokainë
që u kap në Maminas më 27
shkurt 2018. Z.Basha i quan
qesharake akuzat në fjalë,
ndërsa bën të ditur që PD
nuk ka shkelur asnjë ligj
dhe nuk ka asnjë lidhje
direkte dhe indirekte me asnjë individ, organizatë, kompani apo interes rus.
Kryeministri Rama kërkoi
dje hetim të thellë, duke
theksuar se kjo nuk mund
të mbyllet pa u zbardhur deri
në fund, nëse ka apo jo interferenca forcash të huaja
për ta përdorur opozitën shqiptare në funksion të cenimit të imazhit të Shqipërisë.
Në kundërpërgjigje, Basha
shprehet se akuzat e Ramës
janë në vazhdën e qëndrimeve anti-Trump dhe antiadministratës 'Trump'. Sipas
Bashës, nëse ka rrezik rus
në Shqipëri, ai është Rama.
"Ramën e akuzova publikisht për lidhje të errëta me
kompaninë ruse 'Gunvor',
por ai nuk u përgjigj, duke
gatuar një tjetër 'sallatë
ruse', si ajo e 'Mother Jones',
për të fshehur të vërtetat.
Nëse ka rrezik rus në Shqipëri, ai vjen përmes Ramës
kryeministër. Jo vetëm
sepse si njeri i zhytur në
krim, ai është lehtësisht i
shantazhueshëm nga kushdo, por sepse ai konkretisht
ka mirëpritur ndikimin rus.
Rama duhet të sqarojë publikisht se kush ia solli, çfarë
ka biseduar dhe çfarë i ka
premtuar kompanisë 'Gunvor', me të cilën është takuar
të paktën një herë në zyrën
e tij në Tiranë. Ai duhet të
sqarojë gjithashtu, se pse
mbështet tezën e përkrahur

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

S

Gjatë një seance parlamentare


EMERGJENCA
"Me cinizëm dhe përgjegjësi kriminale për këtë situatë,
qeveria dhe ministri Gjiknuri e kryeministri Rama e
kanë refuzuar shpalljen e emergjencës civile. Vetë
prania e FA dhe detyrat që ato kanë për të evakuuar
banorët, për t'u çuar ilaçe, ushqime dhe ujë tregon se
kjo zonë është me emergjencë civile", tha z.Basha nga
Shkodra, ku vizitoi familjet e përmbytura.

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së thirret në prokurori

ekretari i përgjithshëm
i PD-së, Arben Ristani
u thirr dje në Prokurorinë
e Tiranës për t'u pyetur për
kontratat e lobimit të PDsë në Uashington. Mësohet se ka qenë Ristani, ai i
cili ka firmosur kontratat
me dy kompanitë lobuese.
Pas daljes nga prokuroria, në një prononcim për
mediat, Ristani u shpreh
se shkoi në prokurori pas
urdhrit të Taulant Ballës.
Një tymnajë për të shmangur vëmendjen nga problematika serioze që ka
vendi me drogën. Kështu e
cilësoi valën e akuzave
ndaj PD, Arben Ristani,
për sponsorizim rus të PD.
"Shkova në prokurori pas
urdhrit të Taulant Ballës.
Dëshmova mbi pagesat e
PD-së për lobim. Prokurorët morën indicie nga kontratat e publikuara në
SHBA. PD ka zbatuar me
përpikmëri kontratat. E
gjitha kjo është një tymna-

jë e atyre që vërtet janë nën
influencat e të majtave, qoftë
të lindjes, apo edhe vende të
tjera. E gjitha është për të
shmangur interesin e ditës
që vjen në raport me faktin
se Shqipëria është kthyer në

një vend që shpër ndan
drogë në të gjithë Europën.
E vetmja e vërtetë është kjo:
një kontratë e rregullt lobimi, me një pagesë të rregullt
sipas ligjeve të shtetit shqiptar", - theksoi z.Ristani.

Në rrugë jo zyrtare, mësohet se Arben Ristani ka
përsëritur në prokurori se
i qëndron versionit zyrtar
të partisë. Pasi la prokurorinë, në prononcimin për
median nga zyra e tij,
Ristani tregoi çfarë u tha
prokurorëve. "Për shkak të
kontratës është bërë një
pagesë që është e ligjshme,
ka kaluar përmes bankës,
është deklaruar në KQZ dhe
atje ku ka qenë e nevojshme",
tha Ristani. Që prej nëntorit, edhe vetë Partia
Demokratike shprehet se i
ka kërkuar prokurorisë
verifikimin e situatës,
ndërkohë këto ditë ajo ka
bërë edhe deklarimin vjetor
të financave të saj në KQZ.

edhe nga Rusia për shkëmbim territori midis Shqipërisë dhe Serbisë. Rama
duhet të sqarojë gjithashtu
aferën me kompaninë turke
që do të ndërtojë aeroportin
e Vlorës, kompani e cila ka
kontratë me kompani shtetërore ruse për ndërtim
centralesh bërthamore",
theksoi kreu i PD-së. Basha
nënvizon se PD-ja i ka

kërkuar prokurorisë të
kryejë çdo verifikim për kontratat e lobimit të PD. "Për
kontratat e lobimit të PD ne
i kemi kërkuar prokurorisë
shqiptare të kryejë çdo verifikim dhe i kemi dhënë
prokurorisë të gjitha dokument. Për të ruajtur të njëjtin standard dhe për t'i shërbyer drejtësisë, ftoj publikisht prokurorinë shqiptare

të fillojë hetimin e burimit
dhe mënyrës si Edi Rama, në
konspiracion me të tjerë, shkeli ligjet amerikane duke
futur para të huaja në fushatën presidenciale Obama.
Për këtë çështje ka një vendim të for mës së prerë të
drejtësisë amerikane, që ka
vërtetuar
faktin
dhe
krimin, prandaj prokuroria
shqiptare e ka të lehtë ta he-

tojë këtë çështje", deklaroi
z.Basha. Për kreun e PD-së,
fushata e sulmeve përmes
mercenarëve me pagesë ka
për qëllim largimin e vëmendjes së opinionit publik
nga droga dhe krimi. "Rama
ka disa javë që po përpiqet
të pushojë hetimet për
Saimir Tahirin. Prandaj, fushata e sulmeve përmes mercenarëve me pagesë ka për

Hetim "financimeve ruse", Ristani:
Tymnajë për të ikur nga droga

Sekretari i përgjithshëm
i PD-së, Arben Ristani

LOBIMI

Strazimiri: Gruas së
Bilalit i gjetën 'nën
fustan' 'Gunvor'-in
Deputeti i PD-së, Gent
Strazimiri, reagoi dje ndaj
deklaratave të kryeministrit
Edi Rama në lidhje me
akuzat për lobimin e
rusëve në zgjedhje. Me
anë të një postimi në rrjetin
social "Twitter", Strazimiri
shkruan se gruas së Bilalit
i kanë gjetur "nën fustan"
‘Gunvor’-in. "Gruas" së
Bilalit i kanë gjetur 'nën
fustan' 'Gunvor'-in dhe do të
na bëjë të besojmë se 'nuk
është ashtu siç duket'",
shkruan deputeti i PD-së,
Gent Strazimiri. Për
demokratët, fushata e
sulmeve përmes
mercenarëve me pagesë
ka për qëllim largimin e
vëmendjes së opinionit
publik nga droga dhe krimi.
qëllim largimin e vëmendjes
së opinionit publik nga droga dhe krimi. Çështjet e
drogës si 'Xibraka', 'Maminasi', 'Saimir Tahiri' janë çështje me rëndësi kombëtare, të
cilat nuk duhet lejuar që të
mbulohen me mjegullën e
propagandës qeveritare,
sepse rreziku kryesor për
destabilizimin e Shqipërisë
është droga dhe krimi", u
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Kryeministri reagon për herë të parë: Është një mishmash korruptiv

Lobimi me rusët, Edi Rama: Lulzim,
rrëfehu në prokurori, nuk e mbulon dot
"Kjo histori nuk mund të mbyllet pa u zbardhur"
Darina Tanushi

K

ERJON BRAÇE
"Lul! Deklarimin në emrin tënd dhe të partisë që ke
përdorur e ka bërë Nicolas Muzin, partneri yt, që ti nuk
e përmend kurrë. Nëse ai ka gënjyer, duhet ta padisësh!
Menjëherë madje, se po të bën gropën. Boll e fshehe.
Por nëse ai ka thënë të vërtetën, boll e tregove si
'njeriun e Trump', kur në fakt ai ishte njeriu i Ted Cruz
kundër Donald Trump", i tha dje Braçe, Bashës.





Eksperti i OSBE-ODIHR: Të gatshëm t'ju ndihmojmë

Reforma zgjedhore, dëgjesë në Kuvend:
Depolitizim dhe trajnim i komisionerëve
K

omisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore zhvilloi
dje një seancë dëgjimore me tri organizata të shoqërisë
civile, Akademinë për Studime Politike, Koalicionin për
Zgjedhje të Lira dhe Demokraci të Qëndrueshme dhe Institutin e Studimeve Politike. Në seancën e drejtuar nga bashkëkryetari demokrat Oerd Bylykbashi, ishte i pranishëm
edhe një delegacion i OSBE-ODIHR. Gjatë fjalës në komision, deputeti i PD-së, Bylykbashi tha: "Ligji është i pamjaftueshëm për të përballur vullnetin ose mungesën e vullnetit politik. Për rrjedhojë, jemi në këtë fazë të re të reformës zgjedhore, jam i sigurt se kontributi juaj do të jetë
përsëri shumë i rëndësishëm dhe thelbësor në arritjen e
zgjidhjeve konsensuale". Nga ana e tij, eksperti për zgjedhjet pranë ODIHR u shpreh: "Ekspertiza jonë mund të jetë
verbale ose me shkrim, sidomos sa u përket rishikimeve të
kuadrit ligjor, mund të jepen në mënyrë formale ose jo.
Sikurse mund të ndihmojmë me ndarje praktikash nga
vende të tjera në fushat përkatëse. Jemi të gatshëm dhe të
angazhuar për të marrë pjesë në këtë moment pune të reformës, në një proces, autor i të cilit jeni ju, në një proces
gjithëpërfshirës dhe transparent". Politologu Afrim Krasniqi nga Instituti i Studimeve Politike e vuri theksin tek
domosdoshmëria për të ndërhyrë në ligjin e partive. Evis
Fico tha se, "rekomandimi konkret është ngritja e një qendre trajnimi për të gjithë komisionerët që do monitorojnë
zgjedhjet. Kjo duhet të ngrihet pranë KQZ". Deputeti
Dashamir Shehi kërkoi ndihmën e OSBE-ODIHR. "Të ndryshojmë mënyrën si votohet, që të mos vjedhin votat. Të
ndryshojmë sistemin që të mos na prodhojë kriminelë në
Kuvend dhe mospërfaqësime", tha Shehi.

ryeministri
Edi
Rama i sugjeroi kry
etarit të PD-së, Lulzim Basha, të shkojë në
prokurori e të rrëfehet në
lidhje me akuzat e revistës
amerikane, se pas lobimit
për Partinë Demokratike në
SHBA deri te presidenti
Donald Trump qëndron Rusia. Në reagimin e tij të parë,
pas disa ditësh që është
rihapur kjo çështje në Shqipëri, kryeministri Rama u
shpreh dje përmes një postimi në rrjetin social "Facebook". "Që është një mishmash fundekrye korruptiv
xhepash të errët, kjo nuk diskutohet, sepse vetë mishmashi provohet edhe nga dy
prononcime krejt të kundërta, në harkun e 3 muajve nga
i zoti i mishmashit. Që është një mishmash në shkelje
të hapur me pasoja penale të
disa ligjeve të vendit, as kjo
nuk diskutohet dhe për këtë
mjafton të dëgjosh qoftë
edhe vetëm këto dy prononcime krejt kontradiktore shkroi Rama. - Që është e
habitshme që të gjenden
disa rusë bujarë (dhe jo
vetëm rusë) që të nxjerrin
nga xhepat e tyre gjysmë
milion dollarë për një parti
shqiptare, as kjo nuk diskutohet që e bën mishmashin
edhe më skandaloz, ligjërisht e politikisht!" vijoi
kryeministri. "Por - theksoi
ai - që kjo histori s'mund të
mbyllet pa u zbardhur deri
në fund, nëse ka apo jo, interferenca malinje forcash
të huaja për ta përdorur
opozitën shqiptare në funksion të cenimit të imazhit të
Shqipërisë (drogë, drogë,
drogë, krim, krim, krim), me
qëllim pengimin e procesit të
integrimit europian dhe destabilizimin e vendit, kjo
është absolutisht e padiskutueshme!". Rama theksoi se,
"Shqipëria nuk mund të merret dot peng nga askush dhe
shqiptarët pa dallim partie
nuk e meritojnë këtë mishmash papërgjegjshmërie politike, ligjore dhe kombëtare".
Në një tjetër koment të tij pas
reagimit të kryetarit të PDsë, Rama iu drejtua: "Lulëzim, boll me retë në pantallona, shko vetë në prokurori e
rrëfehu para organit të
akuzës se jorgani i kundërakuzave nuk të mbulon dot
më!". Tri ditë më parë gazeta
amerikane "Mother Jones"
pas një investigimi zbuloi
ndërhyrjen e Rusisë në
zgjedhjet e Shqipërisë dhe fi-

Kryeministri Edi Rama

TAULANT BALLA
"Lajm i mirë që prokuroria është vënë në lëvizje, por presim të thërrasë Lulzim Bashën,
sepse të mjaftohesh me Arben Ristanin është si t'i kërkosh kamarierit të dehur llogari
për pijet e futura kontrabandë në lokal. Kjo është një çështje që mban brenda një
skandal të rëndë. Lulzim Basha duhet të japë shpjegime të qarta, pasi kjo nuk është më
një çështje që i përket vetëm drejtësisë në aspektin financiar, por cenon drejtpërsëdrejti
sigurinë kombëtare", tha dje kreu i grupit të PS-së.

Deputeti i PS-së: Basha të tregojë lidhjet me "Biniatta Trade LP"

Ulsi Manja: Hetimi gjithëpërfshirës në
bashkëpunim me FBI është emergjent
K

ryetari i Komisionit të
Ligjeve, Ulsi Manja i
kërkoi dje kryetarit të PDsë, Lulzim Basha të tregojë
lidhjet me "Biniatta Trade
LP" dhe të përgjigjet para
ligjit në Shqipëri, por edhe
në SHBA, po të jetë nevoja.
"Faktet e reja të nxjerra në
dritë nga investigimi i revistës amerikane 'Mother
Jones' për financim të lobimit të Partisë Demokratike nga biznesmenë rusë
dhe të ripublikuara nga
'New York Times' janë arsye për një shqetësim të
madh, jo më thjesht politik apo me sfond kriminal
financiar, por edhe kombëtar! Kjo histori nuk
mund të kalojë me nga një
deklaratë 'fletë-rrufe' të
ditës së Partisë Demokratike, pasi ne kërkojmë
shpjegime publike nga Lulzim Basha", u shpreh dje
Manja, në një dalje për mediat. Manja i quajti
përgjigje të paplota, ato që
ka dhënë Basha në lidhje

me këtë histori dhe tha se
asnjë shqiptar apo demokrat
nuk kënaqet me këto përgjigje. "Prandaj Lulzim mos
i fshih, po duku, dil e jep
përgjigje, sepse sot të takon
të përgjigjesh para opinionit
publik. Nesër, të siguroj, për
këtë histori do të përgjigjesh
para ligjit, këtu dhe rrezik
edhe në Amerikë, po këtu
njëherë nuk ke ku shkon pa
dhënë njëpër një përgjigje
para ligjit!", u shpreh Manja. PS i kërkon PD-së dhe
Bashës të japë përgjigje nëse
kishte pagesa të tjera përveç
tyre, kontrata të tjera sponsorizimi që mbeten ende të

fshehura, kush janë njerëzit që kontaktuan me biznesmenët rusë në emër të
PD-së, a ishte vetë Basha që
negocioi me ta e të tjera pyetje si këto. "Lulzim Basha
ka luajtur një lojë shumë të
rrezikshme dhe të papërgjegjshme, që ka vetëm
një fund të mundshëm:
bankën e të akuzuarit për
disa krime të parashikuara
nga Kodi ynë Penal. Se sa
krime, këtë duhet ta provojë prokuroria, po pastrim parash dhe financim
i paligjshëm i partisë politike, pa diskutim njëherë.
Pastaj, bashkëpunimin
kundër interesave të atdheut me faktorë të jashtëm antikombëtarë nuk
kam dëshirë as ta nxjerr
nga goja, po era e zullumit të çon deri aty për fat
të keq!", tha Manja. Sipas
tij, "një hetim gjithëpërfshirës dhe në bashkë punim me FBI-në dhe autoritetet britanike është
emergjent".

nancimin nga kompani ruse
të lobimit të Lulzim Bashës
në SHBA pranë republikanëve dhe Donald Trumpit.
Pas sulmeve nga PD, dje prestigjiozja amerikane ka reaguar sërish duke sjellë fak-

tet që sipas saj, janë të pakontestueshme. "Mother Jones"
tregon se si Basha ra në kontakt me kompaninë ruse për
të paguar lobistin Nick
Muzin, i cili do ta reklamonte në Uashington. Ka qenë

kryetari i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla, i
cili denoncoi këtë çështje në
media dhe më pas prej tri
ditësh edhe përfaqësues të
tjerë të PS-së kanë kërkuar
zbardhjen e rastit.
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"Thirrje partnerëve, gjeni dhe dorëzoni biznesmenin, përgëzoj prokurorët që kërkuan arrestimin e tij"
Ina Allkanjari

A

rbri Çekaj është një
peshk i madh. Ko
mpania e tij importoi
një ngarkesë bananesh që
për mbante sasinë më të
madhe të kokainës në historinë e Shqipërisë". Kështu
është shprehur ambasadori
amerikan Donald Lu, lidhur
me reagimin e pronarit të
kompanisë 'Arbri Garden',
pas sekuestrimit të 613 kg
kokainë në një nga kontejnerët e tij në Durrës. Biznesmeni Çekaj, i cili është
shpallur në kërkim nga policia shqiptare pasi dyshohet
të jetë i përfshirë në
trafikun e lëndëve narkotike,
më herët nëpër mjet një
lidhjeje telefonike me
News24, kontaktoi nga gjermania duke u shprehur se
shumë shpejt do të vijë në
Shqipëri pasi nuk ka lidhje
me drogën e sekuestruar në
një nga kontejnerët e kompanisë së tij. Ai theksoi se
kjo ngjarje po bëhet një
supërshoë televiziv, politik
dhe e gjitha kjo për 'peshqit'.
"Unë nuk jam as bretkosë e
jo më peshk, sepse s'kam
fare lidhje me peshq e peshkaqenë", është shprehur Arbër Çekaj. Ndërkohë ambasadori Donal Lu në një prononcim për News24, është
shprehur se Çekaj nga çdo
këndvështrim është 'peshk'
i madh dhe i ka bërë thirrje
partnerëve ta arrestojnë dhe
ta sjellin para drejtësisë.
"Nga çdo këndvështrim, Arbri Çekaj është një peshk i
madh. Kompania e tij importoi një ngarkesë bananesh që
për mbante sasinë më të
madhe të kokainës në historinë e Shqipërisë. Ai është hetuar më parë për
trafikim kokaine nga
prokurorët shqiptarë. Ne
përgëzojmë
punën
e
prokurorëve të Krimeve të
Rënda që kërkuan urdhër arrestin për zotin Çekaj. Shqipëria ka një histori të
gjatë arrestimesh të ngjalave dhe injorimi të peshqve
të mëdhenj. Kjo gjë merr
fund sot. Ne i bëjmë thirrje
partnerëve ndërkombëtarë
të Shqipërisë që të gjejnë
zotin Çekaj dhe ta dorëzojnë
atë përpara drejtësisë"- tha
Donald Lu.

Kokaina në Durrës, Donald Lu: Arbër Çekaj
'peshk i madh', të vihet në pranga
"Kompania e tij importoi sasinë rekord të drogës"

Arbër Çekaj

Unë nuk jam as bretkosë e
jo më peshk, sepse s'kam fare
lidhje me peshq e peshkaqenë. Por, ju lutem
shumë, ju shqiptarët e mirë,
që keni vuajtur nga korrupsioni i palëve politike që mos
ta hanë këtë për peshk se
s'ka fare lidhje me peshq.
Policia mund ta bënte fare
mirë një verifikim se e kujt
ishte droga. Të priste nëse
do e hapnim ne kontejnerin
dhe do shkaktonim apo do
shkonte në një vend të caktuar ai. Do dilte nëse ishte
për Shqipërinë apo jo apo për
vende të tjera dhe do dilte se

kush ishin trafikantët ose
punëtorët e tyre. Policia
duke ditur se droga nuk është për "Arbri-Garden' dhe
reagoi në ato moment
thjesht për show, pasi për fat
të keq kjo është Shqipëria
jonë"- u shpreh Arbri Çekaj.
Më tej ai theksoi se do japë
versionin e tij, pasi ka
shumë spekulime në media
lidhur me këtë ngjarje. "Jam
në një situatë të pafavorshme që nuk ka lidhje me
familjen time e as me personalitetin tim. Jam biznesmen
modest. Ka shumë spekulime në media. Desha të

DONALD LU
"Nga çdo këndvështrim, Arbër Çekaj është një
‘peshk i madh’. Kompania e tij importoi një
ngarkesë bananesh që përmbante sasinë më
të madhe të kokainës në historinë e
Shqipërisë. Ai është hetuar më parë për
trafikim kokaine nga prokurorët shqiptarë. Ne
përgëzojmë punën e prokurorëve të Krimeve të
Rënda që kërkuan urdhër arrestin për zotin
Çekaj", tha ambasadori amerikan Donald Lu.
jap versionin tim. Që nga viti
2012 jam regjistruar pranë
QKR Tiranë, kompania ime
shumë modeste që sot u bë
shumë e njohur. Kompania
merr mallra kudo. Unë nuk
kam lidhje me drogën e gjetur apo gjëra të tjera",-deklaroi Çekaj.

MEGAOPERACIONI
ANTIDROGË

Pas sekuestrimit të sasisë
më të madhe të kokainës,
drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu
deklaroi se operacioni i koduar "Last Snow" u finalizua
me sukses në bashkëpunim

me Prokurorinë e Krimeve
të Rënda dhe Drejtorinë e
Hetimit Doganor, mbi bazën
e informacioneve të siguruara më herët dhe analizës së
riskut.
Si rezultat i këtij operacioni u bë i mundur kapja dhe
sekuestrimi i një sasie rekord prej 613 kg 350 gr lënde
narkotike e dyshuar kokainë, me vlerë tregu mbi
180 milion euro. Mësohet se
hetimet kanë dokumentuar
se lënda narkotike ishte nisur me kontenier nga Kolumbia duke kaluar transit
përmes Italisë, në Maltë e

613 kg kokainë, reagon Petrit Vasili:
Prokuroria të hetojë kush e lejoi Arbër
Çekajn të largohet nga Shqipëria

REAGIMI I ARBËR
ÇEKAJ

Pronari i kompanisë 'Arbri Garden', Arbër Çekaj, u
shpall në kërkim nga policia
shqiptare, pas sekuestrimit
të 613 kg kokainë në një nga
kontejnerët e kompanisë së
tij, në Durrës. Në një lidhje
telefonike për News24,
Çekaj kontaktoi nga Gjermania pak ditë pasi lajmi u bë
masiv, duke u shprehur se
nuk ka lidhje me kokainën
e kapur. "Do vij shumë shpejt, sapo të më thotë avokati
dhe do vij në Shqipëri. Do
arrestohem patjetër, pasi
kështu është sistemi jonë, i
gabuar. Por s'mund ta zgjidh
unë. Por këtu po bëhet një
supërshow televiziv, politik.
Edhe të gjitha për 'peshqit'.

Ambasadori amerikan Donald Lu

ARBËR ÇEKAJ
"Do vij shumë shpejt, sapo të më thotë avokati
dhe do vij në Shqipëri. Do arrestohem patjetër,
pasi kështu është sistemi ynë, i gabuar. Por
s'mund ta zgjidh unë. Por këtu po bëhet një
supershow televiziv, politik. Edhe të gjitha për
'peshqit'. Unë nuk jam as bretkosë e jo më peshk,
sepse s'kam fare lidhje me ‘peshq e
peshkaqenë’”, - është shprehur më herët pronari
i kompanisë 'Arbri Garden', Arbër Çekaj.

më pas me anije ka mbërritur në Portin e Durrësit në
Shqipëri, më 19 shkurt të
këtij viti. Sipas policisë, kokaina ishte e fshehur në kontenier me dysheme të dyfishtë, të ngarkuar me banane. Operacioni ka nisur
gjatë mbrëmjes së datës 27
shkurt 2018, në portin e Durrësit, në momentin që
ngarkesa e ligjshme me banane u mor në dorëzim nga
firma porositëse "Arbri Garden" shpk, me pronar shtetasin Arbër Çekajn. Po të
njëjtat burime thanë se lënda narkotike ishte e paketuar në 528 pako, të mbështjella me letër natriban me kode
të vendosura nga trafikantët. Sipas bluve, kontejneri i mbërritur në portin e
Durrësit, u mbajt nën vëzhgim të pandërprerë deri sa
mbërriti në magazinat e
firmës, nga strukturat e Policisë së Shtetit. Blutë kanë
rrethuar në perimetrin e jashtëm objektin e më pas kanë
ndërhyrë në brendësi të magazinës. Pas kontrollit të imtësishëm të kontejnerit kanë
bërë të mundur gjetjen dhe
sekuestrimin e lëndës narkotike. Ndërkaq, janë arrestuar
dy 25-vjeçarët Donaldo Lushaj dhe Ar mando Pezaku,
ndërsa u shpall në kërkim pronari i firmës ku u sekuestrua kokaina, Arbër Çekaj.
Autoritetet shqiptare po vijojnë hetimet ngushtësisht
me partnerët e huaj për të
zbuluar gjithë lidhjet dhe
personat e përfshirë në këtë
aktivitet kriminal. Ndërkohë
po vijon puna për evidentimin e pasurive të të arrestuarve dhe të përfshirëve në
këtë trafik narkotikësh.

K

reu i Grupit Parlamen
tar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit
Vasili, ka reaguar ditën e
djeshme lidhur me sasinë
rekord të kokainës të
sekuestruar disa ditë më
parë në Durrës. Deputeti i
LSI, përmes një postimi në
rrjetin social "Facebook", i
bën thirrje prokurorisë që
të nisë hetimin se kush e
lejoi largimin nga Shqipëria të Arbër Çekaj, i
cili dyshohet si personi
kyç që qëndron pas drogës
së kapur në kontejner.

STATUSI I PETRIT
VASILIT
Prokuroria të zbardhë se
pse qeveria mbrojti peshkaqenët e mëdhenj të 613 kg
kokainës në këmbim të disa
cironkave. Pse nuk heton
prokuroria se për ç'qëllim
kryeministri bëri deklarata
krejt të kundërta në raport
me ministrin e Brendshëm
për bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtare. Pse
prokuroria nuk flet dhe nuk
arreston sabotuesit e zbulimit të peshkaqenëve të
mëdhenj të rrjetit kriminal

të 613 kg kokainë apo 180
milionë euro dhe devijimit
të vëmendjes drejt cironkave, që e lënë rrjetin
kriminal të paprekur dhe i
hedhin hi syve opinionit publik. Pse nuk heton kush e lejoi këtë Arbër Çekajn të ikte
nga Shqipëria kur kish dyshime, precedentë, etj. Pse
nuk heton prokuroria se pse
qeveria në momentin e zbulimit të drogës nuk kërkoi
praninë e shërbimeve partnere ndërkombëtare për vazhdimin e operacionit me
qëllimin e vetëm zbulimin e

Petrit Vasili,
kreu i grupit
parlamentar
të Lëvizjes
Socialiste
për Integrim
rrjetit kriminal dhe peshkaqenëve të vërtetë dhe jo cironkave të lëna enkas. Zbardhja e këtyre çështjeve është vija
ndarëse mes një prokurorie që
lufton pa kompromis drogën,

që godet peshkaqenët dhe
jo cironkat, dhe asaj
prokurorie që bëhet bisht i
qeverisë
që
mbron
trafikun e drogës dhe peshkaqenët drejtues të saj.
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Akuza e Berishës: Balla bëri publike në komisionin hetimor për CEZ të dhëna të tij personale

S

hkëlzen Berisha ditën
e djeshme është para
qitur pranë Gjykatës
së Krimeve të Rënda, ku
kërkoi që të rihapet hetimi
ndaj kreut të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, të cilin e
kallëzoi penalisht muaj më
parë për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Djali i
ish-kryeministrit Sali Berisha, i kërkoi gjykatës të hetohet kallëzimi penal i tij
ndaj Ballës, pas pushimit
nga Prokuroria e Krimeve të
Rënda. Ndërkohë Gjykata e
Krimeve të Rënda shpalli
moskompetencën për padinë e ngritur nga Shkëlzen
Berisha ndaj Ballës duke ia
dërguar Gjykatës së Tiranës.
Më herët Berisha pretendoi
përpara organit të akuzës, se
Taulant Balla në cilësinë e
kryetarit të komisionit hetimor parlamentar për çështjen CEZ, në shpërdorim të
detyrës, ka siguruar nga institucione të ndryshme dhe
banka të nivelit të dytë, dokumente që nuk kishin asnjë lidhje me çështjen. Pasi
kreu disa verifikime,
Prokuroria e Krimeve të
Rënda vendosi mosfillimin e
procedimit penal, që u
kundërshtua më pas në

Padia ndaj Ballës, Shkëlzen Berisha:
Shpërdoroi detyrën, gjykata të rihapë hetimet
Krimet e Rënda shpallin moskompetencë, çështja i kalon Gjykatës së Tiranës
KALLËZIMI
Shkëlzen Berisha
pretendoi përpara
organit të akuzës, se
Taulant Balla në
cilësinë e kryetarit të
komisionit hetimor
parlamentar për
çështjen CEZ, në
shpërdorim të
detyrës, ka siguruar
nga institucione të
ndryshme dhe banka
të nivelit të dytë,
dokumente që nuk
kishin asnjë lidhje me
çështjen.
Shkëlzen Berisha
gjykatë nga Shkëlzen Berisha. Ky i fundit, pretendon
se çështja ndaj Ballës duhet
rihapur, pasi prokuroria nuk
ka kryer hetime dhe ka qenë

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla
e njëanshme. Tri javë më
parë, gjykata për Krime të
Rënda, vendosi, gjithashtu,
të mos shqyrtojë padinë që
Shkëlzen Berisha ka ngritur

Policia: Klodjan Pjeshka, nën akuzë për shpërdorim detyre

I kërkoi 200 mijë lekë për të mos i vënë gjobë,
bie në pranga inspektori tatimor në Tiranë
TIRANE - Policia e Tiranës ka vënë në pranga
ditën e djeshme një inspektor të Drejtorisë Rajonale të Hetimit Tatimor
në kryeqytet pasi akuzohet për shpërdorim detyre. Bëhet fjalë për 34vjeçarin Klodjan Pjeshka.
Sipas policisë, ai i ka
kërkuar 20.000 lekë të
reja, shtetasit K. V., 56
vjeç, banues në Lushnje
për mos ta ndëshkuar me
gjobë. Unifor mat blu
bëjnë me dije se nga Seksioni për Hetimin e Kor-

rupsionit u arrestua në flagrancë shtetasi Klodjan
Pjeshka, me detyrë Inspektor i Drejtorisë Rajonale të
Hetimit Tatimor, pasi më

datë 08.03.2018, rreth orës
14:00, në Rrogozhinë, duke
shpërdoruar detyrën, për
mosndëshkimin me gjobë,
dyshohet se i ka kërkuar
20.000 lekë të reja, shtetasit K. V., 56 vjeç, banues në
Lushnje. Materialet procedurale iu kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, në
ngarkim të shtetasit Klodjan Pjeshka, për veprat penale të "Korrupsionit pasiv
të personave që ushtrojnë
funksione publike" dhe
"Shpërdorimit të detyrës".

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT PER:
1-

Apartament nr.3 me sip. 90.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë:
ND3/241+1-3, Vol.18, Fq.80, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te
ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 55.748 Euro.
2- Apartament nr.4 me sip. 103.4 m² , ZVRPP Tirane, ZK: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-4,
Vol.18, Fq.81, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA
dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 63.694 Euro.
3- Apartament nr.16 me sip. 189 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë:
ND3/241+1-16, Vol.18, Fq.93, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te
ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 116.424 Euro.
4- Apartament nr.20 me sip. 103.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë:
ND3/241+1-20, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA
dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 63.756 Euro.
Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date 03.04.2018, ora 16.00 ne
zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6,
Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

ndaj Ballës për shpifje, nga i
cili kërkon edhe dëmshpërblim. Çështja në fjalë u
kthye sërish në Gjykatën e
Lartë, prej nga kishte
ardhur, me qëllim që të përcaktohej kompetenca, për
shkak të paqartësive që janë
krijuar nga ndryshimet ligjore dhe në mungesë të ngritjes së gjykatës speciale, që
ka kompetencën për të
gjykuar zyrtarët e lartë. Në
lidhje me akuzën për shpifje,
Balla është përballur më
herët me Shkëlzen Berishën
në Gjykatën e Krimeve të
Rënda. Pas daljes nga gjykata, Balla i kërkoi prokurorisë
së Tiranës që të thërrasë Sali
Berishën për të marrë në
pyetje në lidhje me skandalin e privatizimit të CEZ. "Babai, i biri, dhëndri etj. bëhen

TIRANE - Një shtetas
italian është ndaluar
ditën e djeshme në
aeroportin "Nënë Tereza"
në Rinas. Ai u arrestua
pasi tentoi të transportonte municione drejt
Italisë. Bëhet fjalë për shtetasin, Stefano Carli. Në
bagazhet e tij, skaneri
zbuloi një karikator kallashnikovi AK-56. Mësohet se Carli ka thënë në
polici se nuk e ka blerë armatimin, por e ka gjetur
në metalurgjikun e Elbasanit mes hekurishteve. Policia zbuloi se
karikatori ka qenë bosh
pa plumba. Pas verifikimeve dhe dhënies së deklaratës në polici Carli
është lënë i lirë të udhëtojë drejt Italisë.

gjithsej nja 15 shpifje. Unë
do të jem këtu. Jam gati që
kjo gjë të gjykohet sa më
parë. Dosja e CEZ sot është
një nga dosjet që po hetohet
në prokurori, personi, i cili
është kallëzuar nga Kuvendi për korrupsion së bashku
me babain e tij e dëgjuat që
tha se nuk kishte dijeni se
çështja është në hetim. Kjo
çështje duhet hetuar.
Prokuroria ta hetojë me seriozitet dhe të respektojë
vendimin e gjykatës së Tiranë dhe Krimeve të Rënda
dhe të marrë pyetje, Sali Berishën dhe Nue Kalajn, ky
person të gjendet. Mori 6.8
mln euro, janë para të
vërtetuara që kanë qenë pagesë sekseri për një dështim
privatizimi. Llokoçitjet e të
birit të babait, një njeri që

nuk i ka thënë një herë
mirëmëngjesi punës dhe
nuk ka firmosur njëherë në
një vend pune, të ardhurat
i ka si komisione. Të vetmen
punë që ka bërë ai, nuk i
bëni ju të gjitha si gazetarë
që jeni këtu për 10 vite. Sot
isha i përgatitur për të
shpjeguar akuzat, zotëria
është akuzuar për 200 mijë
euro të ardhura të marra në
komision për shitjen e një
prone në bregdet. Bëhet fjalë
edhe për një transfertë 150
mijë euro. Jemi në këtë situatë me klithma kundër
prokurorisë dhe gjyqtarit.
Merrni dosjen dhe vendimin e komisionit hetimor
dhe 4500 faqe materiale, aty
janë të gjitha",-ka deklaruar
më herët Balla, lidhur më
padinë për shpifje.

Ndalohet italiani në aeroportin
e Rinasit, iu gjet karikator
kallashi në valixhe

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

Pasurinë nr. 8 / 58 + 1 – 4 , e llojit ‘Apartament’, volumi 3 , faqe 188,
zona kadastrale 8370, me sipërfaqje totale 75 m2, në bashkëpronësi të
ENGJELL LUAN TOPORE dhe NATASHA LUMAN TOPORE , me
adresë: Rruga “Th. Ziko”, Pallati 65 / 3, Tiranë , ÇMIMI 36.350 EURO
.Data e zhvillimit të ankandit do jetë 05.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .
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VRASJA NE FIER
ARRESTIMI
"Policia më shpërfilli për 8 muaj. Të dënohet autori, ndryshe do bëjmë vetëgjyqësi"
FIER

S

hkodrani e ka vrarë
djalin tim në gjumë,
pastaj e ka transportuar me makinë në vendin ku
u gjet trupi i pajetë. Unë e
kam kërkuar tim bir për 8
muaj me radhë. Me dhjetëra
herë kam shkuar në polici,
por ngaqë më shikonin me
shenja në fytyrë, nuk më
sqaronin dhe ikja. Tani që u
zbulua vrasësi, kërkoj që të
ndëshkohet nga drejtësia.
Nëse drejtësia nuk e bën
këtë, atëherë do e bëjmë ne".
Kështu u shpreh dje 70vjeçari Mystehak Beqiraj
nga Fieri. Një ditë pas
zbardhjes së ngjarjes së
ndodhur më 22 qershor të
vitit që shkoi, i moshuari
pohoi se autorin e krimit,
Albert Zekajn e kishte si djalin e tij. Në një intervistë për
"Gazeta Shqiptare", babai i
viktimës, Kreshnik Beqiraj
tha se të birin e takoi tri ditë
para se të vritej dhe të masakrohej. "Im bir më tha se
rrinte me shkodranin bashkë në një banesë, por do e
nxirrte nga shtëpia, pasi ai
nuk paguante qiranë. Djali
me autorin e krimit ishin
njohur në një burg në Belgjikë", u shpreh 70-vjeçari
Beqiraj.
Zoti Mystehak, një ditë
më parë në fshatin Daullas
u gjet trupi i pajetë i djalit
tuaj, Kreshnikut. Çfarë
mund të na thoni në lidhje
me këtë ngjarje?
Tri ditë para se të zhdukej, djali erdhi në darkë
nga ora 09:00 dhe ndenji pak
me mua, pasi rrinte në shtëpi me qira me një shok nga
Shkodra. E pyeta se çfarë
halli ke e si kalon me punë.
Më pas ai iku nga ora 10:00.
Ditën e dytë i rashë telefonit

"Alberti e masakroi djalin në gjumë,
e çoi në Daullas dhe e groposi"
Mystehak Beqiraj: Vrasësi s'paguante qiranë e shtëpisë
ku rrinte me tim bir. U njohën në një burg në Belgjikë
KONFLIKTI
Mystehak Beqiraj tha
dje për "Gazeta
Shqiptare" se djali i tij,
Kreshniku që prej dy
vitesh jetonte në një
shtëpi me qira në
qytetin e Fierit së
bashku me shokun e tij,
Albert Zekajn. "Djemtë
hanin e pinin bashkë.
Tri ditë para se të vritej,
im bir më tha se do ta
nxirrte jashtë Albertin,
pasi ai nuk paguante
qiranë. Djali punonte
bojaxhi dhe lyente
makinat në një pikë
servisi", u shpreh babai
i viktimës.

Babai i viktimës, Mystehak
Beqiraj, duke folur për “GSH”
të tij, por nuk e hapte. Shkova tek shtëpia me qira ku im
bir rrinte me shkodranin.
Pasi mora një fotografi, shkova në polici, e cila më tha
se djali nuk kishte dalë jashtë shtetit. Kaluan tetë
muaj nga zhdukja e Kreshnikut. Gjatë kësaj kohe kam
shkuar 10 herë në polici, por
ngaqë isha kështu (me shenja ne fytyrë) nuk më sqaronin dhe ikja.
Nga familja juaj, kush u
interesua për fatin e

Kreshnikut?
Erdhi djali vogël dhe iu
qep kësaj pune. Ai shkoi në
prokurori. Ne e gjetëm shkodranin në Tiranë dhe e
sollëm këtu në Fier për të
bërë ballafaqimin. Ky e kishte vrarë në gjumë tim bir dhe
më pas e kishte marrë me
makinë dhe e kishte futur në
një kanal.
Keni pasur dyshime se
djali juaj mund të kishte
pasur konflikte me shokun
e tij, me të cilin jetonin së

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT
Subject: RFP - “Capacity building on assets and land management for Local Government
Units in Albania”
The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive offers from
interested companies who wish to be considered for the aforementioned services.
Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The offers
must be delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked UNDP
Procurement Notices 44657 - RFP – Capacity building on assets and management for
Local Government Units in Albania
For more details please refer to the link below:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/
Relevant dates: All interested companies should provide their offer in the following address, not later than March 21, 2018, 14.00 pm.
Address for communications:
Email: procurement.al@undp.org
Or
Str. “Skenderbej”, Gurten Center (Volkswagen building), 2nd floor
Tirana, Albania

bashku në një shtëpi me
qira?
Jo, fare nuk kemi pasur.
Mua nuk më hapej djali. Atë
shkodranin, shokun e tim
biri, unë e kisha si djalin tim.
Kur është njohur Kr
eshKreshniku me autorin e krimit?
Këta janë njohur në një
burg në Belgjikë dhe nuk e
di si i ka prindërit në Shkodër, pasi nuk tregonte. Ai
qëndroi dy vite këtu në shtëpi me qira me djalin dhe herë
punonte, herë nuk punonte.
Djali im punonte në një
servis, lyente makinat me
bojë.
Keni ndonjë dyshim se
pse mund ta ketë vrarë djalin tuaj?
Unë mendoj se ata mund
të jenë grindur për qiranë.
Tri ditë para se të zhdukej,
djali më tha se do ta nxirrte
nga shtëpia shokun e tij,
pasi nuk kishte paguar
qiranë. Unë i thashë bëj çfarë
të duash, pasi ti je i rritur.
Më vjen keq që shteti ka 8
muaj që nuk e gjeti.
Si e morët vesh lajmin?
Erdhi djali i vogël nga
Gjer mania, pasi e thir ri
prokuroria.
Cili është apeli juaj, pas
kapjes së vrasësit të djalit
tuaj?
Si më iku djali, të iki edhe
ai, vrasësi. Nëse drejtësia
nuk e bën këtë, atëherë do
ta bëjmë ne. Mezi i kam rritur fëmijët, kështu i sëmurë
siç jam. Ishte 150 mijë lekë
të vjetra në muaj qiraja dhe
ai nuk paguante.

Vendi ku u gjet trupi i pajetë i
36-vjeçarit, Kreshnik Beqiraj

SHKURTE
Vrau italianin gjatë një
grabitjeje, prangoset i kërkuari
DIBËR - Një 25-vjeçar ka përfunduar në prangat e policisë së Dibrës, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasjen e një italiani në vitin 2015. Bëhet fjalë
për shtetasin Argit Turshilla nga Maqellara. "Ky shtetas
është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol
Roma/Itali, pasi Gjykata e Santa Maria Capua Vetere/
Itali ka lëshuar urdhër arrestin ndërkombëtar për veprat penale 'Vrasje' dhe 'Vjedhje me armë me pasojë vdekjen', parashikuar nga legjislacioni italian", thuhej në
njoftimin zyrtar të policisë. I riu Tushilla akuzohet se
më 23 shtator të 2015-ës, në bashkëpunim me një tjetër
person (R.T.) gjatë një grabitjeje me armë kanë vrarë italianin P.G.. Ngjarje kjo e ndodhur në lokalitetin Santa
Maria Capua Vetere.

Vendimi i gjykatës, nisin procedurat
tenderuese për "Velierën"
DURRËS - Bashkia e Durrësit ka nisur procedurat tenderuese për ndërtimin e sheshit të projektit "Veliera" me
vlerë 66.5 milionë lekë. Vijimi i punimeve për sheshin vjen
një muaj pasi Gjykata Administrative në Durrës u shpreh
për zhvillim të projektit pa prekur zonën arkeologjike A.
Mësohet se procedurat tenderuese kanë nisur më 28 shkurt, ndërsa në 2 prill pritet të hapen ofertat e dorëzuara
për projektin e ndërtimit të sheshit "Veliera".

2530 ha tokë nën ujë,
banorët e Obotit: Lëvizim me varka
SHK
ODËR - Harta e përmbytjeve në njësitë administraSHKODËR
tive të Shkodrës është zgjeruar. Tashmë janë 2350 ha tokë
bujqësore nën ujë. Në njësitë Ana e Malit, Dajç, Bërdicë
dhe Rrethina situata është përkeqësuar, pasi niveli i ujit
është rritur. Banorët dhe Bashkia Shkodër në këto zona
raportojnë se në oborret e banesave uji është rritur me
rreth 15 cm. Më problematike mbetet situata në njësinë
Ana e Malit, teksa gjenden 1200 ha nën ujë. Rrugët e
fshatit janë të bllokuara, ndërsa banorët lëvizin me varkat e ushtrisë dhe të tyre.

I sekuestrohet kanabis në banesë,
arrestohet 34-vjeçari në Këlcyrë
PERMET - Policia e Gjirokastrës në bashkëpunim me
blutë e Përmetit kanë arrestuar një 34-vjeçar, pasi i është
gjetur në banesë një sasi e konsiderueshme lëndë narkotike. Sipas bluve, në pranga ka përfunduar shtetasi R.J.,
banues në Katundishtë, Këlcyrë. Mësohet se gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij iu gjet dhe iu sekuestrua një 28.8 kg e 850 gr kanabis sativa. Materialet në
ngarkim të 34-vjeçarit i kaluan Prokurorisë së Përmetit
për veprën penale "Prodhimi dhe shitja e narkotike".
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"Kishim probleme me qiranë e shtëpisë, i kërkova paratë por më tha nuk kam"

Vrau dhe groposi shokun e ngushtë,
kapet 32-vjeçari nga Malësia e Madhe
Albert Zekaj: Atë natë isha në gjendje të dehur,
Kreshnikun e godita disa herë me çekiç në trup
FIER

P


VRASJA NË QERSHOR TË 2017-ës
Dy ditë më parë, një trup i pajetë u gjet i groposur në
fshatin Daullas të Fierit. Në lidhje me këtë ngjarje u
arrestua 32-vjeçari Albert Zekaj nga Malësia e Madhe, i
cili gjatë marrjes në pyetje tha: "Unë jetoja në një shtëpi
me qira me Beqirajn. Ne kishim probleme me pagesën
e qirasë që prej një viti. I kërkova lekët, por ai më tha se
nuk kam. Atë natë që ndodhi ngjarja kam qenë i dehur".

as plot 8 muajsh, poli
cia dhe Prokuroria e
Fierit kanë zbardhur
misterin e zhdukjes së Kreshnik Beqirajt, trupi i pajetë i
të cilit u gjet dy ditë më parë
i groposur në fshatin Daullas të këtij rrethi. 36-vjeçari
është vrarë me çekiç nga
shoku i tij i ngushtë, Albert
Zekaj nga fshati Kalldrun i
Malësisë së Madhe. Burime
zyrtare nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të Fierit dje
bënë me dije se zbardhja e ngjarjes së ndodhur më 22 qershor të vitit që shkoi u bë e
mundur pas një pune të
mirorganizuar operative

INVITATION TO BID
No. OSCE PIA/ITB/SALE/2018/01
SALE OF SURPLUS OSCE PRESENCE IN ALBANIA
VEHICLES
The OSCE Presence in Albania (OSCE), located at MAKTIRANA
Hotel & Tower, Sheshi “Italia”, 1st floor, Tirana 1010 intends to sell
certain surplus vehicles as described in the Bidding Documents.
A complete set of the Bidding Documents can be obtained upon email
request sent at procurement-al@osce.org
Proposals must be delivered to the below specified address 13:00hrs

on Friday 23rd March 2018, in a sealed envelope and marked
as follows:
======TENDER--DO NOT OPEN======
Procurement Section
OSCE Presence in Albania, MAKTIRANA Hotel & Tower, 1st
floor, Sheshi “Italia”, Tirana ýý1010
Subject:
Sale of surplus vehicles
Ref:
OSCE/ITB/SALE/2018/01
rd
Due date: 23 March 2018 at 13:00hrs (CEST)

Proposals sent by email and facsimile will NOT be accepted.
The OSCE reserves the right to accept or reject any Proposal, and to
annul, in whole or in part, or to suspend the solicitation process and
reject all Proposals at any time and without reason prior to award.

Viktima
Kreshnik Beqiraj
dhe hetimore, në bashkëpunim me prokurorinë.
Sipas burimeve të mësipërme, 32-vjeçari që u vu
dy ditë më parë në pranga ka
qenë shok me viktimën Beqiraj. Hetuesit e çështjes pohuan se ata janë njohur
para tri vitesh në Belgjikë
dhe më pas kanë qëndruar
në shtëpi me qira në qytetin
e Fierit. "Më datë 22.06.2017,
rreth orës 23:00, ky shtetas
dyshohet se e ka vrarë me
sende të forta dhe trupin e
ka hedhur në afërsi të fshatit Daullas. Në vijim të hetimeve dhe informacioneve
operative u arrit të identifikohej autori dhe u shoqërua në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier. Pas
marrjes në pyetje, ai pranoi
autorësinë e vrasjes dhe
hedhjen e kufomës në vendin ku u gjet", thuhej në
njoftimin zyrtar të policisë.
Ndërkaq, policia sqaroi se
viktima ishte denoncuar në
polici i humbur nga familjarët, por nga veprimet e
kryera si dhe nga dyshimet
e familjarëve, në muajin janar 2018 Drejtoria Vendore
e Policisë Fier ka nisur hetimet, pasi dyshohej se ky
shtetas mund të ishte vrarë
ose rrëmbyer. Nga kryerja e
veprimeve procedurale u
sekuestruan në cilësinë e
provës materiale: një batanije, e cila kishte shërbyer për transportin e trupit;
një çekiç me të cilin autori
ka kryer krimin si dhe
mbetje të trupit, të cilat u
dërguan pranë Institutit të
Mjekësisë Ligjore Tiranë për
ekzaminim të mëtejshëm.
Materialet iu referuan
Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Fier, për
veprën penale 'Vrasje me
dashje'".

Autori i vrasjes Albert Zekaj,
në momentin e arrestimit

DËSHMIA E VRASËSIT
Pas arrestimit, 32-vjeçari
Albert Zekaj është marrë në
pyetje. Ai ka pranuar autorësinë e vrasjes makabre.
Zekaj është dërguar nga policia në vendin ku u gjet trupi
i pajetë dhe i dekompozuar i
Kreshnik Beqirajt, ndërsa ka
treguar dhe si e ka masakruar shokun e tij të ngushtë.
"Unë jetoja në një shtëpi me
qira me Beqirajn. Ne kishim
probleme me pagesën e
qirasë që prej një viti. I kërkova lekët, por ai më tha se
nuk kam. Atë natë që ndodhi

ngjarja kam qenë i dehur",
ka thënë Albert Zekaj.
Ndërkaq, ai ka pohuar se
"isha në një lokal tek 'Zogu i
Zi' në Fier dhe piva. Isha i
dehur kur e vrava Kreshnikun. E godita disa herë në
trup me çekiç dhe kur e pashë që kishte vdekur, e çova
në fshatin Daullas dhe e groposa". Nga ana tjetër, babai i
viktimës dje deklaroi për
"Gazeta Shqiptare" se ishte
Zekaj ai që nuk paguante
qiranë e banesës dhe se këtë
fakt ia kishte thënë i biri tri
ditë para se të vritej.

U vra për të ndaluar grabitësit, Agur Vrenozi
nderohet me titullin "Qytetar Nderi" i Fierit
FIER - Bashkia e Fierit i ka dhënë titullin "Qytetar
Nderi" (pas vdekjes) Agur Vrenozit, i cili më 2 mars
ndërhyri për të ndaluar grabitjen në një pikë këmbimi valutor të këtij qyteti. Titulli u akordua me vendim të këshillit bashkiak pas kërkesës së depozituar nga ana e këshilltarëve të djathtë dhe të majtë në
shenjë vlerësimi për aktin heroik. Titulli iu dha nën
motivimin, për kontributin e tij sublim për të mbrojtur jetën dhe vlerat qytetare. Pak ditë më parë edhe
presidenti Meta i akordoi 54-vjeçarit Agur Vrenozi
"Dekoratën e Artë të Shqiponjës", për aktin e tij vetëmohues në mbrojtje të jetës së bashkëqytetarëve.
Babai i katër fëmijëve u qëllua me plumb në kokë
teksa u përlesh me grabitësit e pikës së 'exchange'-t.
Për ngjarjen u arrestuan Luzim Demiraj, Zini Fyraj
dhe Dashamir Gergali, për të cilët gjykata dha masën
e sigurisë "Arrest me burg". Akti i 54-vjeçarit u vlerësua nga shumë politikanë, ndërsa Kuvendi mbajti
një minutë heshtje në nderim të tij.
NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
Ne date 15.03.2018 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne Rr.Fadil Rada, Pallati Danjela,
Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane, zhvillohet ankandi per
shitjen e pasurise se paluajtshme e llojit Apartament, me sip.90 m2,
me adrese Lagjia 13 Plazh, Rruga Pavaresia, shkalla 1, kati 4,
apartamenti 22, Durres ne pronesi te Erjon Adem Estrefi.Cmimi ne
ankand te dyte eshte ne vlerën 3,080,000 (tre milion e tetedhjete
mije) Leke.
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PRONARET
PAGESAT
Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, përfituesit e fondit 308 milionë lekë

ATP: Lista me 248 pronarët
që marrin kompensimin

Ornela Manjani

A

gjencia e Trajtimit të
Pronave ka përfund
uar procesin e shqyrtimit për 248 kërkesa të
paraqitura për shpërndarjen e fondit të kompensimit
me vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme,
pronë private, që preken nga
ndërtimet informale. Sipas
Agjencisë së Trajtimit të
Pronave, deri më tani këta
pronarë përfitojnë kompensimin në masën 70% të
shumës së përgjithshme, të
miratuar me vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave. ATP ka shpër ndarë
fondin financiar prej 308 735
019 mijë lekë për 248 kërkesat e shqyrtuara, dokumentacioni i të cilave ka rezultuar në përputhje me kriteret e përcaktuara në VKM.
Sipas ATP-së, secili përfitues
do të ketë vlerën përkatëse
në llogarinë bankare në
ditët në vijim. Përfituesit
janë në Tiranë, Elbasan,
Vlorë e Lezhë.

Pagesa, për 70% të shumës së përgjithshme të pronës

248 309

KERKESA
Janë
shqyrtuar,
dokumentacioni
i të cilave ka
rezultuar në
përputhje me
kriteret e
përcaktuara në
VKM dhe do të
kenë paratë në
llogari brenda
pak ditëve.

Foto ilustruese

VENDIMI

urbanizimin dhe integrimin
e ndërtimeve pa leje', i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.383, datë
19.05.2010 'Për përcaktimin e
procedurave të shpër ndarjes së fondit të kompen-

"Procesi i shqyrtimit të
këtyre kërkesave dhe i
shpër ndarjes së fondit të
kompensimit është bazuar
në ligjin nr.9482, datë
03.04.2006 'Për legalizimin,

simit në vlerë për pronarët
e pasurive të paluajtshme,
pronë private, që preken nga
ndërtimet informale', i ndryshuar dhe në vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave, në të cilët është për-

MILIONË
LEKË
Është fondi i
kompensimit
në vlerë për
pronarët e
pasurive të
paluajtshme,
pronë private,
që preken
nga ndërtimet
informale.

19.05.2010 'Për përcaktimin e
procedurave të shpër ndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët
e pasurive të paluajtshme,
pronë private, që preken nga
ndërtimet informale', i ndry-

caktuar masa e shpërblimit
për secilin pronar. Për 248
kërkesat, dokumentacioni i
të cilave ka rezultuar në përputhje me kriteret e përcaktuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.383, datë

shuar, Agjencia e Trajtimit
të Pronës ka shpër ndarë
fondin financiar në shumën
e përgjithshme prej 308 735
019 lekë", - thuhet në
njoftimin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave.

639-A 28.02.2014 HYSNI

17

639-S 25.04.2014 HAKI

BERLIKU TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

18

639-SH

3

639-C 04.03.2014 IRMA

TAFAJ

TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

19

639-T 30.04.2014 EVA

4

639-D 04.03.2014 SANIJE MAHMUT

KALESHA TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

20

639-TH 30.04.2014 MERLIN DASHAMIR FAGU

5

639-E 05.03.2014 ORNELA FADIL

HUTA

TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

21

639-U 10.07.2014 BESNIK KUJTIM

6

639-F 05.03.2014 BESNIK KUJTIM

YMERAJ TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

22

639-V 06.08.2014 ARTED

7

639-G 10.03.2014 ARBEN

RADHESHI

23

648-B 25.09.2014 ERIBAR SHEMSI

8

639-H 11.03.2014 BESNIK KUJTIM

24

715-A 29.10.2014 BUJAR

YMERAJ TIRANE 8160

9

639-I

10

639-J 19.03.2014 MAHMUDIJE SULEJMAN

SULEJMAN RADHESHI

11

639-K 19.03.2014 ARDIT

GANI

TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

3/470 (3/1100)

SULEJMAN RADHESHI

30.04.2014 ADRIAN
BEDRI

8160

3/470 (3/1100)

TIRANE

8160

3/470 (3/1100)

LIKA

ÇEREPI

TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

YMERAJ TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

SOVALI

SHKODER

8591

RRISKA

TIRANE 8170

1/249

TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

25

716-A 11.11.2014 EDLIRA RAMAZAN

MAJOLLARI

TIRANE

3/470 (3/1100)

26

648-C 19.12.2014 DYLAVER

MUHAMET DANI

SHKODER

3/470 (3/1100)

27

765-A 10.06.2015 ANILA

KATRO

RADHESHI

TIRANE 8160

12

639-L 25.03.2014 SUZANA MEHMET

FERRA

TIRANE 8160

639-M 26.03.2014 RAIMONDA

SEIT

RESNJA TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

14

639-N 07.04.2014 LILIANA HAMID

ALLA

TIRANE 8160

15

639-O 07.04.2014 SHADIJE HAMID

QEFALIA TIRANE 8160

16

639-R 23.04.2014 ARBEN

RADHESHI

MUSTAFA

8220

ELBASAN

8527
8527

7/664

2/302
8591

28

765-B 10.06.2015 SANIJE YMER

BAKALLI ELBASAN

765-C 08.07.2015 FERDINAND

HYSEN

STRUGU ELBASAN

3/470 (3/1100)

30

835-A 20.07.2015 SHQIPONJA

AGRON

KUSI

TIRANE

3321

433/107

3/470 (3/1100)

31

841-A 24.07.2015 MERJEME

HYSNI

ÇAKO

VLORE

8603

21/125

32

841-B 24.07.2015 FATMIRA

ZIJA

ZGJANI VLORE

8603

21/125

TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

7/664

1362/8/1

29

3/470 (3/1100)

Numri i pasurisë

TIRANE

HAMIT

DASHAMIR FAGU

SELIM

Numri i zonës
kadastrale

Mbiemër

VENETI TIRANE 8160

13

DALIP

3/470 (3/1100)

Atësi

639-B 03.03.2014 AFËRDITA HAMID

DALIP

TIRANE 8160

Qarku
Emër

1

XHEMAL

RADHESHI

Datë kërkese

Mbiemër

Përfaqësuesi me prokurë

2

12.03.2014 HAKI

MAHMUT

Atësi

Nr. kërkese

Emër

Nr. rendor

Qarku

Numri i pasurisë

Përfaqësuesi me prokurë

Numri i zonës
kadastrale

Datë kërkese

Nr. kërkese

Nr. rendor

LIST
A E SUBJEKTEVE PËRFITUES NGA FONDI I AL
UIZNILISTA
ALUIZNIUIZNI-tt
( KËSTI I P
ARË, I D
YTË, I TRETË, I KA
TËR
T DHE I PESTË - NË TOTAL 70% - GR
ATË )
PARË,
DYTË,
KATËR
TËRT
GRUPI
SHTA
UPI I PESËDHJETË E SHT

1362/8/1
8527

1362/8/1

33

765-D 31.07.2015 GAZMIRA

SELMAN NURI

34

865-A 19.08.2015 ELDA

RABETA

35

865-B 26.08.2015 RUDINA ADEM

ISUF

ELBASAN

8527

1362/8/1

86

964-H 18.07.2016 NAIM

ELBASAN

8527

90/1

87

1134-A

DYLGJERI ELBASAN

8527

90/1

88

964-I

Përfaqësuesi me prokurë
Qarku
Emër

ALI

18.07.2016 BUJAR

19.07.2016 ELIMA

Numri i zonës
kadastrale

Datë kërkese

Mbiemër

Nr. kërkese

Atësi

Nr. rendor

Qarku
Emër

Numri i pasurisë

Numri i zonës
kadastrale

Datë kërkese

Nr. kërkese

Nr. rendor

Përfaqësuesi me prokurë

SEIFULLA

Atësi

Mbiemër

XHAFA

TIRANE 8170

2/211

OSMAN

DEMNERI

TIRANE

BRRARI

TIRANE 8170

2/211
5/70

36

871-A 26.08.2015 SANIJE YMER

BAKALLI ELBASAN

8527

1358/1

89

948-J 09.08.2016 NADIRE HAKI

LEKA

TIRANE 8330

37

865-C 07.09.2015 SAMI

FATMIR

SOJLI

ELBASAN

8527

90/1

90

1062-H

16.08.2016 TATJANA

XHEK

MUSA

TIRANE 8190

3/855

38

871-B 07.09.2015 ANILA

MUSTAFA

KATRO

ELBASAN

8527

1358/1

91

1088-H

16.08.2016 TATJANA

XHEK

MUSA

TIRANE 8190

3/855

TIRANE 8140

39

865-D 21.09.2015 KLEVIS BUJAR

BAKALLI ELBASAN

8527

90/1

92

405-H 18.08.2016 NERMIN PETRIT

ÇANGU

40

883-A 21.09.2015 MIMOZA MEHMET

HASEKIU ELBASAN

8527

274/3/1

93

1148-A

18.08.2016 ROLANDA

DEMIRAL ZENGO

TIRANE 2066

54/3/2

41

871-C 23.09.2015 FERDINAND

HYSEN

94

1149-A

18.08.2016 MIRANDA

ZYBER

SHEKU

TIRANE 8330

5/753

42

865-E 13.10.2015 DALIP

KADRI

BAKALLI ELBASAN

8527

95

1154-A

19.08.2016 XHELAL

MALIQ

MURTHI TIRANE 8340

2/199

43

901-A 20.10.2015 ELIDA

SPIRO

SKERA

8/503

96

1155-A

19.08.2016 XHELAL

MALIQ

MURTHI TIRANE 8340

2/199

44

947-A 29.10.2015 MEHEDIJE

97

1129-C22.08.2016 AJDIJE YMER

BISHA

TIRANE 8330

45
46

STRUGU ELBASAN

TIRANE 8120

8527

1358/1

90/1

8527

1425/1

963-A 13.11.2015 MUHARREM

SHAQIR

HIMA

1842

7/338

98

1149-B22.08.2016 BUJAR

964-A 16.11.2015 GENTIAN

XHELAL

BRRARI TIRANE 8170

2/211

99

1129-D

47

648-D 23.11.2015 REMZI

MUSTAFE

SOVALI

SHKODER

8591

7/664

100

1129-E23.08.2016 OMER

48

841-C 26.11.2015 AGRON

HYSEN

SHARRA

VLORE

8603

21/125

101

49

841-D 03.12.2015 RUZHDI XHEZO

GULEKSI VLORE

8603

21/125

102

50

841-E 07.12.2015 DEJVIN SHYQYRI

SHARRA

8603

21/125

103

1154-B24.08.2016 JEMINE MEHMET

51

992-A 14.12.2015 HAXHI

BILAL

XHAMETATIRANE 8230

6/395

104

1155-B24.08.2016 JEMINE MEHMET

KORÇA

TIRANE 8340

2/199

52

992-B 21.12.2015 GEZIM

SHERIF

XHAMETATIRANE 8230

6/395

105

1154-C25.08.2016 FATMIR BESIM

MURTHI

TIRANE 8340

2/199

VLORE

RAMAZAN

KALLMETI
YMER

5/330

TIRANE 8330

PETRELA

BAKALLI TIRANE 8330

5/330

1149-C23.08.2016 MYRIJE YMER

PETRELA TIRANE 8330

5/753

1149-D

RAMAZAN

23.08.2016 OMER

KORÇA

5/753

TIRANE

BAKALLI TIRANE
TIRANE 8340

106

1155-C25.08.2016 FATMIR BESIM

MURTHI

TIRANE 8340

2/199

107

1178-A

JESEF

XHA

VLORE

8601

VLORE 8603

21/125

108

1178-B29.08.2016 MAJLINDA

JESEF

MITRI

VLORE

8601

28/273

MYRTEZA MALOKU

TIRANE

8190 3/855

109

1178-C29.08.2016 KOSTANDIN

JESEF

MITRI

VLORE

8601

28/273

992-C 24.12.2015 SANIJE BILAL

ALLAMANI

TIRANE 8230

6/395

963-B 26.01.2016 MUHARREM

SHAQIR

HIMA

ELBASAN

1842

55

841-G 06.04.2016 VJOLLCA

NAMIK

KËÇIÇAJ

56

1062-A

29.08.2016 MARIJA

57

1062-B05.05.2016 ZYLFIJE ABDI

DINGU

TIRANE 8190

3/855

110

610-C 01.09.2016 SHQIPE BEQIR

MEÇA

TIRANE 8340

4/332

1062-C05.05.2016 ISMETE MUSA

HYKA

TIRANE 8190

3/855

111

1178-D

JOSIF

MITRI

VLORE

8601

28/273

59

1062-D

FAIK

ZALTA

112

1178-E01.09.2016 POLIKSENI

JOSIF

NOKA

VLORE

8601

28/273

05.05.2016 LULZIM

TIRANE 8190

60

1062-E05.05.2016 ABDULLA

RAMAZAN

TIRANE

8190 3/855

113

1149-E01.09.2016 AJDIJE YMER

BISHA

TIRANE 8330

61

1062-F06.05.2016 FATMIRA

SALI

KALLUSHI

TIRANE

8190 3/855

114

1149-F07.09.2016 ALMA

BALLIU

TIRANE 8330

5/753

62

1050-B09.05.2016 ERMIRA MEHMET

ARIFI

TIRANE 3292

116/17

115

924-D 23.09.2016 JALLDIS SADIK

CARA

TIRANE 8180

4/698

63

964-B 27.05.2016 SILVANA SAMI

MESTANI TIRANE 8170

2/211

64

964-C 02.06.2016 BUKURIJE

XHEMAL

TIRANE

65

964-D 02.06.2016 KUME

XHEMAL

KETA

66

841-H 14.06.2016 IGLI

YLBER

PUSTINA VLORE

67

964-E 14.06.2016 SABRIJE XHEMAL

BRARI

TIRANE 8170

68

1088-A

ABDI

DINGU

69

1088-B16.06.2016 LULZIM FAIK

ZALTA

TIRANE 8190

70

1088-C20.06.2016 ISMETE MUSA

HYKA

71

1088-D

SALI

72

1088-E20.06.2016 ABDULLA

RAMAZAN

HYKA

73

928-G 24.06.2016 NAFTALIA

DHIMITER

74

1119-A

27.06.2016 LUAN

RUZHDI

75

1062-G

27.06.2016 FATBARDH XHEK

76

1088-F27.06.2016 FATBARDH

77

1123-A

15.06.2016 ZYLFIJE

20.06.2016 FATMIRA

28.06.2016 BARDHUL

HYKA

3/855

KAPLLANI
TIRANE 8170

8170 2/211

OSMAN

8330 5/753

28/273

58

01.09.2016 THOMA

8330 5/330

2/199

7/338

53
54

04.05.2016 ARBEN

IBRAHIM

23.08.2016 MYRIJE

8310 7/48

2/362

SULEJMAN SERICA ELBASAN
ELBASAN

Numri i pasurisë

EKONOMI - 9

E shtunë 10 Mars 2018

5/753

116

964-K 24.10.2016 SUZANA ABAZ

TABAKU

TIRANE 8170

2/211

117

948-K 06.12.2016 REXHEP HAKI

LEKA

TIRANE 8330

5/70

BUSHI

2/211

118

654-B 19.12.2016 FLUTURA

REXHEP

TIRANE 8150

3/127

21/125

119

147-F 16.01.2017 HALIL

RAMAZAN

KOKONOZI

TIRANE 8170

3/334

2/211

120

186-F 16.01.2017 HALIL

RAMAZAN

KOKONOZI

TIRANE 8170

3/340

121

187-F 16.01.2017 HALIL

RAMAZAN

KOKONOZI

TIRANE 8170

3/335

3/855

122

188-F 16.01.2017 HALIL

RAMAZAN

KOKONOZI

TIRANE 8170

3/336

TIRANE 8190

3/855

123

189-F 16.01.2017 HALIL

RAMAZAN

KOKONOZI

TIRANE 8170

3/338

KALLUSHI

TIRANE

8190 3/855

124

190-F 16.01.2017 HALIL

RAMAZAN

KOKONOZI

TIRANE 8170

3/339

TIRANE

8190 3/855

125

191-F 16.01.2017 HALIL

RAMAZAN

KOKONOZI

TIRANE 8170

3/337

DOKSANIELBASAN

8527 132/2

126

639-X 25.01.2017 ERVIN

ILJAZ

ALIMEHMETI

TIRANE 8160

3/470 (3/1100)

FAGU

ELBASAN

8527

176/1

127

1335-A

27.01.2017 SOKOL

ZENEL

KOKOSHI

META

TIRANE 8190

3/855

128

639-XH

02.02.2017 JETA

BILAL

ALIMEHMETI TIRANE

XHEK

META

TIRANE 8190

3/855

129

1346-A

03.02.2017 SOKOL

ZENEL

KOKOSHI

FATMIR

HAXHIHYSENI

ELBASAN

8527 193/2

130

1349-A 06.02.2017 MIMOZA MEHMET

HASEKIU ELBASAN

8527

1320/2/4

TIRANE

8170 2/211

131

1350-A 06.02.2017 MIMOZA MEHMET

HASEKIU ELBASAN

8527

1351/1

132

1062-I 07.02.2017 KADRI

XHEK

META

TIRANE 8190

3/855

XHEK

META

TIRANE 8190

3/855

8603

TIRANE 8190

3/855

78

964-F 29.06.2016 ADRIATIK

SAMI

MAKSUTI

79

964-G 04.07.2016 EDMOND

ADEM

BRRARI TIRANE 8170

2/211

CARA

6/302

80

1128-A

04.07.2016 GEZIM

FERID

133

1088-I 07.02.2017 KADRI

81

1088-G

04.07.2016 ARBEN

MYRTEZA MALOKU

TIRANE 8140

TIRANE

8190 3/855

134

964-L 10.02.2017 KUDRETE

RAMAZAN

82

789-XH

06.07.2016 LINDITA

KADRI

TIRANE

8260 1/365

135

1100-D

14.02.2017 HAMID

ASLLAN

83

865-F 08.07.2016 MUSTAFA

DILAVER CANI

ELBASAN

90/1

136

1355-A

16.02.2017 AIDA

84

1129-B14.07.2016 MIRANDA

ZUBER

TIRANE 8330

137

85

929-C 18.07.2016 ENGJELLUSHE

ABDULLA DARDHA ELBASAN

17/238

138

MUHAMETI

SHEKU

8527
5/330
8522

VLORE

VLORE

HOXHALLARI
DONA

9/390

EDMOND SHEHU

TIRANE 3321

11/19

1347-B23.02.2017 ENGJELLUSHE

QANI

VLORE

24/87

1035-F07.03.2017 KUJTIM ABDYL

BAKALLI TIRANE 8190

8605
15/387

8605 2/12

TIRANE 8170 2/211

TIRANE 8330

DINE

8605 1/103

8160 3/470 (3/1100)

139

789-Y 15.03.2017 LEONARD

THOMA

QYRA

140

1396-A

11.04.2017 RUDINA

NEXHAT

LLAGAMI

TIRANE

8120 8/426

141

1397-A

11.04.2017 RUDINA

NEXHAT

LLAGAMI

TIRANE

8120 8/427

142

1399-A

143

1399-B19.04.2017 AZEM

19.04.2017 AGRON
HAJDAR

TIRANE 8260

BRAHIM

KASO

LOKA

TIRANE 8310

1/365

1399-G

195

1134-C19.07.2017 ESHREF SALI

RAMAZAN

PECANI TIRANE

8310 7/48

RAMAZAN

PECANI TIRANE

8310 7/71

5/127

198

1493-B20.07.2017 ESHREF SALI

DEMNERI TIRANE 8310

1494-A

RAMAZAN

1494-B20.07.2017 ESHREF SALI

DEMNERI TIRANE 8310

7/72
9/235

TIRANE 8310

5/127

MIRÇE

TIRANE 8340

7/163

MIRÇE

TIRANE 8340

7/163

200

146

837-E 21.04.2017 BARDHYL

FERIT

QATIPI TIRANE 8340

147

1156-D

03.05.2017 VJOLLCA

MALIQ

MUZHAQI

TIRANE

8340 4/123

148

1154-D

03.05.2017 VJOLLCA

MALIQ

MUZHAQI

TIRANE

8340 2/199

149

1155-D

03.05.2017 VJOLLCA

MALIQ

MUZHAQI

TIRANE

8340 2/199

152

1424-B05.05.2017 FRAN

153

1425-A

GJON

05.05.2017 LUIGJ

154

1425-B05.05.2017 FRAN

155

1426-A

GJON

05.05.2017 LUIGJ

TOMA

LEZHE

KOL

GJOKAJ LEZHE

8632

TOMA

LEZHE

KOL

GJOKAJ LEZHE

156

1426-B05.05.2017 FRAN

1429-A 09.05.2017 NIGJAREIMER

BARDHOSHI

158

1432-A

09.05.2017 BEQIR

MEHMET DERHEMI

159

1439-A

12.05.2017 SHQIPE

ALI

161

1439-B12.05.2017 SKENDER
1440-A

12.05.2017 AGIM

162

506-J 15.05.2017 SUVRI

163

1441-A

SHABAN

15.05.2017 BARDHYL

164

506-K 16.05.2017 SUVRI

165

1439-C16.05.2017 SHPRESA

SHABAN

TOMA

ALI
QAMIL

LEZHE

8632

157

160

GJON

SPAHIU TIRANE 8340
GJOKAJ LEZHE

AGAJ
AGAJ
DUKA

8632

30.05.2017 DOLORA

8632

8/56

8/56
8527

TIRANE

4/322

9/235
TIRANE

TIRANE 8330
AGAJ

MARK

PALAJ

LEZHE

3126

30.05.2017 SADIK

BAHTJAR BEJLERI TIRANE 8180

8/274

31.05.2017 MAKSIM

SELMAN SORRAJ VLORE

3/49

SELMAN SORRAJ VLORE

01.06.2017 TAIP

MALIQ

174

1475-A

175

1179-F08.06.2017 EDUARD BARDHYL

02.06.2017 BUKURIE

ABAZI

8604
8604

TIRANE 8190

IRFAN

SHKUPI TIRANE 8310

VATHI

TIRANE 8120

1475-B08.06.2017 FITNET XHELO

TAMBURI TIRANE 8310

4/542

177

1475-C08.06.2017 MIMOZA SHEFQET

ISAJ

4/542

178

1475-D

08.06.2017 MANJOLA

SELIM

GJELI

TIRANE 8310

4/542

4/542

1475-E08.06.2017 REBEKA IRFAN

DOLLANI TIRANE 8310

4/542

1475-F08.06.2017 ARJAN

GJELI

4/542

181

1475-G

09.06.2017 MIRVJENA SELIM

182

1475-H

09.06.2017 ELMA

183

1483-A

14.06.2017 BASRI

184

779-G 16.06.2017 KALLASHNIKOV

185

863-L 16.06.2017 SEMIHA RAMAZAN

XHAMAQI TIRANE 8170

3/20

186

1019-D

19.06.2017 ALMIDA

FOTI

TIRANE

187

1439-D

22.06.2017 JONI

XHEMAL BERA

188

1096-J 23.06.2017 FATOS

189

KURT

203

727-R 07.08.2017 LINDITA FAIK

GRIMCI

TIRANE 8250

3/242

204

1134-E08.08.2017 ENGJELLUSHE

ENVER

SOTOMENI

TIRANE

8310 7/48

205

1493-C08.08.2017 ENGJELLUSHE

ENVER

SOTOMENI

TIRANE

8310 7/71

206

1494-C08.08.2017 ENGJELLUSHE

ENVER

SOTOMENI

TIRANE

8310 7/72

207

964-M 16.08.2017 SEMIHA RAMAZAN

XHAMAQI TIRANE 8170

208

1025-M

RAMAZAN

209

1439-E22.08.2017 ARBEN

16.08.2017 SEMIHA
ISLAM

TIRANE 8250

2/211

XHAMAQI

KALOSHI TIRANE 8380
TIRANE 8180

3/242

TIRANE 8170 3/20

1/8

210

1239-C13.09.2017 DIMÇE

NAUM

MARKU

211

1081-L18.09.2017 KASEM

HAMID

XHAMETA TIRANE 8230

1/62

8/382

212

1153-M

18.09.2017 KASEM

HAMID

XHAMETA

TIRANE

213

1173-D

02.10.2017 SADETE

ALI

VISHA

TIRANE 2679

214

1173-E02.10.2017 LILJANAKARAFIL

QIRKO

TIRANE 2679

440/322

215

1173-F03.10.2017 XHEMAL ISMAIL

VISHA

TIRANE 2679

440/322

216

1039-B09.10.2017 ALKION SULEJMAN DIZDARI

TIRANE 8120

8/401

217

1040-B09.10.2017 ALKION SULEJMAN DIZDARI

TIRANE 8120

8/401

218

1104-C09.10.2017 ALKION SULEJMAN DIZDARI

TIRANE 8120

9/113

219

1105-C09.10.2017 ALKION SULEJMAN DIZDARI

TIRANE 8120

9/121

TIRANE 8120

220

1106-C09.10.2017 ALKION SULEJMAN DIZDARI

221

668-F 12.10.2017 VERA

HATEM

8/401

PELIVANI TIRANE 2679

440/137

222

668-G 12.10.2017 FATJON REXHEP

ALLA

TIRANE 2679

440/137

223

668-H 17.10.2017 ARIAN

ALLA

TIRANE 2679

440/137

224

1002-F18.10.2017 SABAHETE

ELJAZ

BAJRAKTARI

SHKODER

225

1439-F23.10.2017 ISMAIL ALI

AGAJ

TIRANE 8380

1/8

226

1475-I 26.10.2017 VJOLLCA

SELAJDIN HOXHALLARI

TIRANE

227

1517-A06.11.2017 KIMETE QAZIM

ZAJA

TIRANE 8140

1/156

228

1518-A

07.11.2017 ENGELSINA SHAQO

PARLLAKU

TIRANE

229

1519-A

08.11.2017 ASTRIT

SKENDER QOKU

17.11.2017 NADA

ALI

SKIKULI ELBASAN

BOÇI

TIRANE 8330

5/303

ALLA

TIRANE 2679

440/137

BEDRI

TIRANE 8120

8190 5/501

230

1520-A

1019-E21.11.2017 ARBEN

NESTI

232

668-I

HAKI

233

1019-F07.12.2017 THEODHOR

VANGJEL NIKOLLA

TIRANE

8330 5/303

234

1128-C15.12.2017 MERIBAN

RAMAZAN

TIRANE

8140 6/302

235

1239-D

26.12.2017 DIMÇE

NAUM

06.12.2017 ARBEN

LEZO

8526

MARKU TIRANE 8180

4/542

236

1559-A

12.01.2018 EVA

JOVAN

HAXHIHYSENI

4/542

237

1557-A

12.01.2018 LEFTER

THOMA

THANO DURRES 8518

46/161

SHEFKI

SULAJ

TIRANE 1649

52/65

238

1563-A

15.01.2018 SKENDER

HASIM

BYKU

DURRES 8517

43/14

FITIM

HOXHA TIRANE 8330

1/329

239

1564-A

15.01.2018 SKENDER

HASIM

BYKU

DURRES 8517

43/14

240

1565-A

15.01.2018 SKENDER

HASIM

BYKU

DURRES 8517

43/14

241

1566-A 15.01.2018 SKENDER

HASIM

BYKU

DURRES 8517

43/14

242

1567-A

15.01.2018 SKENDER

HASIM

BYKU

DURRES 8517

43/14

243

1568-A

15.01.2018 SKENDER

HASIM

BYKU

DURRES 8517

43/14

DURRES 8517

43/14

1/8

DURRES

8518 7/114

SHIMA

TIRANE 8230

1399-C27.06.2017 MAJLINDA

LAME

AGA

TIRANE 8310

5/127

244

1569-A15.01.2018 SKENDER

HASIM

BYKU

REXHEP

BRACE

TIRANE 8310

5/127

245

1493-D

22.01.2018 FRENS

NIRVAN

DEMNERI

TIRANE

LEKA

TIRANE 8340

4/123

246

1494-D

22.01.2018 FRENS

NIRVAN

DEMNERI

TIRANE

8310 7/72

5/127

247

1639-A

22.01.2018 BARDHUL

FATMIR

HAXHIHYSENI

ELBASAN

8527 299/2

248

506-M 23.01.2018 AFERDITA

190

1399-D

191

1156-F28.06.2017 LIRI

27.06.2017 FATMIRA

192

1399-E28.06.2017 VIKTORI XHEMAL

THANASI TIRANE 8310

193

1399-F28.06.2017 TATJANA

ZAKE

MEHMET

MUÇO

7/152

8330 5/303

9/44

8/382

TIRANE 8310

TIRANE 8380

8310 4/542

231

TIRANE 8310

NIKOLLA

8592 7/537

9/720

BAJRAM MATI

GJELI

8230 2/350

440/322

11/322

180

TIRANE 8310

JANO

3/57

179

QEMAL

TIRANE 8330

FAIK

8140 5/263

9/443

176

TIRANE 8310

GURRA

8/273

1451-A

31.05.2017 MAKSIM

506-L 26.07.2017 NADIRE BAHRI
727-Q 07.08.2017 FATMIRA

1077

1463-A

1470-A

201
202

7/163

170

1464-A

8310 7/72

1/8

171

173

7/71

PECANI TIRANE

7/48

BAJRAM BEJLERI TIRANE 8180

172

20.07.2017 ARIANA

9/235

TIRANE 8380

TIRANE 8340

8340 2/201

1/8

TIRANE 8330

TUFINA

1415/3

1/8

SHASHAJ

QATIPI

1450-A

8/83

TUFINA

DEMNERI TIRANE 8310

169

8/80

NAIM

837-F 29.05.2017 ADRIAN BARDHYL

29.05.2017 LEONARD

4/123

8/83

TIRANE 8120

1134-B29.05.2017 FRENS
1446-A

8632

TIRANE 8380

166

168

7/163

8/80

TIRANE 8380

167

NIRVAN

8632

ELBASAN

HAXHI

5/127

7/48

20.07.2017 ARIANA

BARDHYL

KOL

TIRANE 8310

20.07.2017 ARIANA

GJERGJI

05.05.2017 LUIGJ

MENA

DEMNERI TIRANE 8310

1134-D

837-C 20.04.2017 MILKA

1424-A

HASAN

1493-A

837-D 20.04.2017 FRENS

151

Mbiemër

196

144

MALIQ

29.06.2017 LIMAN

Atësi

197

145

1156-E05.05.2017 ILIRJANA

Qarku

194

199

150

Përfaqësuesi me prokurë

Emër

Numri i pasurisë

Mbiemër

Numri i zonës
kadastrale

Atësi

Datë kërkese

Emër

Nr. kërkese

Qarku

Nr. rendor

Përfaqësuesi me prokurë

Numri i pasurisë

Numri i zonës
kadastrale
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Datë kërkese

Nr. kërkese

Nr. rendor
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TIRANE 8310

5/127

MUSTAFA BEQIRI

TIRANE 8330

9/235

8310 7/71

SOCIALE - 11

E shtunë 10 Mars 2018

Situata brenda ambienteve të Urgjencës Qendrore të QSUT-së ditën e djeshme

Pacientët: Mjekët na shikojnë nga xhepat, po s'ke lekë, të lenë të vdesësh

Voltiza Duro

P

rej një viti në
Urgjencën Qëndrore
të Qendrës Spitalore
Universitare "Nënë Tereza",
ka mungesë të trinitrinës,
medikament kryesor për
shpëtimin e jetës. Alarmi
është ngritur nga vetë
mjekët që punojnë në këtë
pavion, por edhe nga deputeti i PD-së, Bardh Spahia.
"Gazeta Shqiptare ishte e
pranishme dje brenda ambienteve të urgjencës së
QSUT-së, ku burimet konfidenciale bënë me dije se
trinitrina mungon prej afro
një viti. "Ka mungesë të
trinitrinës në urgjencë! E
kjo situatë po na shoqëron
prej afro 1 vit. Në vend të
saj, kemi gjendje trinitrinë
të lëngshme, por që mund
të përdoret vetëm për pacientët që janë në gjendje të
rëndë, pra nuk hyn në punë
për rastet e tjera",-tregon
për "GSH" një prej punonjësve të urgjencës. Edhe
vetë pacientët e pohojnë
këtë fakt e ndihen tejet të
shqetësuar pasi mungesa e
ilaçit mund t'u kushtojë
edhe vetë jetën. "Kam burrin këtu të shtruar, është me
tension e me zemër, po mungojnë ilaçet, edhe trinitrina që është për zemrën.
Kemi shkuar dhe në privat
nga halli, por nuk e përballuam dot shumë gjatë dhe
erdhëm prapë këtu, në shtet",-thotë e revoltuar e shoqja e një prej pacientëve të
shtruar në urgjencë. Deputeti i PD-së, Bardh Spahia
në një prononcim për
"Gazeta Shqiptare" tregon
se prej 2 javësh ky medikament që shpëton jetë mungon totalisht në urgjencën
qëndrore të QSUT-së. "Të
gjithë
punonjësit
në
urgjencë e kanë problem të
prononcohen për këtë pjesë
pasi kanë presion të jashtëzakonshëm nga ministria.
Mungesa e trinitrinës është një fakt i sigurt pasi është konfirmuar nga vetë stafi

Alarmi, mungesë trinitrine prej
një viti në urgjencën e QSUT-së
Spahia: Stafi ka frikë të prononcohet, ministria ushtron presion
BARDH SPAHIA
"PRESION
PUNONJËSVE"
"Të gjithë punonjësit në
urgjencë e kanë
problem të
prononcohen për këtë
pjesë, pasi kanë
presion të
jashtëzakonshëm nga
ministria. Mungesa e
trinitrinës është një fakt
i sigurt pasi është
konfirmuar nga vetë
stafi i urgjencës, prej 2
javësh mungon
totalisht. Pacientët
dërgohen që t'i blejnë
vetë apo dhe i
adresojnë në spitale të
tjera për t'i larguar",tha Spahia.

“

Pacienti i
sëmurë në
korridorin e
Urgjencës së
QSUT-së

RREFIMI

"Në fillim kur solla çunin e xhajës,
mjeku tha nuk ka krevate e do prisni,
ndërsa kur nxora një 10 mijë leksh, e
gjeti menjëherë vendin që të na
sistemonte", - tregon një prej familjarëve
të pacientit të shtruar në urgjencë.
i urgjencës, prej 2 javësh
mungon totalisht. Pacientët
dërgohen që t'i blejnë vetë
apo dhe i adresojnë në spitale të tjera për t'i larguar.
Ngelet për t'u parë nëse ka
edhe pacientë që mund të
kenë humbur jetën si pasojë e mungesës së nitroglicerinës, një preparat jetëshpëtues",-tregon Spahia për
"GSH". Problemi i mungesës
së trinitrinës është ngritur
që prej 2015, por mesa
duket ende nuk ka marrë

një zgjidhje përfundimtare,
pavarësisht se ka një rol
kryesor në shpëtimin e
jetës së pacientëve që pësojnë infarkt akut të miokardit apo kanë angina pectoris. Ndërkaq, Ministria e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale ende nuk ka dhënë
një prononcim zyrtar në
lidhje me situatën.

MUNGESA
E SHTRETËRVE

Pavarësisht raportimit të
shpeshtë për mungesën e

shtretërve dhe fluksit, në
urgjencën qendrore të Qendrës Spitalore Universitare
"Nënë Tereza" situata vazhdon po njësoj. Brenda ambienteve të këtij pavioni,
mund të gjesh edhe të
sëmurë në stola që masin
tensionin apo bëjnë serum
në këto kushte. Në "Zonën e
Kuqe" brenda urgjencës,
një familjare po kujdeset për
të shoqin, krevati i të cilit
është vendosur në korridor.
"Nuk ka vende, ndaj e lanë

këtu, s'kemi çfarë të bëjmë.
Burri vuan nga zemra e tani
po presim doktorin",-tregon
për "GSH", gruaja rreth të
50-ve që është mbështetur
në hekurin e krevatit.
Ndërkaq, jashtë derës së
urgjencës, qëndrojnë familjarët e pacientëve dhe vetë
të sëmurët që presin të kryejnë ndonjë ekzaminim.
Shumë prej tyre hedhin
akuza për korrupsion nga
ana e bluzave të bardha. "Në
fillim kur solla çunin e
xhajës, mjeku tha nuk ka
krevate e do prisni, ndërsa
kur nxorra një 10 mijë leksh, e gjeti menjëherë vendin që të na sistemonte",tregon një prej familjarëve
të pacientit të shtruar në
urgjencë. Ndërsa disa të
tjerë njëzëri thonë: "Mjerë
kë zë halli, se këta të lënë të
vdesësh! Para të shohin
xhepat, sesa të kontrollojnë".

AKSIONI

93 mijë pemë
të mbjella,
Tirana afër
rekordit historik

D

eri tani në kryeqytet
janë mbjellë mbi 93
mijë pemë e kjo falë kontributit të qytetarëve, bizneseve, por edhe institucioneve, të cilat i janë
bashkuar aksionit për
shtimin e sipërfaqeve të
gjelbra. Në aksionin për
mbjelljen e 160 fidanëve
tek mbikalimi i Saukut,
të dhuruara nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Agjencia e
Mbrojtjes së Konsumatorit dhe punonjës të
Drejtorisë së Konvikteve
të Shkollave të Mesme,
kryetari i Bashkisë së
Tiranës, Erion Veliaj tha
se objektivi për të mbjellë 100 mijë pemë të
reja është mëse i arritshëm. "Kemi hyrë në një
fazë finale të mbjelljes
së pemëve në Tiranë.
Duam të maksimizojmë
kohën e mbjelljes, që
mbaron në fund të marsit. Ndaj, në datën 21
mars do të kemi një
'grand finale' për të
kapur rekordin tonë të
100 mijë pemëve të mbjella në Tiranë. Nëse do
të na ndihmojnë të
gjithë qytetarët, në çdo
lagje, pallat, shkollë a
kopësht, do kemi një Tiranë shumë herë më të
gjelbër se sa ajo që
gjetëm përpara 3 vitesh.
Stacioni i fundit do të
jetë 21 Marsi, Dita
Ndërkombëtare
e
Pyjeve, ku me siguri do
ta thyejmë rekordin",
tha Veliaj. Deri në 21
mars, që përkon edhe me
Ditën
Botërore
të
Pyjeve, Bashkia e Tiranës do të organizojë
disa aksione që synojnë
arritjen e rekordit për
mbjelljen e mbi 100
mijë pemëve të reja, si
pjesë e projektit të Pyllit Orbital.
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VENDIMI
Fatmira Nikolli

N

ë Arkivin Qendror të Shtetit,
ndodhen mbi 2 milionë fletë
dokumentesh që janë të
ende të klasifikuara që nga koha e
sistemit diktatorial të Enver Hoxhës.
Bëhet fjalë për dokumente e shkresa, që i përkasin viteve 1945-1990, e
që ende përbëjnë "sekret shtetëror"
pavarësisht asaj që përmbajnë, pavarësisht se disa prej tyre, nuk kanë
asgjë për të qenë sekrete.
Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, Ardit Bido, me
cilësinë e kryetarit të Komisionit të
Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit ka
firmosur një dokument që deklasifikon një sërë dokumentesh të periudhës moniste.
I pyetur nga "Gazeta Shqiptare"
për arsyet e deklasifikimit, dhe çfarë
është pasur parasysh për sa më
sipër, Bido sqaroi se dokumentet në
fjalë prej vitesh nuk ishin prekur,
dhe nuk janë bërë pjesë e asnjë procesi që shqyrton rëndësinë e tyre.
"Dokumentet po deklasifikohen
sipas ligjit. Drejtoria e Përgjithshme
e Arkivave ka ngritur një grup pune,
një komision të përbërë prej 7 vetash
që po merren me këtë punë. Çdo
muaj ka mbledhje për të diskutuar
mbi ecurinë dhe procesin. Ka mes 2
milionë dokumenteve, edhe dokumente që nuk arsye pse të jenë
sekrete. Rreth 90% e tyre, japin të
dhëna për bordet e kullimit, kuadrin
e ministrive, personelin, e të tjera
çështje normale të funksionimit të
një shteti. Si të tilla, në komunizëm
kanë qenë sekret, por sot nuk kanë
pse të tjerë. Nëse në komunizëm organigrama e një ministrie ishte
sekret, sot është detyrim të jetë publike. Deklasifikimi po bëhet në
kuadër të arkivave të hapura", tha
Ardit Bido. Në Fletoren Zyrtare janë
publikuar dje dy vendime sa i takon
deklasifikimit të disa dokumenteve,
siç bëhen me dije më poshtë.
Mes të tjerash, deklasifikohen dokumente, që janë njoftime të Ministrisë së Financave për grumbullimin
e argjendit që përfitohet nga larja e
filmave dhe fotografisë, si dhe për
shkrirjen e arit dhe argjendit të dërguar në uzinën e bakrit Rubik, ose

P

ublicisti e studiuesi Luan
Rama, ka promovuar në Tiranë
katër librat e tij të fundit: "Shqipëria
dhe shqiptarët në tablotë e piktorëve francezë të shekullit XIX",
librin me ese "Përballë tablosë", librin "Omer Kaleshi-shtergu nga Ballkani" dhe "Shqiptarët e Leon Gerome", të cilët dëshmojnë për lidhjet
e hershme ndërmjet shqiptarëve
dhe francezëve. Në Muzeun Hsitorik
Kombëtar të ftuar ishin studiues,
akademikë edhe personalitete të
kulturës në Shqipëri. Në prezantim
u analizuan tre librat e autorit Luan
Rama, si libra që shenjojnë identitetin kombëtar dhe kulturor të shqiptarëve. Studiuesi i artit, z. Abaz
Hado paraqiti një panoramë të artit
të piktorit të shquar francez Gerome dhe mënyrës sesi e ka përcjellë
autori Luan Rama në librin e vet.
Në fjalën e tij Drejtori i Muzeut Historik Kombëtar dhe studiuesi
Dorian Koçi analizoi vlerën e
veçantë të shënimeve dhe shkrimeve për arvanitët si një nga popullatat shqipfolëse që plotësojnë
mozaikun kulturor, etnografik e gjuhësor të shqiptarëve në rajon dhe
përfundoi duke thënë se: Luan
Ramën e ka ngacmuar mënyra e

Deklasifikohen dokumentet
"sekret shtetëror" të diktaturës
Ja dosjet që mund të shihen,
nga viti 1945 deri më 1990

SQARIMI
"Dokumentet po deklasifikohen
sipas ligjit. Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave ka
ngritur një grup pune, një
komision të përbërë prej 7
vetash që po merren me këtë
punë. Çdo muaj ka mbledhje
për të diskutuar mbi ecurinë
dhe procesin. Ka mes 2 milionë
dokumenteve, edhe dokumente
që nuk arsye pse të jenë
sekrete. Rreth 90% e tyre japin
të dhëna për bordet e kullimit,
kuadrin e ministrive, personelin,
e të tjera çështje normale të
funksionimit të një shteti.
deklasifikohen dosje që e kanë humbur vlerën dhe qëllimin për të cilën
janë klasifikuar, si dhe informacione
mbi metalet e rralla që gjenden te
Fondi 14 (Komiteti Qendror).
Arkivi bën me dije për “GSH” se
deklasifikimi, është një procedurë
e zakonshme e Arkivit Qendror të
Shtetit. Por, këtë herë është bërë në
një sasi më të madhe dhe është

Në foto:
Ardit Bido
botuar në Fletoren Zyrtare. VKM e
fundit për dokumentet, kërkon që
sa i takon dokumenteve që mbanin
siglën sekret, bibliografia të botohet
në Fletoren Zyrtare. Në dy vendimet që po publikon GSH, sqarohet se dosjet deklasifikohen sepse
kanë humbur vlerën dhe qëllimin
për të cilën janë klasifikuar.

VENDIM 1

Vendimi Nr. 1, i datës 6 shkurt
2018, bazuar në ligjin 8457, datë
11.2.1999, "Për informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror", të ndryshuar, dhe vendimin e Këshillit të

Ministrave nr. 662, datë 15.11.2017,
"Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror"", KDZH, e ngritur me urdhër nr. 389, datë 20.11.2017, të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave, u
mblodh më datë 6.2.2018, dhe pasi
shqyrtoi relacionin e paraqitur nga
Sektori i Shërbimit të Dokumentacionit, ka deklasifikuar plotësisht të
informacionet e klasifikuara "sekret
shtetëror", si më poshtë:
- Fondi 505 (Ministria e Financave), viti 1973, D. 38 "Tepër sekret";
Informacione mbi disa probleme të
punës për nxjerrjen e arit dhe
argjendit në uzinën e bakrit Rubik,
dërguar Koço Theodhosit, si dhe relacion mbi gjendjen e monedhës në
thesar, dërguar Xhafer Spahiut.
- Fondi 496 (Ministria Industri
Miniera), viti 1979, D. 796, "Tepër
sekret".
- Projektplani për prodhimin e
metaleve të çmuara për vitin 1979,
ardhur nga uzina e bakrit Rubik, si
dhe projektplani i Ministrisë dërguar Komisionit të Planit të Shtetit.
- Fondi 496 (Ministria Industri
Miniera), viti 1979, D. 682, "Tepër
sekret".
- Bilanci i arit për raportin e metalurgjisë për 3-mujorin e parë dhe
të dytë të vitit 1979, ardhur nga uzina e bakrit Rubik.
- Fondi 496 (Ministria Industri
Miniera), viti 1980, D. 569, "Tepër
sekret".
- Evidencë e ardhur nga uzina e
bakrit Rubik për shitjen e arit dhe
argjendit për vitet 1976, 1977, 1978,
1979.
- Fondi 496 (Ministria Industri
Miniera), viti 1980, D. 768, "Tepër

sekret".
- Projektplani i prodhimit të arit
dhe argjendit për vitin 1980 dhe relacioni përkatës dërguar Komisionit
të Planit të Shtetit.
- Fondi 490 (Këshilli i Ministrave),
viti 1985, D. 861, "Sekret".

VENDIM 2

Nr. 2, datë 28.2.2018
Bazuar në ligjin nr. 8457, datë
11.2.1999, "Për informacionin e
klasifikuar "Sekret shtetëror"", të
ndryshuar, si dhe vendimin e
Këshillit të Ministrave nr. 662, datë
15.11.2017, "Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar "Sekret shtetëror"", KDZH,
i ngritur me urdhër nr. 389, datë
20.11.2017, të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave, u mblodh më datë
28.2.2018, dhe pasi shqyrtoi relacionet e paraqitura nga Sektori i Dokumentacionit pas viteve 1944 dhe
Sektori i Shërbimit të Dokumentacionit,
VENDOSI:
1. - Deklasifikimin plotësisht të
informacioneve të klasifikuara
"Sekret shtetëror", si më poshtë:
Fondi 511 (Ministria e Arsimit)
nga viti 1945 deri në vitin 1973,
Fondi 490 (Këshilli i Ministrave)
Viti 1984, Dosjet: 34, 39, 56, 111, 113,
114, 155, 163, 169
Fondi 505 (Ministria e Financave) Viti 1980, Dosjet: 23, 26
Fondi 495 (Komisioni i Planit të
Shtetit)
Viti 1970, Dosjet: 130, 131 "Viti
1971, Dosja 35
Fondi 527 (Komiteti Shtetëror i
Grumbullimeve)
Viti 1963, Dosjet: 60, 67
Viti 1964, Dosjet: 45, 46, 138

LUAN RAMA, KATËR TITUJ ME SEKRETET E HISTORISË
jetesës së shqiptarëve, që jetonin jashtë kufijve shtetërorë në rrugëtimet
e gjata të historisë. Figurën e shqiptarit të shek. XIX, me pamje here
heroike, here tragjike dhe here lirike
e sjell nëpëmjet përshkrimeve dhe

derot". Luan Rama është skenarist i
katër filmave të prodhuar nga Kinostudio Shqipëria e Re, ndër të cilët
mund të veçojmë filmin "Vajzat me
kordele të kuqe". Disa nga veprat më
të zëshme kohët e fundit janë stu-

dimet në rrafshin kulturor si: Dorëshkrimet e purpurta - studim ku shtjellohen edhe Kodikët e Shqipërisë
shikuar si vlera botërore që nga
kodikët e Beratit, Vlorës, Korçës, apo
Voskopojës; Parisi letrar - studim ku

shpaloset jeta e panjohur njerëzore dhe itinerari artistik i shkrimtarëve të shquar francezë;
Pikëtakim me Jean Cocteau (Zhan
Kokto) - jeta pasionale dhe vepra
poliedrike e poetit francez; etj.

JA OBJEKTET E SEKRETARIT PERSONAL TË PRINC VIDIT

M
penelit të piktorëve të mëdhenj
francezë Delacroix, Decamos, Corot,
Gerome, Papety, Bida, Gleyre etj.".
Luan Rama është kineast, studiues
arti, publiçist, shkrimtar, dhe ka
lobuar si ambasador (1991-1992) në
Paris, Francë dhe diplomat kulturor i
Shqipërisë (1997-2001), duke e përfaqësuar vendin edhe në UNESCO. Autori
krijon e punon në Universitetin INALCO (Institut des Langues et Civilisations Orientales) Paris, Francë. Ai
është diplomuar për Gazetari në Universitetin e Tiranës, dhe është profilizuar për Audiovizual e Kinematografi
në Universitetin e Parisit "Denis Di-

uzeu Historik Kombëtar organizoi veprimtarinë
"Një ditë me kuratorin" me temë: "Objektet e
sekretarit personal të Princ Vidit - Duncan Heaton
Armstrong". Kjo veprimtari arriti të krijojë një bashkëpunim me shkollat e mesme dhe të larta, duke sjellë
më afër objektin muzeor tek studentët. Sot,
pjesëmarrës ishin nxënës nga shkolla e
mesme "Qemal Stafa" në Tiranë. Në lektoriumin e sotëm u fol mbi objektet e Duncan Heaton Armstrong (1886-1969), sekretar personal i princ Vidit. Këto objekte ju
dhuruan Muzeut Historik Kombëtar në
vitin 2012 nga e bija e tij Griselda Adam, e
cila kishte autorizuar z.Malcom Hoëe për
t'i dorëzuar në muze. Objektet paraqesin disa
nga simbolet e uniformave të para gjatë periudhës së
ngritjes së shtetit shqiptar. Një objekt i ekspozuar është foto e Princ Vidit, dhuruar sekretarit të tij në gusht
1914 ditën kur Princ Vidi dërgoi në Gjermani fëmijët

të shoqëruar nga kapiteni Armstrong. Në këtë foto gjendet një shkrim që përkthehet: "Në kujtim të punëve të
përbashkëta". Butonat e uniformës ushtarake, të cilat
mbajnë simbolin e Princ Vidit "Ë" mbi të cilin ndodhet
kurora mbretërore e Shqipërisë. Në letrën ku janë
mbërthyer butonat shkruhet: "Marshalli i
oborrit dhe Stallier i oborrit". Spaleta e uniformës ushtarake, e cila ka tre yje që tregon
rangun e tij si kapiten. Rripi i mesit ka të
stampuar stemën e Princ Vidit me Shqiponjën dhe yll me pesë cepa në kokat e saj.
Kapelja është pjesë e unformës ushtarake,
e cila po ashtu ka simbolet e Princ Vidit.
"Një ditë me kuratorin!" synon të përforcojë bashkëpunimin e muzeut mepublikun e gjerë, të rrisë ndjeshmërinë e brezave të
rinj ndaj objekteve muzeore, të evidentojë rolin e
kuratorit të një muzeu, si dhe të inkurajojë dialogun me qytetarët mbi historinë e kulturën.

SHFAQET SËRISH

XHENSILA
Nr. 600

EGLA
HARXHI:
Si ka ndryshuar jeta
Art Designer: Nevila Samarxhi

SUPLEMENT I PERJAVSHEM
E shtunë 10 mars 2018

me barkun e
rrumbullakosur, pozon
plot nur buzë detit

ime tani që jam nënë
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ÇILJETA
“BRAKTIS” SHQIPËRINË, JA KU E
KALOI FESTËN E GRUAS KËNGËTARJA

Jo më në një marrëdhënie treshe? Rrëfehet ish-misi shqiptar: Jam zhgënjyer
nga njerëzit që përbënin familjen time. Ju tregoj historinë e emrit Luxifer
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Shfaqet sërish Xhensila me
barkun e rrumbullakosur,
pozon plot nur buzë detit

E

dhe pse nuk pranuan kurrsesi faktin se bukuroshja Xhensila
Myrtezaj ishte shtatzënë, fotot tregojnë çdo ditë e më shumë
të kundërtën. Edhe pse ajo është parë gjithandej me fustane të
gjerë që fshehin barkun, fotoja e fundit e saj jo vetëm që ngre
dyshime, por është në prag të konfirmimit të këtij lajmi kaq
shumë të mohuar. Nuk dihet nëse edhe këtë herë Xhensila do
arrijë të pranojë faktin se është në një pritje të ëmbël.

Çiljeta “braktis” Shqipërinë,
ja ku e kaloi festën
e gruas këngëtarja

M

esa duket nuk ka qenë e vetmja këngëtarja shqiptare, e cila ka
vendosur të “arratiset” për të shijuar këtë 8 Mars. Këngëtarja e njohur
Çiljeta Xhilaga ka preferuar Londrën për të kaluar disa momente relaksuese
dhe të paharrueshme. Këtë e tregon qartë në fotot e postuara mbrëmjen e
djeshme, ndërsa ishte duke udhëtuar e veshur supersexy me një fustan të
kuq të gjatë nëpër rrugët e Londrës. Edhe pse mami i një vogëlushi tashmë
pesë vjeç, ka arritur t’i ruajë në mënyrë perfekte linjat e saj.

Afërdita nuk i reziston
tundimit, zbulon dhuratën
e ëmbël nga bashkëshorti
i ardhshëm

G

jithmonë lulet kanë qenë dhe do të jenë dhurata më e bukur
për femrat sidomos për 8 Mars. Edhe këngëtarja dhe
modelja shqiptare nga Maqedonia, Afërdita Dreshaj për festën e
8 Marsit ka marrë dhuratë një buqetë me lule nga i fejuari i saj
çek, Jakub Kindl. Në buqetën e luleve, ai i ka lënë edhe një
mbishkrim, të cilin Afërdita e ka ndarë me ndjekësit e saj social
“Instagram”. “Urime Dita Ndërkombëtare e Gruas, shumë
shpejt do të bëhesh zonja Kindl. E dua të ardhmen tënde e
dashur”,-është mbishkrimi i Kindl. Ndërkohë që çifti ka
lajmëruar se dasma e tyre do të zhvillohet në fund të qershorit
në Miami. Me siguri do të jetë madhështore!

Beatrix bëhet nostalgjike,
poston foto që s’i keni
parë më parë

S

hpesh herë VIP-at tanë bëhen nostalgjikë për të kaluarën e tyre apo
edhe për fëmijërinë e vendin ku kanë jetuar. Kësaj radhe ka qenë
Beatrix Ramosaj ajo e cila ka vendosur të sjellë në vëmendje të
ndjekësve të saj disa copëza nga fëmijëria e saj me Albanin, të vëllain
në vendin ku ata kanë jetuar në vegjëli. Këto foto tregojnë shumë mirë
se as këngëtarja e as vëllai i saj nuk kanë ndryshuar pothuajse fare që
nga koha kur jetonin në Llapashticë të poshtme. Kujtime të bukura do
të jenë me siguri!
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Rikthehet Soni Malaj, shfaqet
një bombë e vërtetë në SHBA

P

as një pause të gjatë nga koncertet live, kësaj radhe, këngëtarja Soni
Malaj ka mbajtur në New York një koncert ku duket qartë se situata ka
qenë shpërthyese. Nuk e kishim parë më parë Sonin në këtë superformë
dhe kaq aktive. Edhe pse më parë ajo ka treguar aftësi të mira në kërcim
këtë herë duket se ja ka dalë më së miri të elektrizojë skenën. Dhe nuk ka
se si të na shpëtojë syri trupi i saj prej balerine. Qartë duket se mundi i
ushtrimit sistematik në palestër nuk ka shkuar kot dhe tashmë ajo ka një
trup të adhurueshëm. Një super bombë e vërtetë shfaqet në skenë Soni.
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Më në fund lajmi i shumëpritur
për Alketën, ja ku do ta shohim
së shpejti

P

as një pauze të shkurtër, do të kthehet sërish në ekran moderatorja e
njohur, Alketa Vejsiu. Ajo ka tashmë gati projektin e saj më të ri. Por këtë
herë e gjithë koha televizive iu dedikohet fëmijëve. “Në kurthin e Piter Panit”
do të jetë projekti më i ri që do të publikohet së shpejti. “Do kënaqeni me
mendjet brilante të fëmijëve shqiptarë! Një përrallë moderne për ata që nuk
duan të rriten kurrë!”-ka shkruar Alketa Vejsiu krah videos së postuar. Me
siguri do të jetë një sukses i vërtetë!

Godet sërish
Bleona Qereti, foto
“perverse” topless

N

uk është hera e parë që këngëtarja Bleona Qereti arrin të
rrëmbejë vëmendjen e ndjekësve të saj si edhe të medias
rozë. Kësaj radhe ajo ka ndarë në rrjetet sociale njoftimin se ka
përgatitur këngën e saj më të re. Dhe titulli është as më pak e as
më shumë “Dashuri perverse” . Pas skandalit të radhës në
tapetin e kuq të ndarjeve të çmimeve “Oskar” ku u shfaq jashtë
etikës së eventit, Bleona ka goditur sërish me pamjet e saj. Ajo ka
publikuar në Instagram një foto ku kap me dorë gjoksin e saj të
zbuluar. Nuk ka se si të veprojë ndryshe, Bleona mbetet Bleona!

Alesia Bami ngre temperaturat,
publikon foto provokuese

N

uk mund të mbetet pas velina e emisionit “Stop” Alesia Bami, e cila shquhet
për fotot e saj provokuese dhe ekspozimit e formave të saj. Kësaj radhe ajo ka
postuar në faqen e saj në “Instagram” një foto ku duket e veshur me një fustan të
shkurtër, duke ekspozuar dekoltenë e hapur dhe, gjithashtu, edhe pjesën e këmbëve. Edhe këtë herë Alesia ia ka arritur të “ndezë” rrjetin me postimin e saj.
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Jo më në një marrëdhënie treshe? Rrëfehet ish-misi shqiptar:
Jam zhgënjyer nga njerëzit që përbënin familjen time

Vjen në jetë Luxifer, flet

EGLA HARXHI: Si ka ndryshuar
jeta ime tani që jam nënë

A

jo ka qenë në qendër të
vëmendjes së media
ve për një kohë të gjatë
pasi bëri shumë bujë lidhja e
saj treshe me një modele dhe
partnerin e saj Jarl de Baserville. Por tashmë në jetën e
tyre ka ardhur Luxifer, fëmija
me dy nëna e një baba. Në
një intervistë ekskluzive për
«Bluetooth» të «Gazeta Shqiptare», Egla Harxhi, ishmisi shqiptar na rrëfen për
jetën e saj tani që është nënë.
Harxhi na tregon se si ka
ndryshuar jeta në marrëdhënien treshe si dhe disa
të papritura që kanë dalë në
pah me ardhjen në jetë të
djalit. Për më tepër në intervistën e mëposhtme.
Pamela Aliaj

Jeni për herë të parë
nënë e një vogëlushi të
quajtur Luxifer. Si ndiheni?
Po e vërtetë është hera e
parë për mua kjo eksperiencë
e jashtëzakonshme. Ka
shumë klishe mbi ndjesitë e
të qenit nënë dhe nuk do ju
them të njëjtat gjëra pasi janë
të vetëkuptueshme. Por dua
të ndalem në një fenomen që
në perëndim trajtohet shpesh
nga psikologët që quhet «

“Ju tregoj historinë e emrit Luxifer”
baby blues » ose mungesa
e lidhjes me fëmijën në muajt
e parë nga nëna. Ky është një
fenomen normal, i cili në Shqipëri nuk flitet pothuajse
aspak dhe ka shumë
nëna që e vuajnë dhe
nuk arrijnë dot të kuptojnë se çfarë po
ndodh me to në
muajt e parë të
mëmësisë.
Kur më informuan para
se të lindja
që kjo gjë
mund të
ndodhte
dhe
se
ishte kre-

jtësisht diçka normale, u ndjeva keq dhe pyetjet që me vinin në kokë se si do të reagoja
ishin të pafundta. Por kjo gjë
për fat të mirë jo vetëm që
nuk ndodhi, por që në momentet e para që mora në
krahë tim bir, ndjeva një
lidhje që fjalët janë të
limituara për ta përshkruar. Çdo gjë
harrohet në ato
momente dhe
ai kthehet në
epiqendrën
e jetës
tënde. Të
q e n i t
nënë qen-

ka një ndjesi, e cila të mbush
shpirtin me dritë dhe që në
momentet e para çdo gjë merr
kuptim.
U përfol shumë në media
emri Luxifer që i keni vendosur djalit. Përse nuk reaguat më herët lidhur me
polemikat e emrit?
Sepse
polemikat
e
njerëzve, të cilët janë
paragjykues për çdo gjë, nuk
më interesojnë dhe nuk kam
arsye të justifikohem për emrin që i vë fëmijës tim para
askujt. Emri i djalit tim është
emër hyjnor dhe në latinisht
për ata që e njohin këtë gjuhë
do të thotë Lux-dritë dhe fermbajtës, pra mbajtës i dritës
dhe mendoj që është emri më
i bukur në botë. Miqtë tanë
dhe sidomos mjekët në
Francë që sigurisht pjesa më
e madhe e atyre që dinë latinisht e adhuruan këtë emër.
Madje pediatri kur erdhi ta
vizitonte tha: Si po shkon princi i dritës? Kështu që mendoj
se polemikat le të ngelen për
të palexuarit.
Kush e kishte idenë për
të pasur një emër të tillë?
E ëma e Ales para se të
ndërronte jetë kur ai ishte
vetëm 13 vjeç, i kishte kërkuar
që, nëse një ditë do të kishte
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një fëmijë dhe do të ishte
djalë, t’i vinte emrin Luxifer. E
ëma e Ales ka qenë një grua
shumë e fortë, e kultivuar dhe
shumë inteligjente, prezenca
e së cilës ndihet ende sot.
Kur Ale ma ka shprehur këtë
gjë para se të ngelja shtatzënë, i thashë që është një
emër i jashtëzakonshëm dhe
që më pëlqen, pa e ditur që
ky do të ishte emri i fëmijës
tim një ditë.
Tani jeni jo më 3 por 4.
Si ka ndryshuar jeta në
familjen tuaj?
Ardhja në jetë e djalit ka
zbardhur në jetën time
shumë të vërteta dhe ka zgjuar instinktet e fjetura, të cilat
sot janë më të forta së kurrë.
Në mënyrë natyrale kam bërë
diferencën e miqve të vërtetë
dhe atyre që mendoja se i
kisha miq, por në të vërtetë
nuk ishin. Ka forcuar lidhjet e
mia me gratë e familjes,
mamaja ime, gjyshja dhe
tezet. Të bën të kthehesh te
vlerat dhe bazat e forta të
familjes ku ti ke lindur dhe me
këto baza të vazhdosh. Me
familjen që ke vendosur të
krijosh e çfarëdo forme është ajo. Nuk është e rëndësishme forma, por përmbajtja. Nuk kam ndryshuar mendim mbi asgjë nga ato që kam
shprehur deri më sot publikisht pasi i mendoj vërtetë, por
situatat dhe njerëzit ndryshojnë dhe ti kupton që
shumë gjëra nuk kanë qenë
të vërteta në jetën tënde. Kupton që më të shtrenjtë se
familja dhe miqtë e vërtetë
nuk ka dhe se ata që të duan
të mirën siç ti ja do, janë të
rrallë. Kur ky raport është i
zhdrejtë në marrëdhënie me
njerëz të caktuar, atëherë nuk
ka më vend për këta njerëz
në këtë rreth.
Si është forcuar lidhja
me gratë e familjes meqë
jemi pas 8 Marsit?
Kam kuptuar dashurinë e
tejskajshme dhe sakrificat që
këto gra kanë bërë gjatë jetës
së tyre si nëna. Kam kuptuar
shprehjen e famshme «kur të
bëhesh vetë nënë do më kuptosh». Mamaja ime është një

engjëll, e cila ka qenë
gjithmonë aty për mua,
në çdo rrethanë apo
çdo moment të gëzuar
dhe të vështirë të jetës
time. Ka pranuar dhe
ka mbështetur çdo
zgjedhje timen, pa
gjykuar asnjëherë,
duke më lënë të lirë të
bëj eksperiencat e
mia, gabimet e mia,
por duke qenë gjithmonë në gatishmëri
për të më ndihmuar
në çdo rast. Jam me
fat për nënën që kam
dhe mirënjohëse që
sot djali im do ketë
mundësinë të rritet
me një gjyshe si ajo.
Si ndihet Jarl
tani që është prind?
A ka ndryshuar ndonjë gjë
tek ai?
Mendoj është më mirë që
ta
pyesni
vetë
mbi
këtë…(qesh). Ale është një
person shumë i rezervuar në
shprehjen e emocioneve të tij
personale dhe kjo vjen nga
edukimi i tij. Kjo është diçka
që unë e vlerësoj shumë pasi
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fjalët dhe shprehja eksesive e emocioneve nuk janë
më të vërteta në krahasim me
veprat. Janë ato që kanë
rëndësi në shprehjen e
vërtetë të ndjenjave. Por mbi
pyetjen nëse ka ndryshuar
diçka tek ai, është pyetje retorike pasi nuk do ishte normale që mos të ndryshonte

asgjë, sigurisht ai është
i njëjti njeri
me të njëjtat
principe, por sot ka një motiv
dhe një forcë më të madhe në
përmbushjen e detyrës së tij si
aristokrat.
Nga çfarë ka hequr dorë
Egla me ardhjen në jetë të
vogëlushit Luxifer?
Nuk mendoj se kam hequr
dorë nga asgjë, përkundrazi
sot shoh shumë më shumë
mundësi se më përpara. Madje do thosha se në vend të heq
dorë nga diçka, më shumë janë
shtuar gjërat për të bërë. Luxifer më ka dhënë një energji dhe
një forcë që nuk e kam pasur.
Më ka bërë të shoh drejt përpara dhe të marr vendimet e
duhura për të dhe jetën time.
Por duhet të them se për fatin
tim të mirë dhe jam mirënjohëse për këtë, kam mbështetje
dhe ndihmë. Kjo më lejon të
punoj dhe të vazhdoj një jetë
me aktivitete si më përpara.
Cila është sakrifica më e
madhe që është e gatshme
të
bëje
Egla
për
vogëlushin?
Mendoj se nuk ka sakrifica
të mëdha dhe të vogla kur behet fjalë për fëmijën tënd. Sot
nuk shoh më asgjë më të
rëndësishme se Luxifer dhe
çdo gjë apo çdo vendim duhet
marrë në të mirën e tij.
Sigurisht nuk mendoj se një
nënë duhet të harrojë tërësisht
veten e saj për fëmijën, pasi

nëna është një qenie njerëzore, e cila ka dëshirat e saj
dhe jetën e saj. Mendoj se
mirëqenia e saj ndikon drejt për
drejt tek jeta dhe ndjesitë e fëmijës sidomos kur është në rritje.
Ndaj mendoj se në rastin më
të mirë duhet të ketë një
ekuilibër. Nuk e kam menduar
ende se cila do të ishte sakrifica më e madhe akoma, por
me bindje them se çdo « sakrificë » që do bëj do e bëj për të
mirën e tij.
Me çfarë po merret Egla
tani që është nënë
përveçse me vogëlushin?
A ju del koha të merreni me
ndonjë projekt?
Në fakt, pothuaj pjesën më
të madhe të kohës i jam
përkushtuar birit, sepse muajt
e parë ai do ketë nevojë dhe
vëmendje maksimale nga ana
ime. Jam me besimin që një
bebe, e cila mbas lindjes krijon
një lidhje të fortë dhe ndjen
dashurinë dhe dritën që nena
e tij i jep, ky fëmijë do të rritet
me sigurinë në vetvete dhe me
bindjen që atë dashuri do ta
ketë gjithmonë. Por megjithatë
jam përpjekur të krijojë një balancë dhe në orët, pasi që në
javët e para mbas shtatzënisë
me është dashur të punoj. Aktualisht po bashkëpunoj me dy
studio arkitekture të bazuara në
Paris dhe « Cote d’azzur »,
njëra quhet « Cyril Peret creatives » dhe tjetra është Atelier
12.22. Krahas kësaj një nga
projektet më të rëndësishme
për mua dhe, mbi të gjitha për
Alen, është Libofsha.
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KESTI I DYTE / Publikohet lista me dokumentet që duhet të plotësojnë përfituesit

Ish-të përndjekurit, dokumentet
për 2 mijë trashëgimtarë
Ornela Manjani

T

rashëgimtarët e ish-të
dënuarve politikë,
fëmijët dhe nipërit
duhet të plotësojnë dokumentet brenda muajit për të
marrë dëmshpërblimin në
momentin që Ministra e Financave do të çelë fondin për
pagesa.
Rreth 2 mijë
trashëgimtarë ligjorë të ishtë dënuarve politikë duhet
të plotësojnë dokumentacionin në bazë të kategorisë ku
përfshihen sipas përcaktimeve ligjore. Ministria e Financave bën të ditur se çdo
trashëgimtar ligjor, që është
listuar në një prej kategorive për dëmshpërblimin
e ish-të përndjekurve politikë, duhet të postojë dokumentacionin e kërkuar.

Emer

MBIEMER

Ministria e Financave: Plotësoni dosjet brenda muajit
PËRFITUESIT
QË JETOJNË
Për trashëgimtarët e ishtë përndjekurve që nuk jetojnë
duhet
një
akt
trashëgimie, certifikatë vdekje të të dënuarit, certifikatë
trungu të të dënuarit, numër
llogarie bankare aktive për
çdo përfitues ose prokure dhe
dokument identifikimi për
përfituesit. Në qoftë se njëri
ose disa trashëgimtarë të
radhës së dytë nuk jetojnë
më, e drejta e tyre për dëmshpërblim në bazë të ligjit
Nr.9831, datë 12.11.2007 (ndryshuar me ligjin nr. 10 111,
datë 2.4.2009) nuk vazhdon
më tej. Në këtë rast, llogaritja
e pjesës takuese të këstit bëhet
mbi bazën e trashëgimtarëve

Emer

MBIEMER

që janë gjallë. Nga ana e
trashëgimtarëve që jetojnë, në
marrëveshje, paraqesin certifikatën e vdekjes së
trashëgimtarit që nuk jeton, të
cilën e postojnë së bashku me
numrin e dosjes. Ministria e
Financave bën të ditur se në
rastet kur ish-i përndjekuri
nuk jeton më, një dosje quhet
e rregullt dhe e gatshme për
t'u paguar, vetëm atëherë kur
të gjithë trashëgimtarët, pa
përjashtim, do të kenë dorëzuar (postuar) dokumentacionin e përmendur më lart për
të gjitha rastet e trashëgimisë.
Në të kundërt, askush nuk
mund të paguhet i veçantë,
derisa i gjithë dokumentacioni i dosjes të jetë i plotë për të
gjithë.

NUMER
KOPJE TE PERSONA CERTIFIKATE
L
LETER
NJOFTIM LLOGARI VDEKJE
BANKARE

CERTIFIDESHMI
PROKATE E
TRASHGIKURE
TRUNGUT
MIE
FAMILJAR

TRASHËGIMTARËT
1. Për persona ish-të dënuar që janë gjallë, të cilët
pavarësisht moshës, në momentin e pagesës
kanë fëmijë të mitur nën moshën 18 vjeç:
a. Certifikatë personale jo më e vjetër se një
javë nga data e dorëzimit.
b. Certifikatë familjare ku të përfshihet fëmija i
mitur.
c. Certifikatë personale të fëmijës/fëmijëve të
mitur.
d. Nr. llogarie bankare në Lek në njërën nga
bankat e nivelit të dytë, që vepron brenda
territorit të Republikës së Shqipërisë (të
siguroheni që llogaria është ende aktive ose të
hapet një llogari e re).
2. Për persona ish-të dënuar që nuk jetojnë, por në
momentin e pagesës kanë trashëgimtarë të
radhës së parë në moshë të mitur nën 18 vjeç.
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(V
ijon ng
an
umri i djeshëm)
(Vijon
nga
numri
Valik
Rrahim
Vehap
Hanife

V
V
V
V
V

Lita
Lita
Lita
Elezi

Sherif

Lita

Shukrie

Ndreu

Meliha
Fidajete
Reshat
T asim
Resmije
Mevlude
Vahide
T eki

Elezi
Krasniqi
Elezaj
Elezi
Sokoli
P uci
Bresa
Elezi

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

Man

Lita

V

V

Avni
Narushie
Nezir

Valik
Hanife

Sherif

Lita
Ndreu

Elezi
Krasniqi
Elezaj
Elezi
Sokoli
P uci
Bresa
Elezi

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

Man

Lita

V

V

Qira
T abaku
Ziti
Ziti

Qira
Ajazi
Kalesha

V

ZV

V

V

V
V
V

V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V

V

V

ZV

V
V

V

V

V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

Baki
Xhemile
Nadire
Faik

Nezha
Çela
Kuçi
Nezha

Ferit

Nezha

V

V
V

X

X

Nikolin
Roza
P jerin

Rajta
P rogni
Rajta

V
V
V

V?
V2015
V?

Jolanda
Violeta
P andili
Albana
Kristo
Sokrat

Reçi
Risteska
Rajta
P iroli
Rajta
Rajta

V
V
V
V
V
V
V
V

X
V2017
V2017
V2017

V

V2013

V
V
V

V
V

V
V

V

V

V

V

V

V
P

X
P
P

Alltun
Durim

Nezha
Nezha

X
X

X
X

Latif
Amlet
Adnand

Nezha
Nezha
Nezha

X
X
X

X
X
X

Kosta
T hanas

Dalla
Dalla

X
X

X
X

T hanas

Loli

V

V

V

V

V
V

X
X

X
X
ZV

ZV

V

Dalla

Loli

Llambro
Nikolla

Kokali
Loli

X
V
V

X
V2017
V2017

P rifti
P rifti

V
V

X
X

Ndoj
Ndoj
Ndoj

V

V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V

V

V
ZV

ZV

Arjan
Mikel (Agron)
Gazmend

P
P
P
P
P
P
P
P
P

CERTIFIDESHMI
PROKATE E
TRASHGIKURE
TRUNGUT
MIE
FAMILJAR

X

Mitro
Vangjel

Dave
Ndue
Gjet

ZV
Gjergji
Nika
Kola
Çunga
Gjergji
Syla

Kolaj

Rajta

Rajta
Bushkolaj

Kostandin
P iro

V
V

Ded

NUMER
KOPJE TE PERSONA CERTIFIKATE
L
LETER
NJOFTIM LLOGARI VDEKJE
BANKARE

V

V
V

V
V

MBIEMER

Rajta
Rajta
Rajta

rash (Marash)
Marije

Zoica

V
V

Ndoj
Kolaj
Lleshi
Gjergji

Marku

V
V
V

V
V

Ziti

Mark
T ereze
Drande
Tone
P renda
Marte
Roze

V
V

Mrice
Dod
Martin

Zek

V
V
Qemal
Fatmira
Besnik
Flamur

Gjelë
T one
Mrike
Dake

Ndreu
Elezi
Ndreu

V
V
V
V
V

V
V

Meliha
Fidajete
Reshat
T asim
Resmije
Mevlude
Vahide
T eki

Avni
Narushie
Nezir

Haxhi
Zenepe
me ( Mereme)

V
V

Lita
Elezi

Shukrie

Muharrem

Ndreu
Elezi
Ndreu

V
V
V
V
V

Emer

a. Certifikatë vdekjeje të personit ish-të dënuar.
b. Certifikatë personale e të miturit/miturve,
trashëgimtarë të radhës së parë të personit ishtë dënuar që nuk jeton më.
c. Certifikatë familjare të ish-të dënuarit ku të
përfshihen fëmija/fëmijët e mitur.
d. Dëshmi trashëgimie që të vërtetojë se fëmija
i mitur është trashëgimtar ligjor.
e. Vendim gjykate të kujdestarisë mbi të
miturin në rastin kur edhe nëna e të miturit nuk
jeton më.
f. Nr. llogarie bankare në Lek në njërën nga
bankat e nivelit të dytë që vepron brenda
territorit të Republikës së Shqipërisë (të
siguroheni që llogaria është ende aktive ose të
hapet një llogari e re) në emër të kujdestarit
ligjor të të miturit.

Zef
Shkurt

Ndoj
Ndoj

Hanke
Osman

Cenameti
Xhetani
Gazment
Shkelzen
Vjollca

Ndoja
Ndoj
Ndoj

Xhetani
Xhetani
T afa

V
V
V

V

V

V

V
V

V
V

V
V

V

V

ZV

V

V

V

V

V

ZV
P
P
P
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Suzana
Kudret

Fllorendia
Eleni
Vasil

Xhetani

Qendro
Bardhoka
Qendro
Jani
Floreta

Andonina
Fridheriqi
Stavro

Adem
Rushe
Ajshe
Bute
Rustem

Qendro
Ndreu

Shuxo
Dodo
Qendro
Ardian
Eleana

Aristotel

V
V
V
V
V

P
V

Xhevahir
Englantina
Isa
Petrit

Noka
Xhetani
Hoxha
Hoxha

Xhetani

Qendro
Qendro

Qendro

Rrogami
Mehmeti
Agaj
Agaj
Rragami

P
P
P
V

V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V

V neg
V

V
X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Rragami
Rragami

V
X

X

X
P
P
V

V

Shahin

Rrushi
Rrushi
Rrushi
Basha

V
V
V
V

Dema
Xheleshi
Dema
Dema
Dema

X

Vrenozi
Vrenozi
Vrenozi
Vrenozi
Begaj
Rapushi
Beqiraj
Vrenozi

Shaibi
Sali

Fejzulla
Fejzulla

Taip
Rushit

Fejzulla
Fejzulla

Adem

Gjela
Marie
Tereze

V
X
V
V
X
X
V

V
X
V
V
X
X
V

Vrenozi
Vrenozi
Vrenozi

X
X
X

X
X
X

V
V
V

V
V
V

Hajrie
Xhafer

Tafë

V
V
V

V
ZV

V

V

Majuni
Ruli
Ruli
Ruli

V
V
V

V
V
V

Serxho (Ahmet)
Drita

Parallangu
Kuçi

V
V

V
V

Ariana
Kanarina

Borova
Bashari

X
V

X
V

Ermira
Edvin

Rreli
Kuçi

V
V

V
V

V

V

V

V

Selenica

Kuçi

Kuçi
Cakmakxhian 25/04/1941

Gjata

e (Shiveqare)
Baki

Sadikaj
Aliçkolli

Sali

V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V

Kuçi

Lumturi

Këze
Fatime

V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

Kuçi

Suzana
Donika

Bashmili
Spaho

V
V
X

V
V
X

Luan
Hysen

Aliçkolli
Aliçkolli

V
V

V
V

Avdulla

Aliçkolli

V

V

Aliçkolli

Shupe
Kaba

Nimete
Qamil
Engjellushe

Zhupa
Shupe
Zhupa

Skender
imitri (Hamit)

Mane
Mane

Hasan
Vehbi
Rufat
Lutfi
Rakip
Gjulie
Lumturie

Shoti
Shoti
Shoti
Shoti
Shoti
Kotarja
Kuci

V
V
V
V
V
V
V

Halil
Lazam
Arif
Naile

Shoti
Shoti
Shoti
Tota

V
V
V
V

V
V

Dedaj
Gjikolaj
Lleshi
Lleshaj
Doda
Sulejmani

V

V
X
V
V
V
V

V
X
V
V
V
V

Dushaj
Haklaj
Haklaj
Bido
Haklaj

V
V
V
V

Man
Bedrie
Isa

Dushaj
Hykaj
Dushaj

V
V

Nadire
Fadil
Nexhmije
Besnik
Merita

Shabaj
Dushaj
Ara
Dushaj
Hoxhaj

V
V
V

Demaj
Dushaj

Kaba
Kaba
Çelepija

Hasandoçaj

Mane
Mane

Mane
Kolonja
Mano
Gogoli

Muazes
Muco
T efta
Malasi
axhi (Bajram) Mukavelati
Merita
Admir
Lejla

V
V

Agim
Isa

Mukavelati
Mukavelati
Lako

Samundja
Mukavelati

V
V
V

V
V

V

V

V

V

ZV

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V

V

V
V
V
V

X
V
V
V

V
V testament

V
V
V

V
X Lgjcv
V

V
X
V fotokopje

V

X- LGjc

V

V

V

V

V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V

V
V

V
V
V
V

Mahmude
Loca
Byniamin Samundja
Shpresa

Ajazi
V
Mukavelati V
V
V

V

Mukavelati

V

P
P
V
P

V
X Lgjcv

V
V

V
V

V

V

V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

Mara
Dile
Gjon
P rena
Llesh

Pal

Shkurti
Gjonaj
Shkurti
Vladi
Shkurti

P
P

V

V

V
V
V

V
V
V

Liza
Kastriot
Marte
Majlinda
Dritan
Aferdita
Alma
Ilir

Bunaj
Shkurti
Lleshaj
Bardhoci
Shkurti
P icaku
Kryeziu
Shkurti

V
V
V
V
X
X
V
X

V
V
V
V
X
X
V
X

Nikolin
Mimoza
Luljeta
Anila
Etleva
Arta

Shkurti
Lugja

V
V
X
X
V
V

V
V
X
X
V
V

V
X
V
V

X
V
V

Hoti
Ndoj
Gjini

V
Sheqere
Liljana
Fatmira
Bashkim

Rushitaj
Mullameti
Rushitaj
Rushitaj

V

V

V

V

Drande

Sufaj

V
V
V

V
V

V
V

V

V

ZV

Xhajaj

P jeter

Xhajaj

V
V

V
X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V
V

Gjyste (Djusta) Gjonaj (Djonaj)
Mri
T anazi
T ereze
Mirashi
P ashke
Cekaj
Jak
Isufaj
Gjeto

V
X Lgjcv

P

V

V

V

V
V

Shkurti

V1
P1
P1
P

V

V

X-LGjc

ZV

V

V
V

P1
V1
P1

V

V
Anila
Manjola

V

Dushaj

V
V
V

V

V

Zamir
Mirjeta
Aranit

Robert
T ania
Suzana
Vera

V
V
V
V
V
V
V
V

Doda
Gjokolaj
Lleshi

Sofia (Mamica)
Elyon (Gentian)
Olgera

V

V
V
V

Shoti

Kamberaj
Hoxhaj

Luan
Zhaneta

Engjellushe
Aziz
Miriam
Graciela

Luan
Gezim
Suzana

V
V

Naime

Shaniko
Rabie
Riza

Fejzulla

Shoti

Lindita
Marjana
Ndue
Roza
Frida
Mirjeta

Fatime
Ajshe

Kujtim

V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V

P

V
V
X Lgjcv V
X Lgjcv X Lgjcv
Erfan

Mehmet

Vneg
V

mira (Fatime)

Hoxhaj
Begaj
Rryqi
Hoxhaj
Ibishi
Hoxhaj

Evis

V

V
Dehari
Arifaj
Bajrami

Rruli

Perparim
Kujtime
T atjana
Altin
Adelina
Leonard

ZV
Ardjan
Romeo
Ergys

Azbije
Ajas
Bukuri

Shpresa

V

V
X

V
Beqir
Isuf
Belul
Fetih
Xhevrije
Sanije
Keze
Enver

V

P
P
V
P
V
VGJ
V neg
V

V
X

Kristo
Hoxhaj
Hoxhaj
Hoxha
Hoxhaj

V

V

Dema
Xhavit
Vasfije
Qemal
Ejup
Edip

V

V
X
V

Drita
Kastriot
Mustafa
Valbona

Veledin
Qemal
Sefer
Habibe
Bilbil

ane ( Qamile)

V
Ferit
Besnik

ZV

V

V

V
V
V
V

V

Fran
Gjyste

Xhajaj
Vulaj

X
V
X
V
V
V
V

(V
ijon nesër)
(Vijon

V
XLgjcv

V
V
P
P

X
P
P
V

V

V

V

V

V

V
V
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Eksperiment i dështuar

(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
(Vijon
nga
... fillimisht ftesën e liderit të
"Forca Italia", Silvio Beruskoni. Po
ashtu, një nga zëvendësit e Tajanit, social-demokrati G. Pitella i ishte përgjigjur pozitivisht ftesës së
kryetarit të PD-së së majtë, Matteo Renzit për ato zgjedhje. Mirëpo të dyja këto parti patën një rezultat tejet zhgënjyes në zgjedhjet
e 4 marsit.
Në fakt, kooptimi i drejtuesve
më të lartë, sidomos të Parlamentit
Evropian në krye të forcave politike në vende të ndryshme, në
mungesë të personaliteteve
bindëse dhe fitues nga terreni është një praktikë e njohur.
Por, nëse Tajani dhe Pitella nuk
u përfshinë direkt në fushatë, ishzv.presidentja tjetër e Parlamentit
Evropian, Ulrike Lunaçek, që ka
kontribuar aq shumë edhe si
raportuesja për Kosovën dhe të
drejtat e grave vitin e kaluar dha
dorëheqjen nga ai funksion dhe
konkurroi në zgjedhjet e përgjithshme në Austri për kandidate kryesore e të gjelbërve për kancelare.
Por, ajo parti që as dy vjet më parë
fitoi në zgjedhjet presidenciale,
pësoi disfatën më të rëndë qysh
nga viti 1983 me 0,5 për qind, aq sa
as vetë Lunaçek nuk mundi të
hyjë në parlamentin e atij vendi.
Gjithsesi, rasti më tipik vitin e
kaluar ishte ai i zgjedhjeve të 24
shtatorit 2017 në Gjermani, ku si
kandidat për kancelar kundër
Merkel u kooptua ish-presidenti i
Parlamentit Evropian, socialdemokrati Martin Schulz; me një
nxitim të madh, menjëherë pas
përfundimit të mandatit të tij të
dytë dhe vetëm 3-4 muaj nga fushata e zgjedhjeve të reja parlamentare. Në dy muajt e parë prania e
tij krijoi një eufori të madhe ose
"Schulz efekt". Mirëpo entuziazmi
dhe shpresat e SPD-së gjermane u
shuan si flakë kashte pas tri humbjeve në lande dhe veçanërisht pas
katastrofës historike të kësaj partie me vetëm 20,5 për qind të votave, pothuajse aq sa dhe AfD-ja
ekstremiste. Sikur të mos mjaftonte kjo, Schulz bëri edhe dy gafa të
tjera politike, që i kushtuan karrigen dhe karrierën e mëtejshme
politike në krye të SPD-së, duke
përfshirë së fundi vetemërimin
nxitimthi si ministër i Jashtëm në
koalicionin e madh ende të pangjizur, edhe pse kishte deklaruar prerazi se kurrë nuk do të ishte në një
qeveri me Merkel. Baza e partisë
reagoi si asnjëherë duke e detyruar Schulzin të tërhiqet nga drejtimi i partisë dhe natyrisht, nga
zyra e ministrit të Jashtëm.
Për pasojë, "në vend që t'i vinte
vetullat, i nxori sytë SPD-së", që
ndodhet në pozita edhe më të
mjerueshme politike, edhe pse në
koalicion të detyruar me CDU-në,
si rrugëdalje nga e keqja më e madhe.
Raste të tilla ka pasur edhe në
të kaluarën, por mesa duket, nuk
janë nxjerrë mësimet e duhura.
Dy dekada më parë, ish-Komisionerja e BE-së, Emma Bonino, që ka
ndihmuar shumë edhe vendin
tonë gjatë periudhës së krizave me
1997-1999 u kthye në Itali vetëm
për disa muaj vetëm si ministre e
Jashtme, kurse partia e saj
radikale me gjithë emrin e saj, nuk

DASHI
Keni dëshirë të vendosni një mirëkuptim
edhe më të thellë me personin e zemrës,
që do t'ju kuptojë menjëherë dhe do t'ju
dëgjojë. Keni përkrah një partner vërtet të
veçantë! Do të zmadhoni rrethin e të njohurve dhe do të krijoni kontakte të shumta
me njerëz të ditur.

DEMI
Nëse në të kaluarën janë tërhequr për të
qenë vetëm, tashmë keni dëshirë të zbaviteni në grup, duke pranuar çfarëdolloj ndryshimi. Ndryshojini pikëpamjet e juaja për
t'ju përshtatur atyre të partnerit tuaj, nëse
nuk janë të njëjta.

BINJAKET
Tensionet e lidhura me probleme profesionale do të lehtësohen vetëm nga ëmbëlsia e personit të zemrës, që sot do të jetë
më e theksuar. Nuk ndiheni të qetë brenda
vetes, sepse nuk arrini të zgjidhni midis dy
pretendentësh që ju kanë magjepsur.

GAFORJA
Kini kujdes dhe mos i hidhni shumë benzinë zjarrit të lojërave të pushtetit dhe keqkuptimeve. Jini të drejtpërdrejtë dhe të sinqertë, dhe do të arrini shpejt të gjitha objektivat që i keni vënë vetes. Kërkoni qartësi në raportet në punë tek kontaktet e reja.

LUANI
Më të paqtë a më pak agresiv, edhe pse
duhet të qortoni dikë që nuk është shumë i
vëmendshëm. Vëreni veten gjithmonë në
pozicionin e tjetrit, përpara se ta kritikoni.
Në çastin më të posaçëm do të dini gjithmonë t'i rimerrni në dorë frerët e situatës.

VIRGJERESHA
Mund të keni ndonjë dhembkë dashurie.
Ndoshta duhet të pyesni veten nëse, pak a
shumë në mënyrë të pavetëdijshme, nuk
jeni ju që i kërkoni shqetësimet... Marsi në
bashkëveprim me Venusin do t'ju favorizojë
në ndërmarrjen e projekteve të reja. Filloni
punën menjëherë.

PESHORJA

ka arritur të kapërcejë pragun e
parlamentit. Ndërsa gjatë periudhës 2011-2013, kur Italinë e
pushtoi kriza e madhe financiare,
në krye të qeverisë teknike u caktua komisioneri i mirënjohur i BEsë, Mario Monti. Por me gjithë rezultatet, Monti dështoi i pafuqishëm kryesisht nga xhelozia e
politikës italiane, që nuk e lejoi të
jepte ndihmesën me kompetencën
e tij të jashtëzakonshme. Ky rast
vërtetoi shprehjen se, "qeveritë
teknike kanë politika, por jo politikanë, kurse populistët kanë politikanë, por jo politika". Përjashtim
këtu bën vetëm Romano Prodi, që
pas mbarimit të mandatit si president i Komisionit Evropian (19992004) arriti të rizgjidhej Kryeministër i Italisë në vitin 2006. Por,
kjo ndodhi sepse ai kishte qenë
edhe më parë kryeministër dhe
mbi të gjitha, shumica në atë periudhë në Itali kërkonin një alternativë bindëse evropiane, që t'i
kundërvihej euroskeptikut Berluskoni.
Raste të tilla gjen, ndonëse më
rrallë, edhe në organizata të tjera
ndërkombëtare, sidomos në OKB.
Rasti më i freskët është ai i Ban Ki
Moon: menjëherë pas përfundimit
të mandatit të dytë si sekretar i
përgjithshëm i OKB-së, (2007-2017)
ai paraqiti kandidaturën si president i Koresë së Jugut. Por, në prag
të fushatës u detyrua të tërhiqej,
sepse gjasat për fitore ishin të pakta dhe të një skandali korrupsioni,
ku ishte përfshirë vëllai i tij.
Ndër shkaqet dhe arsyet kryesore të dështimit të kësaj dukurie

mund të për menden: shkëputja
për vite e tyre nga realitetet
konkrete politike, ekonomike dhe
institucionale të vendeve të tyre;
kushtet, rrethanat, problemet dhe
mbi të gjitha rregullat e ndryshme
të lojës; veç kësaj, pasi kanë arritur majat e politikës kombëtare,
eksponentë të tillë janë larguar
prej saj, madje edhe në mosha të
avancuara; ndërkohë, politika në
vendet e tyre vazhdon të gërryejë,
duke ua hequr atyre shanset e rikthimit; me logjikën pak a shumë se
"ju e dhatë maksimumin tuaj, ndaj
ju dërguam atje për të përcjellë
këtë përvojë; kurse ne po punojmë
fort këtu, kemi plot kuadro shumë
të mirë, përse duhet atëherë një
'comeback', që vështirë se mund të
prodhojë një alternativë të re, veç
komoditetit të personit të mësuar
tashmë me ofiqe, pushtet dhe ceremonira?"
Ja psh., Martin Schulz kishte si
avantazh krahasues vokacionin e
tij evropianist në zgjedhjet më të
fundit në Gjermani, mirëpo këtë
vokacion e ka me kohë edhe Merkel e të tjerë liderë, kështu që
Schulz vështirë se mund të bënte
diferencën në këtë fushë madhore.
Për të tjerat nuk kishte kurrfarë
shansi, sepse Schulz në 25 vitet e
fundit kishte qenë në labirintet e
Europarlamentit dhe ishte "outsider" i vërtetë për Gjermaninë. Edhe
Tajani, Pitella apo dhe Lunaçek me
evropianizmin e tyre kishin fare
pak shans në Itali dhe Austri, ku
forcat euroskeptike dhe populistët
kanë vite që punojnë në terren,
hapur dhe nën rrogoz.

Shkak tjetër i rëndësishëm
është se për institucionet e BEsë, të gjitha pa përjashtim, ka një
perceptim përgjithësisht negativ
publik, ato dhe liderët e tyre konsiderohen në shumë vende
anëtare si shkaktarët dhe fajtorët
e krizës së azilit, emigracionit,
pasigurisë, papunësisë dhe në
përgjithësi të çdo të keqeje! Për
pasojë, ridalja në skenën politike
të vendeve anëtare të eksponentëve të tyre vetëm se zgjeron
terrenin për forcat euroskeptike,
populiste, ekstremiste etj., që
thonë me zë të lartë: "Prapë na
'mbinë' këta këtu, po ku ishit ju
deri dje, pse nuk i rregulluat këto
punë kur ishit atje, po na vini e
na jepni mend tani"?
Këtë realitet mesa duket e kanë
kuptuar kohë më parë protagonistë të tjerë të shquar të institucioneve evropiane dhe më gjerë.
Me gjithë famën dhe lutjet që u
janë bërë, ata nuk kanë pranuar të
konkurrojnë në vendet e tyre. Tipik është presidenti më i famshëm i
Komisionit Evropian, Zhak Delor
(1984-1994) ish-presidentja emblematike e Parlamentit Evropian,
Simone Veil etj..
Ndaj, katapultimi apo kooptimi
i liderëve evropianë në vendet
anëtare është eksperiment i dështuar. Përvoja tregon se është më e
udhës të promovohen me kohë e jo
"brenda natës" liderë të rinj në
vendet përkatëse, që më vonë do të
përbëjnë edhe fondin rezervë për
drejtues të institucioneve ndërkombëtare, por veçse pa rikthim në
politikën kombëtare.

Një e fshehtë sot, një fshehtë nesër, rrezikoni të mos mbani më mend se cila është kështjella e fantazisë që keni ndërtuar. Më mirë të
ktheheni në realitet! Nëse keni në mendje
një lidhje nga e kaluara, mos u angazhoni
për të ardhmen, madje as në të tashmen.

AKREPI
Nëse nuk jeni të sigurt për ndjenjat tuaja,
mos hyni në lojë: rrezikoni të krijoni ndonjë
situatë të pakëndshme, për të cilën mund
të pendoheni. Përpara se t'i futeni kokë e
këmbë një ndërmarrjeje, do të ishte mirë
të vlerësonit të mirat dhe të këqijat.

SHIGJETARI
Për sa u përket ndjenjave, duhet të zgjidhni me zgjuarsi personat që frekuentoni,
nëse nuk doni të humbni kohë me lidhje
që nuk ju përmbushin. Do të kuptoni se
realiteti, të cilit me raste prireni t'i shmangeni, është më i mirë sesa ëndërrimi!

BRICJAPI
Nëse jeni duke jetuar një histori të bukur
dashurie bëni kujdes për të mos komplikuar
atë që është e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë.
Kush është beqar ka mundësi të shkëlqyera për një takim të këndshëm. Organizoni
një shëtitje në natyrë për të medituar mbi
zgjedhjet e juaja më të fundme.

UJORI
Urani në bashkëveprim me Saturnin ju
mbështet dhe ju dhuron intuitën dhe aftësinë për t'u marrë vesh me të gjithë, edhe
me heshtje. Mos merrni përsipër shumë
angazhime që e dini se nuk keni mundësi
t'i menaxhoni. Mësoni të thoni jo.

PESHQIT
Nuk duhet të ngadalësoni ritmin për të realizuar një projekt me sukses. Ndoshta do
t'ju duhet një kohë e gjatë, por ç' rëndësi
ka? Jeni në çift. Neptuni do t'ju ndihmojë të
stabilizoheni dhe të ndërmerrni rrugën e
qëndrueshmërisë.
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... e saj dhe klasifikohet padrejtësisht
si "shkrimtarja e parë"! Nuk kanë
munguar as përvjetorë madhështorë dhe sesione shkencore në
Gjirokastër, e deri tek projektet për
restaurimin e shtëpisë muze!
Kuptohet se rivlerësimi i saj nuk
është as për "bukurinë" e saj të
rrallë, as për talentin e veçantë,
por për motive politike dhe
përvetësime financiare. Ata e falsifikojnë Musinenë aq, sa po të ishte gjallë vetë Musineja, do ta
kundërshtonte këtë tiradë himnesh hipokrite!
Në fillim të Luftës së Dytë
Botërore, Musineja hiqej si revolucionare. Për këtë e thërritën në
Frontin Nacionalçlirimtar për
bashkëpunim në revistën antifashiste "Gruaja Shqiptare". Kryeredaktore ishte Nexhmije Hoxha dhe
Ollga Plumbi. Musinesë iu besua
kryeartikulli, por ajo shkroi,
përveç gabimeve të tjera, se: "disa
do luftojnë sot, disa do luftojnë
nesër!" Enver Hoxha ndërhyri menjëherë pranë redaksisë, duke orientuar se "duhet të luftojmë të gjithë
sot, s'ka kohë për nesër".
Duke e parë se ajo nuk ishte në
një akord me Luftën Nacionalçlirimtare, u largua, dhe nuk zhvilloi
asnjë aktivitet për Luftën Antifashiste. Ishte momenti historik kur
shqiptarët ishin ndarë në antifashist dhe profashist. Në cilën krah e
rreshtojnë "studiueset" e dosjes
Musine Kokalarin? Këtu fillon
analiza e vërtetë.
E ndikuar nga kryeballisti dhe
udhëheqësi shpirtëror i saj, Mit'hat
Frashëri, u vendos në barrikadë të
kundërt me gratë dhe vajzat e Shqipërisë, duke iu kundërvënë
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Së bashku me Skënder
Muçon formuan Partinë Socialdemokrate. Në prezantimin e asaj
partie, mori pjesë i dërguari i
PKSH, Qiriako Harito, i cili në emër
të Partisë Komuniste dhe Frontit
Nacinalçlirimtar, i bëri thirrje për
bashkim. Por, pas kthimit nga Konferenca e Pezës të kryetarit të saj,
Skënder Muços, ata degjeneruan
në grazhdin e Ballit Kombëtar,
duke u bërë bashkëpunëtorë të
fashizmit kundër Luftës Nacionalçlirimtare. Çdo spekulim politik,
se ajo "sfidoi komunizmin", është i
gënjeshtërt.
Në kohën kur gratë dhe vajzat
e Gjirokastrës, iu bashkuan Luftës
Nacionalçlirimtare, së bashku me
6000 gra e vajza të Shqipërisë,
Musinea bashkëpunonte me
krerët e Ballit Kombëtar. Gazeta
"Rilindja" e Kosovës ekspozon këtë
dokument të grupit informativ të
Asime Kosovës: "Në dhjetor 1943
një oficer amerikan zbarkoi në
Vlorë dhe kërkoi të takonte Mehdi
Frashërin. Regjenti nuk pranoi të
ekspozojë veten, në vend të regjentit shkoi komandanti i Ballit për
qarkun e Vlorës, Skënder Muço, i
kënaqur nga biseda, tha se amerikanët i këshillonin "nacionalistët"
për të përkrahur qeverinë, por
njëkohësisht kërkonin rreptësisht
se qeveria nuk duhet të shkojë
shumë larg në bashkëpunim me
gjermanët". (Rilindja" 27 gusht
1993.)
Sikundër shihet, kryetarit të
Musinesë, Skënder Muços, i është

Mos fyeni heroinat!
dhënë urdhri për të përkrahur
Qeverinë e Regjencës, e cila ishte
në shërbim të pushtuesit gjerman.
Një njoftim i shërbimit sekret britanik në prill 1944, dëshmon se sa
thellë u zhytën të ashtuquajturit
socialdemokrat - ballistë, në luftën
kundër Frontit NCL: "Trupat e
Ballkomit siç është bërë i njohur
u bashkuan me gjer manët në
luftën kundër partizanëve…
Ballkomi pranoi se shtabi ushtarak i tij ka dënuar me vdekje dhe
ka pushkatuar njerëzit e kapur, të
cilët ndihmuan partizanët...
Skënder Muços i erdhi keq për

Musineja sfidoi Luftën Nacionalçlirimtare për çlirimin e vendit
nga fashistët, jo komunizmin! Nuk
mjaftoi kjo, dhe Musine Kokalari
plekset në agjentura të huaja për
ta rrëzuar me çdo kusht Pushtetin
Popullor pas çlirimit.
Është e natyrshme që ligjet e
aprovuara nga populli, do të binin
edhe mbi Musinenë: më 13 mars,
pas arrestimit të Gjergj Kokoshit,
Ministrisë së Jashtme britanike i
raportohej nga Kazerta: "Edhe Zyra
e Luftës është futur në këtë panik… Ka mundësi që personat e implikuar në këtë gjyq do të thonë të

fajësuar janë pa dyshim të drejta",
kjo na përforcon bindjen se grupet
opozitare, pas çlirimit, kanë qenë
grupe agjenturore, që nuk donin
demokracinë, por përmbysjen e
Pushtetit Popullor në Shqipëri,
dhe kalimin e saj nën ndikimin e
shteteve të huaja!
Raporti përfundimtar i misionit amerikan në vitin 1946, dëshmon se Musine Kokalari ishte në
drejtim të kundërt me popullin:
"Zgjedhjet sollën një kënaqësi në
popull si shprehje e dëshirës së
pjesës më të madhe të popullit shqiptar. Ky nuk është vetëm opin-

bashkëpunimin me gjermanët, por
mendonte, se kjo ishte e vetmja
rrugë për të thyer lëvizjen partizane të cilin ai e vlerëson si armik
të parë të tij". (FO 371/45-3550/39/
R7779)
Sikundër shihet, Musine
Kokalari është në akord me kryetarin e partisë së saj "socialdemokrat", të cilit "i paska ardhur
keq" për bashkëpunimin me gjermanët vetëm e vetëm për të thyer
lëvizjen partizane të cilën e vlerësonin si armik të parë!
Përse Musineja u hodh kundër
grave dhe vajzave shqiptare, në
vend që të paktën të ishte asnjanëse, si disa të tjera?! Nuk ishte një
gabim rastësor i rrethanave, që t'i
falet, ishte një veprimtari e
ndërgjegjshme disa vjeçare kundër
Frontit Nacionalçlirimtar. Nuk e
detyroi njeri të shkonte me pushtuesit kundër Frontit Nacionalçlirimtar, ishte zgjedhja e saj. Përse
pseudo studiuesit shtiren se u vjen
keq për të, kur askush nuk i ka
rënë në qafë Musinesë? Ishte
Musineja që i ra në qafë popullit
dhe grave shqiptare.

vërtetën se kanë patur kontakte
me këtë mision" (FO 371/58474/
24/R3948)
Raporti i Roger Pisentit, përforcon bindjen se grupet opozitare
pas çlirimit, ku bën pjesë edhe
Musineja, kanë qenë grupe agjenturore: "Misioni ushtarak britanik
në Shqipëri ka organizuar lidhje
me elementët kundërshtarë për të
marrë informata". (FO. 371/58509/
9187/R10109)
Më 30 qershor 1946, oficeri i Misionit Britanik Arnot, raportonte:
"Pohimet e bëra në gjyqet shqiptare
janë padyshim të drejta, ato
paraqesin implikimin e nxjerrë nga
shënimet që kanë mbajtur shqiptarët e fajësuar. Mendoj se mund
të dalin edhe gjëra të reja lidhur me
të akuzuarit e tjerë: Kokoshi,
Asllani, Shaban Balla, Musine
Kokalari e Anastas Papapostoli" (FO
371/58509/9187/R10109)
Sikundër shihet, në grupin e të
implikuarve me agjenturën britanike, përmendet Musineja dhe jo
një grua tjetër. Përderisa majori i
Misionit Ushtarak britanik pranon, se "pohimet e shqiptarëve të

ioni i misionit, por edhe i korrespodentëve të shtypit, të cilët erdhën
në Shqipëri për të vëzhguar
zgjedhjet".
Dhjetë ditë më vonë nga informata e Jakobs, misioni amerikan
njoftonte: "Fronti NÇL gëzon në
popull mbështetje më të madhe se
sa grupi opozitar…Elementët
opozitarë janë të organizuar në
mënyrë të mjerueshme dhe nuk
kanë asnjë program pozitiv…Në
përgjithësi udhëheqësit e Frontit
NÇL janë patriotë dhe kanë
qëllime të mira… Ata kanë një konsideratë të madhe në popull" (A.
84/7/801/7-145)
Përse Musineja ishte kundër
Luftës Nacionalçlirimtare dhe
udhëheqjes së saj, që, siç dëshmon
misioni amerikan, gëzonte konsideratë në popull?! Dy vëllezërit e
Musinesë, sikundër edhe ajo, u
lidhën me pushtuesit si kolaboracionistë dhe u dënuan, sikundër
edhe Bahri Omari.
Ndërsa vëllai tjetër i Musinesë,
Hamdi Kokalari, ishte njeri i
nderuar, shok shkolle me Enver
Hoxhën në Korçë dhe Francë. Ky

ishte i lidhur me luftën partizane
për çlirimin e Shqipërisë nga fashistët. Pas çlirimit Hamdi Kokalari
u emërua shefi i Protokollit në Ministrinë e Jashtme, e më vonë punoi
si përkthyes në Shtëpinë Botuese
"Naim Frashëri" i nderuar dhe i
respektuar. Nga puna e tij e ndershme ne kemi sot "Kontin e Montekristos" dhe shumë përkthime
cilësore nga frëngjishtja.
Këta spekulatorë e përdorin të
ndierën Musine, si gladiatore që sfidoi komunizmin! Kë sfidoi Musineja, Zonjën Çurre që çante dëborën
e dimrit me partizanin e plagosur
në krah, Bule Naipin e varur pas
torturave te rrapi në "Sheshin e
Çerçizit", Fato Berberin apo Nimete
Progonatin të varura nga nazistët?
Vlerësime meritojë këto vajza, vepra e të cilave përbën një akt madhor me ideale të mëdha humanitare, me shpirt sakrifice, shembull
etik, ku mund të mësojnë gjeneratat
e reja, dhe jo Musine Kokalari që u
përdor si mercenare e të huajve!
Vlerësimi me superlativa i Musine
Kokalarit, është injorim për dëshmoret dhe heroinat gjirokastrite!
Dihet se e ashtuquajtura letërsi e Musine Kokalarit, është një
letërsi folklorike, thjesht disa të
dhëna për vajtimet dhe dasmën
gjirokastrite, sikundër dëshmon
tregimi "Sa u tund bota". Artistikisht ajo është nën mesataren.
Me të drejtë theksohet fakti, se
vajzat gjirokastrite dhe shqiptare,
në vitet '30 filluan të merreshin me
letërsi, por nuk ishte e para
Musineja. Përpara saj ishte vajza
gjirokastrite Selfixhe Ciu, poetja e
parë e Gjirokastrës dhe Shqipërisë,
qysh në vitet 1932-1934, poete me
vlera të larta ideotematike dhe artistike. Kjo u martua më vonë me
ish-drejtorin e Teatrit Popullor,
antifashistin dhe dramaturgun
Xhemal Broja. Për motive të karakterit të saj egoist dhe ambicioz,
ndonëse ishte partizane e orëve të
para dhe komuniste e vendosur,
internohet nga Tirana në Kurvelesh, kthehet të Tiranë e përsëri
internohet në Myzeqe. Përse nuk
vlerësohet edhe ajo, që i qëndroi
besnike Luftës Nacionalçlirimtare?! E njëkohshme me të ka
qenë edhe poetja nga Shkodra, Luiza Sereqi, pas tyre del në dritë
Musineja me krijime fare modeste.
Është çmenduri të planifikohen
qindra milionë lekë për ndërtimin
e shtëpisë së bashkëpunëtores së
fashizmit dhe shërbëtores së të
huajve, ndërkohë që qindra vajza
gjirokastrite janë pa punë, pa
shpresë për t'u martuar dhe për ta
jetuar jetën si njerëz të lirë dhe të
respektuar nga shteti! Ky është një
qëndrim antihumanitar, imponues
dhe arrogant ndaj shqetësimit të
qytetarëve gjirokastritë.
Drejtuesit e veprimtarive të
ndryshme për Musine Kokalarin
në Gjirokastër, janë të aftë për të
gjetur projekte dhe të sigurojnë
ndonjë kockë për vete, pavarësisht
se me këto veprimtari fyhen heroinat dhe dëshmoret e Gjirokastër,
njëra prej të cilave Bukurie Bazo
luftoi deri në Vishegrad dhe mbeti
përjetësisht atje. Këta sahanlëpirës
nuk kujtohen për gjakun e rinisë
së tyre, që u vu në themelet e Shqipërisë së lirë, por nuhasin grazhdet nga mund të kullosin në këtë
kohë të turbullt.
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Fatmira Nikolli

Rihapet shtëpia e
shkrimtarëve në Tiranë

R

ifillon rezidenca për sh
krimtarë dhe përkthyes
letrarë "POETEKA Tirana
in Between". Për të gjashtin vit
radhazi ky program kulturor
mbështetet nga Traduki, një rrjet europian për letërsinë dhe librat, ku marrin pjesë Austria,
Bosnje-Hercegovina, Bullgaria,
Gjer mania, Kosova, Kroacia,
Lihtenshtajn, Mali i Zi, Maqedonia, Rumania, Serbia, Sllovenia,
Shqipëria dhe Zvicra.
POETEKA, njëlloj si partnerë të
tjerë në rajon dhe në Europë, zhvillon këtë program kulturor në
Tiranë dhe në qytete të tjerë të
Shqipërisë, brenda të cilit shkrimtarë dhe përkthyes nga gjuhët
e rajonit drejt gjuhës shqipe, aplikojnë për një bursë qëndrimi
katërjavor në kryeqytetin shqiptar.
Që prej vitit 2013, rruga "Derhemi" në Tiranë, ku dhe është vendosur apartamenti i shkrimtarëve
të ftuar në rezidencën letrare, ka
krijuar tashmë një trashëgimi
vlerash kulturore. Këto vlera i
bashkëngjiten historisë së kësaj
zone të veçantë të Tiranës, por ajo
bëhet gjithashtu edhe pjesë e historisë letrare të kryeqytetit shqiptar, që i ka mirëpritur këta shkrimtarë dhe përkthyes. Përtej
kësaj marrëdhënieje fluide,
shpesh jo lehtësisht të kapshme,
ekziston edhe një marrëdhënie më
e qëndrueshme dhe e shprehur
dukshëm dhe drejtpërsëdrejti,
pasi pjesa më e madhe e autorëve
kanë lënë tekste të tyre në poezi
dhe prozë kushtuar qyteteve të Shqipërisë.
Gjatë kësaj periudhe rezidenca
letrare "POETEKA Tirana in Between", ka mirëpritur 30 autorë
nga Ballkani dhe Europa, të cilët
janë përfshirë në skenën artistike
të vendit, duke ofruar lexime publike të ndryshme në Tiranë, Shkodër, Berat, Durrës, kanë lënë
dhjetëra fletë të botuara apo ende
në dorëshkrim, kushtuar përshtypjeve të tyre në Shqipëri si edhe
kanë bashkëpunuar me përkthyes,
për t'u publikuar më pas në shqip.
Mes tyre Tiranën e kanë vizituar shkrimtarë të shquar dhe të njohur si Luan Starova, Daša Drndiç,
Bogomil Gjuzel, Jasna Šamiç, Jovan Nikolaidis, Nikola Mad•irov
apo Dan Coman si dhe autorë të
rinj dhe mjaft të rinj si Tanja Bakiç, Daim Miftari, Barbara Poga?nik,
Olya Stoyanova, Robert Perišiç,
Jasna Dimitrijeviç, Shpëtim Selmani, Gašper Malej, Elena
Prendjova, Bojan Krivokapiç, Ervina Halili. Këtij grupi autorësh i
janë bashkuar edhe shkrimtarë
dhe artistë të tjerë si Karen Köhler
(Gjermani), Maurus Federspiel
(Lihtenshtein),
Christian
Thanhouser (Austri), Dorian Steinhoff (Gjermani).
Disa nga autorët që kanë vizituar rezidencën letrare janë, botuar
madje edhe në formën e librave të
plotë, mes të cilëve libri me poezi
"Kartagjena nuk mposhtet" i Luan
Starovës, romani dokumentar
"Fëmijët e dashurisë dhe urrejtjes", nga Daša Drndiç, librat me
tregime "Drita e flakës në fytyrat

audiencat në leximet autoriale. Autori e ka paraqitur
krijimtarinë e tij në
përmes leximeve të shumta në Novi Sad, Sombor,
Zrenjanin, Podgoricë, Beograd, Timisoara etj. Miroslav Çurçiç jeton në Beograd. Qëndrimi në rezidencën letrare "POETEKA
Tirana in Between" i jep
këtij autori një mundësi
më shumë për të shkruar
shënimet e tij të udhëtimit për jetën e kryeqytetit
shqiptar, si dhe për të
punuar mbi një dorëshkrim të ri. Bëhet fjalë për
një roman të shkurtër, që
ka një temë Ballkanin.
Kujtimi i ditëve kur
njerëzit në të gjithë Europën gjatë natës zgjoheshin për të parë ndeshjet e boksierit Muhammad
Ali, ndërthurur me kohën
e sotme, historitë e përditshme familjare, humbjet
dhe shpengimet në dashuri.
Qëndrimi në Tiranë do
i hapë këtij autori mundësi të tjera për t'u njohur
me një skenë letrare të pasur dhe të larmishme, larg
rutinave të zakonshme si
dhe do i ofrojë shkrimtarit
Miroslav Çurçiç mundësi
bashkëpunimi me përkthyes shqiptarë, si dhe intervista në media dhe publikime të ndryshme në shtyp.

PJESË TREGIMI

Rezidenca letrare "POETEKA Tirana
in Between" rifillon veprimtaritë
tona", nga Dorian Steinhoff dhe
"Ne i kapëm raketat me grep" nga
Karen Köhler. Por nuk mbyllet e
gjitha këtu dhe me një histori të
arkivuar, pasi libra dhe përkthime
të tjera janë në proces. Mes tyre
vlen të veçohet përkthimi edhe më
pas edhe botimi i romanit mjaft të
suksesshëm "Paula" i autores gjermane Sandra Hoffmann, e cila do
të vizitojë Tiranën në vjeshtë të
vitit 2018, si pjesë e bashkëpunimit të "Goethe Zentrum", Tirana dhe
"POETEKA".

AUTORI I MARSIT

Autori që çel vitin letrar ""POETEKA Tirana in Between, 2018"
është tregimtari Miroslav Çurçiç.
Ai lindi në vitin 1966 në Beograd
(Serbi). Tregimet e tij janë botuar
në mjaft revista letrare dhe antologji të tregimit të shkurtër.
Miroslav Çurçiç është pjesëmarrës
aktiv i turneut të madh të autorëve
të tregimeve të shkurtra në
kuadrin e KIKINDA SHORT FESTIVAL dhe ka botuar për mbledhjen me tregime Vdekja në
Bashaid. Tregime nga ky libër, nën
përkthimin e Merima Kriezi, janë
botuar edhe në gjuhën shqipe (revista "Poeteka" dhe suplementi
letrar "Milosao"), ku mes të tjerëve

veçohen "Hipnoza" dhe "Si mbeta
pa gishtin e madh..." Në proces botimi janë edhe tregimet "Uria" dhe
"Luna" Libri i Miroslav Çurçiç Vdekja në Bashaid është pritur mjaft
mirë nga kritika në vendin e tij dhe
me entuziazëm nga lexuesit.
Tregimet janë shkruar me mprehtësi dhe vijnë si provokim ndaj
lexuesit.
Autor i drejtohet brezave të
ndryshëm për mes humorit dhe
karaktereve melankolikë, të cilët
ai i ndërton me shkathtësi dhe që
në thjeshtësinë e tyre paraqiten
mjaft kompleksë. Tregimet e Miroslav Çurçiç ruajnë cilësitë e performancës dhe komunikojnë gjerë me

Miroslav Çurçiç: Si mbeta pa gishtin e madh të
dorës së majtë
Para gjysmë ore erdha nga spitali. Rri në errësirë dhe pi duhan.
Po të mos kisha frikë, do të zbrazja
një gotë konjak;
më kanë dhënë
një antibiotik të
fortë dhe gjilpërë
kundër tetanusit.
Mbi tryezë është
një tavllë e rëndë
kristali në të cilën
dredh cigaren.
Gjysma e pluhurit
bie anash. Nervat
veprojnë çuditshëm; dora e
djathtë nuk pushon së dridhuri.
Telefoni po bie pa
pushim. Me siguri kanë dëgjuar,
lajmet e këqija përhapen shpejt.
Nga rruga depërton drita, tamam
sa të shoh dorën e majtë të mbështjell me fashë. Nën këndin e çuditshëm në krahasim me gishtërinjtë
e tjerë dallohet diçka që do të duhej të ishte gishti i madh. Prej tij
del një thep që i ngjan dhëmbëkrueses për sufllaqe. Ajo bashkon
copën e prerë me pjesën tjetër të
dorës. Shpresoj të jetë prej rostfraji. Nuk do të ishte mirë të ndryshkej. Deri sa po shikoj në instalacionin mjekësor, më bien ndër mend
fjalët e Zhika Beçanit:
"Dëgjo, vogëlush, të q...a artistin, arti i të cilit nuk e shënon për

gjithë jetën".
Zhika ishte mishtari i njohur
nga Jakova; thika e parë e Sremit.
Me kokë të madhe, sy të imët, i
shëndosh, por i shkathët; kombinim vrasësi. I duheshin shtatëmbëdhjetë minuta për ta kthyer derrin nga vatha në përpunim francez.
Ky është rekord në disiplinën solo
që vlen edhe sot e kësaj dite. Unë
jam nxënësi i tij më i dalluar. Lirisht pyetni për Millan Mushaktiroviçin të quajtur Pangler. Për
mua dinin të gjithë, nga Kuzmini
deri te Surçini. Shumë therej në
atë kohë. Derrin nga dyqind kile e
përfundonim për më pak se një orë.
I pastë ndjesë shpirti, Zhika ishte
artist në punën e vet. Arti i tij ia
mori tre gishta.
***
Mjekut në spital i tregoja se tërë
jetën kam qenë mishtar. Shtatë
vitet e fundit punoja në hipermarketin e qendrës tregtare, pas vitrinës së akullt. Mjeku më ngushëllonte, më thoshte se kjo u
ndodhte edhe profesionistëve më
të mëdhenj. Derisa bisedonim, ma
nguli gjilpërën në dorë. "Kjo do të
të dhemb pak", shtoi.
Nga dhembja u vrenjta dhe e
ktheva kokën anash. Dhembi si të
më kafshonte vetë djalli. Shikoja
në gishtin e madh të prerë. E solla
të mbështjellë në facoletën e përgjakur. U bë sterrë dhe dukej disi i
huaj. E njoha vetëm nga thoi.
Thonjtë i prisja deri te nervat, për
shkak të higjienës.
Mjeku tha se kam bërë prerjen
e saktë. Vegël profesionale, flisja me
veten, satri gjer man "Giesser".
Buzëqeshte derisa me kujdes e fuste perin në gjilpërën e shtrembër.
Ngulte këmbë t'i tregoja si ndodhte
e gjitha.
E çfarë të të them? Jam i vetmi
burrë pas vitrinës së ftohtë. Punoj,
doktor, me dy budallica. Njëra është në seksionin e djathërave, e tjetra me delikatesa. Kanë bërë një
komplot kundër meje, sikur e njëjta nënë i ka lindur. Shpesh pinë
kafe së bashku. Unë nuk jam mësuar kështu. Vrapoj, i zëvendësoj
atje te vitrinat, i pres djathërat,
sallamet, sa s'më del shpirti nga
puna. Por, nuk mund të ankohem.
E di punën, por diplomën nuk e
kam. Zhika Beçani nuk ma siguronte.
Sot këto të dyja e kanë marrë një
alkool në depo. Në dyqan ishin
vetëm dy-tre myshterinj. Femrat
kanë hapur një shishe Jägermajster dhe e kanë pirë me lezet. Por,
pija e ëmbël mund të të mashtrojë.
Ia hoqën frerët gojës; flisnin për
shumë gjëra; për politikë, estradë,
horoskop, derisa i erdhi radha
temës së përjetshme - seksit. E
mora vesh që në atë moment se ku
do të dilnin. Nga nervozizmi e hoqa
nga grremçi një brinjë derri dhe
fillova t'i bija me satër.
Filluan tregimet për meshkujt.
U shkulën së qeshuri si të çmendura. Dëgjova si njëra prej tyre
thoshte si e eksitonin burrat me
mustaqe. Çmendej pas tyre. Tjetra,
pra, ishte e dhënë pas tipave të
shëndoshë. Përktheu nga serbishtja në shqip, Merima Krijezi.
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35. Fillojnë një argument.
36. Të parat në stadium
37. Mund të sjellin shi.
38. Kështu fillon Odisea.
39. Një mund të jetë emërore.
42. Thirrej edhe kështu Persefoni.
44. Ai dhe ajo.
45. E ka lënë atë që s'ka fuqi
48. Para es Salaam.
49. Ylli i Londrës.
50. Eshtë syzë... në komo.

HORIZONTAL
1. E bardhë ajo Moby Dick.
5. Fillojnë amplifikimin.
7. Eshtë vit që parashikohet.
10. Mbyllin pamjen.
11. U printe jeniçerëve.
13. Thurman aktore.
14. Një reaksion në provëz.
16. Një sport me brez të zi.
19. Në fund të fundit.
20. Janë në gjyq.
23. I është hequr të dënuarit.
24. Eshtë shahu i fundit
25. Janë fletë trëndafili.
27. Kufizojë një metër.
28. Tregojnë pallate në miniaturë.
29. Një fjalë pa shkak.
30. Janë përllogaritje.
32. Mbyllin një dritare.
33. Të parat në muzg.
34. Me të nxjerrin një letër.

VERTIKALI
1. Hyskja aktor.
2. Kush e thotë lutet.
3. Një tis mjegulle.
38
4. Maiden që këndojnë.
5. Gjysmë rekord.
43
6. Antonio skulptor i famshëm.
7. David regjisor.
48
8. Janë brinjë në skuadër.
9. Ruan në kufij.
12. Mban mikrofonin.
14. Janë edhe ato të fytyrës.
16. Quheshin edhe Eumenide.
17. Demek pa kufij.
20. Mund të jetë atomike.
22. Qyteti i përjetshëm.
24. Kitara e Ravi Shankar.
25. Janë katrore në sipërfaqe.
26. Një fjalë si gjoja.
28. Pak daktilografi
29. Eshtë si divan.
31. Një pjesv e amerikanëve.
32. Bernhardt që qe aktore.
34. Eshtë infeksion në veshë.
38. Një mund të jetë unik
40. Gjysma e sasisë.
41. Pak marramendëse.
43. Eshtë dhomë.
45. Fillojnë takimin.
46. Në fund majtas.
47. Të fundit në manastir.
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HORIZONTAL
1. Niven që qe aktor.
5. Little... kryeqyteti i Arkansas.
7. Janë tek në lakër.
10. Nuk ka akoma një bebe.
11. Kufizojnë katete.
12. Penn aktor.
13. Hector që shkroi Pa familje.
15. Thahen me bonifikime.
18. Mbyllin takimin.
19. Ndërmarrje Industriale Mat.
21. Mbyllen me epilog.
23. Tregohen indiferentë dhe aspak të gjallë.
25. Ishin sandalet e lëkurëkuqve.
27. Njëlloj për latinët.
30. Eshtë vend si Katari.
31. Pupi regjisor.
32. Janë strehat e çobanëve.
33. Eshtë centrali si Chernobyl.
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VERTIKAL
1. Ishte titulli i Hiro Hitos.
2. Ekberg aktore.
3. Eshtë skuadra.
4. Dy asa.
5. Binjaket në klasa.
6. Qe duhet sajdisur.
7. Nuk i bihet me kokë.
8. Sharif aktor.
9. Janë organet e taksave.
12. Me Haensel në përrallat e vëllezërve Grimm.
15. Vihen për të mbyllur.
17. Janë vegla.
18
18. Eshtë medalja e të parit.
21. I dhimbset frikacakut.
22. Mund të jetë mbi xhiro.
26. Eshtë llahtar.
28. Janë inate të akumuluara
30. Eshtë vëlla i gruas.
31. Një tip për të këcyer.
33. Edoard piktor.
36. Lumë në Francë.
38. Janë djemtë e... nënës.
41
41. Lindi Akilin.
43. Kodi i celularit.
45. Mbledh baskët separatistë
47. Një ështrë edhe Egjeu.
49. Fillojnë një metodë.
50. Dy anët e një neni.
51. Fillojnë ofensivën.
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35. Janë me ngjyra të tilla si tunxhi.
37. Toromani balerinë.
39. Inicialet e Reitman regjisor.
40. Fillojnë politikën.
42. Një piktor si Antonio Ligabue.
44. Diftong në dietë.
46. Një lind në kokë.
48. Kush ka... do të pijë.
49. Punojnë në galeri.
52. Fillojnë titrat.
53. Mund të jetë ekspres.
54. Mund të skadojë.
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SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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Një njeri i zgjuar e vendos gjithnjë
veten në anën e kundërshtarëve të tij.
Është më tepër në interes të tij, se sa
të atyre, që të gjejë pikat e tij të
dobëta.
(Ralf Valdo Emerson)

-

-

Njohuritë mund të transmetohen, por
jo zgjuarsia.
(Herman Hese)
Nata është nëna këshilluese.
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Përgjigja e numrit të djeshëm
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(Xhorxh Herbert)
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PËRGJIGJET E FJALËKRYQEVE TË NUMRIT TË KALUAR

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

2

17

Jetesën e bëjmë nga ato që marrim, jetën e bëjmë
nga ato që japim.
Sir Winston Churchill (1874 - 1965)

- Jeta e pakontrolluar s'ia vlen të jetohet.
Sokrati
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Më pëlqejnë ata që mund të buzëqeshin në
telashe, ata që mund të fitojnë fuqi nga stresi dhe
që bëhen të zotët, duke reflektuar.
Mendjet e vogla tkurren, por zemrat e mëdha me
ndërgjegje për veprimet e tyre, u përmbahen
parimeve deri në vdekje.
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