
ABUZIMI ME PRONAT, PRANGA 
KRYEBASHKIAKUT TE LEZHES 

(Në foto)  Kryetari i bashkisë së Lezhës, Fran Frrokaj. Nënkryetari i Bashkisë së Lezhës, Enver Hafi zi
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ARSIMI I LARTE 

Bursa në Itali 
për studentët 
e Universitetit 

të Tiranës  

Krimet e Rënda: Burg për 21-vjeçaren 

Marjana Cmeta rrëfeu krimin dhe Hysen Shehu Marjana Cmeta rrëfeu krimin dhe Hysen Shehu 
e regjistroi në video: Erdhi bashkë me familjarët e regjistroi në video: Erdhi bashkë me familjarët 

Nusja helmoi 
vjehrrën, imami: 

Nuk denoncova se 
nuk ma lejon feja 

Gjykata e Krimeve të Rënda ka caktuar ditën e djeshme 
ma-sën e sigurisë ‘arrest me burg’ për 21-vjeçaren Marjana 
Cmeta, e cila akuzohet se helmoi vjehrrën e saj me fostok-
sinë, një vit më parë. Në burg do të qëndrojnë
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“20 SHKURTI” 

Viktimat e 
komunizmit, PD 

tërhiqet nga nisma 
për një datë të re 

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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DEBITORET E MEDHENJ 

Borxhi i shtetit 
ndaj OSHEE-së 

kap shifër rekord, 
73 miliardë lekë 

SKEMA/ SI U TJETERSUAN 235 MIJE METRA KATRORE BREGDET TEK ‘RANA E HEDHUN’ 

Nga STRUAN STEVENSON 

Një ceremoni përkujtimore në 
Teheran për të përkujtuar po-

etin e njohur shqiptar Naim Frashëri 
(1846-1900), e transmetuar në median 
shtetërore ... Vijon në faqen 20

Konspiracion kundër 
muxhahedinëve iranianë 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21

Nga  ASTRIT PATOZI

Jemi të 20-ët nga fundi në botë për 
korrupsion, por ky lajm i zi duket 

se nuk përbën më ndonjë shqetësim 
në Shqipëri. Timonieri ynë vazhdon 
të mburret për ...

Pse nuk përbën më lajm 
korrupsioni i Edi Ramës?

Opinioni
 Ditësi

 

Cirkut i hiqet 
statusi kombëtar? 

Artistët: Hyjmë 
në grevë urie 

PROTESTA 

Në faqen 12

Nga INA ALLKANJARI

Në faqet 2-3

 Flet modelja, mbesa e ish-presidentit: Më pëlqen të krijoj familje para së të mbush 30 vjeç 

Beniada Nishani: Jam e dashuruar, por ai është xheloz 

Suplement

Në brendësi: Aksidenti, ish-fituesi i “Big Brother” përfundon në karrige me rrota 
Nga PAMELA ALIAJ do ta vlerësoj si mundësi së 

bashku me agjencinë time. 
A ka të dashur Beniada? 
Nëse po, a është xheloz ai për 
profesionin tuaj?Në këtë mo-
ment në jetën time është një 
person, i cili është xheloz për 
mua, aq sa jam edhe unë për 
të. Xhelozia ...

Prej kohësh ke nisur botën 
e modelingut. Me çfarë 

projekti jeni duke u marrë 
tani?Në këtë moment, pro-
jekti im më i rëndësishëm 
është të çoj deri në fund 
rrugën e nisur lidhur me stu-
dimet për aktrim. Është një 

gjë shumë impenjative, që më 
merr shumë kohë për projek-
tet e tjera. Cila revistë ju ka 
propozuar për kopertinë? Sa 
ka qenë shifra më joshëse?Si 
plan, pas filmit në të cilin 
mora pjesë, kam shumë 
propozime dhe bashkëpuni-
me për të ardhmen. Mbase 
edhe revista “Play Boy”, 

F

Operacioni “Ranishtja 4”, arrestohet Fran Frrokaj dhe 11 zyrtarë të tjerë. 
11 zyrtarë dhe përfitues të tjerë në kërkim. Akuza, shpërdorim e falsifikim 
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PRONAT
ARRESTIMET Një muaj më parë ministri Xhafaj paralajmëroi

arrestime për abuzimet me pronën publike

Përfituesit e paligjshëm kanë tjetërsuar pronësinë, duke e shitur me çmime simbolike

Skandali me pronat në Lezhë, ja
skema e tjetërsimit të 234,548 m2 tokë
Zyrtarët e bashkisë dhe të qarkut dhanë

sipërfaqe ranore për tokë "arë" e "pemëtore"

21-22 Futbollisti i Vllaznisë: Tokën
e kam trashëguar nga gjyshi,
jam në  shtëpi e jo në  kërkim

S E K U E S T R I M I
Pas arrestimit të kryebashkiakut të Lezhës dhe të  zyrtarëve
të tjerë, me urdhër të prokurorisë, në  vendin e quajtur
"Rana e hedhun" janë sekuestruar 5 parcela tokë  me një
sipërfaqe prej 258 324 m2. Ashtu si në  Kavajë, edhe në
Lezhë ka ndodhur e njëjta skemë  abuzimi me pronat, duke
falsifikuar dokumentet dhe kthyer tokat ranishte në toka
bujqësore me pronar dhe mbi to ndërtoheshin biznese të
ndryshme, lokale, hotele dhe shtëpi banimi.

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Arrestimin e kryetarit të Bashkisë së
Lezhës, Fran Frrokaj, të akuzuar për "shpër-
dorim detyre" e paralajmëroi pak kohë më parë
ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj. Ai dek-
laroi më 15 shkurt të këtij viti se do të kishte
arrestime lidhur me abuzimin dhe tjetërsimin
e pronave. Ndërsa, më 17 shkurt nga qyteti i
Lezhës, Xhafaj tha se shumë shpejt përgjegjësit
do të dilnin para drejtësisë. "Dua t'ju them që
jam i shqetësuar, u thashë edhe njerëzve të pol-

icisë për disa abuzime që janë bërë me tokat
këtu, me pronën publike, me vijën bregdetare
në zonën e Lezhës posaçërisht. Besoj që he-
timet që janë duke u zhvilluar do të jenë efi-
ciente, do të jenë të suksesshme. Janë hetime
që po bëhen bashkë me prokurorinë këtu dhe
me Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Unë
shpresoj dhe besoj fort që shkaktarët e kësaj
batërdie do të vendosen përpara përgjegjë-
sisë penale", tha në atë kohë Xhafaj.

LEZHËLEZHËLEZHËLEZHËLEZHË

Hetimet në  lidhje me
skandalin e pronave
në  Lezhë  kanë fillu-

ar mbi bazën e të dhënave të
siguruara nga policia si dhe
ankimet e qytetarëve. Në to
evidentohej tjetërsimi në
kundërshtim me ligjin të disa
pasurive shtetërore "ranish-
te dhe pyll", përgjatë bregut
të detit në zonën e plazhit të
fshatit Mali i Rencit dhe Mali
i Shëngjinit, tek zona e quaj-
tur "Rana e hedhun", si dhe
pjesën e malit në shpatin e
tij, sipër zonës së quajtur
"Rana e hedhun", në njësinë
administrative Shëngjin,
Bashkia Lezhë. Nga vep-
rimet hetimore ka rezultuar
se përgjatë periudhës 2016-
2017, bashkia Lezhë ka dër-
guar për regjistrim në ZVR-
PP-në Lezhë dokumentacion-
in për pajisjen me tokë të sh-
tetasve: Frrok Frroku, Gj.F.,
N.F., M.F., Z.Gj., N.T., Pjetër Lini
(Gjoni), V.Gj. dhe R.M.. Sipas
burimeve policore, praktikat
dokumentare të dërguara nga
Bashkia Lezhë në Zyrën Ven-
dore të Regjistrimit të Pasur-
ive të Paluajtshme Lezhë,
përmbajnë aktin e marrjes së
tokës në pronësi, vërtetimet e
kufizimeve, konfirmimet e
pasurisë, planet e rilevimit, të
cilat janë të falsifikuara dhe
janë përpiluar në emër të per-
sonave, të cilët nuk kanë qenë
dhe nuk janë banorë të fshatit
Mali i Rencit. Mësohet se nga
ana e Bashkisë Lezhë dhe e
Këshillit të Qarkut Lezhë,
nëpërmjet shkresave për-
katëse zyrtare pavarësisht
se në realitet janë mal dhe
ranishte janë konfirmuar si
toka të kategorisë "Arë" dhe
"Pemtore".

SKEMA E ABUZIMITSKEMA E ABUZIMITSKEMA E ABUZIMITSKEMA E ABUZIMITSKEMA E ABUZIMIT
Drejtuesit e Bashkisë

Lezhë, duke i paraqitur si
tokë bujqësore, kanë dër-
guar edhe një vendim të fal-
sifikuar në emër të Këshillit
të Qarkut Lezhë, si dhe per-
sonat e sipërcituar përvetë-
sues të këtyre pronave, janë
trajtuar me parë me tokë si-
pas ligjit 7051 dhe disa nuk
janë banorë të zonës. Zyra
Vendore e Regjistrimit të Pa-
surisë se Paluajtshme Le-
zhë, pasi ka administruar
dokumentacionin, gjatë an-
alizimit të dokumentacion-
it të pajisjes me tokë të sh-
tetasve të sipërcituar, ka
konstatuar se sipërfaqet e
pasurive nuk janë tokë

bujqësore, por janë tokë pyll
dhe ranishte. ZVRPP-ja ka
kërkuar konfirmim për do-
kumentacionin e dërguar
nga Bashkia Lezhë, me sh-
kresa përkatëse nga Bash-
kia dhe Këshilli i Qarkut
Lezhë. Bashkia dhe Këshilli
i Qarkut Lezhë, i kanë kthy-
er përgjigje zyrtare ZVRPP-
së Lezhë, ku rikonfirmohet
zyrtarisht se pasuritë janë
të llojit arë dhe pemëtore.
Pas marrjes së përgjigjeve
nga ana e Bashkisë dhe
Këshillit të Qarkut Lezhë,
punonjësit e ZVRPP-së Le-
zhë, kanë proceduar me
regjistrimin e këtyre pasur-
ive, ku sipas dispozitave lig-
jore të ligjit 7501, datë

19.07.1991 "Për tokën", si dhe
akteve ligjore e nënligjore të
dala në zbatim të tij, nga ana
e tyre nuk duhej të proce-
dohej me regjistrimin e kë-
tyre pasurive. Pas regji-
strimit të këtyre pasurive në
Zyrën Vendore të Pasurive
të Paluajtshme Lezhë, në një
kohë shumë të shkurtër, për-
fituesit e paligjshëm, e kanë
tjetërsuar pronësinë, duke e
shitur me çmime simbolike
në emër të personave të tjerë
apo edhe të lidhjeve të tyre
familjare, sipas kontratave
të  bllokuara. Personat
përgjegjës për përpilimin e
këtyre praktikave të regji-
strimit të pasurive në emër
të shtetasve të sipërcituar
janë specialisti i zyrës së ka-
dastrës, shefja e kadastrës,
kryetari i Bashkisë Lezhë
Fran Frrokaj, pasi këta sh-
tetas në bashkëpu-nim me
njëri-tjetrin, në kundërsh-
tim të plotë me kërkesat e
ligjit 7501, si dhe akteve lig-
jore e nënligjore të dala në
zbatim të tij kanë adminis-
truar, konfirmuar dhe dër-
guar për regjistrim doku-
mentacion të falsifikuar në
përmbajtje dhe formë, për
pasuri që janë, në fakt, tokë
pyll, ranishte, shkurre, sh-
këmb, dhe jo tokë bujqësore.
Nga ana e Këshillit të
Qarkut Lezhë janë konfir-
muar me shkresë se pasur-
itë e sipërcituara janë të
llojit pemëtore, ndërkohë
që, në fakt, sipas akt ek-
spertimi topografik është
tokë pyll, ranishte, shkurre
dhe shkëmb. Për këto vep-
rime mbajnë përgjegjësi,
specialisti i Arshivës dhe
kryetari i  Këshillit të
Qarkut Lezhë, Gjok Ndoka.
Nga ana e ZVRPP-së Lezhë,

Futbollisti i Vllaznisë, Renato Malota është i aku
zuar si pjesë e dosjes për tjetërsim të pronave në

zonën e quajtur "Rana e hedhun"  në  Shëngjin. Në  skan-
dalin e pronave në  Lezhë, emri i Marlotës përmendet si
një  nga shumë  përfituesit. I kontaktuar nga "News
24", futbollisti Malota u shpreh: "Unë nuk kam asnjë
lidhje me atë që flitet, është një
gabim. E gjitha ka ndodhur se
unë kam biznesin tim aty
pranë, është një ngatërresë.
Unë nuk njoh asnjërin dhe nuk
kam asnjë lidhje me kryetarin
e bashkisë që  është  arrestu-
ar". Ndërkaq, ai sqaroi se "në
pjesën ranore kam ndërtuar një
lokal me lejen e bashkisë, ndër-
sa pas pjesës ranore kam tokën
të trashëguar nga të parët. Unë
jam me origjinë nga vendi ku bëhet fjalë, aty kam tokën
time, ndërsa po theksoj edhe njëherë që lokalin e kam
ndërtuar në pjesën ranore me lejen e bashkisë. Lajmin
e mësova nga televizionet kur isha në stërvitje në Sh-
kodër. Aktualisht ndodhem në banesë në Tiranë, lajmi
që jam në kërkim është i pavërtetë".

regjistruesi, juristi, har-
tografi, kanë pranuar ad-
ministruar dhe regjistruar
dokumentacionin e pasur-
ive në emër të shtetasve të
sipërcituar në kundërsh-
tim me ligjin 7501. Toka e
përfituar është shitur me

dokumentacion të falsi-
fikuar duke përfituar pa-
drejtësisht shuma mone-
tare të konsiderueshme.
Vazhdon puna për identi-
fikimin zyrtarëve e person-
ave të tjerë të implikuar në
këtë aktivitet kriminal.

Policia e Lezhës në
konferencë për shtyp

Bregdeti i Shëngjinit

REAGIMI
Nënkryetarja e bashkisë Lezhë, Alfrida Marku ka
reaguar pas arrestimit të kryetarit të Bashkisë Fran
Frrokaj dhe zyrtarëve të tjerë, të cilët akuzohen për
shpërdorim detyre. Në një deklarate për mediat, ajo tha:
"Politikisht, kryeministri kriminel, kriminelët e tij në
Lezhë dhe kriminelët që e duan Lezhën pa
kundërshtarë, do ta marrin përgjigjen sa herë të
përballen në Lezhë dhe me qytetarët e saj të ndershëm".
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SHKUKRI XHELILI/
DIBËR
Historia e ish-kryebashkiakut
të Dibrës bëri bujë në maj të
2016-ës, kur edhe u arrestua.
Kryebashkiaku socialist
Shukri Xhelili u denoncua nga
një 20-vjeçare, pasi i kishte
kërkuar asaj favore seksuale
në këmbim të një vendi pune.
Si provë kundër ish-
kryebashkiakut ishte edhe një
videoregjistrim, që e
implikonte në aferën
seksuale në këmbim të
punësimit.

BEQIR NUREDINI/
RROGOZHINË
Kryetari i Bashkisë së
Rrogozhinës, Beqir Nuredini
u shoqërua muajin që shkoi
në polici. Prokuroria ka nisur
një hetim që lidhet me
abuzimet në ndërtimin e
pikave të shërbimit në Spille,
e ku rezultojnë të implikuar
edhe të tjerë persona.
Nuredinit i është bllokuar
edhe pasaporta për të mos
dalë nga vendi, për shkak të
dosjes me abuzimet me
pronat në bregdet.

8
9

ELVIS RROSHI/
KAVAJË
Ligji për dekriminalizimin ka
vënë në pranga ish-
kryebashkiakun e Kavajës,
Elvis Rroshi. Ai është
arrestuar më 13 qershor të
vitit 2016, pasi prokuroria e
akuzoi për falsifikim të vulave,
stampave dhe formularëve"
në plotësimin e formularit të
"Dekriminalizimit". Sipas
prokurorisë, Rroshi nuk ka
deklaruar dënimin për
përdhunim nga drejtësia
italiane në 1995.

Operacioni i koduar "Ranishtja 4", policia shpall në kërkim edhe 11 vetë

Abuzimi me pronat në bregdet, arrestohet
kryebashkiaku i Lezhës, Fran Frrokaj

Përfundojnë në pranga edhe 11 zyrtarë e persona të tjerë

ABUZIMI ME PRONAT NË LEZHË

 PERSONAT E ARRESTUAR
1. Fran Frrokaj, 52 vjeç, lindur dhe banues në Lezhë, me
detyrë kryetar i Bashkisë Lezhë.
2. Enver Hafizi, 62 vjeç, lindur dhe banues në Lezhë, me
detyrë nenkryetar i Bashkisë Lezhë.
3. Gjok Ndoka, 52 vjeç, lindur dhe banues në Lezhë, me detyrë
kryetar Këshillit të Qarkut Lezhë.
4. Adenis Haxhia, 29 vjeç, lindur dhe banues në Lezhë, me
detyre jurist pranë Bashkisë Lezhë.
5. Dilaver Neli, 56 vjeç, lindur dhe banues në Lezhë, me detyrë
specialist në Drejtorinë e Mbrojtjes së Tokës të Këshilli Qarkut,
Lezhë.
6. Enkelejd Zefi, 28 vjeç, lindur dhe banues në Lezhë, me
detyrë specialist hartograf pranë ZVRPP Lezhë.
7. Pjetër Gjoni, 68 vjeç, lindur dhe banues në Lezhë, përfitues
toke në mënyrë të paligjshme.

 ZYRTARËT ME "ARREST SHTËPIE"
8. Gjelina Baca, 58 vjeçe, me banim në Lezhë, me detyrë
drejtoreshë e Drejtorisë së Bujqësisë në Bashkinë Lezhë.
9. Juxhina Mema, 25 vjeçe, lindur dhe banues në Gramsh, me
detyrë ish-specialiste në Drejtorinë e Bujqësisë në Bashkinë
Lezhë.
10. Marte Gjergji, 50 vjeçe, me banim në Lezhë, me detyrë
topografe pranë Bashkisë Lezhë.
11. Frrok Frroku, 75 vjeç, me banim në Bashkinë Mamurras, ka
përfituar tokë në mënyrë të paligjshme.
12. Luigj Paloka, 76 vjeç, me banim në Shkodër, ka falsifikuar aktet.

LEZHËLEZHËLEZHËLEZHËLEZHË

Abuzimi me pronat në
bregdetin e Lezhës
ka çuar në pranga

kryetarin e bashkisë së
këtij qyteti, Fran Frrokaj.
52-vjeçari, (përfaqësues i
Partisë Demokratike) i
zgjedhur në këtë post në qer-
shor të vitit 2015 akuzohet
për shpërdorim detyre dhe
konkretisht për tjetërsim të
pronave në zonën e quajtur
"Rana e Hedhun" në Shë-
ngjin. Në pranga kanë rënë
edhe nënkryetari i Bashkisë
së Lezhës, Enver Hafizi, kry-
etar i këshillit të qarkut të
Lezhës, Gjok Ndoka (vëllai i
ish-deputetit socialist, Ar-
ben Ndoka) dhe zyrtarë të
tjerë. Në lidhje me abuzimet
e bëra me pronat, prokuror-
ia ka lëshuar 23 urdhër-ar-
reste. Burime zyrtare nga
Drejtoria e Policisë së
Lezhës mbrëmë bënë me dije
se në kuadër të operacionit
"Ranishtja 4" janë arrestu-
ar dhe ndaluar 12 zyrtarë
publikë, ndërsa janë shpal-
lur në kërkim 11 të tjerë. Si-
pas policisë, këta persona në
bashkëpunim me njëri-
tjetrin duke abuzuar me
detyrën kanë falsifikuar,
tjetërsuar dhe përvetësuar
234,548 m2 tokë shtetërore
ranishte në zonën bregde-
tare Shëngjin, tek vendi i
quajtur "Rana e Hedhun".
Mësohet se kjo sipërfaqe ësh-
të shndërruar me doku-
mente të falsifikuara nga
tokë shtetërore në bregdet,
në tokë arë dhe pemtore. Më
pas është regjistruar në
Zyrën e Regjistrimit të Pa-
surisë së Paluajtshme Lezhë
(ZRPP), duke përfituar pa-
drejtësisht në interes të tyre
dhe personave të tjerë. Këto
hetime proaktive janë kry-
er në funksion të procedim-
it penal, regjistruar në vitin
2017, për veprat penale t?
"Shpërdorimit të detyrës"
dhe "Falsifikimi i doku-
menteve". Mbi bazën e
provave të grumbulluara
dhe sekuestruara nga Sek-
tori për Hetimin e Korrup-
sionit dhe Prokuroria e Rre-
thit Gjyqësor Lezhë, Gjyka-
ta e Shkallës së Parë Lezhë,
me vendimin e datës 15 mars
2018 ka vendosur masën e
sigurisë personale "Arrest

në burg" për zyrtaret e ad-
ministratës shtetërore dhe
për shtetas të tjerë, të cilët
janë ekzekutuar për shteta-
sit: Fran Frrokaj me detyrë
kryetar i Bashkisë Lezhë;

Enver Hafizi, 62 vjeç, lindur
dhe banues në Lezhë, me
detyrë nënkryetar i Bash-
kisë Lezhë; Gjok Ndoka, 52
vjeç, lindur dhe banues në
Lezhë, me detyrë kryetar

Këshillit të Qarkut Lezhë;
Adenis Haxhia, 29 vjeç, lin-
dur dhe banues në Lezhë, me
detyrë jurist pranë Bash-
kisë Lezhë; Dilaver Neli, 56
vjeç, lindur dhe banues në
Lezhë, me detyrë specialist
në Drejtorinë e Mbrojtjes së
Tokës të Këshilli qarkut
Lezhë; Enkelejd Zefi, 28 vjeç,
lindur dhe banues në Lezhë,
me detyrë specialist har-
tograf pranë ZVRPP Lezhë
dhe Pjetër Gjoni, 68 vjeç, lin-
dur dhe banues në Lezhë,
përfitues toke në mënyrë të
paligjshme. Ndërsa janë
lënë në arrest shtëpie zyrt-
aret: Gjelina Baca, 58 vjeçe,
me banim në Lezhë, me
detyrë drejtoreshë e Drej-
torisë së Bujqësisë në Bash-

kinë Lezhë; Juxhina Mema,
25 vjeçe, lindur dhe banues
në Gramsh, me detyrë ish-
specialiste në Drejtorinë e
Bujqësisë në Bashkinë
Lezhë; Marte Gjergji, 50
vjeçe, me banim në Lezhë,
me detyrë topografe pranë
Bashkisë Lezhë; Frrok Fr-
roku, 75 vjeç, me banim në
Bashkinë Mamurras, ka
përfituar tokë në mënyrë të
paligjshme dhe Luigj Palo-
ka, 76 vjeç, me banim në Sh-
kodër, ka falsifikuar aktet.
Gjithashtu, janë shpallur
në kërkim dhe punohet për
kapjen e 11 shtetasve, me
detyra në ZVRPP, në ish-Ko-
munën Shëngjin apo për-
fitues tokash në mënyrë të
paligjshme.

Afera me pronat,
mes të arrestuarve

edhe xhaxhai i
ish-deputetit Ndoka

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Mes personave të
arrestuar gjatë operacion-
it të koduar "Ranishtja 4"
për shpërdorim detyre dhe
abuzim me pronat në breg-
det është edhe Gjok Ndo-
ka, kryetar i Këshillit të
Qarkut të Lezhës dhe për-
faqësues i Partisë Social-
iste. Ai është xhaxhai i ish-
deputetit socialist, Arben
Ndoka. Prokuroria e Kri-
meve të Rënda ka lëshuar
23 urdhër-arreste për zyr-
tarë të bashkisë Lezhë dhe
Hipotekave. Krahas krye-
bashkiakut Fran Frrokaj,
zëvendësit të tij, Enver
Hafizi dhe zyrtarëve të
tjerë bashkiakë, është në
arrest shtëpie dhe drej-
toresha e Drejtorisë së
Bujqësisë në bashkinë e
Lezhës Gjelina Bacaj dhe
persona të tjerë. Ndërkaq,
policia po punon për ar-
restimin e 11 personave të
shpallur në kërkim.

PERSONAT NË KËRKIM

EDUART LEKA, (ish-arkivist komuna Shëngjin)
ARTAN DJALA, (ish-drejtor i Hipotekës)
BLEDAR CARA, (jurist në Hipotekë)
RENATO MALOTAJ, (përftues i tokës)
NDUE FRROKU, (përfitues i tokës)
ZEF GJINI, (përfitues i tokës)
VASIL GJONI, (përfitues i tokës)
LEK FRROKU, (përfitues i tokës)
MARTIN FRROKU, (përfitues i tokës)
 LUIGJ PALOKA, (topograf)
ARMANDO JAKAJ

Kryetari i bashkisë së
Lezhës, Fran Frrokaj

Nënkryetari i Bashkisë së
Lezhës, Enver Hafizi
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Nëntë deputetë kërkuan shfuqizimin e "20 shkurtit" dhe vendosjen e "26 shkurtit"

Viktimat e komunizmit, PD tërheq
nismën për ndryshimin e datës

Salianji: Pamë ndjeshmërinë e ish-të përndjekurve
BESNIK
MUSTAFAJ
"Vendosja e datës
20 shkurt është
triumfi i vërtetë mbi
komunizmin. Është
një improvizim që
tregon mungesën e
kohezionit që ka
PD-ja në aksionin
e saj. 26 shkurti
sjell në memorien
e kombit tonë një
nga aktet më
barbare", u shpreh
Mustafaj për
"News 24".

ASTRIT PATOZI
"Po mirë mor Lulzim, nuk të mjafton që ndahemi me
PS dhe LSI për datën e Çlirimit të Shqipërisë!? Duhet
që edhe brenda Partisë Demokratike të kemi patjetër
dy data për të përkujtuar viktimat e komunizmit? Po
socialistët njësoj e kanë çfarëdo propozimi që t'u
çosh, se ata nuk kanë ndonjë ndjeshmëri për krimet
e diktaturës dhe për simbolet tona", shkruan Patozi.





Bregu: Nis me heqjen
e simboleve, pastaj

ndalohet hyrja në PD

Pak javë pasi depozitu
an në Kuvend një
nismë ligjore për shfu-

qizimin e '20 shkurtit', që nji-
het si dita e rrëzimit të bustit
të diktatorit Hoxha dhe e
përkujtimit të viktimave e kri-
meve të komunizmit në Sh-
qipëri, Partia Demokratike
është tërhequr. Në projek-
tligjin që mban firmën e 9 de-
putetëve, demokratët propo-
zojnë që kjo datë të zëvendë-
sohet me 26 shkurtin, ndonëse
në 2010-ën mazhoranca e drej-
tuar nga Sali Berisha miratoi
asokohe në Kuvend me ligj '20
shkurtin' si ditën e përkujtim-
it të viktimave dhe krimeve të
komunizmit. Firmëtarët e
këtij projektligji argumen-
tojnë se kanë përzgjedhur
pikërisht këtë datë, pasi në
vitin 1951 nga regjimi i kohës
u pushkatuan 22 intelektualë
me pretekstin se kishin
hedhur në oborrin e ambasa-
dës sovjetike një copë dinami-
ti. Ervin Salianji, njëri prej
firmëtarëve të kësaj nisme, e
konfirmon tërheqjen e PD-së.
"Duke parë ndjeshmërinë e
ish-të përndjekurve, PD e ka
tërhequr nismën për ta zgjeru-
ar në kuadër të një grupi pune
që ka ngritur PD-ja", shprehet
z.Salianji. Partia Demokra-
tike, në bashkëpunim me fon-
dacionin "Konrad Adenauer"
ka ngritur një grup pune për
hartimin e ligjit "Për ndalimin
e simboleve të komunizmit
dhe përkujtimit të viktimave
të komunizmit. Grupi i punës
drejtohet nga deputeti En-
kelejd Alibeaj dhe sapo të për-
fundojë drafti, do të diskuto-
het me ish-të përndjekurit
politikë. Për këtë arsye, PD
tërhoqi sot një nismë të ngjas-
hme të disa deputetëve të saj.
Që nga viti 2010, si ditë e
përkujtimit të viktimave të
komunizmit ishte shpallur
data 20 shkurt, dita e rrëzimit
të bustit të diktatorit Enver
Hoxha. Por pak ditë më parë,
disa deputetë të PD-së kishin
depozituar në Kuvendin e Sh-
qipërisë një nismë ligjore për
të ndryshuar këtë datë, e për
të vendosur 26 shkurtin, ditën
e kur regjimi i Enver Hoxhës
vrau 22 intelektualë. Por,
burime nga PD-ja kanë bërë
të ditur se PD ka tërhequr nga
Kuvendi nismën e 9 de-
putetëve të saj, mes të cilëve

edhe Edi Paloka, Grida
Duma, Ervin Salianji, Flamur
Noka, Genc Pollo, Edmond
Spaho të cilët kërkojnë ndry-
shimin e datës për
përkujtimin e viktimave të
regjimit komunist. Konkre-
tisht, ata kërkojnë shfuqiz-
imin e nenit e të ligjit nr. 10
241, datë 25.2.2010 për sim-
bolet e përkujtimit të vikti-
mave dhe të krimeve të komu-
nizmit në Shqipëri, i propo-
zuar nga asokohe nga qever-
ia "Berisha", i miratuar nga

Parlamenti i dominuar nga
PD si dhe i dekretuar nga ish-
presidenti Bamir Topi. Neni 3
parashikon që "Këshilli i Min-
istrave shpall datën 20 sh-
kurt, ditën e rrëzimit të bustit
të ish-diktatorit Enver Hox-
ha në Tiranë, si 'Dita e
përkujtimit të viktimave dhe
të krimeve të komunizmit në
Shqipëri'. Përkujtimi i kësaj
date, sipas ligjit, bëhet në për-
puthje me legjislacionin në
fuqi". Befasia qëndron në fak-
tin se 9 deputetë demokratë i

kërkojnë Parlamentit që të
shfuqizojnë në tërësi nenin 3
të ligjit nr. 10 241, datë
25.2.2010, duke përfshirë edhe
paragrafin që parashikon
përkujtimin e datës së rrëz-
imit të bustit të Enver Hoxhës,
që çoi më pas në rënien grad-
uale të regjimit komunist në
Shqipëri. Ndërkaq, në vend të
datës 20 shkurt, deputetët e
PD-së kërkojnë që të caktohet
data 26 shkurt si dita e
kujtesës së viktimave të
regjimit komunist.

Valentina Madani

PD ka depozituar një projektligj të firmosur nga një
grup deputetesh, i cili parashikon shfuqizimin e datës

20 shkurt, si dita e përkujtimit të viktimave dhe përkujtimit
të komunizmit në Shqipëri, duke kërkuar që kjo datë të
jetë data 26 shkurt 1951. Ish-deputetja demokrate, Majlin-
da Bregun shkruan në 'FB' se, "nuk kemi të bëjmë veç me
ndryshimin e një ligji të Sali Berishës me një ligj të Lulzim
Bashës, por 'tallja me dekomunistizimin'. Kështu nis: hiqen
simbolet e partisë në fushatë, vritet memoria historike e
partisë, shkatërrohet grupi parlamentar, flaket ideologjia,
të braktisin shtresat mbështetëse dhe pastaj ngulet tabe-
la në hyrje të selisë së Partisë: 'Tokë e zanun! Ndalohet
kalimi!'", - shkruan ajo. Sipas Bregut është e turpshme
është tallja me dekomunistizimin. "Pse duhet shfuqizuar
dita simbol e 20 shkurtit? Datat përkujtimore nuk shfu-
qizojnë njëra-tjetrën. Pse të mos shtohej në ligj edhe data
26 shkurt? A është ky problemi më i madh që ka PD-ja
sot?! Pse Lulzim Basha nuk propozon një projektligj për
të ndaluar depërtimin në institucionet e shtetit dhe për
të nxjerrë jashtë sistemit të drejtësisë, bashkë me vetin-
gun, ata gjyqtarë dhe prokurorë që sot kanë depërtuar
edhe në KLGJ e KLP, të cilët mbajnë vulën e dënimeve
politike para rënies së komunizmit?! Në shtator të 2017-
ës, Lulzim Basha mori përsipër hartimin e ligjit për ndal-
imin e përdorimit të simboleve të komunizmit dhe dën-
imin e atyre që i përdorin, sipas modelit Gjerman? Pse
nuk u mor vesh kurrë kush nga grupi antikomunist i
Bashës i dhuroi tri vota Gramoz Ruçit, që të zgjidhej
kryetar parlamenti?", shprehet zj.Bregu.

Porositë për Kuvendin dhe elektoratin

Basha, kryetarëve të degëve:
Flisni dhe propozoni pa frikë!

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, mblodhi pas-

diten e djeshme krerët e
degëve në rrethe. Ai i in-
formoi ata mbi vendimin e
kryesisë për mbledhjen e
Kuvendit Kombëtar të PD.
Në fokus të takimit ishte
mbledhja e Kuvendit Ko-
mbëtar në pranverë, nga
ku PD do të nisë fazën për
riorganizimin e saj. Kjo,
pas analizës për humbjen
e zgjedhjeve të vitit 2017.
Basha u dha lirinë e shp-
rehjes drejtuesve të de-
gëve për idetë e tyre. "Të
gjithë të kenë hapësirë të
bëjnë propozime. Në mble-
dhjen e Kuvendit, në datat
28 dhe 29 prill, të jenë të
pranishëm të gjithë që
janë pjesë e Kuvendit", tha
Basha. Kryedemokrati

dha atyre disa udhëzime në
lidhje me elektoratin si dhe
me anëtarësinë në secilën e
degë. "Duhet parë procesi i
riorganizimit, të mos zhven-
doset vëmendja nga takimet
me elektoratin. Duhet të
rifreskoni anëtarësinë në
secilën degë", mësohet të

ketë thënë Basha. Nga ana
tjetër, Basha ka kërkuar
nga krerët e degëve që ri-
organizimi i partisë të mos
e zhvendosë vëmendjen
nga takimet me elektora-
tin. "Rifreskoni anëtarës-
inë në secilën degë", - ka
porositur Basha.

Selia e PD-së

Kreu i PD-së Lulzim Basha

Majlinda Bregu

Kryeministri Edi Rama, dje në konferencën
e INSTAT me temë "Sfidat e emigracionit"
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Mesi: Reforma në shërbime
po shëron sëmundjen

e mosbesimit ndaj shtetit

POLITIKE

Konferenca për emigracionin, kryeministri: Mundësi strehimi për çiftet e reja

Ambasadorja gjermane: S'ka azil
Edi Rama: Shkoni si të kualifikuar
Schutz: Shqipëria nuk është një vend me persekutim politik

Ambasadorja e BE-së bën thirrje nga Kukësi

Vlahutin: Azili nuk është zgjidhje,
duhet të krijojmë mundësitë këtu

Ambasadorja e Gjer
manisë në Shqipëri,
Susanne Schütz, de-

klaroi dje në një konferencë
të INSTAT me temë "Sfidat e
emigracionit", se azilantët
do të kthehen, nëse është e
nevojshme, edhe me forcë në
Shqipëri dhe do t'u ndalohet
hyrja për pesë vjet në Gjer-
mani. Në konferencën ku i
pranishëm ishte edhe
kryeministri Edi Rama, am-
basadorja gjermane tha se
Shqipëria është një vend
kandidat i BE dhe jo një vend
me persekutim politik. "Sh-
qipëria është një vend kan-
didat i BE dhe jo vend me
persekutim politik, që ishte
një nga arsyet për të dhënë
azil dhe do të kthehen në
Shqipëri edhe me forcë, nëse
duhet, dhe do të ndalohen të
hyjnë në Gjermani deri në 5
vjet", u shpreh ambasador-
ja gjermane. Sipas saj, rru-
ga e vetme për të shkuar në
Gjermani në mënyrë të rreg-
ullt është duke u pajisur me
një vizë pune. "Pavarësisht
këtyre politikave, tregu ësh-
të i hapur për ata punëtorë
të kualifikuar. Nëse plotë-
sojnë kushtet, ata kanë
mundësi të aplikojnë për viza
punë dhe 3 mijë shqiptarë
kanë përfituar në 2017 nga
kjo. Bashkëpunimi me zyrën
e punësimit ofron mundësi
për të kualifikuarit në Sh-
qipëri", tha Schutz. "Ndërsa
shumë shqiptarë largohen
nga vendi, jo vetëm në Gjer-
mani, por edhe në vende të
tjera perëndimore, dëgjoj
shpesh nga të rinjtë që ata
do të preferonin të qëndro-
nin në Shqipëri, nëse do të
kishin një shans më të mirë
për të gjetur punë dhe për të
siguruar një jetë më të mirë
dhe kujdes të mirë shënde-
tësor. Kjo është një sfidë e
madhe për qeverinë sh-
qiptare dhe unë e vlerësoj që
qeveria shqiptare është e
vendosur për të siguruar një
jetë më të mirë për shqiptarët
këtu", theksoi më tej ambas-
adorja. Ndërsa për kryemi-
nistrin, numri i azilantëve
shqiptarë ka rënë ndjeshëm
kohët e fundit, ndërsa tha se
me këtë fenomen është spe-
kuluar. "U bë shumë zhurmë
dhe u bënë shumë spe-
kulime me azilkërkuesit sh-
qiptarë. Sot jemi në kushtet
kur kemi një rënie drastike
të numrit të azilkërkuesve",
tha Rama. Sipas kryeminis-

Darina Tanushi

trit, emigrimi është një
fenomen normal dhe i
përhapur edhe në vendet e
BE, ndërsa vlerësoi kontrib-
utin e tyre për ekonominë
shqiptare. "E nëse 50.000
njerëz janë larguar nga

Kroacia, anëtare e Bashkim-
it Europian, në vitin 2017
nga Shqipëria janë larguar
39.905", krahasoi ai. Por, duke
theksuar se ka një rikthim të
emigrantëve, Rama tha se,
"kësaj tendence ne duhet të

jemi në gjendje t'i japim
përgjigje adekuate, hap pas
hapi, në funksion të integrim-
it të atyre që kthehen në tre-
gun shqiptar të punës dhe në
radhë të parë, në funksion të
mundësimit të investimeve të
kursimeve të tyre në ekonom-
inë kombëtare". Kryeministri
tha se shqiptarët mund të sh-
kojnë në Gjermani jo duke u
paraqitur si azilkërkues, por
si njerëz me kualifikime të
ndryshme. Duke folur për
politikat e qeverisë, Rama tha
se qeveria është duke punu-
ar "për një Program Ko-
mbëtar Strehimi në funksion
të çifteve të reja". "Besojmë se
ka një mundësi të madhe që
duke adresuar siç duhet
nevojën e çifteve të reja për
strehim dhe duke u krijuar
të rinjve një mundësi reale
strehimi, ne ta bëjmë qën-
drimin e tyre në vend shumë
më të mundshëm dhe tundi-
min për t'u larguar, qoftë dhe
për faktin se s'mund të kenë
një shtëpi të tyren, shumë
më të ulët. Nuk është një
shpikje. Është një masë ko-
mbëtare, që vende të tjera e
kanë bërë përpara nesh, me
shumë sukses", tha Rama.

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe
Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD)

prezantuan dje gjetjet e sondazhit "Besimi në Qeverisje
2017", zhvilluar në nëntor të 2017-ës. Gjetjet tregojnë se
institucionet publike që gëzojnë besimin më të madh janë
Forcat e Armatosura (63%), Institucionet e Arsimit Pub-
lik (63%), Institucionet e Shëndetit Publik (53%) dhe Poli-
cia e Shtetit (53%). Prokuroria (22%), Gjykatat (21%) dhe
Partitë Politike (21%) rezultojnë të jenë institucionet më
pak të besuara. Në lidhje me institucionet e tjera ko-
mbëtare, Institucionet Fetare (76%), Organizatat e Sho-
qërisë Civile (57%) dhe Media (54%) janë më të besuarat.
Krahasuar me vitin 2016, 7 in-
stitucione kanë shënuar rritje
në besim, përkatësisht: qeveria
(rritje me 3 pikë përqindje), In-
stitucionet e Shëndetit Publik
(rritje me 3 pikë përqindje), In-
stitucionet e Arsimit Publik
(rritje me 4 pikë përqindje), Par-
lamenti (rritje me 7 pikë për-
qindje), Forcat e Armatosura
(rritje me 8 pikë përqindje), Sho-
qëria civile (rritje me 11 pikë
përqindje) dhe Institucionet Fe-
tare (rritje me 18 pikë përqindje). Të dhënat e "Sondazhit
të Opinionit" për vitin 2017 tregojnë se 8 nga 10 të anketu-
ar e konsiderojnë korrupsionin e nivelit të ulët (87%) dhe
të lartë (88%) si të përhapur ose shumë të përhapur në
Shqipëri. Në fjalën e saj, zëvendëskryeministrja e Repub-
likës së Shqipërisë, Senida Mesi theksoi se përpjekjet e
qeverisë shqiptare lidhur me reformat transformuese për
të rritur besimin e qytetarëve në qeverisje janë reforma
në drejtësi dhe vetingu, operacioni "Forca e Ligjit" dhe
vetingu në radhët e policisë, si dhe reforma e shërbimeve
publike dhe administrative. Ajo u shpreh: "Duke rindër-
tuar një sistem të ri vlerash, po shërojmë sëmundjen e
cinizmit dhe mosbesimit ndaj shtetit. Shqiptarët kanë
nevojë dhe meritojnë shërbime cilësore, të modernizuara
dhe dixhitale, që ua lehtëson jetën dhe punën dhe kjo rrit
besimin tek shërbimet dhe administrata publike".

AMBASADORJA
"Ne nuk mirëpresim abuzimin me këto të drejta të
lëvizjeve. Numri i emigrantëve dhe azilkërkuesve është
akoma tepër i lartë. Shqipëria është një vend kandidat i
BE, jo vend me persekutim politik, që ishte një nga
arsyet për të dhënë azil dhe do të kthehen në Shqipëri
edhe me forcë, nëse duhet, dhe do të ndalohen të
hyjnë në Gjermani deri në 5 vjet", tha Schutz.



Ambasadorja e Bash
kimit Evropian në Ti-

ranë, Romana Vlahutin i
dërgoi një mesazh qeverisë
nga Kukësi, duke i sug-
jeruar që të ndalojë
largimin e të rinjve për
qëllime azili në vendet e
BE-së përmes punësimit.
Duke përsëritur qën-
drimin se shqiptarët nuk
kanë asnjë mundësi përfit-
imi si azilkërkues, zonja
Vlahutin tha se zgjidhja
është krijimi i mundësive
këtu. "Diskutuam çfarë
mund të bëjmë më shumë
për punësimin, pasi Kukë-
si është një prej bashkive
që po humbasin më shumë
të rinj. Shumë prej tyre po
kërkojnë atë që është e pa-
mundur, azil në vendet e
BE, por kjo nuk është rru-
ga. Ajo çfarë duhet bërë
është të krijojmë mundësi
këtu", u shpreh Vlahutin,

pas takimit që pati në bash-
kinë  e këtij qyteti. E pran-
ishme në Kukës për inspek-
timin e disa investimeve me
fondet e BE, zonja Vlahutin
theksoi se të gjitha ndërhyr-
jet që do të bëhen në të ardh-
men, duhet të bëhen të mirë-
planifikuara. "Diskutuam
për aeroportin e Kukësit.
Jemi në pritje të studimit të
fizibilitetit dhe çfarë mund të
bëjmë më tej", tha ambasa-
dorja Vlahutin. E pyetur në

lidhje me lejet për ndër-
timin e disa hidrocentra-
leve në Shishtavec, ambas-
adorja e BE tha se do të
marrë më shumë informa-
cion, por theksoi se ndërti-
mi i infrastrukturës dhe
ruajtja e mjedisit është një
sfidë e madhe. Kukësi ësh-
të një prej bashkive që ka
përfituar më shumë pro-
jekte nga BE, mes të cilave
rruga e Shishtavecit dhe
dogana e Morinit.

SHEMBULLI
"Në Italinë e Jugut, fenomeni i largimeve është tanimë
kronik, i cili as nuk është frenuar e as nuk është
shmangur dot, nëse bëhet fjalë për një vend anëtar të
G7, një ndër 7 vendet më të industrializuar të botës
dhe një nga destinacionet e vetë shqiptarëve për të
emigruar", mori si shembull dje kryeministri.



Ambasadorja e Gjermanisë
në Shqipëri, Susanne Schütz
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TAKIMI
Ministrat theksuan nevojën për t'i dhënë një shtysë
të re procesit të integrimit dhe për të konkretizuar
përgjegjësitë e ndërmarra në kuadër të Procesit të
Berlinit. Ministri Bushati nënvizoi rëndësinë
thelbësore të një angazhimi të përbashkët me
vullnet politik dhe me instrumente konkrete.



Kreu i Shtetit dhe ish-presidentët janë mbledhur së bashku në forumin e Baku-t

Meta takon Berishën, Meidanin
e Nishanin, biseda mes tyre

Presidenti me kryeministrin turk: Partner kryesor ekonomik
BASHKËPUNIMI
Presidenti Meta
vlerësoi dje, gjatë
takimit me
kryeministrin turk,
se Turqia është një
nga partnerët
kryesorë ekonomik
e tregtar për
Shqipërinë dhe
nënvizoi se,
mundësitë e rritjes
së këtij
bashkëpunimi, si në
aspektin tregtar,
ashtu edhe atë të
investimeve të
drejtpërdrejta turke,
që po rriten në
mënyrë që
qëndrueshme,
janë të mëdha.

Vasili: Shqipëria pa një
drejtim shtetëror, nuk
ka takim me Ramën

Ministri për Evropën
dhe Punët e Jashtme,

Ditmir Bushati, ndodhet në
Sarajevë, ku po merr pjesë
në takimin e ministrave të
Punëve të Jashtme të Ball-
kanit Perëndimor. Në këtë
takim morën pjesë edhe zëv-
endëskryeministrja dhe
ministrja e Punëve të Jash-
tme të Bullgarisë, vend i cili
mban Presidencën e Këshil-
lit të BE si dhe Drejtori i
Përgjithshëm për Zgjer-
imin në Komisionin Evropi-
an, Christian Danielsson.
Takimi u mbajt në vijim të
Strategjisë së Zgjerimit të
Komisionit Evropian dhe në
kuadër të përgatitjeve për
Samitin BE- Ballkani Perën-
dimor, i cili do të zhvillohet
në Sofje në maj të këtij viti

Ministri në takimin për Ballkanin Perëndimor: Angazhim i përbashkët

Bushati në Sarajevë: Moment i
favorshëm për zgjerimin e BE

si dhe për takimin e radhës së
Procesit të Berlinit, i cili do të
mbahet këtë verë në Londër.
Ministrat theksuan nevojën
për t'i dhënë një shtysë të re

procesit të integrimit dhe për
të konkretizuar përgjegjësitë
e ndërmarra në kuadër të Pro-
cesit të Berlinit. Ministri Bus-
hati nënvizoi rëndësinë thel-

bësore të një angazhimi të për-
bashkët me vullnet politik dhe
me instrumente konkrete, me
qëllim shfrytëzimin e mo-
mentit të favorshëm sa i për-
ket frymës së zgjerimit. Në
takim u vlerësua se kjo mund
të arrihet, ndër të tjera,
përmes marrëdhënieve të
konsoliduara të fqinjësisë së
mirë dhe angazhimit me
përkushtim ndaj avancimit të
procesit të integrimit. Gjatë
Konferencës Ministeriale të

Fondit të Ballkanit Perëndi-
mor, u theksua se ky është një
mekanizëm i rëndësishëm
dhe me shumë impakt në
forcimin e bashkëpunimit ra-

jonal dhe ndërtimin e urave të
reja të besimit mes palëve, si
mënyrat më të mira për garan-
timin e sigurisë dhe stabili-
tetit në rajon.

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta është takuar
dje, në Baku të Azer-

bajxhanit me tre prej
paraardhësve të tij, ish-pres-
identët Sali Berisha, Rexhep
Meidani e Bujar Nishani. Të
katërt janë të pranishëm në
forumin e 6-të Baku-së, me
temë: "Mbyllja e boshllëqeve
për krijimin e një shoqërie
gjithëpërfshirëse" dhe kanë
gjetur momentin të bise-
dojnë mes tyre, në një
pushim të këtij aktiviteti.
Nuk dihet nëse të katër fig-
urat shqiptare kanë marrë
më shumë kohë më pas për
t'u ulur e biseduar më gjatë
mes tyre apo kjo bisedë ka
qenë e shkurtër. Ata e
takuan kreun e shtetit, pak
javë më parë, por veç e veç,
për të dhënë mendimet e
tyre në lidhje me kërkesën
që Presidenti Meta ka mar-
rë nga Ministria e për
Evropën dhe Punët e Jasht-
me, sa i përket nisjes së ne-
gociatave zyrtare me palën
greke për një marrëveshje të
re për paktin detar. Në këtë
aktivitet në Baku të Azerba-
jxhanit nuk kanë qenë të
pranishëm dy ish-presi-
dentët e tjerë, Alfred Moisiu
e Bamir Topi. Nga ana e tij,
ish-presidenti Sali Berisha
ka mbajtur edhe një fjalë në
këtë forum me temën "Si
ndikojnë fuqitë e reja në
çështjet globale". "Bota e
sotme është një botë plot
hendeqe, duke penguar kr-
ijimin e një shoqërie me të
vërtetë gjithëpërfshirëse, të
çliruar nga vështirësitë
ekonomike, konfliktet e

dhunshme, degradimi in-
telektual dhe moral. Në një
botë që nuk është më njëpo-
lare, por ku një numër fu-
qish botërore dhe rajonale
po rriten fuqishëm, balan-
cat po ndryshojnë duke
ndikuar edhe në jetën e sho-
qërive të vendeve të tjera",
bëri me dije, Berisha, përmes
rrjetit social.
TAKIMITAKIMITAKIMITAKIMITAKIMI

Ndërkohë, Presidenti i
Republikës Ilir Meta zhvilloi
dje, një takim me kryeminis-
trin e Republikës së Turqisë,

zotin Binali Yildirim, i cili,
gjithashtu, merr pjesë në
Forumin Global të Baku-së.
Presidenti Meta vlerësoi mar-
rëdhëniet tradicionalisht
miqësore e vëllazërore, si dhe
të partneritetit strategjik
ndërmjet dy vendeve dhe
shprehu mirënjohjen për
mbështetjen që Turqia i ka
dhënë shqiptarëve ndër vite.
Në mënyrë të veçantë, Presi-
denti Meta vlerësoi rolin dhe
kontributin e dhënë nga
agjencia shtetërore turke
për bashkëpunim dhe koor-

dinim, TIKA, e cila është e
pranishme dhe e ka shtrirë
aktivitetin e saj mbështetës
në të gjithë vendin. Presiden-
ti Meta vlerësoi, gjithashtu,
se Turqia është një nga part-
nerët kryesorë ekonomik e
tregtar për Shqipërinë dhe
nënvizoi se, mundësitë e
rritjes së këtij bashkëpuni-
mi, si në aspektin tregtar,
ashtu edhe atë të investi-
meve të drejtpërdrejta
turke, që po rriten në
mënyrë që qëndrueshme,
janë të mëdha. Duke u
ndalur në çështjet e sig-
urisë, Presidenti Meta thek-
soi se, si dy vende aleate në
NATO dhe partnere prej
vitesh, Shqipëria dhe Turqia
do të vijojnë bashkëpunimin
e tyre të ngushtë në luftën
kundër terrorizmit ndërko-
mbëtar, organizatave terror-
iste dhe kërcënimeve të tjera
të përbashkëta.

Darina Tanushi

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI, Petrit Vasili akuzoi
kryeministrin e vendit për situatën ekonomike, në të

cilën ndodhet momentalisht vendi. Vasili tha që heqja e
ndihmës ekonomike është jo një ndihmë jetike, por ndih-
më biologjike për bukën e gojës. "Ky shtet i Edi Ramës, me
gafa të rrënuara të skemës ekonomike është një sistem
i shthurur. Paketa që qeveria ofroi apo ndihma
ekonomike nuk ofron jo minimunin jetik, por as min-
imunin biologjik. Shqipëria e këtij kryeministri nuk
lufton dot as varfërinë. Të heqë koncesionet, të ndih-
mojë për mbijetesën nga uria. Nga dje është fare qartë
se shqiptarët janë pa një drejtim shtetëror. Ka vetëm
një objektiv, të shpërdorojë
për palma të thara, dhe
sheshe jo frytdhënëse", u
shpreh Vasili. I pyetur nga
gazetarët lidhur me takimin
që është aluduar në media
për një takim mes Kryema-
dhit edhe Ramës, Vasili u
shpreh se mes tyre nuk ka
pasur dhe nuk do të ketë as-
njëherë ndonjë takim. Nuk
ka pasur asnjë takim të zon-
jës Kryemadhi me kryemi-
nistrin e vendit. Zonja Krye-
madhi ka pasur dhe ka ven-
dosur një standard, transparencën absolute në takimet
politike. Për sa i takon pozicionimit LSI janë të vendo-
sur shumë qartë në opozitë. Salla e parlamentit tregoi
këtë gjë, votimi tregoi të njëjtën gjë. Dje jo vetëm për
LSI, por edhe për Bashën, pasi opozita dhe 2 liderët e
saj treguan përpara shqiptarëve dy çështje të mëdha",
tha Vasili. Ndërsa për mundësinë e bashkëpunimit
politik me PD-në për zgjedhjet vendore, Vasili tha se
ky është një diskutim i dorës së dytë duke theksuar se
fokusi i opozitës është lufta ndaj qeverisë që sipas tij
po varfëron shqiptarët. "Kur Shqipëria rrezikohet nga
një kriminalizim kapilar dhe i skajshëm, në radhë të
parë jemi të thirrur t'i japim përgjigje këtyre çështjeve
të mëdha politike", tha ai.

BISEDA

Të katërt janë të pranishëm në forumin e 6-të
Baku-së, me temë: "Mbyllja e boshllëqeve për

krijimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse" dhe
kanë gjetur momentin të bisedojnë mes tyre, në

një pushim të këtij aktiviteti.

“

Ministri për Evropën dhe
Punët e Jashtme, Ditmir
Bushati, dje në Sarajavë

Presidenti i Republikës, Ilir Meta me tre prej paraardhësve të tij,
ish-presidentët Sali Berisha, Rexhep Meidani e Bujar Nishani

Presidenti i Republikës, Ilir Meta  me kryeministrin
e Republikës së Turqisë, Binali Yildirim
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Institucionet shtetërore,
pushtetit qendror dhe
vendor kanë akumuluar

një borxh të konsiderueshëm
ndaj Operatorit të Shpërn-
darjes së Energjisë Elektrike.
Sipas të dhënave zyrtare të
Entit Rregullator të En-
ergjisë, borxhet ndaj OSHEE
në vitin 2017 arritën vlerën
më të lartë historike, në 72.8
miliardë lekë me një rritje 3%
nga viti i kaluar.
DETYRIMETDETYRIMETDETYRIMETDETYRIMETDETYRIMET

Vlera më e lartë e detyri-
meve u shënua në vitin 2014
me 71.4 mld lekë. Sipas të
dhënave nga Enti Rregulla-
tor i Energjisë, ndikimin më
të madh në rritjen e borxheve
ndaj OSHEE-së e dhanë insti-
tucionet dhe ndërmarrjet sh-
tetërore, të cilat rritën dety-
rimet ndaj OSHEE me rreth
32%, me një vlerë 10.6 miliar-
dë lekë ose 79 milionë euro.
Ndërkohë, konsumatorët
familjarë kanë ulur më tej
detyrimet ndaj Operatorit të
Shpërndarjes,  me rreth 6 mil-
ionë euro vitin e kaluar. Dety-
rimet totale ranë në 50.7 mil-
iardë lekë nga 51.1 miliardë
lekë që ishin më 2016-ën.
FAMILJETFAMILJETFAMILJETFAMILJETFAMILJET

Borxhi i konsumatorëve
familjarë ka ardhur në ulje
për të tretin vit radhazi, pas
një rritjeje galopante që pësu-
an këto detyrime gjatë peri-

Rriten detyrimet e shtetit për energjinë elektrike, ulen të familjarëve

Borxhet ndaj OSHEE arrijnë
rekord, 72.8 miliardë lekë
Institucionet, debitorët më të mëdhenj

Ornela Manjani

udhës 2009-2013, kategoritë e
tjera të konsumatorëve, ku
përfshihen bizneset private
dhe shtetërorë kanë rritur
më tej ekspozimin ndaj
OSHEE-së. Borxhi i bi-

KONSUMATORËT JOFAMILJARË,
BUXHETORË DHE JOBUXHETORË,

KËSTE FIKSE MUJORE

Deri në 300.000 lekë detyrim, me 24 këste.
Nga 300.000 deri në 500.000 lekë, me 48 këste.
Nga 500.000 deri në 800.000 lekë, me 60 këste.
Nga 800.000 deri në 1.000.000 lekë, me 84 këste.
Mbi 1.000.000 lekë detyrim, me 120 këste.



Mbështetja financiare për bujqësinë

Peleshi: Pikat e grumbullimit të
qumështit, 3 milionë lekë subvencione
Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Niko Pe

leshi bën të ditur se mbështetja financiare nga ana
e qeverisë për pikat e grumbullimit të qumështit do të
jetë deri në 3 milionë lekë. "Skemë për ndërtimin e pikave
të reja të grumbullimit të qumështit dhe pajisjeve të
nevojshme në to, masa e mbështetjes do të jetë jo më
shumë se 3 milionë lekë. Për makineri dhe pajisje për
mekanizimin dhe modernizimin e proceseve të punës në
fermat blegtorale, me jo më pak se 10 lopë dhe jo më pak
se 100 të imëta, masa e financimit do të jetë jo më shumë
se 1 milion lekë. Një rëndësi e veçantë u është kushtuar
sistemeve ftohëse të qumështit për pikat e grumbullimit
dhe të përpunimit të qumështit, financimi i të cilave do
të jetë jo më shumë se 1 milion lekë. Për dorëzimin e
qumështit, që plotëson standardet në fuqi, në vlerën 10
lekë për litër në pikat e përpunimit, për fermat me mbi
15 krerë lopë kundrejt faturës tatimore të shitjes dhe
raport analizës laboratorike përkatëse", - tha ministri
gjatë vizitës në qarkun e Gjirokastrës, në një stabili-
ment modern të përpunimit të qumështit dhe nën-
produkteve të tij. Për ministrin Peleshi, e gjithë politi-
ka që po ndiqet do të çojë në garantimin e një tregu të
konsoliduar dhe të një hapjeje e sigurt drejt Bashkimit
Evropian. "Në tregun shqiptar do të ketë vetëm pro-
dhime që garantojnë siguri ushqimore, që garantojnë
respektim të të gjitha standardeve, sepse vetëm në këtë
mënyrë edhe Bashkimi Evropian do të na njohë sistem-
in tonë të ngritur të sigurisë ushqimore. Do të na hapë
dyert për eksport dhe kjo industri do të zhvillohet", -
tha ministri. Gjatë këtij takimi, ministri është njohur
nga afër me proceset që kryhen në fabrikë dhe njëkohë-
sisht me vijimin e punës që është bërë deri tani, krye-
sisht nga ana e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, në
kuadër të aksionit të shpallur nga Ministria e Bujqë-
sisë dhe Zhvillimit Rural për sigurinë ushqimore. Më
shumë se një javë më parë, Ministria e Bujqësisë,
nëpërmjet AKU- së shpalli aksionin e inspektimit në
distancë, si masë për garantimin e standardeve të sig-
urisë ushqimore. Për ministrin Peleshi, tashmë ka ardhur
momenti që i gjithë tregu të hyjë në një regjim dhe disi-
plinim, sipas standardeve evropiane, pasi kjo është e vet-
mja rrugë, që të rriten sektorë të tillë, si ai i prodhimit
dhe përpunimit të qumështit dhe nënprodukteve të tij
dhe ai i mishit, pra në tërësi e gjithë ekonomia shqiptare.

zneseve ndaj OSHEE u rrit
me rreth 3 milionë euro, duke
e çuar vlerën totale të detyr-
imit në 11.4 miliardë lekë nga
rreth 1 miliard lekë, që ishin
detyrimet deri në fund të vitit

2016. Në vitin 2014, qeveria
vuri në zbatim një plan për
shlyerjen e detyrimeve të pra-
pambetura shtetërore.
Nëpërmjet këtij plani u
shuan detyrimet që institu-
cionet shtetërore kishin ndaj
kompanisë së shpërndarjes.
Por që nga viti 2014, detyrimet
që shteti dhe ndërmarrjet e
tij kanë ndaj OSHEE-së janë
rritur me 117%. Qeveria dhe
ndërmarrjet në pronësinë e
saj janë duke cenuar rëndë
zbatimin e planit për
rimëkëmbjen e sektorit të
energjisë, ku ulja e borxheve
është në themel të këtij plani.
Ndërkohë me propozim të
Operatorit të Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike (OSHEE
sh.a), Këshilli Mbikëqyrës
vendosi miratimin e paketës
lehtësuese për mundësinë e
lidhjes së aktmarrëveshjes
edhe gjatë vitit 2018-të. Sipas
vendimit, i cili ka nisur të
zbatohet, abonentët debitorë
kanë mundësi të lidhin akt-
marrëveshje (AKM) me
OSHEE-në për t'i paguar me
këste detyrimet e prapam-
betura deri në vitin 2016-të.
Kjo do të thotë se kushti
kryesor i lidhjes së AKM-së
është në fillim, shlyerja e
gjithë detyrimit të vitit 2017,
kurse detyrimet e prapam-
betura deri në vitin 2016,
mund të paguhen me këste
fikse si: për familjarin 2.800
lek/muaj, për pensionistin,
ndihmë ekonomike dhe in-
validin 1.200 lekë/muaj.

Raporti i INSTAT-it për shitjet e biznesit

Rritje e dobët në
tremujorin e katërt 2017

Indeksi i shitjeve të bi
znesit u rrit në përmasa

të moderura në tremujor-
in e katërt 2017, duke kon-
firmuar një tendencë ngad-
alësimi të ekonomisë sh-
qiptare gjatë gjysmës së
dytë të vitit 2017. Sipas të
dhënave nga Instituti i
Statistikave, në sektorin
prodhues indeksi i shitjeve
u rrit me vetëm 1.5%, duke
ngadalësuar më tej nga rrit-
ja 2.2% e tremujorit të më-
parshëm. Pasi u mbështet
nga rritja e përgjithshme e
shpenzimeve gjatë gjysmës
së parë të vitit 2017, që
përkoi me zgjedhjet, gjys-
ma e dytë e vitit ka sjellë
ngadalësim të ndjeshëm.
Sipas të njëjtave të dhëna,

mësohet se një ndikim
domethënës ka pasur ecuria
e dobët e industrisë nxjerrëse,
ku shitjet ranë me 7.7% kra-
hasuar me një vit më parë. Kjo
sinjalizon një ecuri të dobët
të shitjeve në sektorin min-
erar dhe sidomos të naftës
bruto. Ndërkohë, industria
përpunuese raportoi një
rritje të shitjeve me 5.2%. Në
ndarjen sipas grupimeve in-
dustriale, bie në sy një rënie e
ndjeshme e shitjeve të mall-
rave të konsumit, ndërsa re-
zultat pozitiv kanë pasur shit-
jet për mallrat kapitale, të
klasifikuara si investime dhe
për energjinë. Sektori që vazh-
don të ketë ritmet më të larta
të rritjes është ndërtimi, por
megjithatë, edhe në këtë sek-

tor ritmet e rritjes janë në
ngadalësim të dukshëm. Në
tremujorin e katërt, shitjet në
këtë sektor u zgjeruan me
7.5%, por edhe këtu rritja ësh-
të larg niveleve dyshifrore në
tremujorët e mëparshëm. Një
tendencë dobësimi shfaqën
edhe shumica e degëve krye-
sore të shërbimeve, duke fil-
luar nga tregtia, ku shitjet me
bazë vjetore u rritën vetëm me
1%. Rritjen më të lartë edhe
në tremujorin e fundit e regjis-
truan aktivitetet e shërbi-
meve të lidhura me turizmin.

Misioni i FMN-së, drejtori takim në AMF

Interesi për strategjinë e zhvillimin
e tregjeve, nën mbikëqyrje

Drejtori i përgjithshëm
ekzekutiv i Autori-

tetit të Mbikëqyrjes Fi-
nanciare, Ervin Koçi ka
pritur në një takim për-
faqësuesit e misionit të
Fondit Monetar Ndërko-
mbëtar gjatë vizitës së
tyre në Shqipëri. Në fokus
të takimit ishte edhe
përmirësimi i bazës lig-
jore dhe konsolidimi i
kuadrit rregullativ për
menaxhim më të mirë të
rreziqeve, rritjes së trans-
parencës dhe rolit
mbikëqyrës të AMF-së dhe
mbrojtjes së investitorëve.
Koçi njohu përfaqësuesit
e FMN-së me zhvillimet e
fundit të tregjeve, të cilat

janë nën mbikëqyrjen e Au-
toritetit, duke u ndalur krye-
sisht te tregu i titujve dhe
fondet e investimeve. Këto të
fundit së bashku me bursën
ishin dy çështje të tjera

specifike, të cilat u disku-
tuan në këtë takim, duke
ndalur më tej edhe te rëndë-
sia e vijimit të forcimit të
kapaciteteve mbikëqyrëse.
Ndërkohë, nga ana tjetër,
përfaqësuesit e FMN-së
shprehën interesin e tyre
për strategjinë 5-vjeçare
për zhvillimin e tregjeve
nën mbikëqyrje. Misioni i
FMN-së zhvilloi disa ditë
më parë edhe në takim me
guvernatorin e Bankës së
Shqipërisë, Gent Sejko, ku
diskutuan për një sërë çësh-
tjesh që përfshinin zhvilli-
met makroekonomike,
parashikimet për rritjen
ekonomike, konsolidimin
fiskal.
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Prokurori Antimafias, Ettore Cardinali: Droga nisej nga zona e Orikumit

Hajdarmataj: Bashkëpunimi me
Italinë çoi në pranga 19 shqiptarë
Operacioni "Shefi" me 43 të arrestuar sjell në Shqipëri agjentë të DIA-s

Zbulohet 1 ton
kanabis në zonën e
Novoselës në Vlorë,

droga e papërdorshme
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një sasi e

madhe droge, rreth 1
ton kanabis është zbu-
luar ditën e djeshme në
zonën e Novoselës në
Vlorë. Droga është gje-
tur në një zonë moça-
lore në një gropë, por
nuk dihet si ka përfun-
duar aty. Mësohet se
lënda narkotike është
gjetur në forma të ndry-
shme, e papërpunuar,
gjysmë e përpunuar
dhe gati për treg. Mëso-
het se droga ishte e ven-
dosur në rreth 28 thasë.
Vlera e lëndës narko-
tike mund të shkonte
në tregun italian në
1800 euro. Ndërkohë e
gjithë sasia e lëndës
narkotike është jashtë
përdorimit, pasi është
dëmtuar nga uji. Droga
është pikasur fillimisht
nga banorët që kanë
lajmëruar policinë.

Ina Allkanjari

Operacioni antidrogë i
koduar "Shefi", që sh
katërroi dy grupe

kriminale me 43 anëtarë,
mes të cilëve 19 shqiptarë,
solli ditën e djeshme në Sh-
qipëri prokurorin Italian,
Ettore Cardinali dhe agjentë
DIA-s. Në një konferencë të
përbashkët për shtyp,
prokurori i Krimeve të Rën-
da, Besim Hajdarmataj dhe
drejtori i Antimafias (DIA)
në Rajonin e Puglias në Ita-
li, Cardinali, kanë dhënë
detaje lidhur me këtë oper-
acion, të zhvilluar në shte-
tin fqinj më 14 mars. Kreu i
Krimeve të Rënda tha se
përgjatë dy viteve këtyre
grupe të strukturuara krim-
inale në fushën e trafikut të
narkotikëve, u janë sekues-
truar 2.5 tonë kanabis, 1 kg
heroinë e 1 kg kokainë. "Ar-
restimi i disa prej këtyre
shtetasve shqiptarë në
kuadër të operacionit të kod-
uar 'Shefi', është rezultat i
hetimeve të përbashkëta të
kryera mes Prokurorisë
Pranë Gjykatës Shkallës
Parë Për Krime të Rënda
Tiranë dhe Prokurorisë së
Barit në Itali (Drejtoria Ra-
jonale Antimafia). Në vitin
2017 mes këtyre prokurorive
është nënshkruar një mar-
rëveshje për krijimin e
skuadrës së përbashkët he-
timore. Nga shkëmbimi i in-
formacionit mes dy shteteve
rezultoi se shtetasit Mari-
glen Shusha, Donial Drolli,
Hamid Seferi dhe Malton
Lleshi ishin pjesëtarë të një
grupi kriminal që ndod-
heshin në vendin tonë. Nga
bashkërendimi i forcave dhe
provave, u bë i mundur iden-
tifikimi i vendndodhjes së
tyre dhe u bë arrestimi në
operacionin e datës 14
mars",-deklaroi Hajdar-
mataj. Ai zbuloi, gjithashtu,
se ky operacion kishte në
përbërje dhe asistimin fizik
të oficerëve të policisë
gjyqësore pranë DIA-s. "Fi-
nalizimi i një bashkëpunimi
të suksesshëm e të frytshëm.
Është hera e parë që në një
operacion të tillë asistojnë
oficerë të DIA-s që treguan
frymën e tyre të bash-
këpunimit gjatë punës në
terren me oficerë të policisë
së shtetit",-shtoi Hajdar-
mataj. Më tej, prokurori i
Anti-mafias së Barit, Ettore
Cardinali, njëherazi drej-
tues i këtyre hetimeve, dek-
laroi se droga nisej nga zona
e Orikumit dhe shpjegoi se
përse operacioni u kodua
"Shefi" në gjuhën Shqipe.
"Ishte emri i një operacioni,

jo i një personi të caktuar.
Edhe sepse gjatë hetimeve
janë zbuluar dy organizata
të ndara. Njëra që kishte në
ngarkim, bënte shefin në
Bari dhe një në jug të Barit,
ishin dy organizata të ndry-
shme. Hetimi arriti shumë
lart. Nuk u limituam me he-
timet vetëm me personazhet
që ishin destinacioni i drogës
në Itali, por i përqendruam
edhe në faktin e personave
që nisnin drogën. Për sa i
përket zonës së ardhjes, du-
het të jetë zona e Orikumit",

-deklaroi Cardinali.
DEKLARATA
E HAJDARMATAJ

Me datë 14.03.2018 në
vendin tonë dhe në Itali janë
nxjerrë urdhër arresti për
21 shtetas shqiptar, prej të
cilëve 19 të arrestuar dhe 2
në kërkim, të cilët janë pjesë
e grupeve të strukturuara
kriminale, të cilat operojnë
në fushën e trafikimit të
narkotikëve mes dy
vendeve, Shqipëri dhe Itali,
kryesisht për lëndët narko-
tike të llojit canabis sativa

ku nga operacionet e kryera
në shtetin italian përgjatë
viteve 2016-2017, janë
sekuestruar 2.5 tonë lëndë
narkotike e llojit canabis sa-
tiva, 1kg kokainë dhe 1kg
heroinë. Nga shkëmbimi i
informacionit në mënyrë
reciproke dhe të drejtpër-
drejtë me homologët ital-
ianë, rezultoi shtetasit Mari-
glen Shusha, Donial Drolli,
Hamid Seferi dhe Malton
Lleshi ishin pjesëtar të një
grupi kriminal, i cili vepron-
te mes Shqipërisë dhe Ital-

isë në fushën e trafikimit të
narkotikëve dhe që ndod-
heshin në vendin tonë. Nga
bashkërendimi i të dhënave
dhe provave të përcjella në
kohë reale nga autoritetet
italiane, si dhe nga puna e
përbashkët e oficerëve të
policisë gjyqësore pranë
Prokurorisë për Krime të
Rënda, oficerëve të DIA-s,
Bari, Itali si dhe strukturave
të Policisë së Shtetit, u bë e
mundur identifikimi dhe
lokalizimi i vendndodhjes së
tyre dhe mbi bazën e ur-

Kokaina në Durrës, Hajdarmataj: Hetime
intensive, po bashkëpunojmë me homologë

të vendeve ku u tranzitua kontenieri
Kreu i Prokurorisë së

Krimeve të Rënda Be-
sim Hadarmataj gjatë kon-
ferencës së përbashkët me
prokurorët italianë nga
Bari dhe Puglia, si dhe
Drejtorin e Përgjithshëm
të Policisë së Shtetit, Ardi
Veliu, foli edhe për aksio-
nin e fundit antidrogë.
Operacion në të cilin u
bllokuan 613 kilogramë
kokainë në ngarkesën me
banane të kompanisë "Ar-
bri Garden" që vinte nga
Kolumbia. Hadarmataj
konfirmoi se për këtë rast
po zhvillohen hetime in-
tensive. "Rastin për të cil-
in ju flisni, gjithë struktu-
rat shtetërore, ligjzbatuese
përfshi Prokurorinë e Kri-
meve të Rënda, policinë e

Shtetit dhe struktura të tjer-
at që japin ndihmesë në këto
çështje, është një rast që ësh-
të vlerësuar nga të gjithë ne
të bashkëpunojmë me part-
nerë dhe homologe të

vendeve ku është tranzituar
kontenieri. Hetimet janë in-
tensive, kemi përfshirë në
hetim oficerët më të mirë që
ka Policia e Shtetit dhe
Prokuroria e Krimeve të

Rënda po vijojnë hetimet
dhe në momentin që do
kemi diçka të deklaruar do
të jemi këtu para jush",-
tha prokurori Hajdar-
mataj. Si kreu i Prokuror-
isë së Krimeve të Rënda
ashtu dhe prokurori ital-
ian theksuan faktin se
mes dy vendeve ka vull-
net për të goditur grupet
e trafikut të narkotikëve,
ndërsa folën për një
numër të madh hetimesh
të përbashkëta për
trafikimin e drogës nga
vendi ynë drejt shtetit
fqinj.

dhrave të arrestit ndërko-
mbëtar, të përcjellë në
rrugën formale nga autorite-
tet italiane të drejtësisë,
konkretisht prokurorisë së
Barit (Drejtoria Rajonale
Antimafia), u bë dhe arresti-
mi i tyre në operacionin e
datës 14.03.2018. Ky opera-
cion shënon finalizmin e një
bashkëpunimi mjaft të fryt-
shëm mes autoriteteve tona
të drejtësisë dhe atyre ital-
iane, duke dëshmuar dhe
njëherë vullnetin tonë në
luftën kundër trafikut të
narkotikëve. Gjithashtu,
duke theksuar faktin se ësh-
të hera e parë që në një op-
eracion të tillë, duke qenë
pjesë e skuadrës së përbash-
kët marrin pjesë dhe asis-
tojnë oficerët e Dia-s. Sjellim
në vëmendje faktin se he-
timet janë ende në vijim,
duke premtuar rezultate
mjaft pozitive në luftën e
përbashkëta ndaj trafikut të
narkotikeve mes dy vendeve.
Rezultat e deritanishme
dëshmojnë qartazi për vull-
netin e përbashkët të au-
toriteteve tona të drejtësisë
për të bashkëpunuar në këtë
fushë si dhe sigurojnë dhe
njëherë kapacitetin tonë
profesional dhe njerëzor për
të qenë pjesë e hetimeve të
përbashkëta për vepra pe-
nale me karakter transna-
cional.

ARRESTIMET
"Arrestimi i disa prej
shtetasve shqiptarë në
kuadër të operacionit
të koduar 'Shefi',
është rezultat i
hetimeve të
përbashkëta të kryera
me Italinë. Nga
shkëmbimi i
informacionit, rezultoi
se shtetasit Mariglen
Shusha, Donial Drolli,
Hamid Seferi dhe
Malton Lleshi ishin
pjesëtarë të një grupi
kriminal, i cili vepronte
mes Shqipërisë dhe
Italisë",-deklaroi
Hajdarmataj.

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

Pasurisë me Nr. 7/34, e llojit “Apartament “, me sip. 50.2 m2, dhe sip.trualli
19 m2, ndodhur në Q. Memaliaj, Tepelenë ZK.2646,në  pronësitë Skënder
Feta Muka.      Çmimi fillestar në ankandin e parë është 537,124.64 Lekë.

Ankandi zhvillohet në datë  19.03.2018, ditën e  Hënë ora  15.30 në ambjentet
e Shoqërisë  Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k në adresën  Rruga
“Sulejman Delvina”, Nd.51, H.9, Ap.1,  Tiranë.   Për më shumë  info.
Tel:044503458 ose  E-mali shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com

NJOFTIM ANKANDI

Permbarues  gjyqesor privat Artan Sima zhvillon ankandet sipas datave te meposhtme:
Date 16/04/2018, diten e Hene, ora 16:00, perfundon ankandi i ri (i dyte), per shitjen e
pasurive te paluajtshme te llojit “Are” me sip. 7400 m2, e ndodhur ne fshatin Bitince Devoll,
ne vleren 414,400 leke.
Pasurite jane lene garanci bankare nga debitori Trashegimtareve te te ndjerit/Debitor
znj.Bukurije Sulejman Fezo, znj.Mimoza Fatmir (Foto) Fezo, z.Xhimi Foto Fezo, znj. Arkonnda
Foti Fezo, znj. Eliverta Foti Fezo, znj. Luiza Foti (Kasabelli) Fezo banues ne fshatin Bitince,
bashkia Devoll, per detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli ne ish Blloku Tirane.
Ankandet zhvillohet prane zyres se permbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga Avni Rustemi,
nr.31 .k,1. Korce. Kontakt Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'
A.     Automjetit tip ‘SKODA’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie
TMBDG41U4A8840601, me targë ‘TR 2338 T’ , në pronësi të dorëzanësit z.
ALKET Suad KOTONI, ÇMIMI  120.000 LEKË ;
B.     Automjetit tip ‘HYUNDAI’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie
MALAM51CBAM416803, me targë ‘AA 714 BH’ , në pronësi të dorëzanësit znj.
AIDA Luan KOTONI  , ÇMIMI 130.000 LEKË .
Data e zhvillimit të ankandit do jetë 21.03.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866

Kreu i Prokurorisë së Krimeve të Rënda, Besnik Hajdarmataj, prokurori i Barit,
Etore Cardinali dhe drejtori i Përgjithshem i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu

Droga në Durrës e sekuestruar nga policia
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Lihen pas hekurave bashkëshorti i viktimës, kushëriri i tij dhe hoxha

Helmoi vjehrrën me fotoksinë, krimet
e rënda lënë në burg 21-vjeçaren
Hoxha: Nuk e denoncova Marjanën për shkak të besimit fetar

Akuzoi Arta Markun për shpërdorim detyre,
gjykata hedh poshtë kërkesën e Dritan Ginës

Gjykata e Durrësit ka
hedhur poshtë anki-

mimim e bërë  nga ish-
prokurori i rrethit të El-
basanit Dritan Gina, për
të marrë nën hetim
prokuroren e komanduar
të vendit Arta Marku. Në
një seancë të zhvilluar
prej një ore kryetarja e
seancës Joana Qeleshi
njëkohësisht kryetare e
gjykatës ka argumentuar
pretendimet e ngritura
nga Gina, para se të ven-

doste të mos fillonte hetimin
penal me akuzën e shpër-
dorimit të detyrës për Arta
Markun. "Ankimimi është i
pabazuar në ligj e në prova.
Gjykata e Durrësit vëren se
shkaqet nuk plotësojnë ele-
mente të veprës penale për
të nisur një proces hetimor.

Si përfundim gjykata nuk
pranon ankimin, lë në fuqi
vendimin e Prokurorisë së
Krimeve të Rënda për mos-
fillim të çështjes hetimore
për palën e paditur Arta
Marku"-tha në fund të ven-
dimit të arsyetuar gjykatës-
ja Joana Qeleshi. Qeleshi

arsyetoi se për sa i përket
masës disiplinore Gina t'i
drejtohet Gjykatës Admin-
istrative, për aq kohë sa nuk
ka shkak për element të ve-
prës penale. Në seancën
gjyqësore paditësi ish-kreu i
komanduar i prokurorisë së
Elbasanit, prokuror prej 8

vjetësh në Durrës, Dritan
Gina bëri dy kërkesa. Ai
tha se: "Prokuroria e Dur-
rësit nuk ka kompetencë
për kallëzimin tim, sepse
kam punuar për një kohë
të gjatë këtu dhe se
prokurorja e çështjes ka
lidhje shoqërore me të pa-
diturën Arta Marku". Gina
në seancë ka parashtruar
sipas tij disa fakte jo ligjore
që janë ndërmarrë për sh-
karkimin dhe pas sh-
karkimit nga detyra. K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.

Nis vetingu, kalojnë në sitë 36
drejtues të gjykatave dhe prokurorive

Gjykata e Krimeve të
Rënda ka caktuar
ditën e djeshme ma-

sën e sigurisë 'arrest me burg'
për 21-vjeçaren Marjana
Cmeta, e cila akuzohet se hel-
moi vjehrrën e saj me fos-
toksinë, një vit më parë. Në
burg do të qëndrojnë edhe
bashkëshorti i viktimës, Lir-
ije Lami, Agim Lami, kushër-
iri i tij, Arben Saliu, si dhe
hoxha Hysen Shehu, të cilët
akuzohen për moskallëzim të
krimit. Gjatë seancës gjyqë-
sore 21-vjeçarja, nuk dha as-
gjë shpjegim lidhur me
krimin që ndodhi në shtëpinë
e saj në zonën e ish-frutikul-
turës në Kamzë. Ndërkohë
Hoxha Hysen Shehu, që ka
regjistruar edhe rrëfimin e 21-
vjeçares Marjana Cmeta për
helmimin e vjehrrës, ka thënë
në gjykatë se vendosi ta regjis-
tronte për të hequr të gjitha
keqkuptimet. "Marjana më
erdhi me gjithë familjarët.
Unë do t'i bëja rukje (Shërim
me kuran kundër syrit të keq
dhe magjisë). Për të mos pa-
sur keqkuptime vendosa ta
regjistroj rrëfimin. Por feja
nuk më lejon ta denoncoj",-ka
deklaruar hoxha Hysen She-
hu. Ngjarja u zbulua vetëm
pasi në duart e prokurorisë
ra një regjistrim filmik, i re-
alizuar nga hoxha Hysen
Shehu, në zyrën private të
këtij të fundit, ku shfaqej
Marjana Cmeta duke rrëfyer
me detaje mënyrën sesi e kish-
te kryer krimin makabër.
Hoxha shpjegoi para gjy-
katësit se për shkak të besim-
it fetar, nuk mund të denon-
conte rrëfimin që bëri be-
simtarja para tij. Ai tha se
Marjana Cmetën e regjistroi
me kamera, pasi feja nuk ia
lejon të qëndrojë vetëm për
vetëm me një femër dhe në
rastin konkret nuk kishte
zgjidhje tjetër, pasi 21-vjeçar-

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË- Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka nisur vetin-
gun për kryetarët e gjykatave dhe prokurorive. Në një
njoftim për mediat bëhet e ditur se është hedhur shorti në
Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe janë zgjedhur 36
drejtues të gjykatave dhe prokurorisë në rrethe që do të
kalojnë sitën e vetingut. Konkretisht kanë filluar proce-
durat e rivlerësimit për Artan Çupi, Kryetar i Gjykatës së
Rrethit Mat; Dritan Seci, Kryetar i Gjykatës së Rrethit
Tropojë; Emona Muçi, Kryetare e Gjykatës së Rrethit Po-
gradec; Enkeledi Hajro, Kryetare e Gjykatës së Rrethit
Tiranë; Entela Shedula (Sorra), Kryetare e Gjykatës së Rre-
thit Kavajë; Halil Vani, Kryetar i Gjykatës së Rrethit Dibër;
Isuf  Shehu, Kryetar i Gjykatës së Rrethit Kukës; Izet
Kadana, Kryetar i Gjykatës së Rrethit Pukë; Joana Qe-
leshi, Kryetare e Gjykatës së Rrethit Durrës; Ornela Naqel-
lari, Kryetare e Gjykatës së Rrethit Lezhë; Pashk Gjaci,
Kryetar i Gjykatës së Rrethit Përmet; Roland Jaupaj, Kry-
etar i Gjykatës së Rrethit Fier; Esmeralda Çeka, Kryetare
e Gjykatës së Rrethit Lushnjë; Skënder Haluci, Kryetar i
Gjykatës së Rrethit Vlorë; Sulejman Kurti, Kryetar i
Gjykatës së Rrethit Elbasan; Alketa Nushi, Drejtuese e
Prokurorisë së Rrethit Kukës; Anton Martini, Drejtuesi i
Prokurorisë së Rrethit Shkodër; Arben Pasho, Drejtues i
Prokurorisë së Rrethit Gjirokastër; Ardian Ylli, Drejtues
i Prokurorisë së Rrethit Vlorë; Ardjan Nezha, Drejtues i
Prokurorisë së Rrethit Elbasan; Artan Madani, Drejtues i
Prokurorisë së Rrethit Kavajë; Artan Shtrungza, Drejtues
i Prokurorisë së Rrethit Tropojë; Çlirim Shahini, Drejtues
i Prokurorisë së Rrethit Lushnjë; Donika Prela, Drejtuese
e Prokurorisë së Rrethit Durrës; Dhorina Theodhori, Drej-
tuese e Prokurorisë së Rrethit Korçë; Edison Ademi, Drej-
tues i Prokurorisë së Rrethit Sarandë; Elidjana Kasaj, Drej-
tuese e Prokurorisë së Rrethit Pukë; Eloida Goxhaj, Drej-
tuese e Prokurorisë së Rrethit Berat; Fatmir Lushi, Drej-
tues i Prokurorisë së Rrethit Fier; Hysen Keta, Drejtues i
Prokurorisë së Rrethit Përmet; Hysni Vata, Drejtues i
Prokurorisë së Rrethit Mat; Petrit Çano, Drejtues i
Prokurorisë së Rrethit Krujë Simon Pashuku, Drejtues i
Prokurorisë së Rrethit Lezhë; Sotir Kllapi, Drejtuesi i
Prokurorisë së Rrethit Pogradec; Shkëlzen Canaj, Drej-
tuesi i Prokurorisë së Rrethit Dibër; Zeqir Hodaj, Drejtue-
si i Prokurorisë së Rrethit Kurbin.

ja nuk pranonte të shoqëro-
hej nga e ëma apo ndonjë per-
son tjetër. Hoxha këmbëngu-
li se nuk e fshehu krimin, pasi
për të vuri në dijeni familjarët
e të ndjerës, ku i biri, Oltioni
informoi prokurorinë. Pavar-
ësisht kësaj, ai nuk e bindi
gjykatësin Ardit Mustafaj ta
lërë të lirë.
HETIMIHETIMIHETIMIHETIMIHETIMI

Ka qenë dëshmia e Olti
Lamit, djalit të viktimës Lir-
ije Lami, para prokurorëve,
ajo çka ndihmoi hetimet për
zbardhjen e krimit. Olti ka
rrëfyer se kishte marrë vesh
ekzistencën e një videoje, të
filmuar nga hoxha Hysen
Shehu. Pas dëshmisë së

dhënë, u bë i mundur përgji-
mi i telefonatave të djalit të
Lirijes me hoxhën. Pas
përgjimit të bisedave telefon-
ike, u sigurua një vendim
gjykate dhe oficerët bënë të
mundur sekuestrimin e vid-
eos në zyrën e Hysen Shehut,
e cila është një ndër provat që
rëndon mbi 21-vjeçare Marja-
na Cmeta, të dyshuar si au-
tore të vrasjes së vjehrrës 48-
vjeçares. Mësohet se pas sig-
urimit të provave, prokurori
Besnik Muçi, kërkoi nga
gjykata të miratohen urdhër-
arrestet për 21-vjeçare Marja-
na Cmeta, e cila akuzohet për
veprën penale "vrasje për sh-
kak të rrethanave familjare".

Hoxha Hysen Shehu ka
lajmëruar për ngjarjen e
ndodhur bashkëshortin e vik-
timës Agim Lamin. Gjithash-
tu, në dijeni ka qenë dhe kush-
ëriri i Lamit, Arben Saliu. Nën
akuzë për "moskallëzim kri-
mi", janë vënë në pranga edhe
vjehrri i 21-vjeçares, kushëri-
ri dhe hoxha.

Ina Allkanjari

PROPAGANDA
Dëshmia e hoxhës
"Marjana më erdhi
me gjithë familjarët.
Unë do t'i bëja rukje
(Shërim me kuran
kundër syrit të keq
dhe magjisë). Për
të mos pasur
keqkuptime
vendosa ta regjistroj
rrëfimin. Por feja
nuk më lejon ta
denoncoj",-ka
deklaruar hoxha
Hysen Shehu.21-vjeçarja Marjana Cmeta

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

1. Are me nr.33/26, e ndodhur ne Karpen, Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.2099,vol.11,
fq.202, me sip.2,000 m2, cmimi që do të shitet është 3.942.960 lekë.

2. Are dhe truall me nr.1/88, e ndodhur ne Qerret, Kavaje, rregjistruar në ZVRPP Kavajë,
Zk.3101, vol.9, fq.34, me sip.1,770 m2 cmimi që do të shitet është 9.770.655  lekë.

3. Are me nr.33/27, e ndodhur ne Karpen. Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.2099, vol.1,
fq.203, me sip.4,050 m2 cmimi që do të shitet është 7.984.494  lekë.

4. Are me nr.70/9, e ndodhur ne Qerret, Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.3101, vol.2,
fq.106, me sip.6,460 m2 cmimi që do të shitet është 5.094.305 lekë.

5. Njësi me nr.15/22+1-N1 e ndodhur ne Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.8551,
nr.rregjistri hipotekor 14/69, vl.2011, datë 03.03.2011 me sip.116 m2 vlerësohet me vlerën e
10.062.434  lekë.

6. Njësi me nr.15/22+1-N2 e ndodhur ne Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.8551,
nr.rregjistri hipotekor 14/70, vl.2011, datë 03.03.2011 me sip.91 m2 vlerësohet me vlerën e
7.893.806  lekë.

7. Njësi me nr.15/22+1-N3 e ndodhur ne Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë,
Zk.8551,nr.rregjistri hipotekor 15/71, vl.2011, datë 03.03.2011 me sip.95 m2 vlerësohet me
vlerën e 8.240.786lekë.

8. Njësi me nr.15/22+1-N4 e ndodhur ne Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë,
Zk.8551,nr.rregjistri hipotekor 15/72, vl.2011, datë 03.03.2011 me sip.211 m2 vlerësohet me
vlerën e 18.303.221  lekë.

9. Bodrum me nr.15/22+1-B e ndodhur ne Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.8551,
nr.rregjistri hipotekor 130/176, vl.2005-2007, datë 24.09.2007 me sip.609 m2 vlerësohet me
vlerën e 14.734.842  lekë.

Te gjitha pasurite e sipërcituara jane hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Ankandi
zhvillohet ne datë 09.04.2018 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane. Per
cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ

"Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj zhvillon ankandin e trete per shitjen e
pasurive te paluajtshme :

1. Apartament me Nr. pasurie 118/57+2-10, ZK 3292, vol 38, faqe 184, me
siperfaqe 94.5 m², te ndodhur ne Selite, Tirane;
2. Apartament me Nr. pasurie 118/57+2-11, ZK 3292, vol 38, faqe 185, me
siperfaqe 99 m², te ndodhur ne Selite, Tirane,

per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit Shoqerise "EDIL-AL-IT" Sh.p.k., ne
shumat 67’927(gjashtedhjete e shtate mije e  nenteqind e njezete e shtate)Euro
dhe 309’225(treqind e nente mije e dyqind njezete e pese) Leke.

Çmimet me të cilat fillon ankandi i trete jane ne vlerat :

1. Apartament me nr. pasurie 118/57+2-10, ZK 3292,vol 38, faqe 184, me siperfaqe
94.5 m², te ndodhur ne Selite, Tirane, ne shumen 40'484(dyzete mije e katerqind
e tetedhjete e kater)Euro;
2. Apartament me nr pasurie 118/57+2-11, ZK 3292,vol 38, faqe 185, me siperfaqe
99 m², te ndodhur ne Selite, Tirane, ne shumen 41’983(dyzete e nje mije e
nenteqind e tetedhjete e tre)Euro;
Ankandi i trete zhvillohet ne date 03.04.2018, ora 16.00 ne zyren e
përmbaruesit gjyqesor privat Ermir Godaj, Rruga "Abdi Toptani", Qendra
Torre Drin, kt.2, nr.33, Tirane, dhe per informacion mund te kontaktoni ne
nr.0682099471, 0695370060, email ermirgodaj@zyrapermbarimit.com."
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Ja kush mund të aplikojë. Dokumentacioni që duhet të dorëzoni brenda 30 prillit

Bursa në Itali për studentët
e Universitetit të Tiranës

Njihuni me 20 degët ku mund të kandidoni

Klosi: E nevojshme për hapjen e sezonit turistik

Nënshkruhet marrëveshja për
menaxhimin e ndotjes së detit Adriatik

Nis aksioni i largimit të
mbetjeve nga zona
e Astirit në Tiranë

Ka nisur aksioni për largimin e mbetjeve në katër zona
të ndryshme të kryeqytetit, zona të cilat vitet e fun-

dit kanë pësuar një zhvillim tejet të shpejtë. Bashkia e
Tiranës ditën e djeshme, ndërmori aksionin për largimin
e mbetjeve të ngurta dhe grumbujve të plehrave në katër
zona të Astirit në kryeqytet, pasi
përbënin jo vetëm në burim infek-
sioni, por njëkohësisht edhe një
rrezik aksidentesh. Kjo ndërhyrje ka
ndodhur falë mjeteve të rënda të
Ndërmarrjes së Punëtorëve Nr. 1
dhe vetë punonjësve që pastruan
zonën. Falë këtij aksioni pastrimi jo
vetëm që është shmangur rreziku,
por njëkohësisht ka nisur puna
edhe për rehabilitimin e këtyre
shesheve në hapësira çlodhëse për banorët e zonës së
Astirit. Ndërkaq, pritet që shumë shpejt Bashkia e Tiranës
të nisë punën edhe në zonën e FRESKUT si dhe në zonën
e Liqenit të Thatë për pastrimin e mbetjeve të rrezikshme.

Voltiza Duro

Studentët e Univer
sitetit të Tiranës, tash
më kanë mundësinë

që të aplikojnë për bursa
brenda datës 30 prill të këtij
viti në Bolonja të Italisë. Në
faqen zyrtare të UT-së bëhet
me dije se këto bursa studi-
mi janë të vlefshme për se-
mestrin e parë të vitit aka-
demik 2018-2019 e do të zgja-
sin 6 muaj, si për nivelin
bachelor ashtu edhe për mas-
terin. Të gjithë studentët e
interesuar mund të ap-
likojnë për degë studimi si:
Histori dhe Arkeologji; Filo-
zofi dhe Etikë; Gjuhë e Huaj;
Ekonomiks; Shkenca Poli-
tike; Psikologji; Sociologji;
Gazetari; Kontabilitet; Fi-
nancë-Bankë; Marketing;
Administrim Biznes; Punë
Sociale; Drejtësi; Biologji;
Biokimi; Kimi; Fizikë;
Matematikë; si dhe Statis-
tikë. Këto bursa studimi
mbulojnë kompensimin prej
850 euro në muaj për stu-
dentët si dhe kostot e
udhëtimit, kjo në varësi të
distancës midis universitetit
pritës dhe atij të origjinës.
"Studentët që përfitojnë nga
mobiliteti nuk do të pagua-
jnë asnjë tarifë për shkollim
në universitetin pritës. Stu-
dentët do të vazhdojnë të
paguajnë shkollimin e tyre
dhe/ose tarifat e regjistrim-
it në universitetin e tyre të
origjinës.", -theksohet në
njoftimin e Universitetit të
Tiranës.
APLIKIMI NË
BACHELOR

Studentët e nivelit Bach-
elor që janë të interesuar të
fitojnë bursën 6 mujore në
Universitetin e Bolonjës,
duhet të paraqesin doku-
mentacionin përkatës gjatë
aplikimit. Respektivisht, ata
duhet të dorëzojnë një  CV
në gjuhën angleze apo ital-
iane; një kopje e pasaportës;
vërtetim studenti si dhe një

listë notash. Gjithashtu, kan-
didatët duhet të dorëzojnë
edhe një letër motivimi në
gjuhën angleze apo italiane
në varësi të programit të
studimit; certifikatën e gju-
hës së huaj (Anglisht B1/
Italisht B2 në varësi të pro-
gramit të studimit); si dhe të
ashtuquajturën "Learning
Agreement". "Learning
Agreement është një kon-
tratë midis universitetit të

origjinës dhe aplikantit dhe
shërben për të përcaktuar
lëndët që do të zhvilloni në
universitetin pritës. Ju du-
het të plotësoni vetëm sek-
sionin e parë ' 'Mobility
Plan''. Në tabelën A përcak-
tohen lëndët dhe kreditet që
do të merrni në universite-
tin pritës, në tabelën B për-
caktohet se cilat prej
lëndëve të Tabelës A do të
njihet në Universitetin e Ti-

ranës kur ju të keni përfun-
duar periudhën e shkëm-
bimit",-citohet në njoftim.
Studentët duhet të kenë
kujdes që gjatë aplikimit në
Bolonjë, të përzgjedhin lëndë
të njëjta me ato që do të kry-
enin në semestrin e parë në
fakultetin e Universitetit të
Tiranës, në mënyrë që lëndët

dhe kreditet të njihen kur të
kthehen. Nëse lëndët e
përzgjedhura ndryshojnë
nga ato që studentët do të
zhvillonin në UT gjatë se-
mestrit të parë, atëherë kur
të kthehen sërish, studentët
duhet të frekuentojnë  që
nuk përshtaten në Univer-
sitetin e Tiranës.

APLIKIMI NË
MASTER

Ndërkohë, të gjithë stu-
dentët që vazhdojnë stu-
dimet master e dëshirojnë
që semestrin e parë të vitit
akademik 2018-2019 ta krye-
jnë në universitetin e
Bolonjës në Itali, duhet të
paraqesin dokumentacionin
brenda afateve të përcaktu-
ara. Kështu, kandidatët du-
het të dorëzojnë një CV në
gjuhën angleze apo italiane;
një kopje të pasaportës; vër-
tetim studenti; diplomën e
nivelit bachelor ku duhet t'i
bashkangjitet lista e notave.
Gjithashtu, aplikanti duhet
të dorëzojë edhe një listë
notash të nivelit master të
përkthyer në mënyrë zyr-
tare në gjuhën angleze apo
italiane në varësi të pro-
gramit të studimit si dhe një
letër motivimi e një certi-
fikatë të gjuhës së huaj. Ash-
tu si në nivelin bachelor, stu-
dentët duhet të paraqesin
kontratën "Learning Agree-
ment". Të interesuarit du-
het të dorëzojnë dokument-
acionin e mësipërm, dorazi
në Rektoratin e Univer-
sitetit të Tiranës, pranë
Drejtorisë së Komunikimit,
Sektori i Marrëdhënieve
me Jashtë si dhe t'i dër-
gojnë të skanuara po të njëj-
tin dokumentacion në e-
mailin iro @ unitir.edu.al.

FUSHAT E STUDIMIT:

- Histori dhe
Arkeologji;

- Filozofi dhe Etikë;
- Gjuhë e Huaj;
- Ekonomiks;
- Shkenca Politike;
- Psikologji;
- Sociologji;
- Gazetari;
- Kontabilitet;
- Financë-Bankë;
- Marketing;
- Administrim Biznes;
- Punë Sociale;
- Drejtësi;
- Biologji;
- Biokimi;
- Kimi;
- Fizikë;
- Matematikë;
- Statistikë

MBULIM ME 850 EURO NË MUAJ
Këto bursa studimi mbulojnë kompensimin prej 850
euro në muaj për studentët si dhe kostot e
udhëtimit, kjo në varësi të distancës midis
universitetit pritës dhe atij të origjinës. Studentët që
përfitojnë nga mobiliteti nuk do të paguajnë asnjë
tarifë për shkollim në universitetin pritës.

DOKUMENTACIONI
Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit
bachelor:
- CV (në gjuhën angleze/italiane);
- Kopje e pasaportës;
- Vërtetim studenti (e përkthyer në mënyrë zyrtare në

gjuhën angleze/italiane në varësi të programit të
studimit);;

- Listë notash (e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën
angleze/italiane në varësi të programit të studimit);

- Letër motivimi në gjuhën angleze/italiane në varësi të
programit të studimit;

- Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1/Italisht B2 në
varësi të programit të studimit);

- Learning Agreement;
Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit
master:
- CV (në gjuhën angleze/italiane);
- Kopje e pasaportës;
- Vërtetim studenti (e përkthyer në mënyrë zyrtare në

gjuhën angleze/italiane në varësi të programit të
studimit);

- Diplomë e nivelit bachelor;
- Listë notash e nivelit bachelor (e përkthyer në mënyrë

zyrtare në gjuhën angleze/italiane në varësi të programit
të studimit);

- Listë notash e nivelit master (e përkthyer në mënyrë
zyrtare në gjuhën angleze/italiane në varësi të programit
të studimit);

- Letër motivimi në gjuhën angleze/italiane në varësi të
programit të studimit;

- Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1/Italisht B2 në
varësi të programit të studimit );

- *Learning Agreement;

Janë konkretizuar
bisedimet për shmang-

ien e ndotjes së detit Adri-
atik, nëpërmjet nënsh-
krimit të marrëveshjes që
parashikon menaxhimin e
këtij fenomeni dhe rritjen
e sigurisë në det dhe porte.
Ministri i Turizmit dhe
Mjedisit, Blendi Klosi ish-
te i pranishëm në nënsh-
krimin e marrëveshjes së
bashkëpunimit nga
zv.kryeministrja dhe min-
istrja e Europës e Punëve
të Jashtme të Kroacisë,
Maria Pejcinovic Buric
dhe koordinatori i OKB-së
në Shqipëri, Brian Will-
iams. Ministri Klosi vlerë-
soi mbështetjen e dhënë
nga qeveria kroate dhe or-
ganizata e Kombeve të
Bashkuara. "Shpresojmë
shumë që kjo të jetë vetëm
faza e parë projektuese për

të menaxhuar shumë herë
më mirë derdhjen e ujërave
të lumenjve në det duke i
pastruar ato dhe për të pasur
mundësinë që e gjitha kjo të

jetë pjesë e procesit tonë
"Clean and Green 2020" pasi
është shumë e nevojshme që
në hapjen e sezonit turistik
këtë vit të kemi një situatë

shumë më të pastër"- tha
kreu i Turizmit dhe Mjedis-
it. Ndërkaq, koordinatori i
UNDP-së në Tiranë, z, Bra-
jan vlerësoi marrëveshjen si
një shembull të përkryer
bashkëpunimi midis dy
vendeve që lagen nga e njëj-
ta vijë bregdetare. Projekti
i financuar nga qeveria
kroate dhe zbatuar nga
UNDP ka për objektiv kr-
ijimin e një rrjeti të për-
bashkët për parandalimin
dhe reduktimin e rreziqeve
të ndotjes së mjedisit detar,
por edhe menaxhimin e
emergjencave.

Foto ilustruese
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Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 4900 pr-

onarë, të cilëve u është njo-
hur e drejta për kompensim.
Dosjet i përkasin vitit 1996.
Lista me vlerësimin përfun-
dimtar për subjekte është
botuar në faqen zyrtare të
Agjencisë së Trajtimit të
Pronave. Lista përmban të
dhëna lidhur me numrin e
vendimit, gjeneralitetet e
subjekteve të shpronësuara,
sipërfaqja e njohur për ko-
mpensim, mangësitë në do-
kumentacion apo vlerë-
simin përkatës jepen të de-
tajuara në regjistrin që sho-
qëron këtë njoftim. "Gazeta
Shqiptare" publikon listën
me përfituesit si dhe vlerë-
simin financiar për çdo
dosje.
KOMPENSIMI
FINANCIAR

Bazuar në skemën që po
ndjek qeveria në zbatim të
ligjit të ri për pronat, prior-
itet do të ketë prona truall,
përkundër tokave bujqësore,
që do të jepen për kompen-
sim fizik. Pas shqyrtimit të

kërkesave, kompensimi fi-
nanciar bëhet vetëm për ato
subjekte, vendimi i të cilëve
është përfundimtar, i
ekzekutueshëm ose për
kërkesat që nuk janë trajtu-
ar asnjëherë për kompen-
sim. Të gjitha vendimet për-
fundimtare, të vlerësuara fi-
nanciarisht si tokë truall, do
të përfitojnë kompensim fi-
nanciar nga fondi i kompen-
simit, deri në masën 50 mil-
ionë lekë. Ndërkohë, pjesa e
mbetur nga vlerësimi i ven-
dimit përfundimtar do të
kompensohet fizikisht nga
fondi i tokës. Në rastet kur
nga vlerësimi i vendimit për-
fundimtar për tokën truall
rezulton se pjesa e mbetur
është deri në 5 për qind më

e madhe se vlera 50 milionë
lekë, atëherë subjekti ko-
mpensohet për të gjithë
vlerën, në rastet kur nga
vlerësimi i vendimit përfun-
dimtar rezulton se pjesa e

Ornela Manjani

Agjencia e Trajtimit të Pronave publikon listën me 4900 përfituesit

ATP: Dosjet e vitit 1996,
pronarët që kompensohen

Ish-pronarët, aplikimet e ezauruara

VLERESIMIQarku
Atesi
a

Emri  (Subjekti 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

VLERESIMIQarku
Atesi
a

Emri  (Subjekti 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

VLERESIMIQarku
Atesi
a

Emri  (Subjekti 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

mbetur është më e madhe se
5 për qind mbi vlerën 50 mil-
ionë lekë, atëherë subjekti
për diferencën mbi 50 mil-
ionë lekë, kompensohet fiz-
ikisht, nga fondi i tokës.

KOMPENSIMI
FIZIK

Agjencia e Pronës ka në
zotërim 23 mijë hektarë tokë
bujqësore, për të cilat ka për-
funduar më herët edhe vlerë-
simi ekonomik, të cilat do të
përdoren për skemën e ko-
mpensimit fizik. Për ndarjen
e kësaj sipërfaqeje, dy do të
jenë kriteret bazë. Kriteri i
parë është rendi kronologjik
i vendimeve, që do të thotë
se, sikurse kompensimi fi-
nanciar, edhe ky kompensim
do të fillojë me vendimet më
të vjetra në kohë. Kriteri i
dytë lidhet me vendn-
dodhjen e pronës që do të
përfitojnë si kompensim fiz-
ik. Pra, pronari do të kompen-
sohet me një pronë nga fondi

fizik, e cila gjeografikisht ësh-
të më afër me pronën që i ësh-
të njohur për kompensim. Në
lidhje me dokumentet që du-
het të depozitohen, ato nuk
ndryshojnë, por mbeten të
njëjta, si në rastin e kompen-
simit financiar. Ndryshon
vetëm formulari i aplikimit,
i cili është specifik për secil-
in rast. Në total janë 26 mijë
vendime të formës së prerë,
të cilat presin të kompenso-
hen. Bazuar në ligjin e ri,
Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka nisur një proces
të ri rivlerësimi, ku një metër
katror tokë do të llogaritet me
çmimet e tregut, por zëri ka-
dastral nuk do të jetë ky i sot-
mi, por ai që ka pasur prona
në çastin e shpronësimit.

Durrës Mehmet Qemali

Durrës Virgjil  Sallabanda

Durrës Ester Bonati

Tiranë SHEFKI DISTAFA

Elbasan SHABAN TABAKU                  1,621,500 

Elbasan SHABAN TABAKU

Shkodër Trashg. Thaci                    324,000 

Tiranë TIFTIRE PILKATI

Elbasan BESNIK ARTUR ISMAIL HOXHA                  3,867,478 

Elbasan SHAHE PEQINI                  1,723,140 

Dibër Shemsi Driçi

Tiranë EDIP PUSTINA                76,264,297 

Tiranë MEVLUDE TURTULLAJ  EZAURUAR 

Tiranë ARIF HOXHA                  3,347,538 

Tiranë KOZMA THEOFAN QORRI                12,623,657 

Korçë Qazim Pepi

Berat Minella Gushali

Elbasan EDMOND KOSTANDIN MANUSHI                  1,093,280 

Elbasan FATUSHE VYSHKA  EZAURUAR 

Elbasan BASHKIM GJERGJI  EZAURUAR 

Elbasan MITHAT ÇOPJA                    316,350 

Shkodër Sabri Miloti                10,145,090 

Shkodër Mine Maraska                             -   

Shkodër Zyber Derguti

Shkodër Kujtim Ferhati                  1,089,408 

Shkodër Filip Fiqej                    612,792 

Shkodër Ahmet Riza Puka

Tiranë HAXHIRE SATA

Tiranë SELMAN KARAPICI                28,126,980 

Tiranë ALBERT SHANI                  2,678,760 

Elbasan Ardian Harja

Berat Hekuran  Merdanit                  4,077,280 

Lezhë Llesh Ded Gjergji

Shkodër Hasie Muca                  2,310,147 

Tiranë  EZAURUAR 

Tiranë LULZIM MEMA  EZAURUAR 

Tiranë REXHEP DEMNERI                  3,482,388 

Tiranë VANGJEL E STAVRI ÇOKA

Durrës Jusuf Falli

Durrës Pal Lala

Vlorë Abedin  Ahmeti                    752,000 

Durrës Sadik Cakri

Vlorë trashëgimtarët  EZAURUAR 

Vlorë Napolon  Lepuri                             -   

Durrës Vasil Gjergo

Durrës Mehmetali Basha

Durrës Jorgaq Stasi

Durrës Tomorr Lazo

Durrës Nadire Vinçani

Vlorë Dhimitër Kreko                             -   

Lezhë Vokerr Lekgega

Durrës Agim Dollaku

Korçë Petrit Rushiti                        6,000 

Berat Zylfie Dervishi

Durrës  

Berat LACI XHAMO

Vlorë Merita Nauni

Korçë Mendo Toska                    577,600 

Korçë Refije Mullaj

Korçë Nikolla Vano

Korçë Kamber Shahollari                  1,040,000 

Korçë Rapo Koca                      60,000 

Korçë Barjam Buna                    919,600 

Korçë Ali Serani                    261,500 

Korçë Hamdi Ajdini

Korçë Izet Mustafa                    450,000 

Korçë  

Korçë Xhevit Meçolli                    555,200 

Korçë Muhamet Xhuti

Korçë  

Korçë  EZAURUAR 

Shkodër Xhelal Dragusha                23,394,822 

Shkodër Shefqet Bushati                  3,267,180 

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm) Shkodër Beqir Mushani                17,112,200 

Shkodër Xhevat Milo ti                    867,833 

Shkodër Beqir Krymi                  8,067,180 

Shkodër Eljaz Hysa

Tiranë ALI NELKU                  2,009,070 

Vlorë Amalia Irakli  Spiro                     286,880 

Vlorë Zija Rapaj

Vlorë Bajram Hasani  EZAURUAR 

Vlorë Edmond Mëzi                  1,020,000 

Vlorë Emil Shiroka

Korçë Merjeme  Bashllari                    945,520 

Shkodër Daut Hasi                  7,700,490 

Vlorë David Matathia, Mateo  Matathia, Samuel M EZAURUAR 

Vlorë Feti  Deromema

Durrës Riza Seseri

Durrës Adem Topciu

Durrës Muharrem Rustami

Shkodër Taip Bejto  Zeneli

Tiranë SALI HUTA                  6,342,860 

Durrës Mustafa Rexha

Durrës Xhemal Garori

Durrës Stefan Herczegh

Durrës Andon Belba

Durrës Eqerem Musta

Durrës Adriana Frashëri

Durrës Ferik Jonuzi

Elbasan MALIQ KOKONOZI

Korçë Gurali  Dervishllari

Korçë Petrof Kadilli                      65,569 

Korçë Avni  Biba  EZAURUAR 

Korçë Eliana Gusho , Irini Gusho , Roksani Gusho  EZAURUAR 

Tiranë AGIM KOKONOZI

Tiranë AJKE ADEMI  EZAURUAR 

Tiranë HASAN TABAKU                14,599,242 

Tiranë SYRJA KAZAZI                    703,175 

Tiranë RINKA PETI                  9,198,650 

Tiranë Asllan Vrapi

Tiranë HIQMET KONICA                  8,773,155 

Tiranë ZYBEITE LLAGAMI
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Këmbëngulja, energjia, pa
sioni dhe vizioni e bëjnë një

vajzë nga Bostoni të ndjekë ën-
drrën e saj. Historia mahnitëse
e jetës së astronomes Henrieta
Levit, (një nga astronomet e
para në Harvardin e 1900-ës)
dhe kolegeve të tjera që reali-
zuan hartën e yjeve në univers,
përkushtimi i të cilave ndryshoi
përgjithmonë mënyrën se si ne
kuptojmë qiejt dhe Tokën.

"Qiell i Heshtur", një komedi
romantike, gjysmë biografike e
shkruar nga Loren Gunderson,
është shfaqje të cilën teatri
"Metropol", me regji nga Arme-
la Demaj, e rikthehen sërish në
skenë pas kërkesave të shumta
të publikut, në datën 21 mars,
ora 19:00. "Qiell i Heshtur" ësh-
të një ndodhi njerëzore, që i flet
shoqërisë, dje dhe sot. Është një
vepër, e cila flet për marrëdhëni-
et familjare, besimin, fuqinë e
mendjes dhe shpirtit, mbësh-
tetjen, solidaritetin dhe këm-
bënguljen për të kërkuar dritë
në thellësitë e pandriçuara. Një
vepër që eksploron mar-
rëdhënien mes muzikës dhe
matematikës, shkencës dhe be-
simit. Kjo shfaqje rivjen në

PROTESTA

Truallit në qendër i del pronari,
çadra do zhvendoset te liqeni

Cirkut i hiqet statusi kombëtar?
Artistët: Do hyjmë në grevë urie

Një VKM e bën Cirkun Kombëtar,
Cirk të Tiranës, artistët kundër

RIKTHEHET "QIELLI I HESHTUR" NË "METROPOL"
THEMELOHET INSTITUTI

I TEATRIT EKSPERIMENTAL
Dje në sallën "Goethe" të Teatrit Kombëtar Eksperimental në

një takim mes artistësh, studiuesish, botuesish dhe medias, u
themelua Instituti i Teatrit Kombëtar Eksperimental "Kujtim Spa-
hivogli" dhe u prezantua botimi i parë i këtij instituti: Stanislavski
- SISTEMI (Puna e aktorit me veten), përkthyer dhe përgatitur nga
Mehmet Xhelili. Ky libër botohet me mbështetjen e Fondacionit
"F.S.Noli".

Instituti i TKEKS është një platformë e kërkimit dhe e shpre-
hjes krijuese në fushën e teatrit, performancës artistike, të ndikimit
poetik dhe e teorive mbi teatrin eksperimental.

Instituti duke qenë një takim i hapur mes autorëve, përkthyesve,
regjisorëve, aktorëve, skenografëve, kostumografëve, muzikantëve,
koreografëve, dramaturgëve, regjisorëve të ndriçimit, fotografëve
dhe analistëve të artit bashkëkohor, ka si qëllim ndërtimin e gjend-
jeve, depozitimin e kërkimeve, interpretuesve dhe edukative të
veprave dhe shfaqjeve, kultivimin e teorive radikale, aktit artistik
me një grup të gjerë shoqëror që do të kapërcejë pengesat dhe kufi-
zimet komerciale dhe kulturën e regjimit dominues. Në çdo pro-
jekt të institutit të TKEKS ekziston përpjekja për një eksperiment,
një procedurë provë, një pyetje.

"Vendi i punës" ose është një festë, ose nuk ekziston, asnjë nuk
të detyron që të jesh aty. Akti teatral bëhet një fushë shprehjeje e
jetës kolektive, të bashkësisë së lashtë, të respektit, dashurisë, ndi-
hmës reciproke dhe sinqeritetit të shpenguar midis të gjithë zbat-
uesve. Hierarkia zhduket. Marrëdhëniet bëhen të vërteta, nuk ekz-
istojnë kompromiset dhe detyrimet e përditshme të jetës sonë ua
lënë vendin angazhimeve të ndërgjegjshme, zgjedhjeve personale
dhe vendimeve kolektive.

Fatmira Nikolli

Ndryshimi i ligjit për Artin
do të lërë pa status Cirkun
Kombëtar. Me miratimin e

ndryshimeve në ligj, e ardhmja e
cirkut duket e paqartë. Veç kësaj,
prej vitesh trualli ku ndodhet Cir-
ku, pranë Qendrës Kulturore 'Ti-
rana', është truall me probleme lig-
jore. Së shpejti ai pritet t'i dorëzo-
het pronarit dhe dorëzimi është
shtyrë prej disa kohësh nga Min-
istria e Kulturës, me premtimin se
për artistët e institucionin do të
gjendet një zgjidhje. Dje, artistët
e Cirkut janë mbledhur në një kon-
ferencë që paralajmëronte protes-
ta dhe shkak për këtë u bë si ligji i
artit, edhe një VKM e 7 marsit.
VKM DHE STATUS

Një VKM e së mërkurës së 7
marsit, kalon në pronësi të Bash-
kisë së Tiranës, një pronë që pritet
t'i jepet Cirkut Kombëtar. VKM-ja
ka për qëllim "transferimin e
pronave të paluajtshme publike të
shtetit në njësitë e qeverisjes ven-
dore". Ajo përcakton "Kalimin në
pronësi të Bashkisë Tiranë, të një-
sisë administrative Tiranë, të pa-
surive nr.8/638, me sipërfaqe 2 400
(dy mijë e katërqind) m2, dhe nr.8/
637, me sipërfaqe 23 (njëzet e tre)
m2, me vendndodhje në zonën ka-
dastrale nr.8270, indeks harte TR-
U-10, sipas formularit dhe hartave
treguese bashkëlidhur këtij vendi-
mi, me qëllim ushtrimin e aktivi-
tetit social-kulturor të Cirkut të
Tiranës".

Çka do të thotë se Cirkut i jepen
2423 metra katrorë pranë sta-
diumit "Dinamo".

Për sa më lart, në dokument,
Cirku Kombëtar del me emrin Cir-
ku i Tiranës, edhe pse statusi "ko-
mbëtar", nuk mund të hiqet me
një vendim për çështje trualli.

"GSH" ka kërkuar nga Ministria
e Kulturës të dijë nëse vendimi në

fjalë e heq Cirkun Kombëtar nga
qendra për ta dërguar pas sta-
diumit, por prej asaj dite nuk ka
marrë ende përgjigje.

Ndërkaq, përmbaruesit dhe
artistët e Cirkut Kombëtar në Ti-
ranë janë përplasur disa herë.
Artistët nuk kanë lejuar zbatimin
e urdhrit ekzekutiv, sipas të cilit
409 metra katrorë nga hapësira ku
është vendosur çadra e cirkut i
kalojnë me vendim gjykate një
subjekti privat. Nga ana tjetër,
përmbaruesit pretendojnë se prej
2 vitesh po bllokohen në
ekzekutimin e urdhrit të Gjykatës
së Tiranës, që daton në dhjetor të
2014-ës. Ministria e Kulturës pati
premtuar zgjidhjen përfundimtare
të problemeve të cirkut, që kur në
krye të saj erdhi Mirela Kumbaro.

Pas kaq vitesh shtyrje, duke

qenë krejtësisht jashtë vëmendjes
së Ministrisë së Kulturës në 5 vitet
e fundit, e vetmja zgjidhje e gjetur
nga ministria për Cirkun, duket se

është heqja dorë prej tij. Për sa më
lart, dje artistët u mblodhën për ta
kundërshtuar hapur. "Nga Cirk
Kombëtar (VKM) e quan Cirk të Ti-

"Metropol" si një vlerësim për kon-
tributin e këtyre grave që bënë his-
tori në botë dhe veprën e përjet-
shme që na lanë pas. Henrietta
Leavitt (1868-1921), një astronome
amerikane, e cila ia doli të bënte
një nga zbulimet më të rëndë-
sishme të kohës, që ndryshoi
përgjithmonë botën e shkencës
dhe astronomisë e gjithashtu per-
ceptimin tonë mbi qiejt dhe tokën.
Historia e vërtetë e astronomes së
shekullit të 19-të, Henrietta Leav-
itt, hulumton vendin e një gruaje
në shoqëri gjatë një kohe me zbu-
lime të mëdha shkencore, kur ide-
të e grave hidheshin poshtë derisa
burrat të pohonin për ta. Kur Hen-
rietta Leavitt filloi punën në Ob-
servatorin e Harvardit në fillim të
viteve 1900, nuk i lejohej të prekte
teleskopin apo të shprehte një ide
origjinale. Këmbëngulja dhe hu-

lumtimi i saj solli përparime të
shumta brenda fushës, efektet e
të cilave shtriheshin edhe përtej
jetës së saj. Ajo zbuloi një mjet
për të renditur madhësitë e
yjeve, duke përdorur pllaka fo-
tografike, të cilat u bënë standard
në këtë fushë. Leavitt gjithash-
tu zbuloi një mjet me të cilin as-
tronomët u bënë më të aftë për
të matur me saktësi distancat
galaktike. Ndërsa në kohën e saj
të lirë, ajo përpiqet të matë
dritën dhe distancën e yjeve,
Henrietta gjithashtu duhet të
marrë masën e jetës së saj në
Tokë, duke u përpjekur për të
balancuar përkushtimin e saj
ndaj shkencës me detyrimet e
familjes dhe mundësinë e për t'u
dashuruar.

Interpretojnë: Armela Demaj,
Jonida Beqo, Sonila Kapidani,
Shkëlzen Berisha, Verjana Aba-
zaj; Skenografia: Klodjana Be-
qiraj; Efektet Speciale: Elian Ste-
fa; Koreografia: Donald Martini;
Identiteti vizual: Vincenzo Gian-
nattasio; Trailer: Ergys Meta.
Shfaqja do të ngjitet në skenë në
datat 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30,
31 mars, 1, 4, 5, 7, 8 Prill, ora 19:00
në teatrin "Metropol".

ranës, në një kohë kur
Cirku Kombëtar e ka
marrë këtë status nga
dispozita ligjore datë

18.11.2010 dhe është
miratuar nga 3 të
katërtat e Parla-
mentit. Dhe nuk
ndodh kurrë që një
akt nënligjor, siç ësh-
të VKM të prevalojë
mbi dispozitat lig-
jore", tha përfaqësue-
si i Sindikatës së Pa-
varur të Artistëve të
Shqipërisë, Rudi
Sata.

Artistët thanë se,
edhe pse kanë
kërkuar sqarim nga

ana e Ministrisë së Kulturës,
nuk kanë marrë asnjë përgjigje.

Pas Satës, kryetari i Sindikatës
të Artistëve të Cirkut, Julian Ka-
zazi, paralajmëroi përshkallëzim të
protestës.  "Si mund ta citojë
Këshilli i Ministrave 'Cirkun e Ti-
ranës' pa marrë një vendim Parla-
menti, për heqjen e këtij statusit
kombëtar? Jemi të vendosur të
protestojmë e të reagojmë deri në
fund, që nga bojkotimi i shfaqjeve
e deri në javën që vjen e deri në
grevat e urisë. Artistët e Cirkut
janë të vendosur që statusin ko-
mbëtar nuk e lëshojnë. Ne në min-
istri na kanë thënë se nuk kanë
fonde të na mirëmbajnë".
Megjithëse kërkesën e gazetarëve
për një reagim mbi kërkesat e
artistëve të Cirkut Kombëtar, Min-
istria e Kulturës, as ditën e
djeshme nuk është shprehur.

Në foto:
Konferenca e djeshme e Cirkut

Në foto:
Shfaqje nga Cirku
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FOTOT E PARA TE 
SE BIJES, ALANA

“GJEJENI ME KE NGJAN!” AKSIDENTI

rxhi

JAM E DASHURUAR, JAM E DASHURUAR, 
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Linda Rei godet sërish, poston
foto topless në rrjetin social
Të gjithë tashmë janë të njohur me transgjinoren e parë shqiptare, Linda Rei e cila

është shpesh në vëmendjen e mediave rozë. Pas bujës së fundit që bëri me lajmin
e ndarjes nga biznesmeni zvicerian, Linda ka vendosur t’i kthehet seriozisht pasionit të
saj për modeling. Dhe këtë gjë e shohim shpesh në daljet e saj të herë pas hershme në
faqen e saj në “Instagram” apo edhe “Instastory” ku nuk heziton të hedhë foto
provokuese. Edhe kësaj radhe Linda ka hedhur një foto ku ka pozuar topless e shtrirë
në krevat. Mesa duket Lindës i pëlqen të pozojë me foto provokuese pavarësisht
komenteve negative, të cilat i janë bërë më parë, gjë që ka çuar Lindën edhe në heqjen
fare të tyre nga “Instagrami”.

Aksidentohet ish-fituesi i
“Big Brother”, përfundon
në karrige me rrota
Me siguri që ju kujtohet fituesi i spektaklit “Big Brother Albania 8”,

Vesel Kurtishaj. Ai është djaloshi nga Prizreni, i cili u bë i njohur
edhe si prezantues, falë disa programeve që ka drejtuar në të
kaluarën. Veseli është një emër mjaft i ndjekur në rrjetet sociale, në të
cilat është shpesh aktiv. Ditë më parë, mediat raportuan për një lëndim
të tij në gju, ku si pasojë ai u shtrua në spital. Së fundmi, Veseli ka
publikuar një fotografi në llogarinë personale në “Instagram”, ku shfaqet
në një karrige me rrota, dhe afër mban patericat. Në statusin e tij, ai u
shkruan ndjekësve se gjendja e tij tani është mirë, dhe së do të
shërohet së shpejti.

Eugent Bushpepa prezanton
versionin përfundimtar të
këngës përfaqësuese të
Shqipërisë në ‘Eurovision 2018’
Fituesi dhe përfaqësuesi i vendit tonë, Eugent Bushpepa, do të

marrë pjesë këtë vit në Eurovision me këngën “Mall”. Në
momentin që Eugenti u shpall fitues në “Festivalin e 56-të të Këngës
në RTSH”, ai tha se donte ta këndonte në shqip këngën e tij fituese.
Dhe vërtetë që ashtu ndodhi. Jo më larg se dje ai prezantoi versionin
përfundimtar të këngës dhe gjithçka ishte shqip. Në këtë version të ri
vihet re një ndryshim i lehtë notash, por kënga vazhdon të jetë po
njëlloj e fuqishme. Në kanalin zyrtar të ‘Eurovision Song Contest’ në
‘Youtube’ kënga ka marrë komente shumë pozitive dhe në veçanti
është komplimentuar Eugenti për zërin e tij të pakrahasueshëm. Ai do
të këndojë në gjysmëfinalen e parë të Festivalit ‘Eurosong’, më datën
8 maj.
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Prej kohësh  nëpër
mediat rozë
qarkullon lajmi i se

bukuroshja Xhensila
Myrtezaj është në pritje të
fëmijës së saj të parë.
Gjithashtu, jo më larg se
java që kaluam, kanë qenë
pikërisht fansat ata që e
kanë filmuar bukuroshen
duke kënduar ku ajo
shfaqej e veshur me një
xhaketë të zezë, por që
binte shumë mirë në sy
barku i fryrë. Gjithashtu,
edhe në daljet e tjera ku
bukuroshja kishte veshur
pantallona, vihej re qartë
barku i rrumbullakosur.
Mirëpo këto reagime të
mediave rozë mesa duket
nuk e kanë shqetësuar
bukuroshen apo edhe
partnerin e saj, humoristin
Besart Kallaku.
Përkundrazi, jo më larg se
dje, në një nga pushimet e
saj të radhës në Itali,
Xhensila poston disa foto e
veshur me një xhup të Max
Marës të zi. Por ajo që bie
më tepër në sy, është
pikërisht photoshopi i bërë
mbi fotot e shkrepura ku
edhe kësaj radhe
këngëtarja mundohet të
mbulojë të vërtetën. Ende

Vijojnë thashethemet për shtatzëni,
por “përgjigjja” e

 do t’ju lërë pa fjalë
XHENSILËS

nuk e dimë se çfarë e shtyn Xhensilën të mbulojë një fakt
të tillë kaq të bukur. Gjithsesi herët a vonë do ta pranojë,
jemi të sigurtë!

Mesa duket po vijojnë
ende “terset” në
karrierën e

këngëtares së njohur  Enca
Haxhia. Në fillim u shkëput
nga bashkëpunimi i
suksesshëm, i cili i dha

Pasi prish marrëdhëniet me
menaxherin e saj,
vjen reagimi i parë i

edhe një “boom” të madh në muzikë, me
reperin e njohur Noizy, ndërkohë që jo më
larg se dje ka qenë vetë menaxheri i saj,
Kastriot Berisha, i cili thotë se nuk do të
pranojë më ta përfaqësojë këngëtaren. Nuk
është hera e parë që ajo akuzohet për
mosmirënjohje nga bashkëpunëtorët e saj
në rrugën e muzikës dhe ende nuk dihet
shkaku i vërtetë i një ftohje të tillë të
marrëdhënieve mes tyre, pasi dimë vetëm
një anë të medaljes. Por nuk ka vonuar
reagimi i vetë këngëtares pas postimit që
ish-menaxheri i saj bëri në “Facebook”. Në
faqen e saj në “Instagram”, këngëtarja
poston një foto e veshur vetëm me të
brendshme të kuqe dhe një robdeshambër
përsipër ku duket mjaft provokuese. Mesa
duket një lajm i tillë nuk i ka bërë përshtypje
këngëtares, e cila është e vendosur të çojë
para turin e saj në SHBA dhe në Europë.
Por, gjithashtu, pasuan edhe postimet në
“Instastory” ku ajo shfaqet duke qarë në një
foto, e cila mesa duket e shkëputur nga
ndonjë klip mban mbishkrimin: “Kurrë nuk ki
me dit sesa vuaj”. Të jetë ky thjesht një
promovim i këngës “Dua”, që Enca do të
nxjerrë së shpejti apo ndonjë reagim ndaj
krisjes që pati me Berishën?

ENCËS
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Rrëfehet Beniada Nishani: Jam e dashuruar, por ai është xheloz

Pozon toples pas
fitores së Juventusit,

flet mbesa e Bujar
Nishanit: Ja për çfarë
do të hiqja dorë nga

modelingu
“Do të më pëlqente të krijoja

familje para se të mbushja 30 vjeç”
Pamela Aliaj

Prej kohësh ke nisur
botën e modelingut.
Me çfarë projekti

jeni duke u marrë tani?
Në këtë moment, projekti

im më i rëndësishëm është
të çoj deri në fund rrugën e
nisur lidhur me studimet
për aktrim. Është një gjë
shumë impenjative, që më
merr shumë kohë për pro-
jektet e tjera.

Cila revistë ju ka pro-
pozuar për kopertinë? Sa
ka qenë shifra më
joshëse?

Si plan, pas filmit në të
ci l in mora pjesë,  kam
shumë propozime dhe
bashkëpunime për të ardh-
men. Mbase edhe revista
“Play Boy”, do ta vlerësoj si
mundësi  së bashku me
agjencinë time.

A ka të dashur Benia-

Ajo është padyshim një nga vajzat më të lakuara
në mediat rozë dhe kjo jo vetëm për shkak të
lidhjes së saj të gjakut me ish-presidentin shqiptar,
Bujar Nishani. Beniada Nishani është gjithashtu
një nga modelet shqiptare mjaft të njohura në
Itali. Ajo ka qenë shpesh pjesë e kopertinave të
revistave të suksesshme në Itali. Së fundmi ajo
është bërë kryefjalë e mediave sportive të “Sport
Mediaset”, ku shfaqet në foto duke veshur vetëm
fanellën e Juventusit. Në një intervistë ekskluzive
për “Bluetooth” të
“Gazeta Shqiptare”,
Beniada flet për
eksperiencën e saj lidhur
me modelingun me të
brendshme ose nudo, si
edhe faktin që së shpejti
do ta shohim në një film
të realizuar së fundmi.
Për çfarë do të hiqte dorë
Beniada nga
modelingu?
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da? Nëse po, a është
xheloz ai për profesion-
in tuaj?

Në këtë moment në
jetën time është një per-
son, i cili është xheloz për
mua, aq sa jam edhe unë
për të. Xhelozia përfaqëson
interesin për personin. Pa
të do të ishte e kotë. Por
duhet kontrol luar pa e
ekzagjeruar, në të kundërt
do të preferoja të isha sër-
ish ‘single’.

Cili është incidenti më
i sikletshëm që ka
ndodhur prapa kuintave
të një ‘fotoshooting’?

Kam punuar gjithnjë me
profesionistë të mëdhenj
dhe nuk kam pasur asn-
jëherë probleme. Por inci-
dente të vogla ka në çdo
punë, mjafton të dish t’i evi-
tosh.

Për çfarë do të hiqte
dorë Beniada nga mode-
lingu?

Kjo karrierë që jam duke
ndjekur ka një kohëzgjatje
më të shkurtër se të tjerat,
nuk zgjat gjithë jetën. E
bukura e çdo projekti ësh-
të evolimi. Mund të hiqja
dorë nga kjo punë vetëm
për një dashuri të madhe,
vetëm nëse personi tjetër
mund të ketë mundësi të
investojë në projektet e
tjera të mija. Në të kundërt,
si mund të jetoj pa punu-
ar?! Nëse me dashurinë
paguhet qiraja dhe faturat,
atëherë me shumë
kënaqësi heq dorë. (Qesh)
Unë jam për pavarësinë in-
dividuale. E rëndësishme
është të respektojmë njëri-
tjetrin. Duhet të preten-
dojmë gjithnjë nëse ia le-
jojmë vetes. “Bisogna pre-
tendere se ce lo si può per-
mettere”.

Së fundi, doja të nën-
vizoja artikullin e shkru-
ar në “Sport Mediaset”
lidhur me fotot e tua me
bluzën e Juventusit. Jeni
tifoze e çmendur e..?

Kam qenë gjithnjë e apa-
sionuar pas futbollit dhe do

të doja të mbështesja dhe
unë Juventusin tim. Që në
momentin që kam postuar
fotot e para, u shënuan një
numër i madh golash, njëri
pas tjetrit. Uroj që të sjell
pak fat.

Ju vi joni gj i thashtu
edhe shkollën për aktrim.
A keni pasur propozime

që të jeni pjesë e ndonjë
filmi? erotik?

Po, siç thash edhe më
parë, kam marrë pjesë në
një film shumë të rëndë-
sishëm, që do të dalë në ki-
nema shumë shpejt. Erotik?
Nuk më intereson aspak!

Në postimin e fundit të
bërë në “Facebook” flis-

nit për ndryshime. Për
çfarë bëhet fjalë konkre-
tisht?

Ndryshimet janë simbol i
rritjes. Do të më pëlqente të
krijoja familje para se të
mbushja 30 vjeç. (Qesh).
Ku i dihet, të shohim.

Gjithashtu, më parë
keni përmendur nëpër
media të se do t ’ ju
pëlqente të ishit pjesë e
një ‘show’ të madh
televiziv, siç është “Big
Brother VIP Albania”. A
dëshironi sërish të jeni
pjesë e këtij formati?

Nëse do të zgjidhja, do të
preferoja të merrja pjesë
këtu në Itali, për shkak të
çmimeve që jepen.

A ju kanë propozuar
diçka?

Për momentin nuk më in-
tereson “Big Brother Alba-
nia”. Nuk do ta bëja, sepse
nuk do të më sillte sukses-
in profesional  që dua.
Pastaj nëse “Big Brother
Albania” më paguan 500
mijë euro, kush s’do të pra-
nonte? (Qesh) Bëj shaka!
Nuk besoj se do refuzonte
njeri.  Të paktën s’do të
punoja më.
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Nuk e dimë nëse është
tendencë e viteve të
fundit, por shumë nga

personazhet e njohur apo të
quajtur ndryshe “VIP”, nuk
preferojnë të shfaqin fytyrën
e fëmijëve të tyre të vegjël. Kjo
për shkak se nuk duan që ata
të jenë në qendër të vë-
mendjes edhe kur nuk janë
ata që i nxjerrin në foto  ose
edhe mbase për të mos i njo-
hur njerëzit e thjeshtë kur
mund të kenë mundësinë t’i
shohin në jetën e përditshme.
E ndërsa kjo gjë nuk është
bërë ende e qartë, dikush ka
vendosur që për të gjithë ne
që jemi kuriozë, të shfaqë më
në fund fytyrën e vogëlushit të
kryeministrit, Zaho Rama. I
keni vënë re me shumë
mundësi fotot që poston
kryeministri duke e nxjerrë
fëmijën me kurriz duke mos
dashur që dikush të fokuso-
het e ta njohë me fytyrën e tij
të vërtetë. Dhe askujt nuk do
t’ia merrte mendja se do të
jetë pikërisht bukuroshja
Rashel Kolaneci, ajo që do ta
zbulonte fytyrën e vërtetë të
vogëlushit Zaho. Rashel

Kishte mbetur enigmë, por tani mund ta shihni të gjithë, ja fytyra e vërtetë e djalit të kryeministrit

“Gjejeni me kë ngjan!”, bukuroshja
e njohur zbulon në foto imazhin e

Kolaneci që nga momenti që
është larguar nga “Xing me
Ermalin” , e kemi parë gjith-
një e më shpesh në “Procesi
Sportiv”, një program ky për të
cilin është aluduar se ndosh-
ta shumë shpejt ajo do mund
të marrë postin e bashkëpre-
zantueses krah Edi Manushit.
Ndërkohë që nëpërmjet një
posti të bërë në faqen e saj në
“Instagram”  ajo ka hedhur një
foto të fytyrës së vërtetë të
mbuluar me aq fanatizëm nga
vetë kryeministri për kaq kohë.
“Gjeni personazhin qe ngjas-
on me Zahon, engjëllin e
vogël”, shkruan bukuroshja në
postimin e saj. Dhe mesa
duket ndjekësit nuk e njohin të
gjithë fytyrën e vogëlushit dhe
nuk e dinë se kush është Zaho,
dhe kjo vihet re edhe nga ko-
mentet e tyre. Por ka qenë
pikërisht një nga njerëzit e njo-
hur të Rashelit, e cila e ka
zbuluar enigmën e fotos. Ajo
ka thënë se Zaho, djali i
kryeministrit i ngjan pikërisht
Eniel Kolanecit, kur ka qenë i
vogël, tashmë një avokat dhe
familjar i Rashelit. Foto të tilla
vështirë të kalojnë pa u vënë
re duke qenë se flasim për
djalin e kryeministrit.

ZAHO RAMËS
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Padyshim që Rita Ora është një nga këngëtaret më të
suksesshme të momentit dhe më e komentuara në

media. Shpesh, Rita bëhet kryefjalë e mediave rozë me
daljen në publik me të dashurin e saj, ashtu siç ka
ndodhur këtë herë. Këngëtarja me origjinë kosovare ka
dalë për publikun në krahët e të dashurit të saj të ri,
rokeri Andrew Watt. Gjithashtu, këngëtarja ka postuar në
“Instastories” foto me të ku shkruan: “skuadra”. Ajo duket
e lumtur dhe janë kurdo herë pranë njeri – tjetrit, si një
çift i lumtur. Kohët e fundit e ftuar në një festë private
Rita është parë pranë familjes Kardashian, ku morën
shkas shkrimet e ndryshme se do të kishte një rikthim
me Rob Kardashian, të cilët kanë pasur një lidhje të
bukur para disa vitesh. Rita sapo na tregoi se është e
lumtur më të dashurin e ri. Shpresojmë që kjo lidhje të
eci mirë.

na prezanton me
të dashurin, shfaqet
në krahët e tij

RITA ORA

Pas ardhjes në jetë të
Klohe, Zaimina rrëfen
për jetën e re: Disa gjëra
Klodit nuk i pëlqejnë
Pas lindjes së vogëlushes Klohe, ashtu siç ndodh me të gjitha nënat

e reja, edhe me Zaiminën kanë ndryshuar oraret, gjumi, ritmi i
ditës e gjithçka që lidhet me të bijën. Për momentin, ajo i është
përkushtuar vetëm vogëlushes duke lënë mënjanë të gjitha
angazhimet e tjera në biznes, por edhe në jetën artistike. E ftuar në një
lidhje me Skype në Pop Culture pasditen e djeshme, Zaimina tregoi
edhe disa detaje për jetën e re si nënë. E pyetur se si po e përjeton ai
këtë periudhë që kur është bërë baba, Zaimina përgjigjet: “Klodi, ka
disa gjëra që nuk i pëlqejnë….”, por nuk është fjala aq për qëndrimin
më shumë në shtëpi, as për raportin intim me Zain: “Kufizohet tani nga
disa gjëra që ndodhin te mami…” – shton ajo, pa specifikuar cilat janë
ato që Klodit nuk i pëlqejnë. Natyrisht, edhe Klodi duhet të kuptojë se
gjatë kësaj periudhe nënat e reja bëhen më emocionale, ndaj për to
duhet më shumë kujdes. Siç rrëfen Zaimina, shumë gjëra që ndodhin
me vogëlushen, as ajo vetë nuk i ka ditur, por po i mëson bashkë me
të: “Edhe unë po mësohem me të, nuk e kisha menduar si do të ishte,
po mësohemi të dyja me njëra – tjetrën”, ka thënë Zaimina Vasjari.

Flet ish-banorja e
“Big Brother”: Jam e
dashuruar dhe e lumtur
Edhe pse ka kohë që nga dalja e saj nga “Big Brother”, ajo vazhdon

të jetë në vëmendje të mediave rozë. Bukuroshja nga Shqipëria,
Rike Roci u përfol për ndarjen dhe rikthimin tek ish-partneri i saj DJ
italian që mesa duket nuk përfundoi me një “happy ending”. Por në një
intervistë për programin “Pasditja ime”, të gazetarit Eraldo Rexho,
Rikja ka thënë se e ka harruar të shkuarën dhe është duke jetuar një
marrëdhënie të re. “Jam e dashuruar dhe e lumtur, kaq mund të them
për momentin”, ka thënë bukuroshja nga Durrësi. Rikja, edhe pse
tashmë ka ndërtuar jetën e saj në Itali, është rikthyer në Shqipëri për të
marrë pjesë në spektaklin “Dancing with the stars”, që pritet të fillojë së
shpejti në “Vizion Plus”.
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Konspiracion kundër
muxhahedinëve iranianë

Opinioni i   Ditës

Mga Struan Stevenson

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... iraniane ngre pyetjen se si një
regjim, i cili shpesh burgos poetë
dhe shkrimtarë ose i detyron ata
të ikin në mërgim, papritur rizbu-
lon shpirtin e tij kulturor. Si-
doqoftë, në një shqyrtim më të afërt
shihet se shumë nga pjesëmarrësit
në ceremoni ishin anëtarë të Sho-
qatës Nejat, një degë e Ministrisë
iraniane të Inteligjencës (MOIS),
me një mandat të deklaruar për të
demonizuar dhe shpërbërë opozitën
kryesore demokratike Muxhahed-
inët e Popullit të Iranit (PMOI ose
MEK). Të pranishmit e tjerë në cer-
emoninë e Teheranit u përshkru-
an nga mediat shtetërore të Iranit
si gazetarë, edukatorë dhe aka-
demikë nga Shqipëria dhe vende të
tjera të Ballkanit.

Sipas këtyre raporteve, anëtarët
e Shoqatës Nejat dhe familjet e
anëtarëve të PMOI në Shqipëri, në
një fjalim për pjesëmarrësit sh-
qiptarë në ceremoni, përshkruan
“kërcënimet e sigurisë” që paraqit
PMOI në “vendet e Ballkanit,
veçanërisht në Shqipëri” dhe u
ankuan se fëmijët e tyre u mbajtën
robër nga PMOI në Shqipëri, duke
kërkuar që këta të ashtuquajtur
‘anëtarë të familjeve’ të lejoheshin
të vizitonin Shqipërinë për t’u
takuar me të dashurit e tyre.

Si ish-deputet dhe kryetar i Del-
egacionit të Parlamentit Europian
për Marrëdhëniet me Irakun, kam
ndjekur nga afër çështjen e disi-
dentëve iranianë të PMOI për 15
vitet e fundit, që nga koha kur ish-
in në kampet Ashraf dhe Liberty
në Irak deri në ditët e sotme, ku
ata janë zhvendosur për siguri në
Shqipëri. Pikat e mëposhtme janë
të rëndësishme:

Kryengritja e popullit iranian, e
cili filloi në ditët e fundit të vitit
2017, ka përfshirë Teheranin anem-
banë, duke e detyruar regjimin ira-
nian të kërkojë në mënyrë të dësh-
përuar intriga dhe komplote me të
cilat të ushtrojë presion mbi PMOI
dhe Këshillin Kombëtar të Rezis-
tencës së Iranit (NCRI), të cilin e
konsiderojnë si kërcënimin më se-
rioz për pushtetin e tyre dhe e fajë-
sojnë për inkurajimin e kryeng-
ritjes. Udhëheqësi suprem Ali
Khamenei, Presidenti Hassan Rou-
hani dhe zyrtarë të tjerë të lartë të
regjimit kanë theksuar vazhdi-
misht se faktori kryesor mbrapa
kryengritjes është rrjeti i PMOI-t
brenda Iranit.

Një nga makinacionet më të vje-
tra të bëra nga regjimi në dhjetë
vitet e fundit ka qenë dërgimi i “të
afërmve” të supozuar të anëtarëve
të PMOI për t’i ngacmuar, abuzuar
dhe kërcënuar ata nën maskën e
lidhjes së supozuar, me shpresën se
kjo t’u shkaktonte torturë
psikologjike dhe stres ekstrem.
Shumë të afërm të vërtetë të
anëtarëve të PMOI janë burgosur
në Iran dhe disa janë ekzekutuar,
se kontaktuan me fëmijët e tyre të
mbyllur më parë në kampet Ashraf
& Liberty në Irak. Sidoqoftë, një
numër agjentësh të Korpusit të
Gardës Revolucionare Islamike

(IRGC) dhe Forcës Quds u an-
gazhuan në mënyrë aktive në këtë
formë të torturës psikologjike të
banorëve të Kampit Ashraf, duke
përdorur 320 altoparlantë
njëherësh nga shkurti 2010 deri në
dhjetor 2011, për të hedhur abuz-
ime dhe kërcënime ndaj PMOI-t
për 24 orë në ditë. Një agjent i
mirënjohur i IRGC-së - Ibrahim
Khodabandeh - dhe të tjerë që u
takuan me të ashtuquajturit
‘edukatorë, gazetarë dhe aka-
demikë’ të Shqipërisë nën pretek-
stin e të qenit familjarë të PMOI-t
në ceremoninë në Teheran, janë
po ata njerëz që morën pjesë në
torturën psikologjike të anëtarëve
të PMOI-t në kampet Ashraf dhe

Liberty nga viti 2009 në 2016.
Ibrahim Khodabandeh dhe vël-

lai i tij Massoud dhe kunata e tij,
Anne Singleton, janë një bandë e
njohur spiunësh që punon për
regjimin iranian. Dëshmia në një
gjykatë të Britanisë së Madhe e
Win Griffiths-it, një anëtare e Par-
lamentit të Mbretërisë së Bash-
kuar, e cila udhëtoi në Teheran në
vitin 2004, dhe raporti i Qendrës së
Kërkimit dhe Mbrojtjes e Kongres-
it të SHBA-së në dhjetor të vitit
2012 dhe shumë dokumente të tjera
shpjegojnë se si këta tre individë u
rekrutuan nga MOIS.

Përkujtimi i Naim Frashërit
është vetëm një nga komplotet e
regjimit iranian kundër PMOI.

Disa veprime të tjera përfshijnë:
• Emërimin e Gholam Hossein

Mohammad Nia, një zyrtar i lartë
i Ministrisë së Inteligjencës, si am-
basador i Iranit në Shqipëri.

• Dërgimin e Mostafa Roodakit,
një nga zyrtarët  veteranë të Min-
istrisë së Inteligjencës, në Shqipëri
si Sekretar i Parë i Ambasadës.

• Një rritje të paparë të numrit
të stafit të ambasadës, që nuk ka
pasur precedent në historinë e të
dy vendeve.

• Aktivitetet e dy degëve të Min-
istrisë së Inteligjencës në Shqipëri
me emrat e Qendrës Habiliane dhe
Institutit Didban.

• Dërgimin e mullahut Ahmed
Hosseini Alast si atashe kulturor
në Shqipëri. Ai është përfaqësuesi i
Organizatës Islamike për Kulturë
dhe Komunikim e lidhur me zyrën
e Khameneit.

• Organizimin e takimeve kultur-
ore dhe fetare në Shqipëri nga am-
basada e Iranit dhe agjentët e MOIS
që kanë për qëllim të vënë vendasit
kundër PMOI-t.

• Dërgimin e agjentëve të MOIS
në Shqipëri si Anne Singleton, e cila
udhëtoi në Shqipëri tri herë vetëm
në nëntor të 2017.

• Hapjen e faqeve të internetit
dhe kanaleve televizive në Sh-
qipëri.

Dhjetëra delegacione nga Par-
lamenti Europian, parlamentet ko-
mbëtare evropiane, Kongresi i
SHBA dhe personalitete evropiane
dhe amerikane kanë vizituar më
parë Kampin Ashraf në Irak. Tani

mbi 3,000 refugjatë të PMOI nga
Ashraf dhe Liberty u shpëtuan
dhe u zhvendosën në Tiranë në
Shqipëri, falë humanizmit të
qeverisë shqiptare. Sipas përvojës
së të gjithëve që kemi qenë në kon-
takt të ngushtë me PMOI dhe
NCRI dhe presidenten e saj
Maryam Rajavi për shumë vite,
është një lëvizje rezistence thellë-
sisht demokratike, legjitime dhe
e fuqishme, që përfaqëson shtre-
sat e ndryshme të shoqërisë ira-
niane. Regjimi në Teheran i kon-
sideron ata si kërcënimin e vetëm
serioz  të tij dhe përveç represion-
it, torturës, ekzekutimit dhe
vrasjes, ka demonizuar dhe
shpërndarë informacion të rremë
për ta për shumë vite. Shërbimet
e inteligjencës evropiane, përf-
shirë në Gjermani dhe Holandë,
Suedi dhe Norvegji kanë dësh-
muar se mandati kryesor i MOIS-
it jashtë Iranit është të mbledhë
informacion kundër PMOI dhe t’i
demonizojë ata.

Duke pasur parasysh sa më
sipër dhe duke pasur parasysh se
regjimi iranian është thellësisht i
shqetësuar nga ndërveprimin
shumë pozitiv i PMOI me popul-
lin dhe qeverinë shqiptare, qever-
ia shqiptare duhet të parandalojë
masa të tilla nga shërbimet
sekrete të regjimit iranian kundër
PMOI dhe rekrutimin e disa
qytetarëve shqiptarë nga regjimi
iranian dhe nuk duhet të lejojë që
regjimi teokratik të shqetësojë
paqen dhe sigurinë e PMOI në
këtë vend.

Kryengritja e popullit iranian, e cili filloi në
ditët e fundit të vitit 2017, ka përfshirë

Teheranin anembanë, duke e detyruar regjimin
iranian të kërkojë në mënyrë të dëshpëruar
intriga dhe komplote me të cilat të ushtrojë

presion mbi PMOI dhe Këshillin Kombëtar të
Rezistencës së Iranit (NCRI), të cilin e

konsiderojnë si kërcënimin më serioz për
pushtetin e tyre dhe e fajësojnë për inkurajimin

e kryengritjes. Udhëheqësi suprem Ali
Khamenei, Presidenti Hassan Rouhani dhe

zyrtarë të tjerë të lartë të regjimit kanë theksuar
vazhdimisht se faktori kryesor mbrapa

kryengritjes është rrjeti i PMOI-t brenda Iranit.



E shtunë 17 Mars 2018  - 21OPINION

Pse nuk përbën më lajm
korrupsioni i Edi Ramës? Do t’i ndani idetë tuaja me të tjerët dhe to

të merrni miratime nga ata që i vlerësoni.
Mos u shqetësoni, askush nuk do të anko-
het nëse lëni mënjanë ndonjë hollësi me
pak rëndësi. Miqësi për t’i forcuar apo për
t’i rizbuluar, ndoshta pas një kontakti fille-
star virtual, një takim real.

DEMI

I keni besuar një personi që e keni
njohur së fundmi dhe tashmë jeni të
zhgënjyer nga sjellja e ti j jo shumë
korrekte. Planetët nuk janë të favor-
shëm ndaj jush. Mos e ndërlikoni më
tej situatën! Mos e prishni ditën dhe
pranoni çdo pasojë!

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

P r o j e k t e t  m ë  t ë  r ë n d ë s i m e  f i l l o j n ë
mbarë, për shkak të bashkëveprimit  të
Mërkuri t  me Neptunin si  dhe mundë-
sisë që keni për t ’ i  shtuar talentet që
keni.  Nuk keni probleme t ’u tregoni të
t jerëve se keni të drejtë, ja pse do t ’ ju
ndjekin pa u sforcuar.

Me pozicionin të favorshëm të Neptu-
nit, të t jerët do ju ndihmojnë në punët e
shtëpisë, kështu që do arr ini  të keni
pak kohë të l i rë për vete. Jeni gj i th-
monë të gatshëm të ndihmoni të t jerët
dhe asnjeri nuk do refuzojë t’ ju japë një
ndihmë të vogël, nëse ia kërkoni ju.

Disa angazhime të rëndësime nuk ju lënë
kohë që t’ i  realizoni ashtu si dëshironi.
Fatkeqësisht, megji thatë, askush nuk
duket i  gatshëm t ’ ju ndihmojë. Do t ’ i
kryeni detyrat e juaja edhe të vetëm
dhe në mënyrën më të mirë të mund-
shme.

Pozicionimi i  Saturnit  ju pengon, por
ndërkaq ndërhyrje e Neptunit nuk mund
të mos ndodhte në një moment më të
mirë,  për ju.  Do të te jkaloni  çdo l lo j
pengese. Nëse një çështje po ndërlikon
ekzistencën prej disa kohës, tani me
në fund gj i thçka zhbl lokohet.

Planetët do t’ju shtyjnë drejt aventurës
dhe ndryshimeve të papritura. Por para
se të lëni sigurinë dhe pasigurinë, men-
dohuni dy herë. Disa hapa të ndërmarra
mund t’ju çojnë që të bëni disa zgjedhje
të rëndësishme, që do të përfundojnë
duke ju ndryshuar jetën.

Energjia e Jupiterit do t’ju nevojitet së
tepërmi në botën e sipërmarrjes. Do t’ju
ndihmojë gjithashtu të kanalizoni më mirë
energjitë e juaja, në mënyrë që të ngrihe-
ni. Durimi shpërblehet, por në këtë rast
nevoji tet mbi të gj i tha vul lneti ,  që si-
doqoftë nuk ju mungon!

Nëse në të kaluarën nuk ia keni dalë të shfrytë-
zoni të gjithë potencialin e një situate shumë
premtuese, tashmë bashkëveprimi i planetëve
do t’ua japin mundësinë. Mos rrini duarkryq, sepse
tani është momenti që të përshpejtoni për të
arritur një objektivë të dëshiruar.

Për faj të lidhjes midis Marsit dhe Venusit,
siguritë tuaja do të dalin se janë kështjella
prej rëre, mbi të cilat nuk mund të keni më
besim. Është më mirë të ecni me ngadalë
për të mos u rrëzuar, gjë që nuk mund t’ia
lejoni vetes në këto kohë.

Shfrytëzoni bashkëveprimin e Diellit me
Hënën për të rritur dhuntitë dhe të përdorni
çdo mënyrë për të vënë në vijë punët tua-
ja. Nganjëherë nuk duhet të lodheni shumë
për të rënë në sy, mjafton të zgjidhni me
kujdes mundësinë më të mirë.

Sot do të jeni shumë krijues, të palodhs-
hëm, të aftë për të punuar pa u ndaluar.
Nganjëherë, megjithatë, nuk e kuptoni që
e tejkaloni masën. Një ofertë pune duket
shumë premtuese. Çfarë prisni për ta
pranuar? Mos humbni kohë!

Opinioni i   Ditës

Nga Astrit Patozi

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... sukseset e veta virtuale dhe
çdo akuzë apo fakt e ka për kollaj
ta konsiderojë si fjalë apo lloqe
kazani. Megjithëse këtë radhë “si-
hariqi” vjen nga Organizata e Ko-
mbeve të Bashkuara, e cila për klas-
ifikimin botëror të korrupsionit
ka pajtuar Gallup-in, një ikonë e
sondazheve në gjithë globin.
Sipas testimit, 9 në 10 shqiptarë
mendojnë se qeveria e tyre është e
korruptuar dhe ky perceptim ka
ardhur duke u përkeqësuar në 5
vjetët e kryeministrimit të Edi
Ramës.

I bie që vetëm të stërmoshuar-
it, që ngrysin ditët e fundit pa dalë
nga shtëpia dhe foshnjat, që nuk
kanë shkuar ende në kopsht, nuk
e dinë që qeveria u fut përditë
dorën në xhepat e tyre për t’i zhva-
tur.

Disa ditë më parë, Shqipëria
kishte zbritur 8 shkallë në raport-
in vjetor të Transparency Interna-
tional, i cili mat indeksin botëror
të korrupsionit, por edhe atëherë
lajmi kaloi si pa u vënë re, a thua
se bëhej fjalë për rënien e çmimit
të patateve në Shishtavec.
Në fakt, ky është shpjegimi më i
mirë i arsyes kryesore se përse
njerëzit po largohen masivisht nga
Shqipëria, pikërisht në ditën që
Edi Rama, pa iu dridhur qerpiku,
e konsideroi emigracionin e
detyruar nga keqqeverisja e tij si
një gjë pozitive për vendin.
Dhe kur të gjithë presin se çfarë
do të thotë për këtë opozita, Lul-
zim Basha e ka ka gjetur zgjidhjen
e kësaj gjendjeje të pashpresë tek
ndryshimi i datës së përkujtimit
të viktimave të komunizmit, që në

finale zhvlerëson 20 shkurtin, ose
më saktë ditën e rrëzimit të shta-
tores së Enver Hoxhës në Tiranë.
Të cilën, edhe pse më duket një gafë
shumë serioze, dëshiroj ta marr
pak me të qeshur.

Po mirë mor, Lulzim, nuk të
mjafton që ndahemi me PS dhe LSI
për datën e Çlirimit të Shqipërisë?
Duhet që edhe brenda Partisë
Demokratike të kemi patjetër dy

data për të përkujtuar viktimat e
komunizmit? Po socialistët njësoj
e kanë çfarëdo propozimi që t’u
çosh, se ata nuk kanë ndonjë
ndjeshmëri për krimet e diktaturës
dhe për simbolet tona.

Madje edhe po i bëre më shumë
se dy data, të kënaqur më shumë
do të jenë, sepse kjo e bën fare ko-
mik të gjithë debatin.

Problemi është të mos fyesh

demokratët dhe të djathtët e tjerë
për një çështje, që ka të bëjë me
konstitucionin dhe historinë e tyre
të vjetër dhe të re.

Por, mbi të gjitha, se duke bërë
këtë lloj opozite, sa cinike, aq edhe
qesharake, je duke u dhënë të sh-
tyrën e fundit edhe atyre që e kanë
ende me dy mendje për të brakti-
sur ose jo përfundimisht Sh-
qipërinë.
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Përplasje italo-spanjolle
në çerekfinale

SITUATË E TURPSHME

U mashtruan nga Vllaznia e Flamurtari,
sllovenët trokasin në ambasadë

Flamurtari dhe Vllaznia
janë bërë "gazi i botës",

teksa nuk kanë shlyer dety-
rimet e fazës përgatitore në
shtetin e Sllovenisë. Në verë
2 klubet shqiptare zgjodhën
ta kryenin fazën përgatitore
në Slloveni, por me sa duket,
nuk i kishin bërë llogaritë
mirë. Për shkak të mosshly-

Grumbullohet për herë të parë Kristal Abazaj, Enis Gavazaj, Bujar Lika dhe Herdi Prenga

Kristian Panuçi dhe
lista e tij e çudirave

Thërret Andi Lilën, por lë jashtë Agollin & Co!

erjes së detyrimeve, kompa-
nia "B4Sport" i ka dërguar një
shkresë ambasadës sh-
qiptare në Slloveni. Drejtoi i
kompanisë, Zinka Peterlin, i
ka kërkuar ndihmë ambasa-
dorit Pëllumb Qazimi në
lidhje me situatën që kanë
me Flamurtarin dhe Vllazn-
inë. Shkodranët i detyrohen

kompanisë "B4Sport" 1600
euro. Para 2 vitesh, shko-
dranët kanë kryer fazën për-
gatitore në Slloveni dhe sipas
asaj që raportohet në shkresë,
nuk kanë shlyer detyrimet fi-
nanciare për 4 ndeshje miqë-
sore që janë organizuar në atë
periudhë, për pagesën e arbi-
trave etj. Ndërsa vlonjatët

plot 30 mijë euro. Nga ana
tjetër, Flamurtari akuzohet
se ka një borxh prej 2600 eu-
rosh, ku përfshihen 5 ndesh-
jet miqësore dhe akomodimi
në "Hotel Dravograd", gjatë
fazës përgatitore të zhvillu-
ar në Slloveni. Si të mos
mjaftonin problemet e
shumta financiare me shly-
erjen e lojtarëve dhe me
llogaritë e bllokuara ban-
kare, klubet shqiptare
kanë edhe një njollë në sh-
tetin slloven.

Shpallet lista e trajner
it Kristian Panuçi për
lojtarët e grumbulluar

për miqësoren me Norveg-
jinë, që luhet më 26 mars.
Bien në sy në këtë listë em-
rat e Kristal Abazajt të Luftë-
tarit dhe Enis Gavazajt të
Skënderbeut, por edhe emra
të tjerë si Herdi Prenga dhe
Bujar Lika, i pari luan me In-
ter Zapresiç në Kroaci dhe i
dyti me Grasshopersin në
Zvicër. Të dy emrat e fundit
luajnë në mbrojtje. Konfirmo-
het thirrja e Ylber Ramadan-
it, mesfushorit që luan në
Danimarkë. Janë lënë jashtë
emra si Migjen Basha, Az-
dren Llullaku dhe Ergys
Kaçe, për të cilët trajneri
Panuçi do të japë shpjegime
të hënën. Po ashtu, për shkak
dëmtimi nuk janë thirrur Ve-
seli dhe Abrashi. Memushaj
është ndëshkuar me karton të
kuq në miqësoren e fundit me
Turqinë. Ja dhe njoftimi i
FSHF-së në lidhje me listën e
Panuçit: "Sikundër është bërë
tashmë traditë, tekniku pub-
likon listën me lojtarët disa
ditë përpara, teksa më pas për
të gjithë gazetarët do të ketë
daljen e tij publike në një kon-
ferencë për shtyp, ditën e hënë
në orën 11.00 në FSHF. Në
listën e trajnerit për këtë
ndeshje shikohen edhe grum-
bullimet e disa lojtarëve të rinj,
që vijnë për herë të parë në
këtë skuadrën kombëtare të fu-
tbollit, në një kohë që një pjesë
tjetër mungojnë edhe për efekt
dëmtimi. Grumbullimi i
skuadrës përfaqësuese do të
nisë të hënën në datë 19 mars,

në resort 'Tropikal' në Durrës.
Ditën e hënë do të bëhet pub-
lik edhe programi i plotë medi-
atik dhe stërvitor për ekipin
kombëtar të futbollit për të
gjithë javën e grumbullimit".
ABAZAJ

Futbollisti i Luftëtarit, Kri-
stal Abazaj, mori një ftesë nga
trajneri i Kombëtares për të
qenë pjesë e skuadrës për
ndeshjen miqësore ndaj Nor-
vegjisë. Forma e shkëlqyer e
21-vjeçarit në Kategorinë Su-
periore e ka bindur teknikun
italian që t'i japë shansin Aba-

zajt për të veshur fanellën e
Kombëtares A. Mesa duket,
goli i shënuar ndaj Kukësit ka
qenë vendimtar dhe ka ven-
dosur vulën për afrimin e
Abazajt. Ditën e sotme, klubi
i Luftëtarit ka bërë publike e
ftesën të mbërritur në klubin
gjirokastrit në lidhje me
përzgjedhjen e Abazajt për të
qenë pjesë e Kombëtares dhe
ai të lihet i lirë nga data 19
deri 27 mars.
LIKA

Mesfushori 25-vjeçar, Bu-
jar Lika është surpriza më e

madhe e trajnerit Kristian
Panuçi, në listën e grumbul-
luar për sfidën miqësore ndaj
Norvegjisë, që do të luhet në
datën 26 mars në stadiumin
"Elbasan Arena". Po kush ësh-
të Bujar Lika? Ai ka lindur në
Zvicër dhe është pjesë e klu-
bit zviceran Grasshopers, që
prej 8 janarit të vitit 2018.
Lika është 1.77 metra i gjatë
dhe ai mund të luajë në dy
role, si mesfushor qendre dhe
mesfushor i krahut të djath-
të. Përpara transferimit të
Grasshopers, shqiptari ka

qenë pjesë e Shafhausen,
Uohlen dhe Luzern U-21. Në
5 ndeshje në Superligën zvice-
rane, ai ka shënuar 1 gol, atë
nda Luzernit, në 11 shkurt të
këtij viti. Lika shihet si një
futbollist tepër premtues në
repartin e mesfushës, ndaj
edhe trajneri i Kombëtares
shqiptare ka menduar t'i japë
një shans për ta pasur pjesë
të skuadrës.
PRENGA

Trajneri i Kombëtares sh-
qiptare, Kristian Panuçi, ka
ftuar disa emra të rinj në Ko-
mbëtare për miqësoren ndaj
Norvegjisë. Njëri ndër ta ësh-
të edhe mbrojtësi Herdi Pren-
ga, i cili luan në Kroaci me
ekipin e Inter Zapresiç.
Mbrojtësi është një lojtar i rri-
tur në akademinë e Dinamos
së Zagrebit dhe ka luajtur me
ekipet e moshave të Kroacisë
deri te Shpresat e tyre, por si
përfundim ai zgjodhi të për-
faqësonte Shqipërinë. 23-
vjeçari ka luajtur 8 ndeshje
me Shpresat e Shqipërisë dhe
ka shënuar një gol vendimtar,
atë të fitores 2-1 ndaj Hun-
garisë U-21. Prenga është gati
të bëjë hapin e madh në Ko-
mbëtaren A të Shqipërisë.

Jeton Selimi

LIGA E
KAMPIONEVE

Pas përcaktimit të 8
skuadrave çerekfinal-

iste të Ligës së Kampion-
eve, e gjithë vëmendja
shkoi te shorti që u hodh
në Nion të Zvicrës. Shorti
ka rezervuar një përball-
je të frikshme italo-span-
jolle, atë mes finalistëve të
sezonit të shkuar, Real
Madrid dhe Juventus.
Sfidë mjaft delikate pritet
të jetë edhe derbi anglez
mes Mançester Sitit dhe
Liverpulit. Ndërsa goglat

janë treguar bujare për
skuadrën e Barcelonës dhe
Bajernit. Spanjollët e Val-
verdes do të ndeshen me
italianët e Romës, ndërsa
Bajerni do të ketë përballë
Seviljen e Montelës.
Takimet e para çerekfinale
janë përcaktuar të zhvillo-
hen në datat 3 dhe 4 prill,
ndërsa ato të kthimit në 10
dhe 11 prill.

SHKURT

Toti: Barcelona do
djersijë ndaj Romës

Françesco Toti, drej-
tues i Romës, ka komen-
tuar shortin "e pamëshir-
shëm" të çerekfinaleve
të Championsit, që e vë
skuadrën e tij përballë
Barcelonës: "Jam i
kënaqur, sepse jemi mes
tetë skuadrave më të for-
ta të Europës. Janë të
gjitha të vështira dhe do
ta përballojmë Barce-
lonën me qetësi. E dimë
që Barcelona është ndër
skuadrat më të forta në
Europë, por dimë edhe
që mund të bëjmë mirë
ndaj saj. Dolëm të parët
në një grup shumë të
vështirë, kaluam Shakh-
tarin në 1/8 dhe me sig-
uri Barcelona do të djer-
sijë fort për të mposhtur
Romën".

Klop: Siti nuk e donte
Liverpulin përballë

Trajneri i Liverpulit,
Jurgen Klop, është
ndalur të flasë për short-
in e Ligës së Kampi-
onëve, ku goglat ven-
dosën që ekipi i tij të për-
ballet me Mançester
Sitin në fazën çerekfina-
le. "Në të gjitha ndesh-
jet që kemi bërë deri
sot, kemi marrë aq sa
kemi dhënë, prandaj
edhe këtë herë besoj se
do të jetë ashtu.
Kundërshtar kemi Sitin
dhe le të luajmë kundër
Sitit, pasi nuk ka asnjë
problem. E di që Liver-
puli nuk është kundër-
shtari që ata donin, por
ky ishte shorti".

Butragenjo: Me Juven
do të kemi problemeREAGIME PËR

SHORTIN

Njëri nga drejtuesit
kryesorë të Realit të

Madridit,  Emilio
Butragenjo, për për-
plasjen me Juventusin
në çerekfinalet e Cham-
pions League, u shpreh:
"Juventusi është një
skuadër e madhe dhe e
tregoi këtë jo më larg se
pak ditë më parë, kur

eliminoi Totenhemin. Ia
arritën qëllimit të kalonin
vështirësitë dhe të kuali-
fikoheshin. Mendësia e
Juventusit është e tillë
dhe mendoj se do të jetë
një garë e ekuilibruar. Jam
i bindur se do të na kri-
jojnë probleme. Duhet të
jemi në nivelin e duhur,
duhet Reali më i mirë për
të kaluar Juven".
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1.Nuk kalohet nga mbetësi.
5. U printe gladiatorëve
12. Bëhet duke shkuar lart e më lart
14. Tatum që qe pianist.
15. Një që lufton për para
16. Mund të bëhet me safari
17. Breshkat luftarake të kartonave
19. Ngjitet kur nuk nget
20. Në mes të rrugës
21. Sporti me rikisha
25. U shkrua nga Hesiodi
26. Një sferë për model
27. Mbyllin një sirtar
28. Makina Tipo
30. Inicialet e Bean, aktor
31. Nino, kompozitor i famshëm italian
33. Ramiro pa zë.
34. Neill i Jurassic park.

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Dua gjithmonë të di çdo gjë mbi miqtë e mi të rinj
dhe asgjë mbi ata të vjetrit.

Oscar Wilde (1854 - 1900)

- Miqtë kanë të gjitha gjërat e përbashkëta.
Platoni (427 BC - 347 BC), Dialogues, Phaedrus

- Një ditë e shpenzuar mirë, sjell gjumë lumturie.
- Nuk ka asgjë në botë që të çarmatosë më shumë e

më fort sesa mendimi që përmban mirësi...
- Mirënjohja është një barrë, dhe çdo barrë është bërë

për t’u çliruar prej saj.
Denis Diderot

- Ekspozimi i vazhdueshëm ndaj
rreziqeve do të kultivojë forcën e
regjimit ndaj tyre.

(Seneka)

- Arti i krijimit është më i vjetër se sa
arti i vrasjes.

(Andrej Voznjezenski)

- Asnjë artist nuk ec para kohës së
tij. Ai është vetë koha e tij. Vetëm
se të tjerët janë prapa kësaj kohe.

(Marta Grehem)

HORIZONTAL
2. Gjëja e latinëve.
5. Ai i Kuq u hap për hebrejtë.
9. Eshtë fjala e për e foshnjes.
11. Ministri Ekonimie e Pune
13. Marubi i fotografisë.
14. Bel i Mapupassant.
15. Bëhet duke tregtuar objekte të shenjta.
18. Derek aktore.
19. Gjysmë totale.
20. Eshtë art i të folurit
22. Një patriark biblik.
24. Mund të jenë zemërkau të tilla.
26. Janë dëshmorë të kishës.
28. Eshtë lloj papagalli.
29. Eshtë lloj papagalli.
30. Qerre pa qe.
32. Ekstreme në numërim.

33. Eshtë bodrumi.
34. Steiger aktor.
35. Inicialet e Delon.
37. Eshtë edhe ai Me Gropa.
38. Një mund të jetë autonom.
40. Në krye yë evidencës.
42. Edgar Allan Poe.
44. Ekstremet në litar.
46. Giorgio i modës.
50. Janë malet me Akonkagua.
52. Janë ujërat e bregdetit tonë.

VERTIKAL

1. Novarro që qe aktor.
3. Kusturica regjisor.
4. Eshtë e jashtëzakonshme.
6. Inicialet e Kazan.
7. Ishte qyteti i 100 portave.
8. Pinci i Dy herë mat.
9. Janë të mirat që prodhohen.
10. Eshtë ai që gënjen për t'u bërë i njohur.

11. Një markë celulari.
12. Ushtrohej nga filibustierët.
16. Një përsiatje.
17. Agjenci Informative Tiranë.
21. Një brejtës pylli.
23. Një Gjon që qe aktor i yni.
25. Titulli i Byron.
27. Në radhë të parë.
31. Emri i Amundsen.
36. Moore aktore.
39. Pishtarë pa pishë.
41. Gjysmë vatani.
43. Rruga e Molnar.
45. Një fazë gjumi.
47. Inicialet e Redford.
48. Në krye të notarëve.
49. Inicialet e Reitman.
51. Unë dhe ti.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

35. E bukura e belle epoque.
37. Qe mbreti i elfëve
39. Farrow, aktore
40. Hagen rocsktar
41. Walter i Kush do ta vrasë Charley Verrik
45. Në fund majtas
46. Mund të preken nga morbusi i Basedow
47. Ad… për të ngarkuarin me punë
48. Loach regjiosor

VERTIKAL

2. Ishin grekët në trojë
3. Ishin palate të beut
4. Goodëin, ndihmësi i Nero Wolfe
5. Pak sinqeritet
6. Personazhet e Charles Schulz.
7. Kompozoi Mefistofele
8. Në radhë të parë.

9. Qytet zviceran
10. Në krye të kryesisë
11. Ughi violinist
13. Carlos që qe pilot i Formula 1
15. Ekstreme në muzg
18. Inicialet e Steinbeck
22. Gruda, "Njeriu me top"
23. Eshtë X ajo e sulmit
24. Paradhoma e parajasës
28. Eshtë edhe ai i luftës
29. Janë edhe ato të cirkut
31. Mbarojnë fare
32. Inicialet e Reed, aktor
34. Të parët në sondazh
36. Eshtë taksa
38. Një mund të jetë emërore
39. Një pjesë e marrëzisë
41. Gjysmë mimoze
42. Hundë kur s'jam unë
43. Skuadër greke
44. Lemper, këngëtare gjermane
46. Fundi i një akti
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18 3 1 4 18 3 17 13 1

8 1 10 10 10 1 3 1 6 12 6

3 1 10 2 3 6 14 1 12 2 4

13 3 5 4 2 8 4 1 12 4 2 4

15 9 6 15 1 12 4 6 6 3 3

17 2 4 5 12 2 14 17 5 1 4

8 1 7 6 3 1 10 1 2

15G 5 12 4 6 4 18 7 7 1 3

1 A 3 2 8 1 5 2 12 2

20Z 19 1 3 20 5 4 6 10 2 4

6 I 1 10 2 3 2 12 15 18 2 8



REKLAME E shtunë 17 Mars 201824 -


	1
	2-7
	8
	9
	10-12
	faqe 13
	Faqe 14-19
	20,21
	22-23
	24

