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në kundërshtimet e ashpra të komunitetit artistik. Projekti 
parasheh një godinë tri katesh me biznese brenda, që për 
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“Bakalli, Gjergo, Velo, Oseku dhe Shima, me ndikime të huaja”
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Hamid Beqja: “Shoku Ramiz, në dosje kemi riprodhime pikturash,  t’ia japim edhe shokut Enver”
dit Popullor të Shqipërisë, 
ku si temë kryesore ishte 
”Lufta kundër shfaqjeve 
të huaja e liberale në art e 
kulturë dhe ndikimi i tyre 
në të gjithë jetën e vën-
dit…”, edhe në Lidhjen e 
Shkrimtarëve dhe artistëve 
u mbajtën një sërë ...

Ndër mbledhjet e shumta 
që u bënë në të gjitha 

institucionet kulturore dhe 
artistike të Tiranës në fi l-
limin e vitit 1973 pas fjalës 
së Enver Hoxhës e mbajtur 
më 15 e 16 mars në aparatin 
e Presidiumit të Kuven-

Vendimi i ri i qeverisë: Si bazë merren kontributet e derdhura. 
Ndërprerja e të ardhurave, të gjitha rastet që mund t’ju penalizojnë
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INTEGRIMI
TAKIMET

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta kërkoi dje,
nga vendet anëtare të

Bashkimit Europian çeljen e
negociatave për Shqipërinë.
Kreu i shtetit priti dje, në një
takim Komitetin e Çështjeve
Politike dhe të Sigurisë së
Këshillit të BE-së, të përbërë
nga ambasadorë të vendeve
anëtare të Bashkimit Europi-
an. Presidenti Meta theksoi
se politika e jashtme dhe e sig-
urisë së Shqipërisë është
plotësisht e harmonizuar me
Bashkimin Europian, dhe se
e konsideron shumë të rëndë-
sishëm bashkëpunimin oper-
acional dhe strategjik ndërm-
jet BE-së dhe Ballkanit
Perëndimor në përballjen me
sfidat dhe rreziqet e sigurisë.
Presidenti Meta vuri në dukje
rolin konstruktiv të Sh-
qipërisë në kuadër të bash-
këpunimit rajonal dy dhe
shumëpalësh, duke çmuar se
ky është një kontribut i drejt-
përdrejtë për të ardhmen eu-
ropiane të vendit dhe të të
gjithë rajonit. Presidenti i Re-
publikës ripërsëriti kërkesën
unanime në emër të të gjithë
aktorëve institucionalë dhe
politikë në vend drejtuar
vendeve anëtare të Bashkim-
it Europian për hapjen sa më
parë të negociatave të
anëtarësimit, duke siguruar
për vazhdimin e reformave në
5 prioritetet kyçe. Nga ana e
tij, edhe ministri për Europën
dhe Punët e Jashtme, Ditmir
Bushati, priti në një takim të
veçantë anëtarët e Komitetit
të Çështjeve Politike dhe të
Sigurisë së Bashkimit Euro-
pian, të cilët janë për vizitë në
Shqipëri. Ministri Bushati in-
formoi dhe iu përgjigj py-
etjeve dhe komenteve të për-
faqësuesve të vendeve
anëtare të BE-së mbi aspek-
tet kryesore të politikës së
Jashtme të Shqipërisë, bash-
këpunimin dhe kontributin e
vendit në operacione civile
dhe ushtarake të Bashkimit
Europian, por edhe në
NATO, mbi marrëdhëniet e
Shqipërisë me vendet e ra-

Presidenti dhe ministri i Jashtëm presin delegacionin e Këshillit të BE

Ilir Meta: Të hapen sa më parë
negociatat, do vijojmë reformat
Ambasadorët me Bushatin: Të zgjidhen çështjet dypalëshe

Darina Tanushi

jonit, bashkëpunimin ra-
jonal, çështje të sigurisë ra-
jonale, asaj europiane e më
gjerë. Ministri Bushati vlerë-
soi lart mbështetjen e
vendeve anëtare të BE-së për
proceset transformuese

demokratike në vendin tonë
dhe në procesin e integrimit
evropian dhe evidentoi impa-
ktin transformues që ka poli-
tika e zgjerimit në vendet e
rajonit të Ballkanit. Ai thek-
soi rëndësinë e reformave në

fushën e drejtësisë dhe
forcimit të shtetit ligjor në
Shqipëri dhe lidhjen e drejt-
përdrejtë e ndikimin e tyre në
sigurinë e vendit. Përfaqë-
suesit e vendeve anëtare
vlerësuan ndër të tjera ecur-

inë e reformave si dhe kon-
tributin e Shqipërisë në
forcimin e bashkëpunimit
rajonal. Ata nënvizuan
rëndësinë e forcimit të pers-
pektivës evropiane të rajonit
të Ballkanit dhe vunë thek-

sin në nevojën e zgjidhjes sa
më parë të të gjitha mosmar-
rëveshjeve dypalëshe si kon-
tribut i rëndësishëm në për-
shpejtimin e procesit të inte-
grimit evropian të të gjithë
rajonit.

ANËTARËT E
KËSHILLIT
Përfaqësuesit e vendeve
anëtare vlerësuan ndër
të tjera ecurinë e
reformave si dhe
kontributin e Shqipërisë
në forcimin e
bashkëpunimit rajonal.
Ata nënvizuan rëndësinë
e forcimit të
perspektivës evropiane
të rajonit të Ballkanit dhe
vunë theksin në nevojën
e zgjidhjes sa më parë
të të gjitha mosmarrë-
veshjeve dypalëshe si
kontribut i rëndësishëm
në përshpejtimin e
procesit të integrimit
europian të të gjithë
rajonit.

Ministri për Europën
dhe Punët e Jasht-

me, Ditmir Bushati nisi
dje, turin në kryeqytetet
kryesore të vendeve të
Bashkimit Europian. Ai
ndodhet për vizitë në Re-
publikën Federale Gjer-
mane, si pjesë e këtij turi.
Gjatë vizitës në Repub-
likën Federale Gjermane,
ministri Bushati do të zh-
villojë një takim me minis-
trin e Shtetit për Europën,
Michael Roth, të cilin do ta
njohë me progresin e ven-
dit në fushën e reformave
dhe adresimin e prior-
iteteve kryesore, pritsh-
mëritë tona në lidhje me
avancimin e marrëdhë-
nieve të Shqipërisë me

Bashkimin Evropian, në
drejtim të hapjes së negoci-
atave si dhe do të shkëmbe-
jnë mendime rreth situatës
në rajon dhe Europë. Pjesë e
rëndësishme e axhendës së
ministrit Bushati, do të jenë

një sërë takimesh me par-
lamentarë gjermanë, për-
faqësues të forcave të ndry-
shme politike në Bunde-
stag, raporterë për Sh-
qipërinë në Bundestag,
përfshirë Kryetarin e Ko-
mitetit të Politikës së Jas-
htme në Bundestag, Norb-
ert Roettgen dhe Kryetar-
in e Komitetit për Çësht-
jet Europiane, Gunther
Krichbaum. Një vend të
veçantë do të zërë seanca
dëgjimore në Bundestag,
gjatë së cilës ministri Bus-
hati do t'i njohë bashkëbise-
duesit me progresin në
pesë prioritetet kyçe, si dhe
do t'i përgjigjet interesim-
it të tyre për çështje të cak-
tuara.

PROJEKTLIGJI

Majko: Diaspora nuk do të trajtohet
më si faktor i jashtëm nga shteti

 "Me projektligjin 'Për diasporën', shteti shqiptar do
të shkëputet nga marrëdhëniet formale të trajtimit të
diasporës si një faktor i jashtëm", tha dje, ministri i
Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko. Gjatë prezantim-
it të projektligjit "Për diasporën", në Komisionin për
Politikën e Jashtme, Majko e cilësoi projektligjin "një
moment evolutiv". Përpara fillimit të mbledhjes, kry-
etarja e komisionit, Mimi Kodheli tha se, "ligji vjen si
një garanci e mbrojtjes së të
drejtave të shqiptarëve që je-
tojnë jashtë vendit, për pro-
movimin e pjesëmarrjes së
tyre më aktive në jetën e ven-
dit të origjinës. Në fjalën e tij,
ministri për Diasporën, Pan-
deli Majko tha se, "Ky ligj
kuadër përfshin të gjitha
problematikat dhe institucio-
net e interesuara që mbu-
lojnë këtë fushë mar-
rëdhëniesh nga ana e poli-
tikës shtetërore". Në këtë
kontekst, Majko u shpreh se
ligji mbështetet në kërkesat imediate për implemen-
timin e plotë të dispozitave kushtetuese për mbrojtjen e
të drejtave të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufijve".
Gjithashtu, sipas tij, "projektligji është në harmoni dhe
në frymën e standardeve ndërkombëtare të konsolidu-
ar në një sërë aktesh, të tillë si, Karta e OKB-së, Dek-
larata Universale e të Drejtave të Njeriut, Konventa
Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike. Në
raport me legjislacionin e zakonshëm, sipas ministrit,
projektligji nuk krijon përplasje, pasi legjislacioni ak-
tual ndjek të njëjtën frymë, por, në të njëjtën kohë, ky
legjislacion dëshmon pamjaftueshmërinë për adresimin
e plotë të nevojave të diasporës".

Lobimi do të vijojë në kryeqytetet kryesore të vendeve anëtare

Bushati nis turin në vendet e BE,
sot takimet me zyrtarët gjermanë

Presidenti i Republikës, Ilir Meta në
një takim Komitetin e Çështjeve Politike
dhe të Sigurisë së Këshillit të BE-së

Kryeministri Edi Rama në Bruksel,
me “Miqtë” e Shqipërisë
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Kryeministri flet nga Brukseli: Serbia nuk hyn në BE para Shqipërisë

Rama: Basha nuk e mbajti fjalën,
do lobonim bashkë për negociatat
"Mungesa e opozitës në këtë proces, për të ardhur keq"
Kryeministri Edi Rama

 ka zbuluar detaje nga
takimi që pati afro

një vit më parë me kreun e
opozitës Lulzim Basha. Në
një intervistë për RTSH
gjatë qëndrimit të tij në
Bruksel, Rama tha se Basha
i kishte premtuar se do të
ishin së bashku për të
lobuar në çeljen e negociat-
ave mes Shqipërisë dhe BE.
Por, tha ai, zoti Basha nuk e
mbajti premtimin e tij ndër-
sa opozita po pengon ecur-
inë e këtij procesi për çeljen
e negociatave mes Shqipërisë
dhe BE gjatë presidencës së
Bullgarisë. "Nuk po kër-
kojmë një favor, nuk po
kërkojmë një dhuratë, nuk
po kërkojmë një shprehje
tjetër, përveçse afirmimit të
asaj që meritojmë, hapjen e
negociatave"-tha kryeminis-
tri Rama për RTSH pas
takimit me grupin "Miqtë e
Shqipërisë" në Bruksel, me
të cilët këmbënguli në
mbështetjen e Shqipërisë për
çeljen e bisedimeve me BE.
"Shpresojmë dhe besojmë që
Komisioni të jetë i drejtë me
Shqipërinë dhe të bëj një re-
komandim të qartë dhe
pastaj sigurisht mbetet bete-
ja diplomatike për të bindur
çdo vend anëtar dhe për të
bërë çmos që problematika
të ndryshme, brenda ven-
deve të mos kthehen në një
arsye që të penalizohet Sh-
qipëria"-tha ai. Për kryemi-
nistrin shqiptar "Tanimë
janë rezultatet që kanë fillu-
ar të flasin për reformën në
drejtësi. 17 pesha të rënda të
sistemit janë tërhequr vetë,
nuk kanë shkuar në proces-
in e vetingut. Dëgjesat, në
dijeninë time, fillojnë këtë
javë dhe të tjerë do të për-
ballen me procesin e
vetingut". Për zotin Rama
"pastrimi i sistemit ka nisur".
Lidhur me praninë në Bruk-
sel të opozitës Rama tha se
"Do të kishte qenë vërtetë e
mrekullueshme që të ishim
këtu së bashku me kryetarin
e opozitës sikundër e patëm
biseduar në mbrëmjen e
gjatë të 17 majit, por për fat
të keq kjo nuk ka ndodhur
dhe do të na duhet që
boshllëkun e madh që ka
krijuar opozita dhe posaçër-
isht PD në këtë proces, ta
mbushim me forcat tona",-
tha me ironi ai. "Nuk dua të
bëj komente për opozitën.
Opozita zgjedh dhe vendos
atë që sheh më të arsyeshme.
Populli sheh dhe gjykon,
përfshirë dhe votuesit e
opozitës, por dua të them që
mungesa e opozitës në këtë
proces apo disa deklarata të
llojit "më ka çuar nana me

la gojën", janë vërtetë për të
ardhur keq"-tha zoti Rama.
SERBIASERBIASERBIASERBIASERBIA

Ndërkohë, në një interv-
istë për POLITICO, kryemi-
nistri Rama tha se Serbia
nuk do të hyjë në Bash-
kimin Europian përpara
Shqipërisë megjithëse Beo-
gradi është caktuar në
pararojë të garës për
anëtarësim. "Ne besojmë
fort se raporti i Komisionit
do të jetë pozitiv,"-i tha PO-

LITICO-s Rama, gjatë një
vizite në Bruksel për të sh-
tyrë përpara çështjen e ven-
dit të tij. "Për Këshillin, kjo
është një luftë deri në
sekondën e fundit, sepse na
duhet t'i bindim të gjithë se
ka vetëm një gjë të drejtë për
të bërë." "Serbia nuk do të
bëhet anëtare e BE-së për-
para Shqipërisë. Kjo është
diçka që e dimë me siguri,"
tha ai. "Serbia duhet të
kalojë nëpërmjet procesit të

dhimbshëm të njohjes së
Kosovës apo të paktën (të
zgjidhë) problemin e Kos-
ovës" -tha Rama. "Besoj fort
se duhet të ndodhë ndonjë
magji, që nuk do të ndodhë,
në mënyrë që ata të hyjnë në
BE përpara nesh." "Ne kemi
bërë pikërisht atë që na ësh-
të kërkuar kështu që, ky
proces duhet të jetë i drejtë
dhe i parashikueshëm dhe
duhet të bazohet në meri-
ta",-tha Rama.

DEKLARATA
"Duke qenë se
mbrojtja dhe siguria
është shumë e
rëndësishme, Europa
ka nevojë për
Ballkanin. Kjo është
më se e qartë. Kriza e
fundit e refugjatëve e
ka treguar këtë hapur.
Korridori i Ballkanit
ishte themelor.
Imagjinoni sikur
vendet e Ballkanit nuk
janë një kënd lojërash
të Europës, por i
përkasin të tjerëve, të
kujtdo qofshin",-tha
Rama.

Kryetari i Kuvendit të
Shqipërisë Gramoz

Ruçi mori pjesë dje, në Fo-
rumin e Kryetarëve të Par-
lamenteve të Shqipërisë,
Kosovës dhe Maqedonisë i
organizuar në Prishtinë.
Në këtë forum, krahas
Kryetarit të Parlamentit të
Kosovës, Kadri Veseli dhe
Kryetarit të Parlamentit të
Maqedonisë, Talat Xhafer-
ri, merrnin pjesë edhe Ali
Aliu, gjuhëtar dhe anëtar
i Akademisë së Shkencave
të Kosovës dhe anëtar i jas-
htëm i Akademisë së Sh-
kencave dhe Arteve në
Maqedoni dhe në Shqipëri
dhe Hilmi Jashari, Avoka-
ti i Popullit në Kosovë.
Ruçi i bëri thirrje politikës
ballkanase që të integro-
het në Bashkimin Europi-
an duke europianizuar
Ballkanin dhe jo duke ball-
kanizuar Evropën. Krye-
tari i Kuvendit të Sh-

qipërisë dënoi aktet e
dhunës në Kuvendin e Kos-
ovës në seancën e diskutim-
it mbi ratifikimin e mar-
rëveshjes së demarkacionit
me Malin e Zi, duke thënë se
dhuna nuk është mjet
demokratik dhe ligjor i të
shprehurit në Kuvend, në
tempullin e demokracisë.
Lidhur me situatën politike
në Maqedoni, Ruçi vlerësoi

bashkimin e spektrit poli-
tik shqiptar në Maqedoni
duke shprehur se duhet të
vijoi bashkëpunimi për
integrimin e mëtejshëm të
shtetit maqedonas në
Bashkimin Europian dhe
në NATO. I pyetur për
mbledhjen në Tiranë të
faktorit shqiptar në Maqe-
doni, Ruçi pohoi efektin
pozitiv që solli ky takim
në bashkimin e partive
shqiptare në Maqedoni
drejt objektivave të për-
bashkëta. Ruçi u ndal
edhe në sfidat që hasin të
tre vendet duke shtuar se
parlamentet respektive
duhet të vijojnë punën e
tyre për reformimin e
kuadrove ligjore në më-
nyrë që të tre vendet, Sh-
qipëria, Kosova dhe Maqe-
donia të vijojnë rrugë-
timin e tyre për anëtarë-
sim të plotë në strukturat
euro-atlantike.

Knut Fleckenstein: Balanca e
Shqipërisë pozitive, ka shanse

Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian,
Knut Fleckenstein u shpreh dje, optimist për çeljen e

negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë me Bashkimin
Europian. Gjatë një interviste për TV Klan, Fleckenstein
tha se Parlamenti Europian e mbështet avancimin e Sh-
qipërisë në procesin e integrimit. "Ne në Parlamentin
Europian do të japim rekomandimin tonë dhe në fund
shtetet anëtare do të vendosin në gjirin e Këshillit të Min-
istrave. Por këtë radhë kam një parandjenjë të mirë, që ka
një shans që vendimi të merret",-tha ai. Fleckenstein thek-
soi se nuk ka asnjë vend anëtar që të jetë shprehur në
parim kundër nisjes së negociatave të anëtarësimit me
Shqipërinë, por gjatë kësaj kohe do të verifikohet ecuria e
reformave. "Nuk ka kundërshtim në parim për hapjen e
negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Ka disa
pyetje lidhur me atë se si po vijohet me krimin e organi-
zuar, si po shkon procesi i vetingut. Mendoj, se balanca e
Shqipërisë është goxha pozitive dhe ne mund t'ia
paraqesim këtë tablo shteteve anëtare që kërkojnë më
shumë shpjegime",-u shpreh raporteri për Shqipërinë. Me
17 prill, Komisioni Europian do të publikojë një progres-
raport për këtë çështje. Në qendër të vëmendjes është ecu-
ria e procesit të vetingut dhe reforma në drejtësi.

Vasili: Kryeministri luan
valle çingijesh në Bruksel

Kryetari i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili
u shpreh dje, se "Kryeministri u lodh duke luajtur

valle çingijesh në Bruksel. E bëri copë-copë ligjin e shër-
bimit civil për të futur në punë ca hiçër dhe ju kundërvu
Brukselit". Sipas tij, "mijëra shqiptarë emigrojnë për
shkak të varfërisë që prodhoi kryeministri, emigrojnë
tragjikisht edhe mijëra fëmijë nga 7 deri në 17 vjeç. Eko-
nominë e shkatërroi me koncesione dhe korrupsion duke
i dalë kundër edhe FMN. Droga është ulur këmbëkryq
edhe në shkollat e fëmijëve dhe po rrënon edhe kursin e
euros. Çfarë i kërkon opozitës për çeljen e negociatave
në BE ky kryeministër?!". Vasili tha më tej se "fajtori i
vetëm për vështirësitë në këtë proces të integrimit euro-
pian është ky kryeministër. Skepticizmi i europianëve
vjen për shkak të rezultateve shkatërrimtare dhe imazhit
të rrënuar të vendit që krijoi ky kryeministër fjalëshumë
e punëaspak". "Brukseli dhe vendet anëtare presin rezu-
ltate dhe jo përdredhje çingijesh e qurravitje qaramane
të një kryeministri që për fat të keq nuk e do vendin e
tij",-u shpreh Vasili, në një status në rrjetin social, "FB".

Prishtinë, mblidhen kryetarët e parlamenteve të Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë

Thirrja e Ruçit: Të europianizojmë
Ballkanin, për integrimin e 3 vendeve

Kryeministri Edi Rama
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LOBIMI
DEBATI

Hetimi i lobimeve, palët nuk bien dakord, Balla: Prokuroria të pyesë Bashën

Bylykbashi: Financimi më i madh
i Tahirit, Fino: U ktheve nga Rusia
Shtyhet votimi i rezolutës për Komisionin Zgjedhor

Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve është
shigjetuar nga sul-

met politike, duke e aku-
zuar për mosveprimin e tij
për të hetuar kontratat e
lobimit të Partisë Demokra-
tike. Për Taulant Ballën,
KQZ dështoi të verifikojë
kontratat e PD-së, dhe i vet-
mi organ që mund të hetojë
është prokuroria. "Ka dy-
shime se 'çadra' e PD-së u fi-
nancua për tre muaj nga
rusët",-tha Balla. Sipas tij,
KQZ dështoi ndaj prokuror-
ia duhet të pyesë urgjent
Bashën për lobimin rus. "Ko-
misioni Qendror i Zgjedhjeve
ka dështuar të bëjë hetim për
këto financime. Prokuroria
duhet të veprojë menjëherë
me Lulzim Bashën, sepse
është firma e tij, e jo të fshi-
het pas Ristanit. Së shpejti
do të kemi ndryshime ligjore
për transparencën e financi-
meve të partive. Ka dyshime
se edhe 'çadra' tre mujore e
PD u financua nga të njëjtat
burime",-deklaroi z.Balla.
Debat për veprimtarinë e
KQZ-së pati dje edhe në Ko-
misionin e Ligjeve, ku u dis-
kutua rezoluta e Kuvendit
për këtë institucion. PS
kërkon që KQZ të hetojë
kontratat, ndërsa PD dek-
laroi se KQZ duhet të ketë
prioritet trajtimin e shit-
blerjes së votës. Socialisti
Alket Hyseni deklaroi: "KQZ
duhet të thellojë verifikimin
e kontratave të huaja, për sa
kohë nga agjenci të huaja
me funksion verifikimi janë
bërë publike kontrata të reja
të cilat nuk janë hetuar më
parë nga KQZ". Ndërsa
demokrati Oerd Bylykbashi
reagoi duke thënë se "Prior-
iteti numër një i OSBE-ODI-
HR-it është shitblerja e
votës. Ky fenomen duhet
vendosur në krye të
detyrave që ne i vendosim
KQZ. Kompania ruse e naf-
tës Gunvor ka derë të hapur
për qeverinë, pyesni Ramën
dhe Gjiknurin. Nuk ka dek-
larim financiar më të madh
se ai i Habilajve për ish-min-
istrin e Brendshëm", dek-
laroi deputeti i PD-së, Bylyk-
bashi. Por socialisti Bash-

LOBIMI RUS, DEBATI NË
KOMISIONIN E LIGJEVE

ALKET HYSENI: KQZ të verifikojë financimin e
kundërligjshëm të partive. KQZ të thellojë verifikimin
e financimeve të huaja dhe kontratat që janë bërë
publike nga agjenci të huaja.
OERD BYLYKBASHI: Nuk mund t'i japim KQZ detyra
mbi ligjin
FATMIR MEDIU: Të përfshihen blerja e votës,
intimidimi i votuesve dhe përdorimi i resurseve
shtetërore në fushatën zgjedhore.
OERD BYLYKBASHI: Nuk ka deklarim financiar më
të madh se ai i Habilajve për ish-ministrin e
Brendshëm
BASHKIM FINO: Lëri këto, sa u ktheve nga Rusia...
OERD BYLYKBASHI: Kompania ruse e naftës
Gunvor ka derë të hapur në qeverinë tonë. Pyesni
kryeministrin dhe Gjiknurin.
BLEDI ÇUÇI: Shitblerja e votës është problem
shqiptar që duhet ta adresojmë të gjithë.

Kreu i Prezencës së
OSBE-së në Shqipëri,

Bernd Borchardt theksoi
dje  domosdoshmërinë për
të adresuar çështjen e
blerjes së votës, duke nën-
vizuar nevojën për një re-
formë të plotë dhe në kohë
që të trajtojë rekoman-
dimet e ODIHR-t dhe çësh-
tje të tjera kyçe. "Sikurse u
theksua nga ODIHR-i në
raportin e 2017-s, Komisio-
ni duhet t'i japë përparësi
punës për të adresuar çësh-
tjet e vazhdueshme të
blerjes së votës. Akuzat e
shumta për blerje vote kanë
cenuar besimin e publikut
dhe nevojitet vullnet poli-
tik për t'iu kundërvënë
këtij fenomeni. Ne po u
kushtojmë vëmendje të
veçantë rasteve të shkel-
jeve zgjedhore të denonc-
uara në prokurori. Tri çësh-
tjet që kanë shkuar në
gjykatë deri tani janë një
fillim, por vetëm një fillim",-
deklaroi z. Borchardt.
Lidhur me teknologjitë e
reja të votimit, Borchardt
tha se praktikat më të mira

tregojnë se vendimet për për-
dorimin e teknologjive të
reja nuk duhet të vihen men-
jëherë në zbatim në zgjedhje.
Sa i përket çështjes së votim-
it të shtetasve shqiptarë jas-
htë vendit, Borchardt tha se
sfida është e madhe për të gje-
tur balancën ndërmjet sig-
urimit të të drejtës së votës
për shtetasit që jetojnë jash-
të Shqipërisë dhe garantimit
të paprekshmërisë dhe sig-
urisë së votës. Borchardt
përsëriti gatishmërinë e
Prezencës së OSBE-së për të

mbështetur reformën
zgjedhore, së bashku me
ODIHR-in dhe organizata
të tjera ndërkombëtare. De-
klaratat e tij u bënë gjatë
një takimi të organizuar
nga Prezenca e OSBE-së me
bashkëkryetarët e Komi-
sionit të Posaçëm për Re-
formën Zgjedhore, Bledar
Çuçi dhe Oerd Bylykbashi,
njohën përfaqësuesit e ko-
munitetit ndërkombëtar
me ecurinë e reformës
zgjedhore, si dhe iu përgji-
gjën pyetjeve të tyre.

kim Fino ironizoi: "Lëri këto,
sa u ktheve nga Rusia...". Re-
zoluta për detyrat e KQZ-së
nuk u miratua pasi PS dhe PD
u angazhuan të gjejnë një

variant konsensual. Dy ditë
më parë Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve publikoi raport-
in financiar të Partisë
Demokratike për vitin 2017,

ku detajohen në zëra të
ardhurat dhe shpenzimet e
forcës kryesore në opozitë
për aktivitet normale dhe
ato elektoral.

Salianji, në PD vendos
baza, jo inatet personale

EDMOND SPAHO
Kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Edmond
Spaho, akuzoi dje ministrin e Financave, Arben
Ahmetaj, lidhur me raportin e FMN-së. Ai shprehet
se korrupsioni në ndërtimin e tre inceneratorëve
është vetëm hapi i parë i skemës mafioze. Ndërtimi
i 3 inceneratorëve është skema mafioze për t'i
dhënë 178 milionë euro një personi të vetëm, të
lidhur me Arben Ahmetajn",-tha Spaho.



Deputeti demokrat Ervin Salianji shprehu dje bind
jen se përçarja e PD-së ka ardhur për shkak të in-

teresave personale të anëtarëve të saj. Deputeti demokrat
nënvizoi se Lulzim Basha është kryetar i partisë i
zgjedhur nga shumica e votave dhe se të gjithë duhet të
ndjekin vendimet e tij. "Ai është votuar nga thuajse 60
000-70 000 demokratë. Vendimmarrjen për kryetarin e
partisë e bën anëtarësia. Se-
cili nga ne, që jemi në pozi-
cione drejtuese apo ata që
kanë qenë në pozicione drej-
tuese, mund të kemi pëlqye-
shmeri personale, inate per-
sonale, tha Salianji për Ora
News. Strukturat partiake e
politike në përgjithësi funk-
sionojnë që kur vendos baza,
masa e madhe e anëtarësisë
të ndjekë kryetarin e partisë.
Nuk kam parë ndonjë orga-
nizatë, ku brenda organiza-
tës një pjesë kërkojnë të rrëzojnë publikisht drejtues-
in e organizatës që të vijnë vetë.  Çështjet personale
janë një gjë dhe çështjet e të mirës në tërësi janë një gjë
tjetër. Në mendimin tim personal janë pakënaqësi per-
sonale, tha ai.  Mendoj, mendoja dhe do mendoj prap se
kushdo që ka qenë  në pozicion drejtues në kohën kur
Partia Demokratike ka qeverisur, duhet të jetë më i
përulur dhe duhet t'iu kthejë qindra-mijëra
demokratëve atë që kanë marrë nga kontributi i tyre."

"Komisioni të trajtojë shitblerjen e votës"

"Zgjedhorja", Borchard: Nga
blerja e votës u cenua besimi

Valentina Madani

AKUZAT
"Akuzat e shumta për blerje
vote kanë cenuar besimin e
publikut dhe nevojitet vullnet
politik për t'iu kundërvënë
këtij fenomeni. Ne po u
kushtojmë vëmendje të
veçantë rasteve të shkeljeve
zgjedhore të denoncuara në
prokurori. Tri çështjet që
kanë shkuar në gjykatë deri
tani janë një fillim, por vetëm
një fillim",-tha z.Borchardt.

Komisioni Qendror
i Zgjedhjeve

Komisioni i Ligjeve

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

“   “Pemtore+Truall+Ndertese me sip totale 620m2, nga e cila 200 m2eshte truall dhe 90 m2 eshte
ndertese , me Numer pasurie 430/17, e ndodhur ne Zonen Kadasrale 1100, e rregjistruar ne rregjistrin
hipotekore volumi 6, faqe 227,me adrese ne Fshatin Barbullush Shkoder
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren
1,568,000 ( njemilione e peseqind e gjashtedhjeteetete mije  )    Lekë .

Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  26.03.2018  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051,
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"Kanë dijeni për poseduesit e kokainës", ministri: Basha dhe Berisha të paraqesin provat

Basha i përgjigjet Xhafajt: Gjurmo
Olsi Ramën dhe Agron Xhafën

"Akti i dënueshëm, po vendos prokurorinë nën tutelë"

Ministri i Brendshëm
Fatmir Xhafaj i kër-
koi dje drejtuesit

të Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, Besim Hajdarmataj,
të thërrasë kreun e PD-së
Basha dhe ish-kryeminis-
trin Berisha, si persona që
kanë dijeni lidhur me pose-
duesit e ngarkesës prej 613
kg kokainë në Durrës. Min-
istri i drejtohet z.Hajdar-
mataj përmes një letre në të
cilën i shkruan: "Dy de-
putetët duhen thirrur pasi
kanë bërë deklarata publike
se kanë dijeni se kush e zh-
villon trafikun e drogës në
vend dhe veçanërisht për
faktet që kanë të bëjnë me
poseduesit dhe përfituesit e
sasisë prej 613 kg kokainë".
Në shkresën e drejtuar
Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, ministri Xhafaj thek-
son se "nga këto deklarime
publike bie veçanërisht në
sy fakti se nga z.Sali Berisha
dhe z.Basha pretendohet
qartë që ata kanë dijeni për
fakte konkrete lidhur me
klanet e trafikut të drogës
në Shqipëri. Po sipas këtyre
deklarimeve publike, rezul-
ton se të dy këta persona
kanë veçanërisht dijeni mbi
poseduesit dhe përfituesit e
sasisë prej 613 kilogramë ko-
kainë të sekuestruar së
fundmi në Portin e Dur-
rësit". "Çmoj se ka interes të
ligjshëm publik dhe posaçër-
isht për hetimin që është
duke u kryer që, nga ana e
institucionit që ju drejtoni,
të thirren këta persona dhe
të deklarojnë përpara
Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, në zbatim të dispozi-
tave të Kodit të Procedurës
Penale, faktet për të cilat
kanë dijeni dhe provat, që
ata zotërojnë për klanet
kriminale të trafikut të
drogës, përfshi edhe rastin
e fundit të sekuestrimit të
613 kilogramë kokainë",-
thuhet në letër. Ministri i
Brendshëm nënvizon se ësh-
të detyrim kushtetues i Ber-
ishës dhe Bashës t'i paraqes-
in Prokurorisë së Krimeve të
Rënda faktet dhe provat që
disponojnë. Kreu i PD-së Lul-
zim Basha i dha përgjigje
ministrit të Brendshëm,
Fatmir Xhafaj pas letrës së
këtij të fundit për Prokuror-
inë e Krimeve të Rënda, që
të marrë dëshminë e tij dhe
të ish-kryeministrit Sali Ber-
isha. Kreu i PD-së u pyet nëse

do të ishte në gjendje të sh-
konte në prokurori, ai u
përgjigj që ministri Xhafaj
po përpiqte ta vendoste
prokurorinë nën pushtetin
e tij, dhe që mjaftonte të gjur-
mohej Olsi Rama dhe Agron

Xhafa për të vërtetën e
drogës së Maminasit. 'Kjo
deklaratë, letër është një akt
i dënueshëm i Fatmir Xhafa-
jt, është vendosja de jure e
prokurorisë nën tutelën e
qeverisë. Informacioni më i

sigurtë është prokuroria. Të
hetojë dhe gjenden gjurmët
e kokainës. Informacioni i
dukshëm që mund të jap unë
është që prokuroria të gjur-
mojë Olsi dhe Edi Ramën',-
tha Basha.

Valentina Madani

"Rama riktheu në punë kushërirën e Bares"

Ambasadori Lu i shkon në zyrë
Berishës, ja për çfarë biseduan

Ambasadori i Shteteve
të Bashkuara të

Amerikës Donald Lu
takoi dje ish-kryeminis-
trin Sali Berisha. Lajmi u
konfirmua nga zyra e
Berishës, ku thuhet se
ish-kryeministri priti në
një takim në zyrën e tij
ambasadorin amerikan,
zotin Donald Lu. Nuk ka
shumë të dhëna për temën
e diskutimeve, por bëhet
e ditur se janë prekur një
spektër i gjerë çështjesh
me interes të dyanshëm
dhe se diskutimet ishin të
hapura. "Diskutimet ishin
të hapura!", thuhet në
njoftim. Po dje ish-kryemi-
nistri Sali Berisha publikoi
dje denoncimin e një qyteta-
ri dixhital sipas të cilit në
krye te Spitalit të Vlorës
kryeministri Rama, rik-
theu si drejtore Bruna
Mersinin. Sipas denoncim-
it, "e proceduar nga kon-
trolli i shtetit pa dëshmi
penaliteti sot u rikthye në
krye të spitalit nga
krimineli Aldo Bare të cil-
in e ka djalë teze". "Për Ed-

LULZIM BASHA
'Kjo deklaratë, letër është një akt i dënueshëm i
Xhafajt, është vendosja de jure e prokurorisë nën
tutelën e qeverisë. Informacioni më i sigurtë është
prokuroria. Të hetojë dhe gjenden gjurmët e
kokainës. Informacioni i dukshëm që mund të jap
unë është që prokuroria të gjurmojë Olsi dhe Edi
Ramën',-tha z.Basha.





Raporti i FMN, Basha:
Kambanë alarmi, Ahmetaj:

Lexoni si analfabetë
Kreu i PD-së, Lulzim Basha e cilësoi raportin e FMN-

së një kambanë alarmi për ekonominë shqiptare.
Sipas tij, FMN-ja ngriti shqetësimin e borxhit publik,
që sipas Bashës shkon deri në 82% të PBB, pra në nivele
alarmante, siç tha ai. Po ashtu Basha theksoi se Rama
ishte marrë peng nga PPP-të, nuk janë gjë tjetër veçse
forma të pastrimit të parave. Por ministri i Financave,
Arben Ahmetaj u kundërpërgjigj: "Raporti i FMN ësh-
të shumë serioz për një qenie kaq jo-serioze sa c'është
opozita sot. Po që kryetari i opozitës ta lexojë publik-
isht raportin e FMN-së, si një analfabet që nuk ndjek
dot as fillin e abetares, kjo shkon përtej Lulzimit si
simbol paaftësie individuale e budallallëku politik dhe
rëndon qenësisht vetë institucionin e opozitës! Dhe ky
është tanimë një problem i madh shoqëror, jo thjesht
një boshllëk i madh politik në shoqëri".

FATMIR XHAFAJ
"Dy deputetët
duhen thirrur pasi
kanë bërë deklarata
publike se kanë
dijeni se kush e
zhvillon trafikun e
drogës në vend
dhe veçanërisht
për faktet që kanë
të bëjnë me
poseduesit dhe
përfituesit e
sasisë prej 613 kg
kokainë",-tha
z.Xhafaj. Sipas tij
Basha dhe
Berisha e kanë
detyrim
kushtetues që të
paraqesin provat.

vinin korrupsioni është mer-
itë! E largojnë nga detyra për
korrupsion, e rikthejnë po
aty me ryshfet!", shprehet
z.Berisha. "Po ju vë në dijeni
dhe dua që këtë fakt ta bëni
publik në parlamentin sh-
qiptar dhe në të gjitha insti-
tucionet. Në krye të spitalit
të Vlorës kryeministri Rama,
riktheu si drejtore Bruna
Mersinin. Bruna Mersini u
pushua në maj të 2017 nga
vetë Rama si person me pre-
cedent penal, dënuar nga
gjykata shqiptare. Ajo u ren-
dit e treta në listën e pub-
likuar nga Rama si personi
më i korruptuar nga dëgjesat

e bëra me popullin. E pro-
ceduar nga kontrolli i sh-
tetit pa dëshmi penaliteti
sot u rikthye në krye të spi-
talit nga krimineli Aldo
Bare, të cilin e ka djalë teze-
je. Vetëm nga presioni i
kriminelit Aldo Bare ajo u
rikthye përsëri në krye të
spitalit në konkurse të tipit
Rama, ku konkursi u bë
vetëm me Bruna Mersinin.
Ju lutem, denoncojeni këtë
fakt të paprecedent në ad-
ministratën shqiptare. Ju
lutem, verifikoheni problem-
in për vërtetësinë e anke-
save të mia",-thuhet në me-
sazhin e qytetarit dixhital.

Kreu i PD-së,
Lulzim Basha

Ministri i Brendshëm
Fatmir Xhafaj

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës
Donald Lu dhe ish-kryeministrin Sali Berisha

NJOFTIM

Studio Përmbarimore Zyber SHEHU zhvillon ankandin e  II(Dytë) për
pasurinë:

a. Pasuria Nr.2/32+1-8/1, vol 6, faqe 183, Z.K.8514, e apartament, me
sipërfaqe totale 70,13m2, e ndodhur në Durres, çmimi 27.490,4
Euro.

Ankandi zhvillohet ne date 26.03.2018  në ambientet e Studios Përmbarimore
Zyber SHEHU me adresë: Pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Lushnjë,
Cel.0682089339, osë adresën e-mail:shehuzyber@yahoo.com
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NR. EMER ATESI MBIEMER
1 ADIF NAZMI HATIA
2 ADRIAN FESTIM BANA
3 AFRIM RRAPI YZBASHI
4 AGIM QANI YZEIRAJ
5 AGIM RRAPUSH COBO
6 AGIM RAKO KONDAKCIU
7 AGIM REFAT GREMAJ
8 AGIM MALO TAFA
9 AGIM PALI KOCI
10 AGIM TRIFON BOZI
11 AGRON AQIF KUMANAKU
12 AGRON BARJAM SALAJ
13 AGRON BARJAM SALAJ
14 AGRON RIZA CELA
15 AGRON LLAMBRI BANI
16 AGRON TOMA BUFI
17 AGRON LIO BAZJA
18 AGUR HYSNI SHIMA
19 AGUR SHEME SEITAJ
20 AGUR SHAHIN KARAFILI
21 AIDA KUJTIM HYKA
22 ALB METAL  KONSTRUKSION SHPK
23 ALBERT LLAQI RAMA
24 ALBERT SALO BARO
25 ALEKSA XHELAL MITRUSHI
26 ALEKSANDER ARSHI RAMAJ
27 ALFRED RUSTEM FEJZULLA
28 ALFRED KOZMA KORRETA
29 ALI BARJAM GROPA
30 ALI QAZIM SENKA
31 ALI QANI KAPO
32 ALI VLLAZNIM VRENOZI
33 ALI DURO MUSKAJ
34 ALQI THO,MA TUPA
35 ALTIN QEMAL GREMI
36 ALTIN SHEFIT TROKA
37 AMARILDO AGIM ZEQAJ
38 ANDON HARILLA BUDO
39 ANDON LLAZAR HORGJI
40 ANDREA THOMA NITO
41 ANESTI NAUN QIRJO
42 ARANIT RRAPO SHAHAJ
43 ARBEN TRIFON GJEKA
44 ARBEN SOTIR CANI
45 ARBEN SHFQET RESULI
46 ARBEN DHIMITER KARROQE
47 ARBEN ISLAM SHAHU
48 ARBEN LILI SEMINI
49 ARDIAN HAREDIN ALUSHAJ
50 ARDJAN JAUP YMERAJ
51 ARDJAN NEBI VRENOZI
52 ARDJANA RAMIS MERNICA
53 ARIAN BAZO SUBASHAJ
54 ARIAN BAZO SUBASHAJ
55 ARISTE THEMI DHAMO
56 ARJAN PELLUMB GREKU
57 ARJAN DINO KODHELAJ
58 ARJAN RAMIS LIKAJ
59 ARJAN PERIK BITA
60 ARQILE UANI NANI
61 ARQILE KOLI MIHALI
62 ARQILE KOLI DHESKALI
63 ARSHIN SHERIF BUZFI
64 ARTAN SHYQYRIELMAZAJ
65 ARTAN DERGUT HEMA
66 ARTAN AGUR LLAKA
67 ARTUR TETEM ALIAJ
68 ARTUR MUSTAFASENKA
69 ARTUR FERRIK BANA
70 ARTUR QEMAL DELIJA
71 ASAN JASHAR ASLLANAJ
72 ASTRIT SHYQYRIOSMENI
73 ASTRIT HAIR HYSENAJ
74 AURON PETI GJIKA
75 AVDYL TOFIK PANAHORI
76 BABCE QEMAL LICAJ
77 BAJAME ALIM SHUSHA
78 BANUSH ARSHI HOXHAJ
79 BARDHI MYSTEHAK HOXHA
80 BARDHUL MUSTAFASUFKA
81 BARDHYL RIZA CELAJ
82 BARJAM YZEIR SINANI
83 BARJAM RAMADAN HAZIZAJ
84 BARJAM NURI FERKO
85 BARJAM SADRI BRESHNICA
86 BASHKIM ALI XHEVAT ZOTAJ
87 BASHKIM NOVRUZ CAKALLOZI
88 BASHKIM HAZBI SULAJ
89 BASTRIT SULO DRIZA
90 BEHAR FILE DALIPAJ
91 BEHAR AQIF BEQIRI

92 BEHARE HALIL BUZI
93 BENSIK KRISTAQ GJINO
94 BESNIK ISMAIL KANANI
95 BESNIK BASHKIM DULLA
96 BESNIK NEBI TAFILAJ
97 BEXHET SHYQYRIPLEPI
98 BILBIL REFIT AVDIAJ
99 BLERTA NAZMI EREQI
100 BLERTA BESHIR VEIZAJ
101 BUJAR NEBI SALIAJ
102 BUJAR ASAN MUSKAJ
103 BUJAR NURI KARARAJ
104 BUJAR QERIM BRAKAJ
105 BUJAR RAMIS YZEIRAJ
106 BUJAR RAMIS YZEIRAJ
107 BUKURI SHABAN CABRA
108 COBAN HEKURAN MECANAJ
109 DASHNOR TAFIL TROKA
110 DEMIR MUAHMET KASAJ
111 DEMIR TAFIL QAFOKU
112 DEVOLL ALI DOLLANI
113 DONIKA MUSA HASAJ
114 DRITAN IDAET TOSKA
115 DRIZA SHPK
116 DRIZA SHPK
117 DRIZA SHPK
118 DURE QAZIM SULAJ
119 DURIM KODHEL BREGU
120 DURIM RIZA BACJA
121 EDLIRI BRAHUSH KALAJ
122 EDMOND ANDREA GJATA
123 ELMAS SELMAN HAZIZAJ
124 ELTION LIPI CUKO
125 ELTION LIPI CUKO
126 ELTON PETRO GJIKA
127 ENBI HYSEN NUREDINAJ
128 ENGJELL OSMEN MUCAJ
129 ENVER ISMAIL PLEPI
130 ENVER JASHAR GJELI
131 ERJON BEQIR ALUSHAJ
132 ERJONA BESIM SHALA
133 ERVIS KOZMA HILA
134 FADIL KADRI TOSKA
135 FASLLI NAMIK TAFAJ
136 FATJON FAIK AVDIAJ
137 FATJON FAIK AVDIAJ
138 FATMIR SOTIR TUSHE
139 FATMIR RAMIS AHMETAJ
140 FATMIR SELMAN NURKA
141 FATMIR HYSEN HODAJ
142 FATMIR ASIM ALILI
143 FATMIR NEXHIP CEPELE
144 FATOS QERIM GREMI
145 FATOS VEIS LAMAJ
146 FATOS SELAUDIN NAKA
147 FATOS SELAUDIN NAKA
148 FATOS ZINI MEHMETAJ
149 FEIM ISMAIL BRAHUSHAJ
150 FEJZI DRITAN EDUART

ALI XHEVAT HYSENAJ
151 FEJZO BAFTJAR YZEIRAJ
152 FELLEZA SKENDER ELMAZI
153 FERDINAND VENDIM TAULLA
154 FERDINANT QERIM CEPELE
155 FERJAT SABRI LICAJ
156 FESTIM IDRIS MUKAJ
157 FESTIM QERIM TOSKA
158 FETAH HAIR ALUSHAJ
159 FETI AGUR MUSKAJ
160 FIDAI SIET HAXHIAJ
161 FIQIRI FATMIR DERVISHI
162 FITIM NAZIF SUFKA
163 FLAMUR RESHAT DAKAJ
164 FLAMUR HYSEN KOCI
165 FLAMUR ISA VEIZI
166 FLAMUR BILAL XHAFA
167 FLORENC MYFTAR RAMA
168 FLORIJE LUTFI MERKO
169 FLORIMOND ILMI ALLIAJ
170 FLORJAN VASILLAQ DORE
171 FLUTURA DALIP ALIAJ
172 FUAT QAMIL COBO
173 FUAT HARIZ BIDA
174 GENCI HYSEN MUSKAJ
175 GENTIAN LILI KOLA
176 GENTIAN BARJAM MANXHARAJ
177 GENTIAN TEME LICAJ
178 GENTIAN MUSTAFAGREMI
179 GENTJAN GJYSHO SHABANAJ
180 GEZIM YMER BUZI
181 GEZIM MEMET LICAJ
182 GEZIM MALO DALIPAJ

183 GEZIM ZYBER MYRTELI
184 GEZIM RAMADAN BUZI
185 GJINOVEFA BILAL DALIPAJ
186 GJYSHO AZIZ MUSKAJ
187 GRAMOS TOFIK LIKAJ
188 GRAMOS BILAL XHAFA
189 GURI ALI XHEVAT AHMETAJ
190 HAJRULLA NAZIF SALIAJ
191 HAKI SULO AGALLIU
192 HAMET AZIS MECAJ
193 HAMZA BEHAR CEPELE
194 HASAN YZEDIN QAFOKU
195 HATEM SEFER CEPELE
196 HAZBI SHYQO FILAJ
197 HEKURAN FAIK HOXHA
198 HEKURAN QERIM HOXHAJ
199 HILLI KOLI PRIFTI
200 HYQMET SULO DRIZA
201 HYSEN JORGO CJAPI
202 HYSEN SULO COBAJ
203 HYSENJ JANCE MUSARAJ
204 HYSNI QAMIL CEPELE
205 ILIR VASIL MORA
206 ILIR BILBIL SENKA
207 ILIR QERIM HOXHAJ
208 ILIRJAN HAKI TENAJ
209 ILIRJAN FERMAN SHAHAJ
210 ILIRJAN FERMAN SHAHAJ
211 IRAKLI PILO KOSTA
212 ISA LIKO GREMBI
213 ISMAIL HAREDINBENGAJ
214 ISMET FAIK ZOGA
215 ISUF SALI ZYKA
216 ISUF LUTFI KAPLLANAJ
217 ISUF TEFIK KANANI
218 ISUF MILAZIM TERBUNJA
219 IZET MUHAMET BEKTASH XHAFAJ
220 JANAQ TOLI SHOLLO
221 JANI MITI PIPA
222 JANI TODI COMO
223 JANI FETI TAHIRAJ
224 JASHAR XHAFER BALLAJ
225 JASHAR NEKI QALLIU
226 JETNOR AVDI SALIAJ
227 JETNOR JONUS SHEHAJ
228 JONUS HODO CELAJ
229 JONUS MYSLYM SENKA
230 KADRI ALUSH ALUSHAJ
231 KASTRIOT ESAT MYRTO
232 KASTRIOT VELEDIN BREGASI
233 KLEMEND REFAT TROKA
234 KONXHE RIZA METUSHI
235 KOZMA SOTIR DAVIDHI
236 KOZMA THOMA GJIKA
237 KRENAR VELEDIN LULAJ
238 KRENAR VELEDIN LULAJ
239 KRISTO SHAQIR VELIU
240 KUJTIM ADEM PUKA
241 KUJTIM HYSEN VRAPI
242 LANI REXHEP FASKO
243 LANI,MARIE MONCI NASI MITA
244 LAVDIMIR HEKURAN METANI
245 LAVDIMIR LUTFI GEGA
246 LAVDIMIR NUREDINGREMI
247 LAZE RAKIP HOXHA
248 LEDION KUDRET HOXHA
249 LEFTER SINAN DHANA
250 LEFTER LIKO LICO
251 LEFTER NOVRUS PLAKA
252 LEONAZMI GJATA
253 LEONARD ZYBER LULAJ
254 LEONIDHA BESHIR BICAKU
255 LEONIDHA TELI NASAJ
256 LILJANA KITO MERTIKA
257 LIMONETA ADEM VRENOZI
258 LINDITA MARTIN ARISTIR COBO
259 LIRIM RAMIS KAJA
260 LIRIM BRAHUSH KALAJ
261 LLANE GANI QERIMAJ
262 LLAZAR JORGJI LASKA
263 LLAZAR SPIRO GJERMAZ
264 LLAZI KRISTAQ DANO
265 LLAZI TODI KARROQJA
266 LONI VASIL GJIKA
267 LUAN HAJDAR SELAMI
268 LUAN RAMIS GODOLESHI
269 LUAN KARAFIL MEMAJ
270 LUAN VEIS TOTAJ
271 LUFTAR RIZA ARAPAJ
272 LUFTAR MYSTO SKENDERAJ
273 LUFTAR MUSTAFABUZI
274 LUFTAR IMER BREGU

275 LULEZIM COBO LILO
276 LUTFI RAMADAN PRELEZI
277 MAKSUT AHMET LICAJ
278 MANDI GEZIM GLLAVA
279 MARIGLEN IBRAHIM RUKO
280 MARIGLEN FESTIM MYRTAJ
281 MARJANA NAZIF KARALLIU
282 MARKO TODI CALA
283 MECAN RUSHIT LAMAJ
284 MECAN RUSHIT LAMAJ
285 MEHMET RIZA DAUTI
286 MELEQ BEQIR ZYKA
287 MIMOZA MITI LAKO
288 MIRELA ISMAI; SPAHIA
289 MIRELA ISMAI; SPAHIA
290 MIRJAN REXHEP GERGALI
291 MIRKA QANI CUPI
292 MITAT SHYQYRIZORBAJ
293 MITAT HYSEN BICAKU
294 MYQEREM RAMADAN ABEDINAJ
295 MYRTEZA HAXHI TAFA
296 MYSERET XHEMAL HOXHA
297 MYZAFER TAHIR HAZIZAJ
298 MYZAFER MEHMET HYSEN HYSENAJ
299 NAMIK OSMAN ZACE
300 NAMIK MUHARREM HODAJ
301 NEBI PETRIT JAUPAJ
302 NEIM SEFER BRAHIMLLARI
303 NIKO THOMA PAPA
304 NIKO BEQIR BREGASI
305 NIKOLLA ZOI PRIFTI
306 NOVRUS MONO HOXHA
307 NOVRUS IDRIS SEITAJ
308 NUREDIN BARJAM CJAPI
309 NUREDIN IZET XHAFAJ
310 ODISE KARAFIL LLANAJ
311 OLTI AHMET BUZI
312 PAJTIM SHEFKI CELA
313 PAJTIM ISA CALA
314 PAJTIM ASLLAN BRAHIMI
315 PANDELI MITI GJONE
316 PANDELI MUCO KOCIAJ
317 PANDELI MUCO KOCIAJ
318 PELIVAN HAMET BUFI
319 PELLUMB TAIP KOROVESHAJ
320 PELLUMB MYFTAR ZEQAJ
321 PELLUMB QANI BREGU
322 PELLUMB BEKTASHHOXHA

323 PELLUMB REFAT TOSKA
324 PELLUMB QEMAL ALLIAJ
325 PELLUMB ELIDON ARIF MERDANAJ
326 PERLAT ALUSH XHELILAJ
327 PERPARIM DEMIR DUSHKU
328 PERPARIM TETEM MECAJ
329 PETRIT JEMIN BUBEQI
330 PETRIT FASLLI CJAPI
331 PETRIT QEMAL GREMBI
332 PETRO HALIT CELAS
333 PIRO RRAPI CALA
334 PLLUMB XHEMAL GREMBI
335 PRENDE LILI MICI
336 QANI RIZA XEBA
337 QANI MYSTEHAK MYRTAJ
338 QATIP FERRIK HASAJ
339 QAZIM MALO YZEIRAJ
340 QEMAL RAMADAN DEMO
341 QERIM RAKIP TAFA
342 RAKO ZABIK MILE
343 RAMADAN BEQIR KUCI
344 RAMADAN QEMAL BRAKAJ
345 RASIM SADREMAN NUREDINI
346 REFAT NUREDIN BRAHUSHAJ
347 REFAT DALIP MANXHARAJ
348 REFIT MICO KALLAJI
349 REMZI ELMAS SULO
350 REMZI ELMAS SULO
351 REXHEP IBRAHIM GURGURI
352 RIZA HALIM TOSKA
353 RIZA ISMAIL DREKA
354 ROLAND MALIQ VENGO
355 ROLAND NOVRUS SOJATI
356 RRAPI RAMADAN TABAKU
357 RRONJE DULE BREGU
358 RUKIE BAKI BRESHNICA
359 RUSTEM SELIM KAMBERAJ
360 RYSETM JEMIN CJAPI
361 SADIK QANI BAKAJ
362 SAFET RAKIP HOXHAJ
363 SAMI KOVAC METO
364 SEFEDIN RIZA HOXHA
365 SEFEDIN QAZIM SPAHIU
366 SELAM BILBIL MANXHARAJ
367 SERJAN SELATIN HAXHIU
368 SERJAN NOVRUS ZYKA
369 SHABAN XHEMAL KAJUSHA
370 SHABAN UK BRAHIMI

371 SHABAN VIKTOR SADUSH TOSKAJ
372 SHAHIN SELFO KODHELAJ
373 SHKELQIM SHABAN HOXHA
374 SHKELQIM SHABAN HOXHA
375 SHPETIM PAJO ALIU
376 SHPETIM FLAMUR MUHAMETAJ
377 SHYQYRI GANI GREMBI
378 SHYQYRI JONUS BANA
379 SKENDER FERIK HYSENJ
380 SKENDER QANI BREGASI
381 SOKOL HYQMET ADEMI
382 SPIRO HALIT DURAJ
383 SULO ISUF SULAJ
384 SYRI FERIT METUSHI
385 TAJAR PETRIT JAUPAJ
386 THEMI KOLI PRIFTI
387 THEODHORAQ DANE BOSHUKA
388 TODI LEKSI MILE
389 TOMORR SHABAN GREMI
390 VANGJEL NUREDIN SINA
391 VASIL LLAZAR MANUSHI
392 VASIL RAPI KONDAKCIU
393 VASILIKA SYBI ABEDINAJ
394 VASILLAQ NGJELI GOGA
395 VASILLAQ HIQMET GREMI
396 VEIS SHABAN SHABANAJ
397 VELI MERSIN RAKIPI
398 VENDIM NEZET COBAJ
399 VERE GJYSHO AJDINAJ
400 VERE GJYSHO AJDINAJ
401 VIKTOR HEKURAN KOTHERE
402 VIRON PETRAQ PETO
403 VLADIMIR SEFER DEMCE
404 VULLNET YLLI HOXHA
405 XHEMAL HAXHI HALLA
406 XHEMAL FERIK SULAJ
407 XHEVAHIR ASLLAN RUKO
408 XHEVAIR SINAN ZYKAJ
409 XHEVAT FERRIK BANA
410 XHEVAT HEKURAN LLANAJ
411 XHEVDET ISLAM BRAHIMLLARI
412 XHEZMI SEIT SENKA
413 XHULIANO SABRI CAUSHI
414 XINXIFE HATEM GREMI
415 YLLIKADRI TOSKA
416 YZEDIN BAKI SHAMETAJ
417 ZENEL ZANE MALAJ
418 ZOTO RAMO YMERAJ

ALUIZNI publikon
listën me 418 perso
na që kanë ndërtu-

ar pa leje dhe pasi u është
miratuar leja e legalizimit.
Përfituesit janë në qarkun
e Fierit. Procedurat për
marrjen e tapisë do të
ndiqen nga ALUIZNI, i cili
dorëzon dosjen e plotë në
Hipotekë. Pas regjistrimit
të lejes së legalizimit, pr-
onari pajiset me certifikatë
pronësie,  për të cilën du-

Legalizimet, përfituesit të paraqiten për të tërhequr lejen

ALUIZNI: 418 personat që
kanë gati lejen e legalizimit
Lista me pronarët në qarkun e Fierit

Ornela Manjani

het të shkojë në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive për
ta tërhequr. Pas ndryshi-
meve të fundit ligjore
qytetari do të marrë një ko-
pje të lejes së legalizimit
për të vërtetuar mbarimin
e procesin të legalizimit,
por gjithë procedura vi-
juese për regjistrimin në

Zyrën e Regjistrimit të Pa-
surive të Paluajtshme do të
bëhet nga Agjencia.
Ndërkohë që sipërfaqja e
parcelës, për të cilën mira-
tohet kalimi i së drejtës së
pronësisë, nuk mund të
jetë më e madhe se trefishi
i sipërfaqes së bazës së
ndërtimit dhe për ndër-

timet pa leje me funksion
banimi jo më shumë se 500
m². Sipërfaqet mbi masat e
përcaktuara në këtë pikë, të
cilat,  për shkak të për-
masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim, i shit-
en poseduesit të ndërtimit
pa leje sipas vlerës së

pronës, të miratuar me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave, vetëm nëse ka shpre-
hur më parë vullnetin,
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Ndërsa në rastin
kur ndërtimi pa leje dis-
ponohet nga më shumë se
një person fizik ose juridik,
regjistrimi i pjesëve

takuese mbi pasuritë (par-
celë dhe objekt) kryhet: në
pjesë të pandara, ideale, si-
pas numrit të subjekteve;
në pjesë takuese të ndara,
sipas marrëveshjes së nën-
shkruar ndërmjet subjek-
teve lirisht dhe të depozitu-
ar brenda afatit të vetëdek-
larimit. Subjektet mund të
përcaktojnë përveç pjesës
takuese edhe pjesët fizike
respektive, nëse ndërmjet
tyre përputhet vullneti.

LISTA E PERSONAVE QE KANE LJET E LEGALIZIMIT GATI NE QARKUN FIER

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Mirëmbajtja vjetore e sistemit
Cisco Web Content”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4,671,000 Lekë”.

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

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Mirëmbajtja vjetore e sistemit
Cisco Web Content “

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 11 Prill  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Subvencioni i qeverisë, 626 milionë lekë për serra

Ja si do shpërndahen
fondet e bujqësisë

Prioritet ullinjtë, lajthitë dhe shegët

Shteti shqiptar do të
shpërndajë 2.56 mil
iardë lekë në grante

për të mbështetur bujqës-
inë dhe zhvillimin rural.
Skema e re përfshin mundë-
si financimi që nga mbjell-
jet e reja e deri tek inves-
timet në serra, teknikat e
ujitjes, shtimin e kafshëve,
blerjen e makinerive e deri
tek hapja e dyqaneve për të
tregtuar produkte vendi.
Ministria e Bujqësisë ka
përgatitur një "skemë" dhe
fondet për secilën pikë të saj
do të jenë të kufizuara, në
mënyrë që fermerët të di-
versifikojnë produktin dhe
investimet në bazë të nevo-
jave të vendit. Në këtë rast,
aplikimi për një nga skemat
që ka fondin më të madh, i
jep fermerit shansin më të
lartë për të përfituar.
VENDIMI

Sipas vendimit të minis-
trit të Bujqësisë, i cili është
botuar dje në Fletoren Zyr-
tare, pjesa më e madhe nga
fondi i programit do të sh-
kojë për ndërtimin e serrave
diellore për kultivimin e do-
mates, kastravecit dhe
specit. Për këtë zë, qeveria
ka vendosur të financojë
plot 626.4 milionë lekë. Një
vlerë të madhe financimi do
të jepet edhe për krerët e
lindur të matrikulluar në
fermat me mbi 100 dele/dhi
ose mbi 20 lopë. Për këtë zë,
nga programi do të jepen
243.6 milionë lekë. Një pjesë
të madhe të buxhetit e zë,
gjithashtu, ndërtimi i ther-
toreve, si dhe mbështetja
për pikat e grumbullimit
dhe fermerëve që blejnë fi-
danë. Sa i takon kulturave
bujqësore, pjesa më e mad-
he e fondit do të shkojë për
mbjelljen e ullinjve me fi-
danë autoktonë dhe për
mbjelljen e lajthisë dhe
shegës, si dhe vreshtave.
KRITERET

Sipas vendimit mësohet
se aplikuesit duhet të jenë
shtetas shqiptarë ose ko-
mpani me bashkëpronësi,
njëri nga të cilët të jetë sh-
qiptar. Përfitues sipas
masave mbështetëse mund
të jenë fermerë individualë,
grup fermerësh, subjekte
me status fizik, juridik,
SHBB, OMP ose OJF. Ferm-
erët individualë duhet të
jenë të pajisur me NIPT-in e
fermerit. Ndërsa SHBB-të,
OMP-të dhe personat fizikë
dhe juridikë të jenë të paji-
sur me NIPT/NUIS. Duhet

Ornela Manjani

të dorëzohet ekstrakti i regjistrimit
në QKB dhe mbështetja financiare
për masat mbështetëse të jetë sipas
hartës bujqësore dhe përcaktimeve në

këtë udhëzim. Gazeta Shqiptare pub-
likon të plotë shpenzimet e detajua-
ra me fondin e planifikuar, së bash-
ku me pikën përkatëse të skemës.

SKEMA
Ministria e Bujqësisë ka përgatitur një "skemë" dhe fondet për
secilën pikë të saj do të jenë të kufizuara, në mënyrë që fermerët të
diversifikojnë produktin dhe investimet në bazë të nevojave të vendit.
Në këtë rast, aplikimi për një nga skemat që ka fondin më të madh, i
jep fermerit shansin më të lartë për të përfituar.
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Avokati Ardian Visha: Burimi i pasurisë është motra e tij, Drita Lulo

Nis vetingu i gjyqtarëve, KPK:
Fatos Lulo nuk justifikon pasurinë
"Anëtari i Gjykatës Kushtetuese ka përfituar 200 mijë USD"

SHKURT

Vrasja e efektivit në
Lazarat, gjykata lë në
burg përjetë Arbjon

Alikon
dhe Bajram Bocin

Gjykata e Krimeve të
rënda ka zhvilluar ditën e
djeshme seancën gjyqë-
sore ndaj grupit të Laz-
aratit, të cilët akuzohen
për vrasjen e efektivit Ibra-
him Basha në qershor të
vitit 2015. Krimet e Rënda
dënuan me burgim të për-
jetshëm Arbjon Alikon
dhe Bajram Bocin.
Ndërkohë Alban Aliko,
vëllai i Arbjon Alikos, ësh-
të dënuar me 20 vite burg.
Ndërsa Elvis Boci u dënua
me 35 vite burg. Ndërko-
hë, me 18 vite burg është
dënuar Elson Kasma, me
15 vite burg janë dënuar
Dervish Gaba, Ruhan Hija
dhe Iljaz Xhaferaj; me 13
vite burg Klodian Selimi,
10 vite burg Xhulio Malo
dhe Oltion Proko i dënuar
me 10 vite. I pandehuri
Arbjon Aliko dyshohej si
organizator i grupit të zjar-
rit në Lazarat, kur mbeti i
vrarë efektivi i RENEA-s,
Ibrahim Basha. Ai dhe vël-
lai i tij Alban Aliko u ar-
restuan nga policia më 27
qershor 2015, disa ditë pas
vrasjes së efektivit Basha.

Qëlluan me armë zjarri
mbi policinë, 2 në

kërkim
FIER FIER FIER FIER FIER - Dy persona nga

Fieri janë shpallur në
kërkim, pasi kanë qëlluar
në drejtim të policisë. Më-
sohet se ngjarja ka
ndodhur dy ditë më parë
në fshatin Baltëz të këtij
rrethi. Rreth orës 17:45 të
së martës, policia është
njoftuar se në fshatin Bal-
tëz, në afërsi të varrezave,
ka të shtëna me armë zjar-
ri. Menjëherë në vendng-
jarje kanë shkuar unifor-
mat blu, të cilët konstatu-
an se dy shtetas ishin
duke bërë qitje me armë
zjarri. Punonjësit e poli-
cisë janë vënë në ndjekje,
por dy agresorët kanë qël-
luar në drejtim të tyre dhe
kanë arritur të largohen.
Në vendngjarje u sekues-
truan 4 gëzhoja plumbash
në cilësinë e provës mate-
riale. Nga hetimet e kry-
era dhe nga informacio-
net e marra në rrugë op-
erative u bë e mundur
identifikimi dhe shpallja
në kërkim e dy autorëve
të dyshuar. Bëhet fjalë
për shtetasit me inicialet
H.M. dhe K.M., të cilët
janë shpallur në kërkim.
Policia po punon intensiv-
isht për kapjen dhe ar-
restimin e tyre.

Shkëlqim Selami nën akuzë për falsifikim vulash e dokumentesh

Përfundon në gjykatë ish-deputeti i Vlorës,
prokuroria: Nuk tregoi për arrestimin në Itali

MIJË DOLLARE KANADEZ
Ardian Visha, avokati i gjyqtarit Fatos Lulo, është shprehur se burimi i pasurisë së
klientit të tij është e motra, Drita Lulo. Ai theksoi se Lulo në vitin 1997 i ka dhuruar
motrës së tij biznesmene apartamentin e prindërve. Më pas motra që është ndërtuese i
ka dhënë 100 mijë dollarë për shkollimin e fëmijëve dhe zyrën për punën e tij që
llogaritet me vlerë 100 mijë dollarë. Për sa i përket shumës së përfolur prej 480 mijë
dollarë kanadez, gjyqtari ia ka marrë hua të motrës dhe ia ka kthyer sërish.480

Komisioni i pavarur i
kualifikimit ka zhvil
luar ditën e djeshme

seancën e parë të vetingut.
Gjyqtari i parë që u thirr për-
para komisionit për t'u dëg-
juar, ishte Fatos Lulo, anëtar
i Gjykatës Kushtetuese.
Lulo, i cili nuk ishte i pran-
ishëm në seancë, u përfaqë-
sua nga avokati mbrojtës
Ardian Visha. Gjatë seancës
janë nxjerrë pretendime se
në bazë të një hetimi admin-
istrativ 5-mujor ndaj Fatos
Lulos, ky i fundit nuk justi-
fikon me burime të ligjshme
pasurinë e tij. Duke cituar
raportin e përcjellë në KPK
nga ana e Inspektoratit të
Lartë të Deklarimit dhe Kon-
trollit të Pasurisë, relatorja
Etleda Çiftja tha se për sub-
jektin e rivlerësimit Fatos
Lulo ka mungesë të buri-
meve financiare të ligjshme
dhe deklarim të rremë të
pasurisë.

Gjithashtu, KPK thotë se
gjyqtari ka përfituar 200
mijë dollarë dhuratë nga
motra, Drita Lulo, konkre-
tisht 100 mijë dollarë cash
dhe një zyrë në rrugën e
Durrësit për zotin Lulo. Në
lidhje me këtë fakt, avokati i
gjyqtarit, Ardian Visha, ësh-
të shprehur se burimi i pa-
surisë së klientit të tij është
e motra, Drita Lulo, e cila i
ka dhuruar shuma parash
dhe apartamente, si dhe
shumën prej 480 mijë dol-
larë kanadez, të cilën gjyq-
tari ia ka marrë hua dhe ia
ka kthyer sërish. Më tej
avokati theksoi se Lulo në
vitin 1997 i ka dhuruar
motrës së tij biznesmene
apartamentin e prindërve.
Më pas motra që është ndër-
tuese i ka dhënë 100 mijë
dollarë për shkollimin e fëm-
ijëve dhe zyrën për punën e
tij që llogaritet me vlerë 100
mijë dollarë. Ndërkohë sipas
KPK Lulo ka shmangur pag-
esën e taksave në vitet '94-
'97, kohë kur ishte avokat.
Nga ana tjetër avokati Ard-
ian Visha thotë se klienti i
tij disponon librezën ku pro-
von se ka paguar taksat. "Për
periudhën e viteve '90, kur
ishte avokat, është e padrejtë
të gjykosh të ardhurat kur
zyra e Tatimeve nuk ka të
dhënat. Për këtë ILDKP nuk
mundet dot të pretendojë se
nuk ka burim të ardhurash.
Pasuritë e paluajtshme të
Lulos janë shtëpia ku banon
dhe një zyrë. Është tërësisht
një ide biznesi e tij e pareal-
izuar pasuria 480 mijë dol-
larë në Kanada. ILDKP e
kontrollon prej 15 vitesh
Lulon dhe nuk gjen asgjë. Ka
përpjekje për të ç'varrosur
kufoma, për të bërë një gjë
të pabërë. Kjo është e pal-

ogjikshme për mua. Ka mu-
ngesë provash. Paraqita një
sërë provash të reja, akte të
reja që u pranuan nga trupa

gjykuese, që provojnë të
ardhurat e motrës së Lulos.
Drita Lulo ushtron disa ak-
tivitete, ka përfituar për sh-

kak të marrëdhënies me një
firmë", deklaroi Visha. Sakaq
provat e reja u administru-
an nga Komisioni i Pavarur

i Kualifikimit, i cili pas
shqyrtimit të tyre do ta bëjë
publik vendimin e tij të
premten e 23 marsit.

Prokuroria e Tiranës
mbylli hetimet dhe dër-

goi për gjykim ish-depute-
tin e Vlorës Shkëlqim Sel-
ami, të cilin e akuzon për
falsifikim vulash e doku-
mentesh. Sipas organit të
akuzës, Selami ka mash-
truar me formularin e
vetëdeklarimit, ku nuk pas-
qyroi arrestimin e tij në Ita-
li. Kuvendi i Shqipërisë më
datë 17.12.2015 ka miratu-
ar ligjin me nr.138 "Për ga-
rantimin e integritetit të
personave që zgjidhen,
emërohen, ose ushtrojnë
funksione publike". Në zba-
tim të ligjit të sipërcituar,
i pandehuri, në cilësinë e
deputetit të Republikës së
Shqipërisë, ka qenë i
detyruar të plotësojë "For-
mularin e vetëdeklarimit"
me anë të të cilit duhet të
deklaronte ekzistencën ose
jo të shkaqeve për të kan-
diduar, për të mos u
zgjedhur, ose emëruar. Si-
pas prokurorisë nga këqyr-

ja e formularit të vetëdekla-
rimit të të pandehurit, vihet
re se ky shtetas i është
përgjigjur me "JO" pyetjes
nëse është caktuar ndaj tij
ndonjëherë ndonjë masë sh-
trënguese e sigurisë person-
ale në fuqi, ose jo. Ndërkohë
organi i akuzës thekson se
referuar dokumentacionit të
administruar në përgjigje të
letërporosisë së autoriteteve

italiane të drejtësisë, rezul-
ton e provuar se i pandehu-
ri Shkëlqim Selami është ar-
restuar në vitin 2006 në
ekzekutim të masës së sig-
urimit "arrest me burg",
lëshuar nga Gjykata e Brin-
disit në vitin 1994, për ve-
prën penale të "Pjesëmarrjes
në organizatë kriminale me
qëllim emigracionin
klandestin". Në datë

06.09.2006 masa e sigurisë
është hequr dhe në datë
07.02.2007 Gjykata e Brindis-
it ka dhënë vendimin për
shuarjen e veprës penale për
arsye parashkrimi. Në këto
kushte, Prokuroria Pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Tiranë ka dërguar për
gjykim procedimin penal në
ngarkim të të pandehurit
Shkëlqim Selami, i akuzuar
për kryerjen e veprës penale
"Falsifikimi i vulave, stam-
pave dhe formularëve".

AKUZA
Sipas organit të akuzës, Shkëlqim Selami
ka mashtruar me formularin e
vetëdeklarimit, ku nuk pasqyroi arrestimin
e tij në Itali. Ish-deputeti ka rënë në
pranga në vitin 2006 në ekzekutim të
masës së sigurimit "arrest me burg",
lëshuar nga Gjykata e Brindisit.

Fatos Lulo,
anëtar i

Gjykatës
Kushtetuese

Komisioni
i pavarur i

kualifikimit

Shkëlqim Selami,
ish-deputeti i Vlorës

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURINË NR. 2/963-ND+1-43 , E LLOJIT ‘APARTAMENT’ , VOLUMI 55 ,
FAQJE 73, ZONA KADASTRALE 8513 , ME SIPËRFAQJE 67,81 M2 , NË
ADRESËN : RRUGA “K. KËRTUSHA” , SHKALLA 1 , KATI 7 , DURRËS , NË
PRONËSI TË SHTETASVE : Z. LUTFI GJYZELI DHE ZNJ. ENKELEJDA
GJYZELI .
ÇMIMI 2.000.000 LEKË ", Data e zhvillimit të ankandit do jetë 11.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

Pasuria nr. 7 / 392 – G8, e llojit ‘Garazhd’, volumi 20 , faqe 143, zona kadastrale
8370, me sipërfaqje totale 19,94 m2, në pronësi të SHOQËRISË “IN CO”
SHPK, NUIS: J62410017G, me adresë: Rruga “4 Dëshmorët”, Tiranë .

ÇMIMI   2.000 EURO . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 11.04.2018
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

Pasuria nr. 109 / 229 + 3 – 6, e llojit ‘Apartament’, zona kadastrale 3292,
volumi 24, faqe 166, sipërfaqe totale 110, 5 m2, në pronësi të AMARILDO
NAÇO, me adresë : Selitë ,  Tiranë .
ÇMIMI  5.890.500 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 12.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .
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Pallati i ndërtuar nga 53-vjeçari, banorët: Apartamentet janë blerë me kontrata të rregullta

Kokainë në Kolumbi, nis sekuestrimi i pronave të biznesmenit
Prokuroria: Luan Spahiu i përfitoi paratë nga trafiku i drogës

Pak ditë para ngjarjes, autori lëvizi me makinën e viktimës

I arrestuari për vrasje "kyç" gojën, ja si e ndoqi
biznesmenin Elsi Kosiqi deri në Maqedoni

Biznesmeni Luan Spa
hiu, i cili dyshohet se
ka përfituar pasuri

nga trafiku i kokainës, po për-
ballet me sekuestrimin e pa-
surisë. Oficerë të Policisë
Gjyqësore të Prokurorisë së
Krimeve të Rënda dhe të
Drejtorisë së Policisë së Ti-
ranës janë paraqitur ditën e
djeshme në pallatin e ndër-
tuar nga Luan Spahiu, në
rrugën "Marko Boçari" në
Tiranë. Pas hetimit të
Prokurorisë, Gjykata ka
pranuar kërkesën për
sekuestrimin e aseteve në
vlerë 10 milionë dollarë të
Spahiut, pasi ai rezulton i
dënuar në Gjermani me 5
vite burg për trafik kokaine.
53-vjeçari është dënuar për
trafikimin e sasive të mëdha
të kokainës nga Kolumbia
drejt Gjermanisë dhe
vendeve të tjera. Organi i
akuzës thotë se 53-vjeçari
nuk i justifikon pronat dhe
për këtë arsye ka nisur edhe
një hetim pasuror. Por
oficerët e policisë hasën në
kundërshtimin e banorëve,
të cilët pretendojnë se i kanë
blerë apartamentet me kon-

trata të rregullta nga ndër-
tuesi. Sakaq paratë e fituara
nga kjo linjë e trafikut të ko-
kainës, dyshohet se Spahiu i
kishte investuar në kompan-
inë e ndërtimit "Pinari" në
Tiranë, si dhe në disa troje
ndërtimi dhe sipërfaqe toke
në Selitë dhe në rrugën
"Naim Frashëri". Mësohet se
në 21 prill 2004 Spahiu ka
themeluar kompaninë e
ndërtimit "Pinari Shpk",
ndërsa në datën 26 gusht

2010 Spahiu ka vendosur të
largohet nga kjo kompani dhe
t'i shesë biznesin e ndërtim-
it një shtetase të huaj, të qua-
jtur Sandra Patricia Marqu-
ez Neira, nga Bogota e
Kolumbisë. Ndërkohë që në
14 gusht 2012, kjo kompani ka
ndryshuar statusin
ekonomik, duke e pezulluar
aktivitetin. Pas hetimit të
Prokurorisë, Gjykata vendo-
si që 32 apartamente me
sipërfaqe 3400 m2 të sekues-

trohen. Sekuestro u vendos
edhe mbi tri njësi tregtare në
të njëjtin kompleks, me sipër-
faqe 230 m2. Po ashtu një vilë
tri katëshe në rrugën "Hox-
ha Tahsim", me sipërfaqe 340
m2, si dhe disa garazhe u
sekuestruan. Gjykata vendo-
si të njëjtën masë për dy
sipërfaqe trojesh në rrugën
"Naim Frashëri" dhe në Sel-
itë, përkatësisht 5600 metra
dhe 18 mijë m2, si dhe tri au-
tomjete të shtrenjta.

Skandali me pronat në Lezhë, arrestohet
një person i shpallur në kërkim

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË- Hetimi mbi tjetërsimin e pronave në Lezhë,
ka çuar ditën e djeshme në pranga një tjetër person, i
cili dyshohet të jetë pjesë e skemës së skandalit. Burime
zyrtare nga policia bënë me dije se bëhet fjalë për Lekë
Frroku, i cili ishte shpallur në kërkim. Sipas policisë në
vijim të operacionit "Ranishtja 4", ku u arrestuan 12 sh-
tetas dhe u shpallen në kërkim 11 shtetas të tjerë, ditën
e djeshme specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomik
Financiar në D.V.P. Lezhë, në bashkëpunim me Drej-
torinë Operacionale në Policinë e
Shtetit si dhe me Sektorin për
Hetimin e Korrupsionit në Departa-
mentin e Policisë Kriminale është
bërë kapja dhe ndalimi i shtetasit Lek
Frroku, 47 vjeç, banues në Mamur-
ras. Ndaj këtij shtetasi Gjykata e Rre-
thit Gjyqësor Lezhë me Vendim
Nr.86, datë 15.03.2018, ka caktuar
masën e sigurisë "Arrest me burg", për veprën penale
"Falsifikim i dokumenteve". Ndërkohë vijon puna për
kapjen e personave të tjerë të shpallur në kërkim . Mes
23 urdhër arresteve që u lëshuan lidhur me skandalin, i
arrestuar ishte edhe kreu i Bashkisë së Lezhës, Fran Fr-
rokaj, i cili u liruar pak ditë më pas, ndërsa iu caktua
masa 'arrest shtëpie". Zyrtarët e bashkisë akuzohen se
kanë abuzuar me një sipërfaqe toke, që është shndërru-
ar me dokumente të falsifikuara nga tokë shtetërore, në
bregdet, në tokë arë dhe pemëtore.

DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR - Një ditë pas
ekzekutimit me kallashni-
kov të biznesmenit Elsi
Kosiqi, janë zbardhur de-
taje të reja në lidhje me
ngjarjen. Burime nga poli-
cia e Dibrës pohuan se
mëngjesin e së hënës, 32-
vjeçari Kosiqi nga fshati
Maqellarë ka shkuar në
Dibër të Madhe ku kishte
qëndruar me disa sh-
qiptarë dhe një shtetas
maqedonas gjatë gjithë
ditës, deri në mesnatë. Po
atë ditë, në Dibër të Mad-
he ka qenë dhe autori i
krimit, Mahmut Gega.
Ndërkaq, mësohet se 24-
vjeçari nga Shupenza nuk
rezulton të ketë kaluar nga
pika e Kalimit Kufitar të
Bllatës, ndaj ai ka hyrë ile-
galisht në Maqedoni. Ni-
sur nga ky fakt, dyshohet
që Gega kishte planifikuar
që ta vriste në Dibër të
Madhe biznesmenin Kosi-
qi. Ndërkaq, mësohet se
disa ditë para ngjarjes, au-
tori i krimit është parë
duke lëvizur me makinën
tip "Benz" në pronësi të vik-
timës. Ndërsa, një ditë para
vrasjes së babait të tre fëm-
ijëve, Mahmut Gega ka
hedhur në profilin e tij "Fa-
cebook" foto të automjetit

të 32-vjeçarit Elsi Kosiqi.
Nuk dihet nëse konflikti mes
vrasësit dhe viktimës të ketë
nisur për makinën. Policia e
Dibrës deklaroi pas vrasjes
se ngjarja ka marrë shkas
për motive të dobëta.
Ndërkaq, ekzekutori Mah-
mut Gega nuk ka pranuar të
flasë gjatë marrjes në pyetje
nga policia. Ngjarja e rëndë
ndodhi rreth orës 01:30 të së
martës në fshatin Maqellarë

të Dibrës. Biznesmeni Elsi
Kosiqi sapo ishte kthyer
nga Maqedonia dhe po
mbyllte portën e banesës
së tij, kur u qëllua për vde-
kje me tre plumba në
gjoks nga i riu Mahmut
Gega, i cili u arrestua në
kohë rekord nga policia.
31-vjeçari që u ekzekutua
ishte pronar i një hoteli 5
katesh tek Llixhat në
Peshkopi.

Viktima, Elsi Kosiqi Autori i krimit, Mahmut Gega

Pallati i ndërtuar nga biznesmeni Luan Spahiu

VACANCY ANNOUNCEMENT

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
and is being implemented by a consortium of three organizations: the Swiss Tropical and Public Health Institute
(SwissTPH), and the NGOs Terre des hommes (Tdh) and Save the Children (SC), though HAP Center. The
Project started in January 2015 and will have an implementation timeframe of 4 years. Its overall goal is that the
Albanian population, particularly the most vulnerable, benefit from better health due to improved Primary Health
Care (PHC) services and health promotion activities.

Save the Children is recruiting for motivated and experienced staff for the project “HAP project”

Post title: Procurement Assistant for HAP project
Albania Country Office

Application dateline: 3nd April 2018, 1:00pm

The Procurement Assistant for HAP maintain effective procurement and logistic system, supporting the project
to deliver objectives effectively and efficiently.

REQUIRED QUALIFICATIONS AND EXPERIENCES
 Bachelor degree on Management, Administration or relevant equivalent qualification with relevant

experience in the field of procurement/logistic.
 Communication skills both written and verbal in order to establish effective relationships with a wide

variety of internal and external audiences.
 Good understanding of the Albanian market.
 5 years of experience in implementing procurement for different public and/or private organizations

and/or technical cooperation projects. Extensive knowledge of procurement procedures and guide-
lines would be an asset.

 Previous experience in a logistic/administrative role.
 Strong attention to detail and organizational skills.
 Ability to work in a challenging environment.
 Solution focused with the ability to work under pressure, quickly and flexibly.
 Empathy with the values and objectives of SC and the Swiss Agency for Development and Coopera-

tion.
 Good written and spoken Albanian and English language skill.
 Computer literal and internet applications.

Information regarding the duties and responsibilities (Job Description) you may find on the website of Save the
Children https://albania.savethechildren.net/jobs

Interested candidates should submit the following within the application dateline:

1- Cover letter clearly explaining your motivation for applying your motivation for applying for the position
and how you meet the position criteria;

2- Detailed CV
3- List of reference with contact details

Application should be sent by email with subject “Procurement Assistant – HAP project” to the address below.

NGJARJA
Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 01:30 të së
martës në fshatin Maqellarë të Dibrës. Biznesmeni
Elsi Kosiqi sapo ishte kthyer nga Maqedonia dhe
po mbyllte portën e banesës së tij, kur u qëllua për
vdekje me tre plumba në gjoks nga i riu Mahmut
Gega,  i cili u arrestua në kohë rekord nga policia.
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"Zogu i kokainës", ja kush është shqiptari që kërcënoi gazetarin Lirio Abbate

Itali, shkatërrohen dy organizata të
lidhura me ‘Camorra’-n e ‘Ndrangheta’-n
Trafik droge dhe armë, karabinierët vunë në
pranga 16 persona, mes tyre dhe shqiptarë

I burgosuri që tentoi
të grabiste bankën

"prodhon" thika në qeli
FIERFIERFIERFIERFIER - Edhe pse vuan dën-
imin në burgun e sigurisë së
lartë të Fierit, për tentativën
e vjedhjes së një banke në
Tiranë, vazhdon të kryejë
vepra të tjera penale në qeli.
Nazmi Çaka, 22 vjeç nga
Durrësi, është pikasur me
sende të dyshimta në qeli,
ndërsa nga kontrolli i janë
gjetur armë të ftohta që dys-
hohet se i ka prodhuar vetë.
Mësohet se mbrëmjen e 15
marsit, pas një kontrolli të
ushtruar në qelinë e Çakës,
grupi i gatshëm ka konstat-
uar në dysheme një tigan të
deformuar, ku një pjesë anë-
sore i mungonte. Ndërsa në
zgarën e dritares së dhomës
është gjetur pjesa që i mun-
gonte tiganit. Mësohet se me
këtë pjesë tigani ishte përsh-
tatur një thikë, mjet prerës
me gjatësi totale 14 cm. Thi-
ka e krijuar ishte mbështjellë
me leckë ngjyrë blu në formë
doreze dhe dyshohet se
mund të përdorej nga 22-
vjeçari gjatë ndonjë konflik-
ti të mundshëm. Veç thikës
së improvizuar, në qeli është
gjetur edhe një unazë e kri-
juar me pjesë tjetër të tigan-
it që dyshohet se mund të për-
dorej për të sulmuar me
grusht. Por, gardianët e
burgut dhe oficerët e poli-
cisë gjyqësore që kanë
këqyrur vendin e ngjarjes
nuk kanë arritur dot të gje-
jnë mjetet, me të cilat është
prerë tigani dhe me të cilat
i është dhënë forma dhe
mprehtësia thikës e unazës
së improvizuar. Vetë Çaka
nuk ka qenë bash-
këpunues dhe nuk ka
treguar se si i kishte kri-
juar armët e ftohta. I riu
është proceduar për veprën
penale "Futja ose mbajtja e
sendeve të ndaluara në in-
stitucionin e ekzekutimit
të vendimeve me burgim".
Më 5 mars të vitit të kaluar,
Nazmi Çaka u akuzua se
tentoi të grabisë një bankë
në kryeqytet.

KËRCËNIMI I
GAZETARIT
Pas arrestimit të
Sensen vjen
paralajmërimi për rrezik,
pasi asokohe Zogu
ishte ende i lirë.
Rikardino, i cili vepronte
në zonën e Urës Milvian,
kishte udhëzuar njerëzit
e tij, "njerëzit që
qëllojnë" për të vrarë
gazetarin e pavarur, Lirio
Abbate. Aq i besuar dhe
pushtet kishte Zogu,
saqë kur dikush në
Triassi apo Ostia donte
të kuptonte se kush
është autor i një sulmi,
duhet t'i drejtohej
Rikardinos dhe
Micheles.

BOKSIERI
Njerëzit që
menaxhonin biznesin
e videopokerit
përdornin tre
shqiptarët për të
imponuar instalimin e
makinetave. Orial
Kolaj, një boksier me
origjinë shqiptare, i
cili fitoi në vitin 2012
kampionatin italian të
peshave të rënda, së
bashku me dy
bashkatdhetarët,
Arben Zogu dhe Petrit
Bardhi, ishin "autorët
e akteve të dhunës
dhe frikësimit". Nga
përgjimet dalin frazat
"Oriali është një
makinë lufte".

ITITITITITALIALIALIALIALI

Dy organizata krimi
nale të lidhura me
"Camorra"-n dhe

"Ndraghetan"-n janë sh-
katërruar nga policia ital-
iane. Operacioni nisi në orët
e para të mëngjesit të
djeshëm, ndërsa morën pjesë
rreth 200 karabinierë të ko-
mandës provinciale të
Romës në bashkëpunim me
të Napolit, me helikopterë
dhe qen antidrogë për
ekzekutimin e urdhrave të
arrestit për 19 persona, mes
tyre një grua dhe disa sh-
qiptarë. Ndërkohë, mediat
italiane bënë me dije se për
16 prej tyre është dhënë
masa e arrestit me burg,
ndërsa për 3 arrest shtëpie.
Mësohet se operacioni i
karabinierëve ka marrë sh-
tysë nga prokuroria e
Romës, me kërkesë të Drej-
torisë së Antimafias.
Akuzat janë për organizatë
kriminale me qëllim
trafikun e kokainës, në rre-
thana të rënduara nga për-
dorimi i armëve. Dy prej të
arrestuarve iu është shtuar
ndër të tjera edhe akuza për
lëndime të rënda, të kryera
me armë zjarri dhe në
mënyrë mafioze. Hetimet e
karabinierëve në Romë ar-
ritën në përfundimin se në
kryeqytetin italian opero-
nin dy organizata krimina-
le, të dyja të armatosura dhe
të përfshira në narkotrafik,
me bashkëpunim të ngush-
të me njëra-tjetrën. Mësohet
se njëra prej tyre, me karak-
ter mafioz e me ndikim nga
"Camorra", e udhëhequr nga
vëllezërit Salvatore dhe Geni
Esposito, bijtë e Luigi-t, i
njohur ndryshe si "Nacchel-
la", ndërsa tjetra me drej-
tues Vincenzo Polito, që kish-
te lidhje me eksponentë të
'Ndranghetas' në provincën
e Reggio Calabria, familjet
Filippone dhe Gallico. Mes
urdhër-arresteve të lëshua-
ra është edhe një për shqip-
tarin e njohur për lidhjet e
tij mafioze, Arben Zogu, i cili
sipas mediave italiane ka
qenë më herët i arrestuar
për trafik kokaine. Opera-
cioni i autoriteteve italiane
vazhdon dhe në total janë
lëshuar 44 urdhër-arreste.
KUSH ËSHTËKUSH ËSHTËKUSH ËSHTËKUSH ËSHTËKUSH ËSHTË
ARBEN ZOGUARBEN ZOGUARBEN ZOGUARBEN ZOGUARBEN ZOGU

Në një operacion tjetër në
vitin 2015, Arben Zogu i njo-
hur ndryshe dhe si: Rikar-
dino, "Ricky", ose l'albanese
(shqiptari) ishte mes nëntë
të arrestuarve. Shitja e ko-
kainës dhe mbledhja e
gjobave ishte aktiviteti krye-
sor i shqiptarit dhe drejton-
te pjesën që kishte lidhje me
Shqipërinë. Po ashtu në
vitin 2013, ish-krahu i djath-
të i bosit italian të 'Camor-
rës', i ka dërguar një mesazh
kërcënues gazetarit të njo-
hur italian, Lirio Abbate. Ai
e paralajmëronte të kishte
kujdes kur shkruante ar-
tikuj, ku përmendte shefin
e tij, sepse "ka njerëz që qël-
lojnë". Hetimi, i koordinuar
nga prokurorët në Romë,
vuri në dukje se grupi ishte

përbërje e 'Camorrës' dhe më
saktë klanit kazalezi.

Dega e udhëhequr nga
Arben Zogu shtrihej në
zonën Capitoline, ku kishte
fituar respektin e krerëve
mafiozë atje. Marrëveshja
kryesore ishte shitja e
drogës në Romë, siç u shfaq
edhe në hetim. Hetuesit
kanë zbuluar një dërgesë
prej 20 kg kokainë nga Span-
ja, një operacion që u ndoq
nga trafikanti i drogës Elis

Çoku (Santa Lusia) si furni-
zues, truproja Petrit Bardhi
(Titi), Elvis Demçe (Çezari),
i arrestuar kohët e fundit si
nxitës i vrasjes së Federico
De Meo dhe Hektor Ibrahi-
mi, (Pluto). Gazetari i pavar-
ur thelloi artikujt dhe në
shkrimin e 13 dhjetorit 2013
publikoi në "L'Espreso" një
hartë të përditësuar me em-
rat dhe mbiemrat e njerëzve
me ndikim në botën e krim-
it, duke u përqendruar në

personazhet "Far-west", ku
një prej katër mbretërve të
Romës ishte Michael Sense,
që ndryshe thirrej si "i çmen-
duri". Menjëherë pas ar-
restimit të Sensen vjen
paralajmërimi për rrezik,
pasi asokohe Zogu ishte
ende i lirë. Rikardino, i cili
vepronte në zonën e Urës
Milvian, kishte udhëzuar
njerëzit e tij, "njerëzit që qël-
lojnë" për të vrarë gazetar-
in. Aq i besuar dhe pushtet

kishte Zogu, saqë kur
dikush në Triassi apo Ostia
donte të kuptonte se kush
është autor i një sulmi, du-
het t'i drejtohej Rikardinos
dhe Micheles. Ata kishin
ngritur një monopol në
menaxhimin e dhunshëm të
videopokerit dhe basteve.
Nga hetimi doli sesi në vend-
banimin Aciliaklani, klani i
kazalezëve kishte arritur të
siguronte monopolin e in-
stalimit të dhunshëm,
shpërndarjen dhe dhënien
me qira të slot-makinave,
bastet dhe lojërat. Njerëzit
që menaxhonin biznesin e
videopokerit përdornin tre
shqiptarët për të imponuar
instalimin e makinetave.
Orial Kolaj, një boksier me
origjinë shqiptare, i cili fitoi
në vitin 2012 kampionatin
italian të peshave të rënda,
së bashku me dy bashkatd-
hetarët, Arben Zogu dhe
Petrit Bardhi, ishin "autorët
e akteve të dhunës dhe frikë-
simit". Kur pronari i një pike
lojërash refuzonte instal-
imin e makinetave, atëherë
treshja e shqiptarëve hynte
në veprim. Nga përgjimet
dalin frazat "Oriali është një
makinë lufte".

URDHËR-ARRESTE
Në operacionin e djeshëm
morën pjesë rreth 200
karabinierë të komandës
provinciale të Romës në
bashkëpunim me të Napolit.
Gjatë këtij operacioni u
arrestuan 19 persona, mes
tyre një grua dhe disa
shqiptarë. Mediat italiane
bënë me dije se për 16 prej
tyre është dhënë masa e
arrestit me burg, ndërsa për 3
arrest shtëpie. Mësohet se
operacioni i autoriteteve italia-
ne vazhdon dhe në total janë
lëshuar 44 urdhër-arreste.

44

Operacioni i
djeshëm në Itali

Ish-boksieri,
Orial Kolaj

Gazetari
Lirio Abbate
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QENDRIMET
TEATRI KOMBETAR



FORUM/ Aktorët e njohur kundër 6 kullave: Të mos bëhet me PPP, ka para që ta ndërtojë shteti

Teatri i ri, artistët: Xhungël urbane
Robert Ndrenika: Jo partneritet me privatin. Liçaj: Silluni si të majtë!
Projekti i arkitektit dan

ez Bjarke Ingels për
Teatrin e ri Kombëtar,

që u prezantua nga kryemi-
nistri Rama, ka hasur në
kundërshtimet e ashpra të
komunitetit artistik. Projek-
ti parasheh një godinë tri
katesh me biznese brenda,
që për t'u ndërtuar do t'i
japë sipërmarrësve lejen
për 6 kulla të larta afër saj.
Ndonëse kryeministri tha
se teatri nga 3 mijë metra
bëhet 9 mijë metra (tashmë
prej 3 kateve), artistët kanë
1 muaj që flasin për 6 mijë
metra truall të teatrit, që
më projektin e ri, i humb 3
mijë, të cilat duket se do të
shërbejnë si 'pagesë' për
ndërtimin e një godine me
beton e xham. E denjë për
shumë qytete të botës,
pjesëtarë të komunitetit ar-
tistik, e gjejnë pa vend.

REAGIMET
E ARTISTEVE

ROBERT NDRENIKA
Dy prej figurave më të

zëshme kundër shembjes së
Teatrit Kombëtar, të cilët e
kanë kundërshtuar projek-
tin Rama që në gjenezë ish-
in Robert Ndrenika dhe Bu-
jar Asqeriu.

"Kryesja është se mua më
shqetëson shumë ai partner-
iteti me privatin. Unë jam i
bindur se shteti nuk e ka
problem të ndërtojë një
Teatër Kombëtar. Dhe këtë
nuk ma heq njeri nga mend-
ja. Shembull kam. Shteti
fqinj Maqedonia, që nuk po
e respekton Marrëveshjen e
Ohrit, që nuk po i respekton
shqiptarët, ama po iu ndër-
ton atyre një teatër. Po e bën
vetë, pa partneritet publik
privat.

Prandaj do iu lutesha
shumë kryeministrit, zonjës
ministre që të heqin dorë
nga partneriteti privat dhe të
gjejnë fonde. Kjo mund të
bëhet. Sepse kjo që është
këtu, ishte një dyndje, një
xhungël urbane. Ajo u duk
e bukur se duket si kar-
tolinë, por do të shihni se
çdo të bëhet. Pra, unë jam i
mendimit, që të shtyhet
edhe ca kohë, nëse duhet.
Por ama shteti të ndërtojë
Teatrin e ri Kombëtar", dek-
laroi aktori i madh, Robert
Ndrenika.
BUJAR ASQERIU

Për sa i përket projektit të
prezantuar nga kryeministri
Rama, Bujar Asqeriu thek-
soi se në atë takim artistët u
fyen, pasi iu prezantua një

QENDRIMI I EDI RAMES
"Nga se vuajnë aktorët, mos duhet tua
shpërndajë qeveria rolet? Mos duhet të
ringrejmë Kinostudion Shqipëria e re dhe të
rihapim punë? Mos duhet që t'u vëmë tapetin e
kuq e të vijnë të bëjnë shfaqje, përse? Beteja
është komplet pa përmbajtje, siç është pa
përmbajtje e gjithë mënyra juaj e degradimit të
debatit",-deklaroi Rama në Kuvend.

QENDRIMI
Bujar Kapexhiu: Teatri i prezantuar nga

Rama? Dyshoj për vlerën e tij funksionale
Në një intervistë për "Gazetën Shqiptare", sa i takon

projektit të qeverisë për Teatrin, artisti i njo-
hur Bujar Kapexhiu thotë se "në tezgën qeveritare
të shitjes për ne blerësit artistë, ky produkt nuk
preferohet, sepse kjo godinë, me formën e saj mod-
erne, mund të qëndrojë në çdo hapësirë të bulevard-
it të ri, ku priten të ndërtohen ndërtime moderne,
ndërsa në sheshin ku është teatri sot, ajo stonon
me konfiguracionin e saj dhe nuk lidhet me godi-
nat e tjera që ka rreth e rrotull".

- Si ju duket projekti i qeverisë?- Si ju duket projekti i qeverisë?- Si ju duket projekti i qeverisë?- Si ju duket projekti i qeverisë?- Si ju duket projekti i qeverisë?
Projekti i paraqitur nga arkitekti danez, si ide, si fan-

tazi, si një kontakt vizual me të, është interesant e të
bën përshtypje. Forma e përgjithshme, në zgjatimin e
saj është e gjetur bukur, si një papion ku kombinohen
saktë volumet dhe hapësirat. Një projekt që mund ta
blejë çdo qeveri në botë që ka në planin e saj për të
ndërtuar një teatër. Këtu tek ne, në tezgën qeveritare
të shitjes për ne blerësit artistë, ky produkt nuk pref-
erohet, sepse kjo godinë, me formën e saj moderne,
mund të qëndrojë në çdo hapësirë të bulevardit të ri,
ku priten të ndërtohen ndërtime moderne, ndërsa në
sheshin ku është teatri sot, ajo stonon me konfigura-
cionin e saj dhe nuk lidhet me godinat e tjera që ka
rreth e rrotull, Galerinë e Arteve, Ministrinë e
Brendshme, godinën e KLSH-së, bashkinë, hotel "Daj-
tin" etj. Kjo më mirë do të përforcohej nga opinionet
profesionale të arkitektëve e urbanistëve. Paraqitja
përpara artistëve e këtij projekti, vetëm nga ana e jas-
htme, e padetajuar nga ana e brendshme funksionale,
bën që të heshtësh e të dyshosh për vlerën e tij funk-
sionale. Është njëlloj sikur të duash të joshësh dikë
duke i thënë se sot do të të kënaq me gatimin tim, duke
i treguar vetëm tenxheren me kapak të mbyllur dhe jo
atë që është gatuar. Servire në pjatë, vendose mbi tav-
olinë, me të gjithë aksesorët e ngrënies dhe, pasi klienti
ta ketë parë e ta ketë shijuar, atëherë merr guximin e
pyete: a ju pëlqeu? Kur klienti thotë 'po, ju lumshin
duart!', atëherë të takon ty të thuash 'ju bëftë mirë!'. Në
të kundërt, je i dështuar kur dikujt i jep diçka që nuk i
pëlqen e ta gëlltisë me pahir. Prandaj në kuzhinën e
qeverisë le të përfundojë një gatim me të gjithë ingre-
dientët, që t'u shijojë jo vetëm artistëve, por edhe
qytetarëve që frekuentojnë gatimet e kësaj kuzhine.

projekt pa u konsultuar më
parë.

"Shpejtësia me të cilën u
paraqit ai projekt, pa asnjë
konkurs, më duket se ishte
i gabuar. Dhe i gjykuar në
këtë sens, është jo vetëm i
gabuar, por me shumë ga-
bime brenda. Dhe pa u kon-
sultuar dhe pa marrë men-
dimin e atyre që ishin të
ftuar aty të paktën, është
një fyerje shumë e madhe.
As i pyeti, as asgjë, punë e
tij si e mendon. Teatri ekz-
istues është i kalbur në të
gjitha drejtimet, sepse prej
vitesh nuk është hedhur
asnjë gjë. Por cila është më
e rrezikshmja? Më e rrezik-
shmja për mua, në tërë pra-
pavijën e Teatrit, gëlojnë
viruse shumë të rrezik-
shme jo vetëm për aktorët,
por edhe për spektatorët.
Prandaj rikonstruksioni i
atij teatri duhet të jetë me
themel", tha Asqeriu.
ARBEN DERHEMI

Aktori Arben Derhemi
ishte njëri prej artistëve që
u la jashtë takimit me kry-
etarin e qeverisë. Më pas, ai
sqaroi se ishte "një
mbledhje për të diskutuar
për projektin e djeshëm. Ne
që s'ishim, ne armiqtë e
klasës, pati urdhër nga
drejtori që nuk na u lejua
të hyjmë në godinën e TK.
D.m.th. aty ku ne punojmë
nuk lejohemi të hyjmë. Një
projekt, i cili nuk ka lidhje
me klasikun e TK. Me qelq
e pamë TK, shiheshin ak-
torët se si visheshin, se si
zhvisheshin, do të futen
nga poshtë kur t'i zërë shiu.
U kënaqëm ne".
ANILA BISHA

Ndonëse kishte mes

artistëve që e pëlqyen pro-
jektin, ata dolën kundër
sjelljes së kryeministrit me
artistët. "Përmes mediave
pamë një shfaqje shumë të
shëmtuar të kryeministrit,
një tallje që ai bëri me të
gjithë komunitetin tonë dhe
një arrogancë të madhe",-u
shpreh Anila Bisha.
NERITAN LIÇAJ

Aktori Neritan Liçaj e ka
parë "shfaqjen" e Ramës për
Teatrin e ri Kombëtar nga
televizori.

"Nuk kuptova shumë.
Do ishte mirë që ta kisha
parë atje, po nuk ka rëndë-
si. Shumë mirë bënë që s'
më thirrën, e panë kolegët
e mi e shumë mirë bënë që
shkuan në prezantim. Nuk
kam asnjë kundërshtim.
Mirë është të tregohen pro-
jektet, se deri tani jemi
mbajtur pak në mjegull, me
deklarata e kundërdeklara-
ta. Më shumë se sa me pro-
jektin dua të merrem pak
me këtë filozofinë e tri P-ve
që na është kthyer gogol në
Shqipëri. Partneriteti pub-
lik privat, dhe sinqerisht
habitem pse duhet të jetë
kudo. Nuk jam kundër po
pse duhet të jetë kudo? Pse
duhen futur qofte në
Butrint, pse duhet prishur
teatri dhe i duhet dhënë bi-
znesit disa metra? Tek insti-
tucionet kombëtare duhet
të jesh ti si shtet, te Sta-
diumi Kombëtar, te Teatri
Kombëtar, te Opera Ko-
mbëtare, te Galeria Ko-
mbëtare, te Biblioteka Ko-
mbëtare. Sepse qeveritarët
për veten kanë para për
udhëtime në klas të parë e
më gjerë, por jo për institu-
cionet. Po pse kur vjen
puna të arti e kultura nuk
ka lekë, mua kjo më shqetë-
son".

Duke rivënë theksin te
humbja e truallit, Liçaj sh-
toi se kjo është qeverisje e
majtë dhe kryeministri du-
het të jetë më pranë qyteta-
rëve jo pranë biznesit siç po
bën. Madje bën mirë që rri
pranë biznesit, por jo vetëm
për biznesin.

KASTRIOT ÇIPI
Ish-drejtori i teatrit Ek-

sperimental, Kastriot Çipi,
përmes një postimi në rrje-
tin social "Facebook" ngriti
pyetjen se a është plagjia-
turë e arkitektit danez apo
paljaçatë e pushtetit?

Çipi ka shkruar se pro-
jekti i Ramës për TK është,
në fakt, projekti i studios
ukrainase "Forma", fitues i
çmimit të tretë (pra i skual-
ifikuar) në konkursin për
Operën e Busanit në Ko-
renë e Jugut.
GENC FUGA

Aktori i njohur Genc
Fuga prej kohësh është
anëtar i Partisë Socialiste.
Ai e mori teserën në një
nga takimet që transmeto-
heshin drejtpërdrejt të
kryeministrit, jo pa batuta.
Kohë më vonë, raporti i tij
me PS-në, nuk duket i njëj-
ti.  Fuga, ishte një prej
zërave kundërshtarë sa i
takon ligjit të ri për artin
dhe kalimit të trupës së ak-
torëve nga godina e TK-së
në qendër, tek ambientet e
Turbinës. 1 muaj më vonë,
ai është kandidat për drej-
tor i Teatrit Kombëtar, e me
gjithë sa më lart, në
takimin e ditës së hënë ku
artistët qenë thirrur për t'u
prezantuar projektin e god-
inës së re të TK-së, Fuga,
nuk u thirr.

I pyetur nëse si formë
proteste, artistët do lënë
shfaqjet, do bëjnë grevë apo
do të mbajnë çfarëdo lloj
organizimi tjetër kundërsh-
tues ndaj projektit, ai tha se
nuk kanë një strategji të
qartë.

Më pas, "GSH", këmbën-
guli të dijë, të ardhmen e
raporteve të tij me PS. Py-
etjes nëse pas gjithë kësaj
që ka ndodhur, a do ta dorë-
zoje ai teserën e partisë,
Fuga iu përgjigj: "Nuk men-
doj që është ky diskutimi.
Jam futur për një ideal të
caktuar. Të mbarojë edhe
lufta eidealit, pastaj pse jo.
Por të shterojnë të gjitha
mjetet e mia personale të
luftës".
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DOKUMENTET
SHKRIMTARET NE DIKTATURE



EKSKLUZIVE / Zbulohet informacioni sekret i vitit 1973, i Ksenofon Dilos për Ramiz
Alinë, lidhur me "ndikimet e huaja moderniste" në radhët e piktorëve dhe skulptorëve

Raporti për Ramizin: "Bakalli, Gjergo, Velo,
Oseku dhe Shima, tablo me ndikime të huaja"
Hamid Beqja: "Shoku Ramiz, në dosje kemi riprodhime

pikturash, t'ia japim edhe shokut Enver"

Ndër mbledhjet e shumta që
u bënë në të gjitha institu
cionet kulturore dhe artis-

tike të Tiranës në fillimin e vitit
1973 pas fjalës së Enver Hoxhës e
mbajtur më 15 e 16 mars në apara-
tin e Presidiumit të Kuvendit Pop-
ullor të Shqipërisë, ku si temë
kryesore ishte "Lufta kundër
shfaqjeve të huaja e liberale në art
e kulturë dhe ndikimi i tyre në të
gjithë jetën e vëndit…", edhe në
Lidhjen e Shkrimtarëve dhe
artistëve u mbajtën një sërë
mbledhjesh ku u morën në anal-
izë puna e bërë deri në atë kohë
dhe detyrat që u dilnin artistëve
dhe shkrimtarëve në të ardhmen,
"nën frymën fjalës së shokut En-
ver të mbajtur në Pleniumin e IV-
të". Një ndër këto mbledhje të
mbajtura në muajin maj të atij viti
në Lidhjen e Shkrimtarëve dhe
Artistëve të Shqipërisë, ishte edhe
ajo e sektorit të arteve figurative,
ku pas saj, në bazë të rregullave
mbi të cilat funksiononte Lidhja,
sekretari përkatës, Ksenofon Dilo,
(Sekretar i Lidhjes së Sh-
krimtarëve dhe Artistëve për artet
figurative), ka përpiluar raport-in-
formacionin përkatës për Komite-
tin Qendror të PPSH-së. Po kësh-
tu, një raport-informacion tjetër
për këtë mbledhje, është mbajtur
nga Kujtim Buza, i cili në atë kohë
mbante funksionin e sekretarit
për artet figurative në Ministrinë
e Arsimit dhe Kulturës, raport i cili
së bashku me atë të Ksenofon Di-
los, i janë dërguar Ramiz Alisë, me
një shënim që ka bërë aty, Hamit
Beqja, ndihmës i Ramiz Alisë, në
sektorin e edukimit pranë aparatit
të Komitetit Qendror të PPSH-së.
Ajo që vihet re tek të dy raport-in-
formacionet në fjalë, është fakti se
aty duket që është pasqyruar me
"korrektesë dhe vërtetësi" gjithç-
ka është thënë dhe folur nga pjesë-
marrësit, piktorë, skulptorë, kri-
tikë arti etj., pasi përveç kritikave
apo më saktë akuzave që janë bërë
ndaj Edison Gjergos, Ali Osekut e
Maks Velos, të cilët, siç dihet, për-
fundon burgjeve të regjimit komu-
nist për vite të tëra, (këto raporte
ishin dhe "lënda e parë" e baza për

mbushjen e dosjeve të tyre), au-
torët e raporteve nuk kanë kursy-
er as piktorë dhe skulptorë të tjerë,
emra mjaft të njohur të arteve fig-
urative si p.sh. Sali Shijaku, Mun-
taz Dhrami, Guri Madhi, Nexhme-
din Zajmit, etj., të cilët jo vetëm që
nuk patën probleme më pas, por
përkundrazi ishim mjaft të vlerë-
suar. Po çfarë thuhet më tej në dy
raport-informacionet e përpiluara
nga Ksenofon Dilo dhe Kujtim
Buza, kush ishin piktorët dhe
skulptorët e tjerë që u kritikuan
apo u akuzuan aty për ndikime
moderniste dhe shfaqje të huaja në
punimet e tyre? Lidhur me këtë na
njeh dokumenti në fjalë që pub-
likohet për herë të parë në faqet e
këtij libri (ai i Ksenofon Dilos), të
cilin po e japim të plotë dhe pa as-
një shkurtim.

SHENIMI I
HAMIT
BEQES PER
RAMIZ ALINE

Shoku Ramiz.
Në dy materialet

për artet figurative,
ka edhe problem të
pasqaruara gjer në
fund si dhe…….. (nuk
kuptohet shkrimi)
kuptimesh të ndry-
shme të tyre. Do të
kërkojmë që këto tra-
jtime të bëhen më të
plota në Pleniumin e
Lidhjes për artet fig-
urative.

Në dosje kemi edhe
disa riprodhime pik-
turash e skulpturash

Të nisur nga materialet
e fundit të Partisë, fjali-
met e shokut Enver, duke
vënë theksin në ndikimet
e huaja e lëshimet liberale
në terrenin e arteve figu-
rative, të gjithë shokët që
diskutuan u përpoqën të
analizojnë llojet dhe sh-
kaqet e këtyre ndikimeve.
Në diskutime u vu në
dukej se arti ynë i real-
izmit socialist, krijoi tra-
ditën e tij të shëndoshë në
pikturë, skulpturë, e gjini
të tjera, me vepra të
shumta, vlera solide
origjinale kombëtare, par-
tishmëri të lartë dhe
frymë popullore revolu-
cionare. Prandaj në qoftë
se ndalemi në disa çfaqje
të huaja në artin tonë, që
i dalin majtas apo djathtas
rrugës së tij revoluciona-

re, këtë e bëjmë për të ruajtur tip-
aret më pozitive dhe frymën e
shëndoshë të tij, fizionominë dhe
pastërtinë kombëtare.

 K K K K Ku, dhe si u dukën ndikimet eu, dhe si u dukën ndikimet eu, dhe si u dukën ndikimet eu, dhe si u dukën ndikimet eu, dhe si u dukën ndikimet e
huaja në arhuaja në arhuaja në arhuaja në arhuaja në artet figuratet figuratet figuratet figuratet figuratititititivvvvve?e?e?e?e?

Edhe më parë kemi pasur raste
të veçanta veprash me ndikimet të
huaja. Ato nuk i kemi ekspozuar
dhe kemi ngelur me kaq. Vitet e
fundit këto çfaqje ishin të shumta
sidomos në ekspozitën e talenteve
të reja, në atë me portretin e klasës
punëtore, në ekspozitën e 30 vje-
torit të Partisë, në ekspozitën e
parë të pranverës në Tiranë dhe në
ndonjë ekspozitë rrethi (Durrës,
Shkodër), e personale (Skënder
Kamberi, Nestor Jonuzi). Ndikime
të huaja janë çfaqur edhe në
skenografinë e teatrove tona, në
grafikën e librit (kopertina dhe il-
ustrime) në pllakat.

 Edhe më përpara ka patur një
vazhdë ndikimesh, numerikisht
më të pakta (në pikturë) sidomos
maniera impresioniste. (Këto punë
karakterizohen nga një paqartësi
e formës realiste, duke dhënë më
tepër impresionin se sa thellimin
dhe analizën e figurave e të amb-
jentit). Por vitet e fundit në ek-
spozitat që përmëndëm, ndikimet
u dukën më të shumllojshme.

 Në disa raste si në ekspozitën e
pranverës dhe në disa rrethe
është vënë re një tematikë e

Dashnor Kaloçi

Së shpejti libri më i
ri, "Shkrimtarët dhe
artistët nën diktatin

komunist", i gazetarit
dhe studiuesit të
njohur, Dashnor

Kaloçi

““

jo vetëm nga ato që janë kritikuar,
por edhe nga ato që janë konsideru-
ar me vlera.

Mund të bisedojmë nëse duhet
t'ia japim ato edhe shokut Enver.

20.IV.1973 Hamit Beqja
……………………………….

I N F O R M A C I O NI N F O R M A C I O NI N F O R M A C I O NI N F O R M A C I O NI N F O R M A C I O N
MBI LUFTEN KUNDERMBI LUFTEN KUNDERMBI LUFTEN KUNDERMBI LUFTEN KUNDERMBI LUFTEN KUNDER

NDIKIMEVE TE HUNDIKIMEVE TE HUNDIKIMEVE TE HUNDIKIMEVE TE HUNDIKIMEVE TE HUAJAJAJAJAJA NEA NEA NEA NEA NE
ARARARARARTET FIGURATET FIGURATET FIGURATET FIGURATET FIGURATIVETIVETIVETIVETIVE

Po japim një informacion para-
prak mbi disa probleme të ndiki-
meve të huaja në artet figurative, që
dolën nga diskutimi në mbledhjen
e komisionit pranë Lidhjes së Sh-
krimtarëve dhe Artistëve. Një infor-
macion më të plotë do ta japim pas
pleniumit që do të marrë në
shqyrtim gjëndjen e arteve figura-
tive në këto vjetët e fundit, e që do
të mblidhet nga fundi i muajit prill.



Dashnor Kaloçi me piktorin Ali Oseku

Dashnor Kaloçi me
piktorin Maks Velo
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cekët me subjekte të
parëndësishme, rendje të

disave pas motiveve të vogla dhe të
rastit.

 Tek disa piktorë të rinj, gjatë
përpjekjeve për të gjetur "mjete të
reja shprehëse" u dukën ndikime
të rrymave të artit të huaj. Siç dolli
nga mendimi i shumë shokëve,
punime me premise të tilla kanë
qenë: "Çrrënjosja" (Skënder Kam-
beri), "Zgjimi aksionist", (Nestor
Jonuzi), etj. Ndërsa ndikime të
dukshme të huaja u panë në ta-
bllotë "Kur yjet mbushin
qiellin",(Naxhi Bakalli), "Epika e
yjeve të mëngjezit", "Pusi 524",(Ed-
ison Gjergo), "Radio Tirana", (Zef
Mati), kemi patur pejsazhe, por-
trete e ndonjë kompozim tjetër me
kërkesa estetizante nga Ali Oseku,
Llambi Blido, Alush Shima, Vilson
Halimi, Qirjako Deno, Maks Velo,
e ndonjë tjetër. Po ashtu kontradik-
tore dhe disi të paqarta kanë tingël-
luar ndonjë punë e Edi Hilës, Ar-
ben Bashës, Nexhmedin Zajmit,
Sali Shijakut etj.

 Ndër punimet që përmëndëm,
të ekspozuara apo të paekspozuara,
këto ndikime (përveç punimeve
me tematikë të varfër e të cekët),
dallohen në prirjen për të huajtur
shprehi dhe teknikë nga arti bash-
kohës heterogjen formalist evropi-
an (kryesisht nga ndonjë rrymë e
fillimit të shekullit tonë), si të ku-
bizmit, ekspresionizmit, simo-
lizmit etj. Kjo shprehet në
mënyrën e të konceptuarit të
temës, në vizatimin e paqartë, në
ngjyrat dhe format herë tepër të
abstraguara e të egzaltuara, herë
pa shprehje ose kontradiktë me
përmbajtjen e pretenduar.
Megjithëse nuk janë identike ato
rryma, duke huajtur "diçka" prej
tyre, këto punime ndodhen para
ndikimesh të dukshme, duke zbe-
hur e deformuar vërtetësinë reale,
duke krijuar ndonjëherë ekuivoke
në përmbajtje dhe më se njëherë
krijojnë një klishe tjetër skema-
tizmi të pajetë. Përdorimi i mjeteve
shprehëse (forma, vizatimi, ko-
mpozimi, ngjyra), shihen disi të
veçuara nga tërësia ideoestetike e
veprës, e përmbajtjes së saj.
Ndikime të këtij lloji kemi patur në
skenografinë e viteve të fundit. Ajo
ç'quhet ose nga një ngarkim, stër-
mundim të objekteve në skenë, pa

ndikime të tilla, të gjithë shokët në
mënyrë kritike dhe autokritike u
përpoqën të zbulojnë dobësitë e
kësaj natyre të krijimtarisë tonë.

 Shoku Fatmir Haxhiu shprehu
mendimin se disa ndikime fillojnë
kryesisht që me diskutimin e ek-
spozitës të 30 vjetorit të Partisë, ku
u përkrahën disa punime të dy-
shimta dhe u kritikuan punime të
tjera duke u veshur epitete strikte
si "akademike", "letrareske", "sh-
kollareske", "natyraliste", etj. Më
tepër se kudo aty ka patur inkura-
jim për "forma" të reja - tha ai.

Shokë të tjerë i bashkonte men-
dimi se nuk duhet izoluar në një
ekspozitë. Dobësi dhe vërejtje pro-
fesionale të ndryshme janë bërë
për shumë vjet rresht.

Nga ana tjetër duke bërë vëre-
jtje profesionale për një apo disa
punë (si shkollareske, skematike,
natyraliste), nuk ka pasur gjith-
monë argumentime të sakta. Më se
njëherë vërejtje të thjeshta profe-
sionale, nga preference personale
kanë marrë dukurinë e një plat-
forme profesionale, ku në rrethe të
ngushta, punime të tilla, tha Kseno-
fon Dilo, nuk është as e vertetë as e
saktë por denigruese (skematizmi
është edhe liberal, shkollarizmi s'ka
të bëj me asnjë platform, ndërsa
natyralizmi, bie fjala është edhe një
prirje fare e fundit e "avanguard-
izmit", formalist evropian). Duke i
atribuar njërit dhe tjetrit tendenca
të tilla ka patur një konfuzion të
theksuar dhe vënd për teorizime të
dëshmëshme e të pa sakta.

 Prej vitesh tha Foto Stamo, ver-
sioni "të rinjë të vjetër", nuk ka ndi-
hmuar për një frymë më të shën-
doshë krijonjëse. Disa punë nga
gjykime subjektive - tha ai, u bënë
flamur shëmbullor siç ishin "Epi-
ka e yjeve të mëngjezit" (Edison
Gjergo), dhe "Mbjellja e pemëve",
(Edi Hila). "Kam pasur vërejtje, për
vlersimet lidhur me to, të shpre-
hura në artikujt e Andon Kuqalit
në "Drita" e në "Nëntori".

 Arti ynë i ri çau dhe do të çante
shtigje të reja. Në vitet '60-të,
përveç armikut të tij tradicional,
formalizmit dekadent borgjez, ju
çfaq një tjetër armik, presioni re-
vizionist. Lufta kundër çdo lloj
ndikimi të huaj borgjez e revizion-
ist mori propocionet të reja, duke i
bërë ballë në tërësi e duke krijuar
një sërë veprash të bukura revolu-
cionare. Por vitet e fundit është
neglizhuar në një farë mënyre kjo
luftë. Kjo luftë në mjaft raste, në
diskutimet tona krijonjëse është
parë pak e njëanëshme, hera herës
vetëm në formë, të çkëputura nga
nga konkteksti i përmbajtjes. Nga
një kënd i tillë, vetë fjalët "novitet",
"mjete të reja shprehëse", trajto-
hen veçmas nga tërësia e së resë,
kryesisht në përmbajtje, duke lënë
shkas për gjykime e shpërdorime
të pavend. Kështu ndodhte me

vlersimin e ekspozitës së
taleteve të reja. Aty u dukën
ndikime fare të qarta të hua-
ja në disa krijime, por
vëmëndja jonë ndaj çfaqjesh
të tilla u karakterizua nga
një tolerancë e pajustifikuar.
Edhe kur në këtë ekspozitë
u dukën ndikime liberale for-
maliste (në punime të Nestor
Jonuzit, Skënder Kamberit,
Zef Matit etj), dhe pati kriti-
ka (një diskutim i gjërë në
Institutin e Arteve, ndonjë
artikull, në "Nëntori" etj),
prap se prap, problemet nuk
u thelluan, mbetën të izolu-
ara nën lëshimet sentimen-
tale e pa parim, duke i mar-
rur moshat e reja "en bloc"
si pasuronjës të traditave
tona artistike, pa analizuar,
çkoqitur vlerat dhe jo vlerat
e krijimtarisë të atorëve të
diferencuar.

 Siç thanë shumë shokë,
nga një nivel i ulët teorik e
kritik në trajtimin e disa
problemeve ideo-estetike
dhe profesionale të artit
tonë, ka patur një farë kon-
fuzioni ideo-estetik që ka
lënë shkas për prirje subjek-
tive vlersimi dhe teorizime,
Andon Kuqali tha se e çqetë-
sonte apatia e disa piktorëve
të vjetër, inaktiviteti i tyre që
ka shkaktuar edhe një rënie
profesionale graduale të kr-
ijimtarisë së tyre, (motrat
Zengo, Kaceli etj), si dhe kr-
ijimtaria e mbyllur nëpër
ateliera si Janaq Paços, i cili
ka shumë punime, studime
figurash por pa ndonjë tem-
atikë shoqërore, ndërsa në
ekspozita sjell punime të
dobëta. Ndërsa Edison Gjer-
go, Naxhi Bakali dhe Alush
Shima, thuhet se po punojnë
shumë, por ne nuk i njohim
këto përpjekje, nuk i kemi parë
këto punime.  Arti ynë tha Andon
Kuqali ka patur ndikime të tjera si-
domos nga impresionizmi dhe ndër
piktorë me përvojë. (Nexhmedin
Zajmi, Guri Madhi etj).

Edhe Vilson Kilica tha se arti
ynë asimiloi disa ndikime impre-
sioniste në manierë, prej shumë
vjetësh (sidomos në pejsazhe,
ndonjë portert, kompozim). Shumë
nga ndikimet e sotme rrjedhin së
pari sepse ndërmjet nesh në prak-
tikë e teori ka koncepte estetizante.
Ka një farë konfuzioni estetik dhe
ndonjëherë koncepte të huaja e të
palidhura me rrugën e shënde-
tëshme të artit tonë. Zor se bën një
ndarje të tillë të qartë, p.sh. Ali
Oseku. Nuk kemi akoma një sens
kritik të qartë ndaj krijimtarisë së
huaj. Gjithashtu jo shumë të qartë
e kemi të përpunuar teorikisht
mbështetjen në tabanin kombëtar.
Tek ndonjëri ka koncepte vlerëson-
jëse nihiliste për artistët
pararendës.

Në masën e talenteve të reja si-
domos, i kemi të paktë piktorët dhe
skulptorët që i njohin traditat tona
të kultivuara dhe vlerat e traditës
së larmishme popullore. Të paktë
janë ata (në tërë masën e piktorëve
dhe skulptorëve), që kanë dashuri
e konservojnë objekte të bukurisë
popullore - tha ndërmjet të tjerash
Dhimitër S. Shuteriqi.

Nuk evidentojnë sa duhet, objek-
tivisht sukeset e artit tonë social-
ist. Nuk shkruajnë për sukseset e
punimeve të kolegëve tanë, të artit
tonë, duke ndjeker hap pas hapi
vazhdën e tërë krijimtarisë sonë ar-
tistike si dhe çdo krijonjës në veçan-
ti. Nga ndjenja dhe mendime të

tingull realiteti, ose në minimiz-
imin e atmosferës së nevojëshme,
duke i reduktuar zgjidhjet
skenografike në elementë dhe ob-
jekte ireale, të thjeshtëzuara jash-
të masës dhe llogjikës. Po ashtu
janë vënë re shenja "modernizmi",
e stilizimi pa kriter të kostumeve
popullore që ndonjëherë humbasin
origjinalitetin dhe vetë karakterin
popullor të tyre.

 Disa ndikime të huaja janë
dukur edhe në grafikën e librit (si-
domos kopertinat), ku ndjehet
mungesë serioziteti dhe një farë
shije komerciale rekllamative. Po
e njëjta gjë ka ndodhur në ndonjë
pllakat të botuar ose të vendosur
në qytet.

 Duke ndaluar në shkaqet dhe
atmosferën që lanë shkas për

shprehura saktë, paralel me prak-
tikën artistike, për të bukurën tonë,
do të kuptohej dhe do të luftohej
kotësia e çdo ndikimi të ndonjë i ri
apo krijonjës më me përvojë. Disa
nga këto ndikime - tha ndonjë shok,
vinë nga një fakt i thjeshtë që Par-
tia gjithmonë na e ka vënë në dukje
nga lidhja e pamjaftueshme e gjith-
monë active e artistit qytetar me
jetën e gjallë të vëndit. Kur nuk
merrë mësim nga jeta, atëhere hap
detyrimisht libra të çfardoshëme
dhe gjen "inspirim" në to sepse edhe
mbivlersimi i fantazisë nuk përbal-
lon dot mungesën e frymëzimit dhe
ushqimit nga jeta.

 Gjatë praktikës sonë artistike -
tha Thoma Thomai - disa punime
duken sikur frymëzohen nga njëra
tjetra dhe jo nga jeta. Kjo pruri një
ngjashmëri në disa skupltorë në ek-
spozitat tona e sidomos në lëvizje
psikologjike etj. Ndonjëherë janë
shmëblla imitimesh nga skulptu-
ra sovjetike. ("Revolucioni mars-
hon" e Shaban Hadërit, "Revolucio-
ni marshon" e Thanas Papës, "Lart
frymën revolucionare" e Muntaz
Dhramit etj.) Duke përfituar nga
arti revolucionar sovjetik para re-
visionist, piktura dhe skupltura
jonë u përpoqën ta bëjnë këtë në
frymën dhe tabanin kombëtar, por
imitimet e ndikimet direkte e dëm-
tojnë origjinalitetin e veprave tona.

Duke vënë re punën e pamjaf-
tueshme dhe mësenjëherë të dobët
të organeve tona letrare-artistike,
del nevoja e një reviste të ilustru-
ar 2-3 mujore, që do tëb përmbledh
e trajtonte sistematikisht tërë sfer-
ën e praktikës dhe problemet ideo-
estetike të arteve figurative.

Ksenofon Dilo


Piktori Ali Oseku

Edison Gjergjo në hetuesi

Piktori Maks Velo

Piktori Alush Shima

“Epika”, pikturë nga Edison Gjergjo
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PAGESA E PAPUNËSISË SIPAS KONTRIBUTEVE:

VENDIMI I QEVERISË/ Kriteret dhe dokumentacioni që duhet të plotësoni, ja sa është masa

Pagesa e papunësisë, ja sa muaj e përfitoni
 në bazë të kontributeve të derdhura

"Ndërprerja e të ardhurave, rastet kur mund të penalizoheni"

Vendimi i qeverisë: Ja sa do të jetë masa e përfitimit

Pagesë për pjesëmarrjen në kurset profesionale

Voltiza Duro

Këshilli i Ministrave
ka miratuar ditën e
djeshme programin

mbi pagesën që kanë mundë-
si të marrin të gjithë person-
at e papunë që plotësojnë
kriteret e përcaktuara në
ligj. "Përfitojnë të ardhura
nga papunësia të gjithë per-
sonat e siguruar, të cilët
plotësojnë kushtet e përcak-
tuara në nenin 53, të ligjit
nr.7703, datë 11.5.1993, "Për
sigurimet shoqërore në Re-
publikën e Shqipërisë", të
ndryshuar.",-theksohet në
vendimin e qeverisë. Për-
fituesit do të kenë mundës-
inë të marrin 50% të pagës
minimale në shkallë vendi,
në rastin kur plotësojnë kri-
teret e iu miratohet kjo e
ardhur. Ndërkaq, në vendim
bëhet me dije se personat që
ndërpresin aktivitetin si
punëdhënës dhe të
vetëpunësuar; largohen nga
puna me dëshirën e tyre; apo
plotësojnë kriteret për pen-
sion pleqërie, invaliditeti
apo familjar, paaftësi të
përkohshme në punë apo
sëmundje profesionale, nuk
mund të përfitojnë të ardhu-
ra nga papunësia.
PAGESA SIPAS
KONTRIBUTEVE

Individët, të cilët plotë-
sojnë kushtet e përcaktu-
ara, u paguhet e ardhura e
pagesës së papunësisë në
varësi të periudhës së kon-
tributit në sigurimet sho-
qërore. Kështu e përfitojnë
3 muaj pagesën të gjithë të
papunët që kanë një peri-
udhë kontributi, të paktën
1 vit si dhe 6 muaj personat
me një periudhë kontributi
të paktën 3 vjet. Ndërkohë
individët që kanë një peri-
udhë kontributive minimal-
isht 5 vjet, mund të përfi-
tojnë nga pagesa e papunë-
sisë për 9 muaj, e ata që
kanë mbi 10 vjet kontribute
e marrin këtë pagesë për
plot 1 vit. "Personat gra mbi
55 (pesëdhjetë e pesë) vjeç
dhe burra mbi 60 vjeç përfi-
tojnë pagesë papunësie 12
(dymbëdhjetë) muaj, me
kusht që të kenë kontribuar
1 (një) vit në sigurimet sho-
qërore, për çdo rast përfiti-
mi. Për rastet e paraqitjes së
kërkesave të përsëritura për
përfitim, llogaritja e peri-
udhës së kontributeve fillon
me përfitimin e fundit të
pagesës të të ardhurave nga
papunësia",-nënvizohet në
vendimin e Këshillit të Min-
istrave. Ndërkaq, në këtë të
fundit theksohet se indi-
vidët, të cilët aplikojnë për
të përfituar të ardhura nga
papunësia, duhet të
paraqesin dokumentacion-
in përkatës, i cili përfshin
një kërkesë për aplikim; li-
brezën e punës; një doku-
ment identiteti (fotokopje);

si dhe një vërtetim për nd-
jekjen e arsimit të mesëm,
për fëmijët në ngarkim deri
në moshën 18 vjeç, dhe për
personat që ndjekin arsimin

e lartë apo janë të paaftë
(KMCAP), deri në moshën
25 vjeç. Ndërkohë, vetë
zyrat e punësimit duhet të
sigurojnë për secilin ap-
likues një certifikatë të
gjendjes familjare; vërtetim
nga dega e tatim-taksave se
personi nuk është subjekt i
regjistruar pranë këtyre or-
ganeve; si dhe një vërtetim
nga dega e tatim-taksave ose
e sigurimeve shoqërore se
personi ka derdhur kontrib-
ute për periudhën e
kërkuar.
NDËRPRERJA
E PAGESËS

Të gjithë personave për-
fitues të pagesës të së
ardhurës nga papunësia u
ndërpritet përfitimi kur re-
fuzojnë të punësohen ose të
ndjekin një program punë-
simi të përshtatshëm, të of-
ruar nga zyra e punësimit;
apo refuzojnë të marrin

pjesë në kurse trajnimi dhe
kualifikimi, të ofruara nga
zyra e punësimit. Gjithash-
tu, kjo pagesë papunësie
ndërpritet edhe kur për-
fituesit nuk paraqiten një
herë në muaj; apo nuk
plotësojnë kriteret për pen-
sion pleqërie, invaliditeti
apo familjar. Është detyra e
përfituesit që të njoftojë
brenda 5 ditëve në zyrën
përkatëse në rastet kur
gjatë periudhës së përfitim-
it të pagesës të së ardhurës
nga papunësia, ky individ
punësohet apo vetëpunëso-
het; apo ka ndryshime në
gjendjen familjare (lindje
apo vdekje). Gjithashtu, per-
soni duhet të njoftojë edhe
në rastet kur personat që ka
në ngarkim të tij kanë
mbushur moshën 18 vjeç
dhe ata që studiojnë apo
janë të paaftë (KMCAP)
kanë mbushur moshën 25

vjeç. Në vendim theksohet
se nëse nuk njoftojnë bren-
da këtij afati për rastet e
sipërpërmendura, atëherë
përfituesit duhet të kthejnë
shumën e të ardhurave që
kanë marrë në mënyrë të
padrejtë, në kundërshtim
me aktet ligjore e nënligjore.
MASA E PAGESËS

Personat, të cilët plotë-
sojnë kushtet për përfitimin
e së ardhurës nga papunë-
sia, kanë të drejtë të marrin
të ardhura shtesë familjare
mbi masën e nivelit bazë, në
masën 5% të të ardhurave
nga papunësia, për çdo fëm-
ijë në ngarkim, deri në
moshën 18 vjeç, si dhe për
personat që janë duke vazh-
duar studimet ose janë të
paaftë (KMCAP), deri në
moshën 25 vjeç. Shtesa
familjare për çdo fëmijë, në
masën 5% të nivelit bazë,
nuk duhet të jetë më shumë

se 30%. Fëmijët mbi moshën
15 vjeç (mosha minimale si-
pas Kodit të Punës të Repub-
likës së Shqipërisë), të cilët
janë në ngarkim të personit
përfitues të së ardhurës nga
papunësia dhe që nuk janë
të përfshirë në sistemin ar-
simor, nuk do të përfitojnë
shtesën familjare prej 5%.
Në rastet kur prindërit janë
të divorcuar me vendim
gjykate, shtesën familjare e
merr prindi që ka fëmijën në
ngarkim, e në rastet e punë-
simit të përkohshëm gjatë
periudhës së përfitimit të
pagesës të së ardhurës nga
papunësia, e ardhura e pap-
unësisë merret me ndërpre-
rje. Periudha, gjatë së cilës
përfituesi merr pagesën e së
ardhurës nga papunësia, nji-
het si vjetërsi pune, e sigu-
ruar për efekt pensioni
pleqërie, familjar dhe inval-
iditeti.

a) 3 (tre) muaj, për personat me një periudhë kontributi,
të paktën, 1 (një) vit;

b) 6 (gjashtë) muaj, për personat me një periudhë kon-
tributi, të paktën, 3 (tre) vjet;

c) 9 (nëntë) muaj, për personat me një periudhë kon-
tributi, të paktën 5 (pesë) vjet;

ç) 12 (dymbëdhjetë) muaj, për personat me një peri-
udhë kontributi mbi 10 (dhjetë) vjet;

d) Personat gra mbi 55 (pesëdhjetë e pesë) vjeç dhe
burra mbi 60 (gjashtëdhjetë) vjeç përfitojnë pagesë
papunësie 12 (dymbëdhjetë) muaj, me kusht që të
kenë kontribuar 1 (një) vit në sigurimet shoqërore,
për çdo rast përfitimi.

Nuk përfitojnë të ardhura nga papunësia personat,
të cilët:
a) ndërpresin aktivitetin si punëdhënës dhe të vetëpunë-

suar;
b) largohen nga puna me dëshirën e tyre;
c) plotësojnë kriteret për pension pleqërie, invaliditeti

apo familjar, paaftësi të përkohshme në punë apo
sëmundje profesionale.

DOKUMENTACIONI

Personat, të cilët
aplikojnë për të
përfituar të ardhura
nga papunësia, duhet
të paraqesin
dokumentacionin, si më
poshtë vijon:
a) Kërkesë për aplikim;
b) Librezë pune;
c) Dokument identiteti

(fotokopje);
d) Vërtetim për

ndjekjen e arsimit të
mesëm, për fëmijët
në ngarkim deri në
moshën 18 vjeç, dhe
për personat që
ndjekin arsimin e
lartë apo janë të
paaftë (KMCAP),
deri në moshën 25
vjeç.

PENALIZIMI
Në vendim theksohet se nëse nuk njoftojnë brenda
këtij afati për rastet e sipërpërmendura, atëherë
përfituesit duhet të kthejnë shumën e të ardhurave që
kanë marrë në mënyrë të padrejtë, në kundërshtim
me aktet ligjore e nënligjore.

Të gjithë ata punëkërkues
të papunë, që marrin

pjesë në një kurs të formim-
it profesional mund të përfi-
tojnë një pagesë pjesëmar-
rjeje në kurs. Ky është ven-
dimi i marrë ditën e djeshme
nga Këshilli i Ministrave ku
u miratua që masa e kësaj

pagese të jetë 50% e të
ardhurës nga papunësia, me
kusht që ata të mos përfi-
tojnë gjatë kësaj periudhe
ndihmën ekonomike ose
pagesën e papunësisë. Kjo
pagesë do të jepet për nd-
jekjen vetëm të një kursi,
gjatë gjithë kohëzgjatjes së

tij e punëkërkuesit e papunë
mund të përfitojnë vetëm
një herë nga ky program. "Në
zyrën e punësimit ngrihet
komisioni i vlerësimit, i për-
bërë nga, të paktën, tre per-
sona, i cili vlerëson rast pas
rasti punëkërkuesit të cilët
do të marrin këtë pagesë, si-

pas kritereve të përcaktu-
ara në rregulloren për-
katëse, të përcaktuar në
pikën 11, të këtij vendimi.",-
theksohet në vendim.
Ndërkaq, pagesa do të kry-
het nga zyra përkatëse e
punësimit, pas dërgimit të
një konfirmimi nga institu-
cioni ofrues i kursit që
pjesëmarrja në programin e
formimit profesional është
e rregullt. Kjo nismë do të
fillojë të zbatohet gjatë vitit
2018 dhe kohëzgjatja e saj
do të jetë 5 vjet.

Foto ilustruese
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Hithra, një bimë me të
vërtetë e magjishme
ka një përhapje po-

thuajse mbarë botërore dhe
në të gjitha trevat edhe në
vendin tonë, duke përfshirë
që nga zonat bregdetare deri
në lartësitë mbi 1000-1200
metra mbi nivelin e detit. Në
Shqipëri hithra mund të
gjendet në vendet gëlqerore
dhe gurishtore e në shumë
raste mjafton që pak fara të
hithrës të hidhni në theme-
let e shtëpisë dhe shumë
shpejt do kuptoni që keni
mbjellë një bimë që do i shër-
bejë më së shumti jetëgjatë-
sisë dhe shëndetit tuaj.
Hithra në gjethet e saj ka
disa çimza të vogla, të cilat
nëse i prek këputen nga
bima mëmë e futen në
lëkurën e personit që i ka
prekur. Tre përbërësit
kimikë të saj që janë histam-
ina, afetinkolina dhe stero-
tonina, fillojnë që të japin
efektin djegës në organizëm,
pra këta elementë hyjnë në
qarkullimin e gjakut dhe e
nxisin këtë të fundit. Por,
nëse do vëmë re që këto për-
bërës kanë një efekt djegës
në organizëm jo për një kohë
shumë të gjatë, duhet të kup-
tojmë se pse hithrat djegin
për shumë orë, por jo me të
njëjtën fuqi vepruese në or-
ganizëm. Kjo veçori e bimës
ka lidhje me faktin që në
brendësi të këtij lëngu që ka
depërtuar tashmë në trupin
e njeriut, nuk ka të bëjë
vetëm me përbërësit e më-
sipërm, por vlen të përmen-
det pjesa që në brendësi të
saj ka edhe acidët sartarikë
dhe oskalikë. Këta lloj
acidesh zgjasin efektin ve-
prues të tre lëndëve për-
bërëse të hithrës në orga-
nizëm, pra zgjatin djegien.
Shpeshherë njerëzit kur pa-
dashur "digjen" nga hithra,
mundohen që ta shpëlajnë
atë me ujë, por në këtë
mënyrë vetëm e shtojnë efek-
tin djegës të hithrës. Nëse
duam të minimizojmë këtë
efekt, atëherë shpëlarja nuk
duhet të kryhet me ujë, por
me sodë buke, e cila shërben
si një neutralizues shumë i

mirë në këtë rast. Pra, një
sodë me përqendrim të lartë,
zvogëlon dhe minimizon
efektin djegës të acidit sar-
tarik dhe oskalik mbi
lëkurë.
EFEKTET KURUESEEFEKTET KURUESEEFEKTET KURUESEEFEKTET KURUESEEFEKTET KURUESE

Prej mijëra vjetësh, prak-
tikuesit e mjekësisë bimore
kanë rekomanduar që
hithra të përdoret për
kurimin e sëmundjeve të
ndryshme, siç janë ato të ar-
tritit reumatoid, anemisë,
sëmundjet e alergjive, prob-
lemet urinare (pengesat në
urinim, djegiet gjatë urin-
imit). Gjithashtu, kjo bimë
ka efekte çudibërëse edhe
në trajtimin e ekzemave të
ndryshme, pickimet nga in-
sektet mushkonjave si dhe
në kurimin e dhimbjeve
muskulore. Mendojmë që
përbërësit aktivë biologjikë

që ndodhen te hithra, si fla-
vonoidet, që kanë veti anti-

oksiduese, e kjo ndihmon në
largimin e radikaleve të lira

nga trupi i njeriut. Në këtë
mënyrë bëhet e mundur që
trupi të jetë më i qetë dhe i
gjithë organizmi në tërësi të
veprojë ndaj ngacmuesve të
jashtëm si një i tërë. Për sa i
përket problemeve alergjike,
konsumimi i çajit të hithrës,
ndihmon në parandalimin e
alergjive të ndryshme sezo-
nale ose përmirëson sim-
ptomat e tilla si teshtitja,
kruarjet, lotimi i syve etj.
Pacientët që janë trajtuar
me bimën e hithrës, të ko-
mbinuar me bimë të tjera
mjekësore, kanë pasur
efekte shumë të mira kura-
tive në drejtim të alergjenëve
të ndryshëm. Mendojmë se
këta të fundit që depërtojnë
në organizmin e njeriut dhe
shkaktojnë këto çrreg-
ullime dëmtohen nga hithra
pasi përbërësit e saj depër-
tojnë shumë lehtë në mem-

Mjeku popullor: Përdorimi i saj siguron më tepër jetëgjatësi e shëndet për njeriun

YLLI MERJA: Hithra, mbretëresha
e bimëve mjekësore në Shqipëri

"Luftuesja e artritit reumatoid, anemisë e alergjive"

Voltiza Duro

branat qelizore dhe në
ADN-në e këtyre viruseve
apo baktereve që shkak-
tojnë alergjinë. Përfitimet e
hithrës mund të shikohen
edhe në pengimin e zhvil-
limit të baktereve në
sistemin urinar. Falë për-
vojës shumëvjeçare është
vënë re se njerëzit që kanë
pasur pengesa në urinim, e
pas konsumimit të supës
me lakra e hithra brenda në
të, kanë vënë re se është
shtuar shumë diureza. Pra,
nëse një ditë më parë urino-
nin me vështirësi, konsum-
imi i hithrës, ka bërë që
shpeshherë të kenë ndjes-
inë e urinimit, i cili ka qenë
i lirshëm. Pas disa konsta-
timeve të tilla, arriti që të
përhapej opinioni se hithra
me të vërtetë ka një efekt
shumë të mirë çlirues gjatë
urinimit. Flavonoidet që
ndodhen në gjethet e
hithrës, ndihmojnë të nxi-
sin epitelin renal të hithrës
për prodhimin e urinës dhe
largimin e kripërave të
tepërta nga organizmi e
njëkohësisht zgjerojnë
sistemin urinar. Hithra
ndihmon edhe në luftimin
e hipertrofisë prostatike
malinje, e në rastet kur
problemet te meshkujt
vijnë nga enjtja e pros-
tatës, nga edema e saj,
hithra jep rezultate shumë
të mirë për mirëfunksion-
imin e prostatës. Pra, hu-
lumtimet klinike mbësh-
tesin faktin që gjethet e
hithrës janë shumë të
dobishme për lehtësimin e
simptomave BHP, pra hip-
ertrofia prostatike.

Mjeku popullor
Ylli Merja

Shëndetësi

Hithra në gjethet e saj ka disa çimza të
vogla, të cilat nëse i prek këputen nga

bima mëmë e futen në lëkurën e personit
që i ka prekur. Tre përbërësit kimikë të
saj që janë histamina, afetinkolina dhe
sterotonina, fillojnë që të japin efektin

djegës në organizëm, pra këta
elementë hyjnë në qarkullimin e

gjakut dhe e nxisin këtë të fundit.
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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.

(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)

SPECIALE

Korçë Thomaq Terezi                  1,880,000 

Korçë Alo Kabashi                    231,040 

Korçë Sulejman Istref                    561,000 

Korçë Abaz Fazo

Korçë Fiqirije Shkembi                    454,330 

Kukës Iljaz Thaci

Kukës Hysen Gjoni

Kukës Jonuz Muca

Shkodër Terezina Hajmeli

Shkodër Berhan Nikshiqi                  1,894,565 

Shkodër Beqir Mackiqi

Tiranë SHEQER ELEZI  EZAURUAR 

Tiranë IDAJET FARKA

Tiranë HYSEN SHALQIZI  EZAURUAR 

Tiranë XHAVIT BODINAKU

Tiranë ADRIAN SERETI

Tiranë GANI TAKU                    610,160 

Tiranë XHEMAL SHKAMI (SHKEMBI)                    432,484 

Tiranë SHABAN LICI  EZAURUAR 

Tiranë RAKIP VORPSI

Vlorë Seit Xhaxhiu                11,682,000 

Gjirokastër Selim Gaba                    217,296 

Gjirokastër Begzane Ajazi                    391,221 

Lezhë Gjergj Ndue Ndoj

Lezhë Nikolle Bal Marku

Shkodër Muhamet Qehaja                  1,412,826 

Tiranë REXHEP BALLA  EZAURUAR 

Tiranë DALIP SINA  EZAURUAR 

Vlorë Mazik Cumani                    352,000 

Vlorë Xhemal Zeqo                    176,000 

Vlorë Luan Leka  EZAURUAR 

Vlorë Remzi Dalani  EZAURUAR 

Vlorë Mehmet Plaku  EZAURUAR 

Vlorë Hader Musai                      45,000 

Vlorë Beko Feimi                      52,500 

Vlorë Bardhyl Laze                      57,320 

Vlorë Miho vito

Lezhë Preng Llesh Rahmani                    105,499 

Vlorë Nesim Roboçi                           280 

Gjirokastër Memo  Kamber  Pazaj                    583,168 

Gjirokastër Myslim Haredin Xhezo                    616,869 

Gjirokastër Qemal Demir Dervishaj                    479,365 

Gjirokastër Hajri Brahim Kapaj                    931,613 

Gjirokastër Xhemil Kociu                  1,084,826 

Gjirokastër Naze Kociu                    272,975 

Korçë Gaqo Bimbli  EZAURUAR 

Korçë Dhimiter Furxhi

Korçë Nikolla Blushi

Durrës Luan Lila                  5,210,160 

Durrës Fiqirete Gorani

Durrës Ymer Levonja

Durrës Emerjeta Çullhaj

Durrës Daut Tereziu

Durrës Haki Ballhysa

Durrës Hiqmet Agolli                  3,053,336 

Durrës Ndue Prenga                    374,819 

Durrës Dhurata Belegu                      80,220 

Durrës                       80,220 

Gjirokastër Cerciz Myftari                    628,520 

Gjirokastër Cane Matuka                    730,803 

Gjirokastër                    290,804 

Korçë Kristaq Palo

Korçë  

Korçë Jovan Mihal Vako                  1,154,010 

Shkodër Lutfi Laqja

Shkodër Jonuz Dibra                  2,346,816 

Shkodër Besnik Çelepija                  4,153,368 

Shkodër Ali Laqja

Shkodër Ali Laqja

Shkodër Hysni Hasani  EZAURUAR 

Tiranë SHYQYRI, RASIM RROJI

Vlorë Avdul Ismaili

Vlorë Thodhori Driza

Vlorë Ali Laçaj

Gjirokastër Shahin  Lamce  Pasha                    315,803 

Gjirokastër Latif  Zilfo  Deraj                    417,950 

Berat Kadri  Laze                  1,263,420 

Berat FATRI SEVRAMI                    302,502 

Berat Flamur Meço                  1,374,023 

Berat Flamur Meço

Berat Muharrem Meço                  6,627,639 

Berat Kujtim Zaimi                    606,186 

Berat Shaban  Ismaili                        9,559 

Dibër NAZMIE CEMURATI

Gjirokastër Menekshe Faslli Sadikaj                    492,145 

Gjirokastër Sinan Skendi                    379,499 

Korçë Petraq Vangjeli                  1,486,688 

Korçë Dhimitraq Kristollari                  1,071,993 

Korçë Teqeja Qesarakë                  2,269,061 

Korçë Hekuran Mehmet                    490,574 

Korçë Muharrem Metko                  4,744,207 

Dibër AHMET BAJRAM AHMETI

Dibër GJERGJ RICA

Korçë Orhan Baçellari                      39,703 

Dibër XHEMAL SHQARTHI

Lezhë Nikoll Preng Gjoci

Tiranë MUSA DEMNERI                19,822,824 

Tiranë TEFIK VORPSI                21,128,720 

Dibër Rustem Pepa

Korçë Uran Butka                  1,871,261 

Korçë Neim Rusi                      18,000 

Berat Hekuran  Lulaj                  1,483,680 

Elbasan BESNIK MUZHAQI                  8,472,920 

Elbasan FATMIR SHEFIK SUPARAKU

Elbasan XHELADIN MEHJA

Lezhë Kol Mark Vokrri

Tiranë Eqerem  Sheshi                  2,362,225 

Tiranë GJENOVEFA KOSTRISTA (LUSHA)                  3,485,250 

Tiranë SEMIHA SHYRBA

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)



E enjte 22 Mars 2018  - 17

DEPUTETI QË HODHI GAZIN,
XHELAL SVEÇLA
"Është obligim i yni të përcjellim dhe të
pasqyrojmë vullnetin e mbi 205.000
nënshkrimeve kundër faljes së tokës. Është
obligim edhe ndaj të kaluarës, të tashmes dhe të
ardhmes!",-ka shkruar Sveçla në "Facebook".

AMBASADORI AMERIKAN NË PRISHTINË
GREG DELAWIE
"Më duhet të them se sot ishte një zhgënjim i madh për
mua, sepse mendoj që njerëzit, të cilët nuk kanë kurrfarë
ideje dhe idetë e të cilëve kanë bankrotuar, i kthehen
dhunës. Kjo nuk guxon të ndodhë në shtet evropian. Hedhja
e gazit lotsjellës nuk është sjellje evropiane" tha Delawie.

Në garë tri forcat politike, ja cilët janë pjesëmarrësit

Zgjedhjet presidenciale në Mal të Zi, shtatë
kandidatë garojnë për drejtimin e vendit

MILLO GJUKANOVIÇ
"Vendimi im është shprehje e përgjegjësisë ndaj
asaj çfarë janë detyrimet dhe të arriturat e Malit të
Zi. Orientimi im personal ka qenë ndryshe, por
kur merreni me punën me të cilën unë merrem
për më shumë se një çerek shekulli, atëherë keni
detyrime partiake, personale dhe shoqërore", -
tha Gjukanoviç.



Ndërpritet seanca, Delawie: I zhgënjyer, s'është sjellje e shtetit europian

Gaz lotsjellës për demarkacionin,
miratohet në darkë në Kuvend
Deputeti që hodhi gazin: E kisha detyrim

SHKURT

Lirohen 100 vajzat
e rrëmbyera

në Nigeri
Rreth 100 nxënëse që

ishin rrëmbyer në qytetin
nigerian, Dapchi, muajin e
kaluar, janë kthyer në sh-
tëpi. Sipas Reuters, vajzat
janë lënë të lira, pasi u
rrëmbyen nga militantët e
grupit terrorist Boko
Haram. Numri i saktë i va-
jzave të kthyera ende nuk
është përcaktuar. Ushtria
e Nigerisë ka hedhur posh-
të një raport të Amnesty
International, ku pohohej
se forcat e sigurisë ishin
paralajmëruar disa herë
përpara rrëmbimit të
nxënësve.

Uruan fitoren e Putinit,
kritikohen presidentët

Trump e Juncker
Donald Trump e Jean-

Claude Juncker janë vënë
me shpatulla pas muri nga
politikanët perëndimorë
pasi uruan presidentin rus
Vladimir Putin për fitoren
në zgjedhjet presidenciale.
Kritikat ndaj dy liderëve
erdhën pasi marrëdhëniet
mes Perëndimit dhe Ru-
sisë morën një goditje të
fortë me dëbimin nga Lon-
dra dhe Moska të diplo-
matëve respektivë nga
vendet e tyre, pas helmimit
të ish-agjentit rus, Sergei
Skripal dhe vajzës së tij.

Kuvendi i Kosovës
mbajti dje seancën
ku pritej të votohej

projektligji për demarkacio-
nin e kufirit me Malin e Zi.
Seanca u shoqërua me debat
dhe tensione, ndërsa de-
putetët e Vetëvendosje-s
kanë hedhur gaz lotsjellës
dhe seanca është ndërprerë
disa herë. Për të tretën herë
në Kuvendin e Kosovës,
Lëvizja Vetëvendosje ka
gjuajtur me gaz lotsjellës në
sallë. Edhe më herët, de-
putetët e partisë së Albin
Kurtit, gjuajtën gazin
lotsjellës, ndërsa disa prej
tyre janë përjashtuar. Pas
hedhjes së gazit lotsjellës
seanca është ndërprerë sër-
ish. Ndërkohë që prokurori
kujdestar i Prokurorisë
Themelore të Prishtinës ka
dhënë urdhër për ar-
restimin e deputetëve që
kanë hedhur gaz lotsjellës në
Kuvendin e Kosovës ku
pritej të miratohej edhe de-
markacioni. Pas urdhrit,
policia e Kosovës filloi arres-
timet e deputetëve të Vetëv-
endosjes në sallën e Kuven-
dit. Ndërkohë kryetari i Ku-
vendit, Kadri Veseli ka bërë
të ditur se edhe Kryesia ka
marrë vendim për përjash-
timin e pesë deputetëve të
Kosovës. Bëhet fjalë për de-
putetët; Xhelal Sveçla, Fi-
tore Pacolli, Drita Millaku,
Salih Zyba, Liburn Aliu. Të
njëjtit gjuajtën dy herë rad-
hazi gaz lotsjellës në momen-
tin kur pritej të dilte në
votim Marrëveshja. Kuven-
di i Kosovës ka ndërprerë dy
herë seancën e Kuvendit, në
të cilën parashihej që të vo-
tohej marrëveshja për de-
markacionin me Malin e Zi.
Por, nga ana tjetër, hedhja e
gazit lotsjellës në Kuvend ka
sjellë shumë reagime nga të
huajt që e ndoqën seancën e
djeshme. Sipas ambasadorit
amerikan në Prishtinë, Greg
Delawie, kjo nuk është sjell-
je e një shteti evropian. Ai
ka qenë duke ndjekur nga
afër punimet e Kuvendit të
Kosovës për ratifikimin e
demarkacionit, por është

Në zgjedhjet presiden
ciale që do të mbahen

në Mal të Zi, më 15 prill,
do të garojnë sipas të
gjitha gjasave shtatë kan-
didatë. Komisioni Sh-
tetëror i Zgjedhjeve ka
miratuar deri të martën
kadidaturat për president
të Malit të Zi nga tri forca
politike. Ndërkohë që ka
paralajmëruar pjesëmar-
rjen në zgjedhjet presiden-
ciale edhe kandidati opozi-
tar, i cili mbështetet nga
pjesa më e madhe e partive
të opozitës, përfshirë

Frontin Demokratik,
Demokratët e Malit të Zi,
Partinë Popullore Socialiste
dhe Lëvizjen Qytetare URA.
Kandidati i Partisë
Demokratike të Socialistëve

për President të Malit të Zi
do të jetë kryetari i saj Millo
Gjukanoviç, i cili edhe më
herët në një mandat ka qenë
kryetar i Malit të Zi. "Vendi-
mi im është shprehje e

përgjegjësisë ndaj asaj çfarë
janë detyrimet dhe të arrit-
urat e Malit të Zi. Orientimi
im personal ka qenë ndry-
she, por kur merreni me
punën me të cilën unë mer-
rem për më shumë se një
çerek shekulli, atëherë keni
detyrime partiake, personale
dhe shoqërore",-tha Gju-
kanoviç, pas mbledhjes së
Këshillit Qendror të PDS-së.
Propozimet e kandidatëve
për kryetar të Malit të Zi i
dorëzohen Komisionit Sh-
tetëror të Zgjedhjeve deri
më 26 mars 2018. Presidenti

i Malit të Zi zgjidhet me
votim të drejtpërdrejtë dhe
të fshehtë, me mandat
pesëvjeçar. Këto janë zgjedh-
jet e shtata presidenciale
gjatë sistemit shumëpartiak

në Mal të Zi, që nga viti
1990. President i Malit të
Zi nga viti 2003 është Filip
Vujanoviç, i cili këtë funk-
sion e ka ushtruar për tre
mandate radhazi.

shprehur i zhgënjyer me ak-
tin e deputetëve opozitarë të
Lëvizjes Vetëvendosje që
kanë hedhur gaz lotsjellës në
Kuvend për të ndërprerë
votimin për ratifikimin e
Marrëveshjes së demarka-
cionit të kufirit ndërmjet
Kosovës dhe Malit të Zi. "Më
duhet të them se sot ishte një
zhgënjim i madh për mua,

sepse mendoj që njerëzit, të
cilët nuk kanë kurrfarë ide-
je dhe idetë e të cilëve kanë
bankrotuar, i kthehen
dhunës",-tha Delawie. "Kjo
nuk guxon të ndodhë në një
shtet evropian. Hedhja e
gazit lotsjellës nuk është
sjellje evropiane",-theksoi
ai. "Do t'i ftoja të gjithë de-
putetët të kthehen në Kuv-

end dhe të votojnë për rati-
fikimin e demarkacionit dhe
të votojnë për rrugën evro-
piane dhe përparimin e Kos-
ovës",-tha ambasadori
amerikan. Kosova ka mbetur
e lidhur për një kohë të gjatë
me këtë çështje dhe se ajo
duhet të mbyllet sot, ka po-
rositur ai. Për hedhjen e gazit
lotsjellës në Kuvend nga

Lëvizja Vetëvendosje, ka re-
aguar edhe komisioneri evro-
pian për zgjerim, Johannes
Hahn. "E dënoj fuqishëm për-
dorimin e gazit lotsjellës. Një
sjellje e tillë nuk ka vend në
demokraci. Në këtë ditë të
rëndësishme, liderët koso-
varë duhet të jenë të
përgjegjshëm dhe ta votojnë
marrëveshjen e demarka-
cionit. Qytetarët e tyre
vetëm mund të përfitojnë nga
ky hap drejt liberalizimit të
vizave",-ka thënë Hahn. Nuk
ka munguar as reagimi i de-
putetit të Vetëvendosjes,
Xhelal Sveçla, i cili së bash-
ku me deputeten Fitore Pa-
colli hodhën gaz lotsjellës në
seancën e Kuvendit të Kos-
ovës. Ai me anë të një statu-
si në "Facebook" është shpre-
hur: "Është obligim i yni të
përcjellim dhe të pasqyrojmë
vullnetin e mbi 205.000 nën-
shkrimeve kundër faljes së
tokës. Është obligim edhe
ndaj të kaluarës, të tashmes
dhe të ardhmes!", ka shkru-
ar Sveçla në "Facebook".
Ndërsa presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, i ka quajtur
pamje të tmerrshme të Kos-
ovës në botë hedhjen e gazit
lotsjellës në Kuvend. "Dhuna
në Kuvend është e patol-
erueshme dhe pamje e
tmerrshme për Kosovën në
botë. I ftoj deputetët që të
vazhdojnë me punën e tyre,
pavarësisht taktikave të rrez-
ikshme të kundërshtarëve të
liberalizimit të vizave. De-
markacioni duhet të kalojë
sot. Kjo është ajo që presin
qytetarët e vendit, pa dallim
partie apo etnie", shkruan
ndër të tjera Thaçi.

RAJON & BOTE



E enjte 22 Mars 201818 - KULTURE

Pata disa ngasje për ta parë
tragjedinë e tmerruar dhe,
ndoshta, sipas kritikës, më e

bukura dhe më e përpunuara letrar-
isht për nga forma e stili: "Makbe-
thi" i Shekspirit në Teatrin Ko-
mbëtar. Teatri shqiptar i është qa-
sur jo rrallë gjeniut duke prekur
sipërinë e tij. "Hamleti" ka qenë një
nga kulmet dhe lavditë e shijuara
me regjisorin rus Bortko dhe tre
asistentë shqiptarë, pastaj qe "Otel-
lo" (regjisor rusi Kriçko), "Mbreti
Lir" (regjisor Pandi Stillu) dhe në
fillim të viteve '90 erdhi "Rikardi i
tretë", regjisor Agim Qirjaqi. Tri të
parat, pra "Hamleti", "Otello" dhe
"Mbreti Lir", tok me "Makbethin"
që, po t'i bindemi hierarkisë që ka
ndërtuar mendimi kritik botëror
vjen fill pas "Hamletit" për nga
përkryerja artistike, janë katërshja
më e mirë e asaj çka ka arritur gje-
nia shekspiriane. I duhej, pra, një
"Makbeth" Teatrit Kombëtar. Ngas-
ja e dytë për mua ishte vetë vepra
me gjithë gravitetin e saj thuajse
"shtypës", për çdo regjisor e aktor.
Është një sfili, ankth e frikë, po aq
dridhërimë e pasion. Çfarë të "reje"
do të thuash, si do ta thuash, a do
të mbërrish në sipërinë e veprës, a
do ta prekësh tmerrin dhe
madhështinë e saj apo do të qën-
drosh në syprinë, te cipa farfu-
ritëse? Ky është një gur themeli që
s'mund t'i shmangesh dot, qofsh
një Piter Bruk apo qofsh një
regjisor i ri shqiptar. Dhe ngasja e
tretë e imja, siç kuptohet, ishte
koncepti regjisorial, çfarë qasjeje
të re, befasuese, madje sfiduese, do
të sillte ai?!

Është fare e lehtë ta rrëzosh çdo
punë kur ajo barabitet me legjen-
dat e dramës dhe teatrit në botë. Por
jo! Kjo është rruga më e lehtë dhe,
madje, ajo më e pandershmja për
një kritik, ku bëzan, qoftë dhe hesh-
turazi, një mendjemadhësi e papër-
ligjur në atë çka është dhe çka për-
faqëson teatri ynë. Unë e ndoqa me
kureshtje dhe interes shfaqjen.
Kisha një ftesë nga regjisori i saj,
ish-student im, Kledi Kapexhiu, i
biri i ish-pedagogut tim, Bujar
Kapexhiut, dhe shkova, pra me
kënaqësi. Më erdhi vërtet mirë që
Kledi solli një imazh dhe trajtë
tjetërfarë të veprës. Të tijën. Kjo më
mbresoi. Ai i kishte ikur enkas çdo
forme a paraqitjeje, le ta quajmë re-
aliste apo "natyrale", ku gjasa mes
asaj që na jepet nga përfytyrimi
rreth personazhit si dhe inter-
pretimit të tij prej aktorit, respek-
ton një përputhshmëri mundësisht
maksimale midis tyre, qoftë dhe
kur modeli jetësor, paçka se i trans-
formuar gjegjësisht ligjësive të te-
atrit, bëhet prijës i konceptit
regjisorial. Jo. Kledi i kishte bisht-

“Makbethi” në teatër një
ëndërr e keqe, pse aktorët

ngjanin si kukulla
Josif Papagjoni

KRITIKA

“Nuk është plagjiat, por ofshamat
m’u dukën të tepërta”

nuar enkas kësaj, e kishte refuzuar
shëmbëllimin realist. I kishte ikur
klisheve. Ai kishte krijuar një kod
tjetër sjelljeje të aktorëve në rolet
e tyre. Si të thuash, i kishte ikur
"mimesisit", pra përngjashmërisë
së veprimit aktorial me modelin e
pranueshëm jetësor, natyral. Kish-
te shkaguar prej andej dhe kishte
aplikuar një mënyrë dukshëm të
diferencuar me këtë model, për-
puthur tashmë një parafytyrimi
"ndryshe", tjetërfarë, që epohet
drejt postmodrenizmit.

Sipas meje ai kishte gërshetuar
disa kahe. Më së pari, koncepti i tij
regjisorial i ishte qasur formave
parake të teatrit antik grek, çka u
shfaq jo thjesht te make-up me gro-
pat e syve, gojët e hapura si klith-
ma e gjëma, blanat në fytyrë, herë
të zeza e mavi e herë të kuqe, sipas
roleve, sipas vuajtjes së hequr, bë-
mave dhe akteve që ata kryenin.
Skematizimi i lëvizjes të çonte ve-
tiu drejt shfrytëzimit të modelit që
vjen, më së shumti, nga teatri i
kukullave. Kjo u pa gjithandej, në
ecjen e aktorëve, te lëvizja e duarve
apo të objekteve (thikës etj.), në
hapat dhe zhvendosjen e trupit,
njëjtë me atë të marionetave të
manipuluara, çka, në syrin tim, u
mbërrit mjaft bukur nga Indrit
Çobani, që luante Makbethin, me
tundjet e lehta të supeve e të kokës,
me buzëqeshjen, por dhe nga aktorë
të tjerë si Luli Bitri, Neritan Liçaj,
Genti Deçka, Xhino Musollari. Po
pse u pëlqye ky trajtim? A mos
ndoshta është menduar se historia
përplot tmerre e kësaj tragjedia sh-
kruar mbi 400 vjet më parë ka
nevojë të kundrohet si një ëndërr e
keqe a si një përrallë fëmijësh me
"gogolë" e "ujqër", që trembin e
shqyejnë njerëz, sikundër qe në fakt
edhe tirania e Makbethit? Nëpër
ëndrra shpesh ngjajnë kësisoj
shpërfytyrimesh e shpërndër-
rimesh, kur lëvizja ngrin, skemati-
zohet, kur imazhi kthehet përmbys
ose kur trajtat njerëzore natyrale
përftojnë sipri një vesk a cipë sur-
reale, tjetërlloj, çudane, paradok-
sale, të frikshme. Mund të jetë kësh-
tu, por kjo për mua nuk është fort e
rëndësishme. E rëndësishme është
a pëlqehet, a krijon trysni psikike
te spektatori me qëllim që t'i gjeg-
jet tmerrit që vepra përmban?
Kureshtar siç isha dhe me përvojën
që kam, përpos që e ndiqja me vë-
mendje veprimin skenik, vija re se
publiku nuk pati asnjë lloj ngasjeje
për të "qeshur" nga veprimi kinse
kukullor e paradoksal i aktorëve.
Dhe pikërisht kjo ishte, do të
thosha, triumfi i regjisorit, i cili,
edhe pse përmes një forme të
përçudnuar, të skematizuar dhe, ta
quajmë kukullore të sjelljes së ak-

torëve, krijoi në sallë tension, sus-
pansë. Heshtja zotëronte gjithkund.
Kodi regjisorial u kuptua qysh në
kryeherë. Spektatori e mori të
mirëqenë atë dhe e respektoi gjer
në fund. Kjo ishte pikërisht trajta
moderne e teatrit dhe e mënyrës së
një leximi të ri regjisorial. Shi për
këtë unë do doja ta çmoja e ta nxis-
ja Kledin, që t'i ngjitet kësaj udhe
edhe më me guxim, duke qenë i
bindur për fare se forma që ai na
paraqiti ishte e suksesshme dhe e
lavdërueshme. Dikush, qoftë dhe në
mendjeshkrepje a hamendje, mund
të thotë se një formë e tillë është
plagjiat, unë diku e kam parë te kjo
apo ajo shfaqje etj. Unë e refuzoj një
gjykim e mendësi të tillë. Në jemi
brenda një hapësire stilistike
botërore dhe duhet të përfitojmë
prej mjeteve të reja shprehëse që
teatri ka krijuar falë gjeniumit të
reformatorëve të tij. Unë vura re një
begati detajesh e pjellori fantazie te
regjia e Kled Kapexhiut, e cila der-
dhej e njëmendësoj gjithkund. Unë
po kujtoj vetëm disa gjetje që kish-
in mbivendosje të qarta kuptimore,
pra një konotacion apo, le ta qua-
jmë metatekst regjisorial, të për-
punuar bukur mirë. Qysh në fillim
shfaqja niste me daljen prej territ
dhe vdekjes (perdes së zezë) të fig-
urës së Makbethit, veshur me kos-
tum të kuq - ngjyra e gjakut dhe e
krimit. Domethënë, ne sjellim një
histori të vjetër, futur në dheun e
zi, për t'ju kujtuar të dashur miq që
na keni ardhur sot në teatër se ajo,
historia ngjethëse e Makbethit sko-
cez nuk është përfundimisht e "gro-
posur" në harresat e historisë, por
mund të gjeni sivëllezërit tuaj në
mjediset ku jetoni, paçka se forma
dhe imazhi janë tjetërlloj, jo si ky i
yni. Ky i "yni" është një gjasë dhe
personazh teatri, ndërsa ai i juaji ka
tjetër trajtë, është brenda jush, e
keni në një tavolinë pune a banket
social shtetëror, jo siç e shprehim
ne, përmes një perdeje të zezë, ten-
dosur nga dy anët, Makbethi dhe
zonja Makbeth. Vrasjet në shfaqjen
tonë nuk bëhen tinëz, në terr, por
haptazi, me kamat që godasin mes
dritës së fortë, që përsëriten dhe që,
madje, duken si në një "lojë" fëm-
ijësh… Tri magjistricat nuk janë tri
plaka shtriga, me fytyrat e shëmtu-
ara plot zhubra, por tri balerina, tri
çupa të bukura, gati si kukulla, top-
modele, që të kujtojnë personazhet
e teatrit japonez "No" apo ato të te-
atrit kinez "Kabuki", ku luhet den-
dur me simbolikat, shenjat dhe for-
mat denatyrale të lëvizjes, gjestit,
fjalës, të kthyera në rit, në këngë,
në vokalica, në "opera". Këto tri
çupa bukuroshe janë tri Moirat e
sotme të fatit, shtegtuar prej mitit
grek dhe rishëmbëllimit shekspiri-

an të magjistricave, në tri pamje të
tjera, që mua, sikundër thashë, më
afrojnë me modelimet e teatrit të
Lindjes. Dhe bri këtyre tri magjis-
tricave, ja ku shëtit skenës edhe hija
e veshur në të zezë e Vdekjes, ose
Hekata, që përveç një funksioni
spastrimi të trupave të vdekur nga
skena (p.sh. vdekja e mbretit Dun-
kan, e Bankos, e zonjës Makdaf dhe
Fleancit), kryen edhe një funksion
estetik regjisorial për të shmangur
makabritetin dhe praninë e
vrasjeve, që i shkojnë më shumë
imazhit filmik se sa atij teatror,
prandaj dhe skematizohen si të
tillat falë konvencionit plastik duke
u përpunuar përkatësisht kodeve të
rrepta teatrore.

Regjisori kishte përdorur si ele-
ment ankthi ofshamën, te thuajse
të gjithë personazhet që bënin apo
pësonin krime, tmerre, vrasje. Ofs-
han Makbethi, Dunkani, Makdafi,
Banko etj. Ofshama bëhet në
mënyrë ritmike, e kombinuar me
hapin. Është diç e përpunuar dhe
teatrale në thelb, duke na kujtuar
kësodore se gjendemi mes tmerrit,
frikës, ankthit, vrasjeve, paranojës,
gjumit të prishur, ëndrrave të frik-
shme. Por mu duk paksa e tepruar,
e përsëritur vend e pa vend, ndofta
mund të qe më pak e pranishme
dhe jo me domosdo në çdo çast e në
çdo personazh.

Unë do doja të diskutoja fare pak
edhe me artikulimin e mesazhit
regjisorial, ku ndër të tjera thuhet
se: "Në një vend ku të gjithë janë
vrasës dhe të gjithë viktimat pra-
nojnë të vriten, ai beson se askush
nuk mund të vihet mes tij dhe push-
tetit". E nënvizova enkas fjalinë, për

të thënë se vepra nuk e ka diç të
tillë, por, sipas meje, as vetë koncep-
ti regjisorial, aq sa pashë, nuk e
kishte të nënvizuar me "laps të kuq"
viktimizimin e njerëzve, pamundës-
inë për t'i dalë krimit ballë për ballë.
Në e pamë se "pylli i Brinjës i ra
malit të Duskinjës". Nëse kjo ishte
profecia që Makbethi besonte te
pushteti i tij absolut si një casusbe-
li, pra një paranojë, përkundrazi,
shpata e Makdafit, ku qe mbledhur
jo vetëm urrejtja e tij me familjen e
shfarosur prej Makbethit, por edhe
përbetimi i fisnikërisë skoceze, i
krejt popullit, tregojnë pikërisht të
kundërtën se viktimat nuk pra-
nojnë më të vriten prej tiranit. Për
ta rrëzuar pushtetin tiranik të ng-
ritur mbi rrëmbimin e kurorës legji-
time, përmes vrasjes së mbretit dhe
një morie krimesh, ky akt, kjo sim-
bolikë - vrasja e Makbethit dhe
beteja për ta rrëzuar pushtetin e
krimit - janë vetë thelbi i tragjedisë.
Është drita që hidhet, një zgjidhje
që Shekspiri e pat dhënë në gjithë
tragjeditë e tij, të cilat, edhe pse
mbyllen me vdekje e tmerre, nuk e
humbasin fillin e rivendosjes së të
drejtës, reparacionin, kthimin e le-
galitetit. Në qoftë se leximi regjiso-
rial i Kled Kapexhiut rrekej ta
bënte këtë një ide sunduese në kon-
ceptimin e lëndës së veprës letrare,
për ta përshtatur, ndofta, me le-
targjinë e shoqërisë sonë ndaj sjell-
jes shpesh të dhunshme të kastës
së korruptuar politike shqiptare në
raport me shoqërinë dhe mungesën
e reagimit të kësaj të fundit, kjo do
të kërkonte, sipas meje, të tjera
shenja regjisoriale, shumë më
të rrokshme dhe më të lex- 
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I ri, në të 20-at kur ishte student
në Romë, fundjavave a në kohë
pushimesh, Vangjushi merrte

trenin për në Venecia, ku ulej për-
ballë gondolave, në sheshin "San
Marco", përballë "Palazzo Ducale",
në urën e "Rialtos", në urën e 'Psh-
erëtimave', në "Grande Canale",
përballë "La Fenices"  dhe vizaton-
te, pikturonte, bënte skica. Rrekej
të fiksonte mbi letra a mbi beze, sa
më shumë detaje të qytetit magjik.
Ai vetë, e quante qytet ëndërr, ndaj
ndonëse me mundësi të pakta
ekonomike, i riu nga Korça,
kursente që të udhëtonte drejt
Venecias. Dashuronte rrugicat prej
ku shihte qiellin të puthej me ujin,
dyqanet e maskave, shitoret "Mu-
ranos". Vangjush Mio dashuronte
ndërtesat ngjyra-ngjyra, kishëzat e
kapelat, rrugicat, kthinat, galeritë,
kopshtet e Bienales e jo vetëm. Pik-
turoi kudo dhe kur u kthye në fund
të studimeve, ai solli në Shqipëri,
Venecian e penelit të tij.

Pothuaj 100 vite më pas, Vang-
jush Mio rikthehet atje. Është e
Bija Rozeta Mio, që ka bërë të pam-
undurën prej muajit dhjetor që i
ati, të rikthehej ne Venecia. Mio,
nuk është më. Veprat që ka lënë, e
morën udhën e kthimit për në qy-
tetin ku lindën dhe u vunë për-
ballë, Venecia e 100 viteve më parë,
me Venecian e sotme.

Në 16 mars, u çel ekspozita
"Omaggio a Vangjush Mio", kuru-
ar nga Vladimir Myrtezai dhe Mi-
gena Hajdari.

Ekspozita u parapri nga një Ven-
dimi i Këshillit të Ministrave që
lejonte "lëvizjen jashtë territorit të
Republikës së Shqipërisë të 11 ve-
prave të Piktorit të Popullit Vang-
jush Mio, me qëllim  ekspozimin e
tyre në Centro Culturale Don Ori-
one Artigianelli, Sala Tiziano,  Dor-
soduro 909/a  në Venecia, Itali".
E BIJA PËR TË ATIN

Ekspozita e parë e Mios, qe
hapur në shtëpinë e jetimores, me
punimet e sjella nga Bukureshti.
Mësuesi i vizatimit dhe mësuesi i
historisë së artit në Liceun
Francez, më 1921 do të hapte stu-
dion e tij si piktor. Deri më 1924-
ën, kreu studimet në Akademinë
e Arteve të Bukura në Romë dhe
fitoi dy diploma për pikturë dhe
restaurim. Dy vite më pas, do të
ndiqte Bienalen e Venecias. Kur
më shumë se 9 dekada më vonë,
rikthehet në Venecia me veprat e
realizuara në atë kohë, është e bija,
Rozeta Mio që flet në emër të tij.

"Babai më thoshte se Venecia
është një qytet ëndërr. E donte
gjithë Italinë, donte muzikën e ar-
tin, por për Venecian, kishte një
dobësi të veçantë". Në anën tjetër
të telefonit me një të folme prej
Korçe, Rozeta Mio, më flet nga gale-
ria ku ka çelur ekspozitën në Cen-
tro Culturale Don Orione Arti-
gianelli, Sala Tiziano,  Dorsoduro
909/a.

Një prej kuratoreve, Migena
Hajdari thotë se galeria ndodhet në
një zonë ku shumë piktorë italiane
kanë pikturuar dhe ekspozuar.
"Është një zonë shumë e mirë. Çel-
ja e ekspozitës ka qenë një nismë e
Rozeta Mios që nga muaji dhjetor.
Donte të rikthente të atin në Vene-
cia dhe meqë kam një galeri në
Padova, kërkoi ndihmën time. Ek-
spozita u realizua me ndihmën e
Vladimir Myrtezait. Ekspozita ësh-
të pritur mirë nga media dhe nga
publiku",-tha Hajdari.

ueshme nga publiku. Besoj
se ky është më shumë një

lapsus retorik, se sa mesazhi i një-
mendët regjisorial.

Dy nga elementët me shprehë-
si dhe identitet në shfaqje qenë
edhe skenografia e Genc Shko-
dranit dhe muzika e trajtimi zan-
or i Bled Borakut. I pari pruri një
hapësirë burgu, mure të fortë si
nëpër kështjella, thellësi, boshë-
si pa mobilje dhe fare-fare pak re-
kuizitë, çka krijonte zymtimin e
domosdoshëm, ndërsa i dyti ofroi
një medium zanor vërtet të frik-
shëm, mbushur me tinguj, of-
shame, klithma, akorde, vokalica
sopranosh, zhurma, që të gjitha së
toku, në mendimin tim, konver-
guan mjaft mirë me tragjedinë.
Nga kostumet e punuara prej Ger-
ta Oparakut më të goditura mu
dukën kostumi i Makbethit, ai i tri
magjistricave (si këngëtare sopra-
no a balerina), i zonjës Makbeth, i
Hekatës, por do doja më shumë
identitet në kustumet e tjera si ai
i mbretit Dunkan, i Makdafit, Ros-
it, gjer dhe Bankos etj.

Paçka se stili i lojës krijonte një
farë "njësimi" te aktorët dhe ësh-
të e vështirë të dallosh njërin nga
tjetri, gjithsesi më la mbresë akt-
rimi i Indrit Çobanit në rolin e
Makbethit, që e mbajti në një ten-
sion të rreptë e të vijueshëm vep-
rimin, sidomos me përqendrimin
e vëmendjes, syrin e ndezur dhe
gjithë elementët përplotësues; më
tutje më tërhoqi loja e Luli Bitrit
te zonja Makbeth, Genti Deçka te
Bankoja, Adelina Muça te zonja
Makdaf (pak fjalë, por me ashk)
dhe Xhino Musollari te vrasësi.



E bija: Babai i thoshte qyteti
ëndërr, kam harxhuar shumë para...

PIKTORI

"Rozeta Mio: E bëra ekspozitën me forcat
e mia, shpresoj të shitet ndonjë vepër t'i shlyej..."

Fatmira Nikolli

Vetë Rozeta,  tërhequr siç ësh-
të, tha për "GSH" se hapja e kësaj
ekspozite këtu është shumë shumë
e madhe. "Për mua është një gjë e
madhe dhe shumë domethënëse.
Jam shumë e lumtur që u hap më
në fund.

E solla babain këtu, sepse kisha
shumë dëshirë dhe me ndihmën e
Migenës ia dola". Kur e pyes, se
çfarë i thoshte i ati për Venecian,
Rozeta përgjigjet menjëherë: "E
quante qytet ëndërr, thoshte ësh-
të qytet i mrekullueshëm".

Mandej flasim me Rozeta Mion,
për kohën kur i ka realizuar. "Disa
i ka realizuar kur ishte student. Të
gjitha punimet që janë në Venecia,
i ka punuar kur ka qenë në Insti-
tutin e Lartë të Arteve në Romë,
në momentet kur kishte pushime,
realizonte piktura. Atëkohë stu-
dentët nga ana ekonomike ishin
shumë të varfër, se kishin kushte
shumë të dobëta, por im atë
kursente dhe vinte në Venecia e
shkonte edhe në qytete të tjera e
pikturonte. Më shumë piktura ka
me Venecian, e jo vetëm vizatime
me laps e karbon, por edhe shumë
piktura me vlerë".

Për Rozetën rikthimi i të atit në
qytetin ëndërr, është pothuaj një
ëndërr. Uron që ekspozita të ketë
sukses, edhe pse në ditët e para

kur është çelur, shikuesit kanë
qenë të shumtë dhe po ashtu me-
diat e kanë ndjekur me shumë in-
teres, duke vlerësuar artin e Mios.

E pyes Rozetën, nëse ekspozita
"ju ka kushtuar shumë nga ana fi-
nanciare?". Ajo përgjigjet men-
jëherë: "Sigurisht edhe nuk i kam
shlyer të gjitha. Të gjitha i kam
bërë vetë me forcat e mia. Të sho-
him tani. Kam shpresë të shes
ndonjë pikturë që të mund të plotë-
sojmë shpenzimet. E bëra, sepse
babai e vlerësonte shumë artin e
muzikën italiane e këtë na e ka më-
suar edhe ne fëmijëve në shpirt.
Është një vend i mrekullueshëm
thoshte, vend i artit e muzikës më
thoshte gjithmonë. Pastaj për

Venecian kishte një dobësi të
veçantë. Qytet i mrekullueshëm.
Është një ëndërr".
MIO, NJERIU DHE
PIKTORI

Mio Vangjush Mio (Korçë 1891-
Tiranë 1957) filloi të vizatojë që
fëmijë, por veprat e tij të ruajtura
në koleksionin e familjes i përka-
sin vitit 1906. Ai vlerësohet si një
nga piktorët e parë profesionistë në
Shqipëri.

Fillimisht Mio priret të bëjë
vizatime me laps dhe sepia, duke
realizuar portrete, figura, kompoz-
ime, nudo dhe peizazhe. Më pas
realizoi kompozime nga jeta e
përditshme e njerëzve të thjeshtë,
portrete familjare dhe portrete të
ndryshëm, duke u dashuruar mbas
peizazhit urban, baritor, liqeneve
dhe detit. Ai vizatoi dhe pikturoi
peizazhet e disa zonave të Sh-
qipërisë, kala, site arkeologjike,
pamje qytetesh në Romë, Venecia,
Bolonjë, Piza, Firence, Durrës,
Butrint, Ulqin, Tiranë, Shën Naum,
Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë,
Pogradec, Shkodër, Përmet,
Gjirokastër e Berat. Krijimtaria e
gjerë e artistit Vangjush Mio në
fushën e peizazhit dhe portretit
realist, u bë shkollë e madhe për
të gjithë artistët shqiptarë, pasi ai
realizoi vepra me kualitet të lartë
artistik, evidentoi dritën diellore
mesdhetare të peizazhit shqiptar
dhe u bë shembulli brilant i pik-
torit të natyrës. Mio krijoi imazhin
e figurës së piktorit në Shqipëri, që
i ofron publikut veprat e tij në ek-
spozita vetjake dhe në studio.
Shumë piktorë të njohur që kalu-
an fëmijërinë në qytetin e Korçës,
morën mësimet e para në pikturë
nga mjeshtri Vangjush Mio.

Veprimtaria artistike e Vangjush
Mios është shumë e gjerë. Ai ka lënë
një koleksion të madh veprash në
gjininë e portretit, peizazhit e më
pak kompozime. Numërohen mbi
500 tablo të tij, 200 vizatime, si dhe
80 pllaka xhami fotografike, të cilat
ruhen në studion Muze të piktorit
(Korçë), në GKA, Tiranë, në GA,
Korçë dhe në koleksionet e institu-
cioneve të larta shtetërore dhe në
koleksionet private.

VEPRAT E VANGJUSH MIOS NË VENECIAVEPRAT E VANGJUSH MIOS NË VENECIA
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... një turi të kësaj fillim jave, për
t'ia mbushur mendjen au-
toriteteve të BE që t'i hapin dritën
jeshile Shqipërisë, ai ka thënë një
numër të vërtetash që, të gjitha së
bashku, krijojnë një imazh të
gënjeshtërt.

Le t'i marrim me radhë…
Ai ka përsëritur tezën e vjetër

se është në interesin e BE që Ball-
kani Perëndimor të mos jetë "kën-
di i lojërave të ndonjë fuqie tjetër".

Ai ka bërë apel që politikanët e
kontinentit plak nuk duhet të bien
pre e ideologjisë të forcave nacio-
naliste që luajnë me frikën e
zgjerimit.

Ai ka ridikulizuar shqetësimin
për lidhjet e politikës me krimin e
organizuar, duke lënë përshtypjen
se steriotipi i një vendi që e ka të
keqen në ADN-në e vet, duhet për-
buzur.

Ai madje ka shkuar edhe më tej,
duke nënvizuar politikën e dy
standardeve, që dikur pranoi bull-
garët (populli që plagosi papa
Vojtilën) dhe rumunët (që i
mbushën bulevardet e Europës
me prostituta), ndërsa sot përdor
të tjera kritere për gjashtëshen që
mëton të anëtarësohet.

Ai nuk ka pranuar faktin se ka
vende që janë përpara Shqipërisë
në garën e anëtarësimit duke
hedhur dorashkën e sfidës se me
problemet që ka me Kosovën, Ser-
bia nuk do të mbërrijë kurrë në
Bruksel përpara nesh.

Ai e ka quajtur tashmë një
dëshirë që ne ia përmbushëm Eu-
ropës, e cila e kërkoi me ngulm re-
formën në drejtësi dhe se ata nuk
kanë më arsye tjetër për të na
mbajtur peng.

Po t'i shohësh një e nga një të
gjitha argumentet që kryeministri
shqiptar ka renditur në interv-
istën për Politico.eu, janë të vërte-
ta (lexo linkun poshtë).

Rama hap sfidën: Ne do t'i lëmë
mbrapa serbët në garën për në BE

Në Europë fryma ksenofobe, si
rezultat i suksesit të partive popu-
liste, po rritet; rreziku që kjo pjesë
e Ballkanit të bëhet pre e forcave
anti- perëndimore po shtohet; fri-
ka nga zgjerimi është po aq e fortë
sa dhe stereotipet që gëlojnë për
popullsitë tona.

Të gjithë këta faktorë, që nuk
varen nga ajo, janë pengesë reale
për përparimin normal të Sh-
qipërisë drejt Brukselit.

Por, pranuar këtë, duhet thënë
gjithashtu se kjo është vetëm njëra
anë e medaljes.

Fakti se në në Europë na
paragjykojnë, nuk e fsheh dot re-
alitetin e lidhjes së politikës me
krimin dhe mbushjes së parla-
mentit me banditë.

Fakti se "nuk e kemi krimin në

ADN", nuk e mohon dot se gjatë
qeverisjes së rilindjes tonelatat e
narkotikëve që i çojmë Europës
janë shtuar.

Fakti se kemi votuar Reformën
në Drejtësi nuk e mbulon dot
"largimin në drejtim të paditur" të
gjitha kokave të policisë që drejto-
nin skemën kriminale të kultivim-
it dhe trafikimit të kanabisit.

Fakti që Serbia ka probleme të
rënda me Kosovën nuk e zhbën dot
prapambetjen tonë në përmbush-
jen e detyrimeve.

Fakti se dikur BE ka pranuar

rumunët dhe bullgarët, nuk na jep
ne të drejtën të kërkojmë të bëjë
të njëjtat lëshime.

Në këtë kuptim, duke thënë të
vërteta të thjeshta dhe të ditura
për atë që çalon në kontinentin e
vjetër, Rama mëton të fshehë
përgjegjësitë e tij si kryeministër i
një vendi që kërkon të bëhet anë-
tari më i ri. Ai nuk është në rolin e
një mendimtari të lirë, apo të një
intelektuali vizionar që ka për
qëllim të tregojë se si bëhet më e
mirë BE. Fatkeqësisht për të, ai
është në petkun e përfaqësuesit të
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Parashikohen ndryshime. Për momentin,
mos merrni vendime të prera, që mund të
mos jenë më pak të duhurat. Prisni sa të
qartësohen gjërat. Mos bini pre e tundimit
për të reaguar menjëherë, sidomos në
punë. Rrezikoheni nga shpërqendrimet.

Këtë ditë do të ndiheni të sigurt nga një
ndjenjë praktike dhe nga largpamësia në
investime dhe në projekte. Keni dëshirë të
jetoni në thellësi të shpirtit tuaj, atë që deri
më tani e keni jetuar në nivel të mendjes.
Jepini, mos humbni kohë.

Do të keni prirje për t'u mbyllur brenda vetes
për të rrëmuar në të kaluarën. Por do të
merrni në konsideratë edhe mundësinë e
së tashmes. Kontakti me persona të
veçantë do t'ju hapë horizonte të reja dhe
do t'ju japë mundësinë të përmirësoheni.

Mos u gënjeni nga shkëlqimi një momenti
pasioni që bën që t'ju rrahë fort zemra, sepse
mund të dalë se është krejt ndryshe nga sa
dukej. Bashkëveprimi i planetëve në shen-
jën tuaj, bën që keni pak dëshirë të an-
gazhoheni. Përpiquni të jeni më i gatshëm.

Dita e sotme do të jetë disi e vështirë, me
shumë keqkuptime, ankesa dhe mendime
jo shumë optimiste. Sot në dashuri do të
jeni pak jashtë ritmi. Megjithatë nuk ka as-
gjë për t'u shqetësuar, por ndërkaq dëshira
për t'u larguar nuk e favorizon mirëkuptimin.

Nëse është krijuar pak tension me part-
nerin, mos e lëni çështjen pa e sqaruar
me hollësi. Për të kthyer harmoninë do të
jetë më e thjeshtë sesa mendoni! Përfitoni
nga mbështetja që ju garanton familja, për
të përmbushur zgjedhjet që do të bëni.

Do të përballeni me një zgjedhjeje të rëndë-
sishme, qëndrojini zgjedhjeve të bëra më
parë dhe mos hiqni dorë nga autonomia e
juaj. Mos i lejoni një familjari t'ju pengojë.
Do t'ia dilni të angazhoni në nismat tuaja,
duke prekur pikat e duhura emocionale.

Përpiquni të jeni më të dashur, pasi ju bën
veçse mirë. Padyshim, do të lehtësonte
ndjeshëm raportet me personin që keni në
krah. Mos e harroni! Ndërhyrja e një famil-
jari në punët tuaja do t'ju nervozojë disi,
por nuk keni çfarë bëni.

Në familje do të keni disa kundërshtime të
shkaktuara nga këndvështrime të ndry-
shme. Mos u mërzisni pasi larmishmëria
është gjithmonë diçka pozitive, që duhet
shfrytëzuar për t'u ngritur. Falënderoni
miqtë, që ju rrini pranë duke ju dhënë ide
dhe mundësi të mira.

Sot nuk është dita për të bërë beteja kundër
mullinjve të erës. Prandaj mos e çoni ndër
mend se mund të ndryshoni botën! Si za-
konisht, mbi të gjitha për çështje pune, re-
agoni duke u mbështetur mbi ven-
dosmërinë dhe saktësinë.

Jeni të detyruar të merreni me çështje praktike
të mërzitshme dhe kjo do t'ju prishë humorin.
Nëse një nga propozimet tuaja bie ndesh me
ndonjë pengesë, mos u dekurajoni. Mos u
zmbrapsni nga rrethana pak të përshtatshme
dhe thoni gjithmonë atë që mendoni.

Shmangni marrjen e angazhimeve për të
cilat jeni të sigurt se nuk do të mund t'i
çoni deri në fund. Duhet të mësoni të tho-
ni jo, kur është e nevojshme. Për shkak të
Plutonit që ju kundërshton, parashikohen
disa vonime në udhëtime si edhe keqk-
uptime në punë.

BRICJAPI

një vendi të vogël dhe me prob-
leme, që duhet të jetë i pran-
ueshëm për të trokitur aty.

Duke veshur rrobat plot lara dhe
ngjyra të të parit, ai refuzon të
mbajë kostumin e ngushtë të atij
që më shumë se me të drejtën për
të imagjinuar, shkon në Bruksel
me detyrimin për të raportuar.

Dhe duke përmbysur këtë ekua-
cion ai e dëmton vendin e tij. Sepse
ai nxjerr përpara Europës një fy-
tyrë që shtrembëron realitetin, për
të cilën ajo nuk ka shumë nevojë.

Lapsi.al
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... i Kosovës e ratifikoi mar-
rëveshjen e shënjimit të kufirit me
Malin e Zi. Në këtë mënyrë i jepet
fund një teme tre vjeçare, debatet
rreth së cilës ndër vitet e fundit u
shoqëruan edhe me akte të dhun-
shme, brenda seancave dhe jashtë
seancave në rrugët e Prishtinës.
Për t'u siguruar numri prej 80 vo-
tave sa duhej për t'u arritur dy të
tretat e votave, koalicionit qever-
isës iu desh edhe një votë nga lista
Srpska dhe votën pro e dha Adem
Hoxha, deputet i pakicës gorane në
subjektin politik lista Srpska.
VETËVENDOSJA KUNDËR

Nëntë deputetët e tjerë serbë
nuk morën pjesë në seancë. Rati-
fikimi i demarkacionit me Malin e
Zi, është njëri nga kushtet e fun-
dit për liberalizimin e vizave për
Kosovën. Sapo ligji i demarkacion-
it duhej të hidhej në votim, de-
putetët e Vetëvendosjes hodhën
gazin lotsjellës.

Njëra nga deputetët e Vetëven-
dosjes, Albulena Haxhiu, e arsye-
ton hedhjen e gazit lotsjellës në
seancën e Kuvendit për ta penguar
votimin e demarkacionit, me Ma-
lin e Zi se Kosova humb territor.
"Me veprimet tona ne po i shpë-
tojmë deputetët e tjerë nga akti i
tradhtisë që po i bëjnë Kosovës. Ne
jemi të bindur se Kosova humb ter-
ritor. Mund të duket si jo normale
situata e krijuar në Kuvend, por
edhe para tre viteve kemi vepruar
njësoj dhe për shkak të rezistencës
kjo çështje nuk ka kaluar",-u
shpreh Albulena Haxhiu.
REAGIME TË PREZENCËS
NDËRKOMBËTARE NË
KOSOVË

I menjëhershëm ishte reagimi i
ambasadorit amerikan në Kosovë,
Greg Delawie nga ambientet e Ku-
vendit, i cili tha se dhuna si mjet
politik nuk ka vend në Kosovë.
"Dita e sotme ishte zhgënjim për
mua, njerëzit që s'kanë ide, i kthe-
hen dhunës politike për të përm-
bushur qëllimet e tyre, kjo nuk
duhet të ndodhë në Kosovë, sepse
Kosova është më shumë se kaq. Kjo
nuk duhet të ndodhë në një shtet
evropian. Kam respekt për të gjithë
deputetët që me mjete demokra-
tike po provojnë të arrijnë qëllimin
e tyre, kalimin e demarkacionit me
Malin e Zi, prandaj i nxis ata që ta
votojnë marrëveshjen e demarka-
cionit",-u shpreh ambasadori Greg
Delawie.

Hedhjen e gazit lotsjellës në
Kuvend e dënoi edhe ambasadori
gjerman në Kosovë, Christian
Heldt. "Kjo s'mund të shërbejë si
një shembull i mënyrës për të
luftuar për ide dhe politikë në fo-
rumin më të lartë politik në vend",-
shkroi ambasadori Heldt.

Dje në 'Deutsche Welle' Demarkacioni,
një fitore e vështirëNga Bekim Shehu

E tronditur me zhvillimet në
Kuvendin e Kosovës u shpreh edhe
shefja e zyrës së BE-së në Kosovë,
Natalya Apostolova. "Ngjarjet që
ndodhën në Kuvendin e Kosovës
nuk janë popullore. Unë jam e
shokuar çfarë ndodhi në Kuvend.
Hedhja e gazit lotsjellës në parla-
ment në vendin ku duhet të zhvillo-
het debat, është kundër principeve
të BE-së dhe kjo e sjell Kosovën para-
pa në zhvillimin e saj demokratik.

Unë përgëzoj deputetët që morën
guximin për t'u kthyer në seancë
dhe ta votojnë demarkacionin",-tha
Natalya Apostolova.
THAÇI: KEMI HUMBUR
TRE VJET

Edhe Presidenti i Kosovës, Hash-
im Thaçi, e dënoi dhunën e shfaqur
nga Vetëvendosja në Kuvendin e
Kosovës dhe hedhjen e gazit
lotsjellës presidenti e cilësoi "si një
pamje të pa tolerueshme dhe të

tmerrshme për Kosovën në botë".
"Votimi i demarkacionit nënk-

upton lëvizje të lirë për të gjithë
qytetarët e Kosovës. Mjaft kemi
humbur tre vjet me kauza të rre-
jshme, që po mbajnë Kosovën dhe
qytetarët të izoluar. Tani është
momenti i së vërtetës dhe i vep-
rimit. Vendimi i deputetëve pro
ratifikimit të marrëveshjes është
vullnet i qytetarëve që duan t'i
përqafojnë vlerat evropiane. Mos

lejoni që të sfidoheni nga askush,
sidomos jo nga ata që duan ta
mbajnë Kosovën larg vlerave euro-
piane dhe të izoluar",-shkroi në
profilin e tij social Presidenti Hash-
im Thaçi.

Nuk vonoi shumë dhe për
hedhjen e gazit lotsjellës në Kuv-
end reagoi edhe Komisioneri Eu-
ropian për Zgjerim, Johannes
Hahn. "E dënoj fuqishëm për-
dorimin e gazit lotsjellës. Një sjell-
je e tillë nuk ka vend në demokra-
ci. Në këtë ditë të rëndësishme,
liderët kosovarë duhet të jenë të
përgjegjshëm dhe ta votojnë mar-
rëveshjen e demarkacionit. Qyteta-
rët e tyre vetëm mund të përfitojnë
nga ky hap drejt liberalizimit të
vizave",-shkroi në profilin e tij Jo-
hanes Hahn.
REAGIMI I LISTËS
SRPSKA

Kundërshtimin e tyre kundër
demarkacionit e kanë shprehur
hapur Lista Srpska, Lëvizja Vetëv-
endosja dhe grupi i deputetëve të
pavarur të ndarë në kjo parti që
gjithsej së bashku bëjnë 42 deputet.
Glauk Konjufca shef i grupit par-
lamentar të Vetëvendosjes, tha se
"kjo parti është e bindur se Koso-
va humb territor me marrëveshjen
e vitit 2015 të nënshkruar ndërm-
jet qeverisë së Kosovës dhe asaj të
Malit të Zi". Vetëvendosje duke
manifestuar kundërshtimin e saj
fillimisht, i dorëzoi në tavolinë
kryeministrit Haradinaj, shumë
dosje me një peticionin të nënshk-
ruar dy vjet më parë nga shumë
qytetar që janë shprehur kundër
ratifikimit të demarkacionit me
Malin e Zi. Këtë peticion e kishte
mbështetur në atë kohë edhe par-
tia e zotit Haradinaj, (AAK) që ish-
te në opozitë.

Deputetët e listës Srpska nuk
kanë marrë pjesë në asnjë seancë
rreth çështjes së demarkacionit
duke kundërshtuar kështu dhe
duke mos u interesuar për rati-
fikimin e shënjimit të kufirit me
Malin e Zi. Ata më herët janë dek-
laruar se atyre u intereson më
shumë krijimi i asociacionit të ko-
munave me shumicë serbe, sesa,
demarkacioni me Malin e Zi.

Marrëveshja për demarkacion-
in me Malin e Zi e nënshkruar në
vitin 2015 është plotësuar edhe me
një aneks-marrëveshje ndërmjet
dy presidentëve, atij të Kosovës
Hashim Thaçi dhe të Malit të Zi
Filip Vujanoviq. Në marrëveshjen
e nënshkruar ndërmjet dy presi-
dentëve, thuhet se pas ratifikimit
të demarkacionit në Kuvendin e
Kosovës, të dy vendet do ta rish-
ikojnë vijën kufitare dhe do të
bëhen korrigjime nëse ka pasur
lëshime. Kuvendi i Kosovës ka kohë
që e ka ratifikuar marrëveshjen e
demarkacionit me Kosovën.
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SITUATA

Tronditet Milani, falimenton
kompania e presidentit Li

Në fushën e lojës Milani po ecën me ritëm Cham
pions, por në jashtë saj situata nuk është aspak e

mirë. Në fakt, në zyrat e klubit ka mbërritur lajmi që
të gjithë i druheshin dhe që trondit nga themelet be-
sueshmërinë e pronarëve kinezë. Kompania kryesore
e presidentit Yonghong Li, "Jie Ande" me seli në Kinë
ka falimentuar. Kjo kompani konsiderohej si "kasafor-
ta" që i jepte siguri financiare Milanit edhe më parë i
rrethuar nga shumë dyshime në
lidhje me të ardhurat e pad-
ronëve të rinj që morën pronës-
inë nga Silvio Berluskoni. Por
sipas mediave italiane, falimen-
ti i kompanisë më të madhe të
presidentit Li nuk do të ketë një
efekt të menjëhershëm në klub
dhe skuadër, madje mund të mos
ndjehet farë duke llogaritur ha-
pat që po ndjek fondi amerikan
"Eliot", garanti financiar edhe
gjatë ndryshimit të pronësisë. Në fakt, ky fond do të
paguajë edhe 35 milionë euro të tjera që do të shërbe-
jnë si garanci deri në fund të këtij sezoni. Ndërkohë
gjatë kësaj kohe po punohet edhe për shitjen e klu-
bit. Emri i madh i Milanit ndez shumë interes dhe
deri tani janë afruar blerës potencialë si emiri arab
Al-Falasi, multi miliarderi Alisher Usmanov dhe një
tjetër fond prestigjioz amerikan, emri i të cilit ende
nuk bëhet i ditur, por që sipas mediave lokale ka
lidhje të ngushtë me industrinë e naftës.

SEANCA E DYTË

Kuqezinjtë
përveshin mëngët,

Panuçi do
qarkullim topi

Kohët për takime dhe
përshëndetje kanë

përfunduar. Në grum-
bullimin e Kombëtares së
Shqipërisë për miqësoren
e 26 marsit kundër Nor-
vegjisë ritmi i përgatitjeve
është rritur ndjeshëm.
Nga dita e djeshme ka ni-
sur programi me dy sean-
ca stërvitore, teksa pas
asaj të paradites futbol-
listët kuqezi nën
drejtimin e Kristian
Panuçit zbritën sërish në
fushën stërvitore. Për
herë të parë, skuadra ka
qenë e plotë, megjithëse
Etrit Berisha ka vijuar për-
gatitjet i diferencuar. Port-
ieri është paraqitur në
grumbullimin e ko-
mbëtares me një dëmtim
muskulor, por me shumë
mundësi do të rikuperohet
për sfidën e ardhshme.
Ndërkohë, me grupin janë
bashkuar edhe dy
mbrojtësit që kishin mar-
rë leje nga Panuçi. Berat
Gjimshiti u grumbullua
me një ditë vonesë, pasi
për arsye familjare kishte
udhëtuar drejt Gjakovës.
Edhe Elseid Hysaj është
bashkuar më vonë me
pjesën tjetër të skuadrës,
pasi të dielën në mbrëmje
ai ishte në fushë me Napo-
lin në kampionatin italian.
Pas seancës të paradites që
e zhvilloi i veçuar, Hysaj
është stërvitur normal-
isht në seancën e dytë të
së mërkurës. Edhe Kris-
tian Panuçi ka shtuar to-
net e ngarkesës, teksa në
fokus të teknikut ka qenë
qarkullimi i topit, një de-
taj që e ka shumë për
zemër në objektivin e tij
për ta bërë më sulmuese
skuadrën ashtu si në
ndeshjet e tij të para në
pankinën kuqezi.

SPORT

Juristët e klubit korçar argumentojnë për pafajësinë

Skënderbeu dorëzohet në UEFA, sytë nga KAS

Lojtari i Skënderbeut rrëfen se ka refuzuar Kosovën, ai i Luftëtarit kërkon minuta

Abazaj e Gavazaj
presin mundësinë e tyre
Dy talentet të nderuar nga grumbullimi

Skënderbeu ka njoftuar
zyrtarisht se është zhvil-

luar seanca dëgjimore në Ko-
misionin e Kontrollit, Etikës
dhe Disiplinës të UEFA-s,
lidhur me procedimin disi-
plinor ndaj klubit korçar. Në
këtë seancë kanë qenë të
pranishëm përfaqësuesit
tanë ligjorë, të cilët kanë ar-

gumentuar mospërfshirjen
dhe pafajësinë e plotë të klu-
bit në veprimtaritë e preten-
duara nga Inspektorët e Dis-
iplinës të UEFA-s. Klubi
bardhekuq deklaron se ka be-
sim te strategjia e ndjekur
nga ana e përfaqësuesve të tij
ligjorë, teksa frytet e vërteta
pret t'i arrijë vetëm në

Gjykatën e Arbitrazhit Sport-
iv në Lozanë, pasi parala-
jmëron tifozët dhe opinionin
se dënimi nga UEFA është i
pashmangshëm. Kjo pasi si-
pas klubit korçar duhet mar-
rë në konsideratë natyra e
konfliktit, specifika që
paraqet gjykimi disiplinor në
organet juridike të UEFA-s

dhe veçanërisht, ekzis-
tencën e një marrëdhënie
institucionale ndërmjet or-
ganit të akuzës dhe të
gjykimit. Skënderbeu,
nëpërmjet komunikatës,
dëshiron të sqarojë sport-
dashësit dhe opinionin pub-
lik se procesi gjyqësor për
çështjen në fjalë është në
fazën fillestare të tij dhe se
Klubi i Futbollit Skënderbeu
është i gatshëm të mbrojë in-
vestimet dhe punën disa-
vjeçare në të gjitha shkallët
e gjykimit, qofshin ato sport-
ive apo civile.

Si rrallë herë, pjesë e
ekipit përfaqësues
janë disa elemente

shumë cilësore nga Superli-
ga Shqiptare. Kur sheh në
Kombëtares futbollistë si
Kristal Abzaj dhe Enis
Gavazaj sigurisht që të lë një
shijë të mirë, dy lojtarë
ofesnivë, të cilët luajnë
bukur me topin, lojtarë tri-
blues dhe mbi të gjitha
lojtarë të rij dhe me prespe-
ktive për të ardhmen.
Përveç talentit, Abazaj dhe
Enis Gavazaj kanë një tjetër
emërues të përbashkët,
dëshirën për të veshur
fanellën kuqezi, një ëndërr
e bërë realitet, dhe arritja e
tyre më e madhe në karrierë

"Unë kam qenë pjesë e
Shpresës dhe e prisja ftesën,
por kur e morëm vesh që er-
dhi për kombëtaren A ishte
një ndjenjë e papërsh-
kueshme. Ndihem shumë i
vlerësuar", deklaroi Abazaj
në konferencën e djeshme
për shtyp. "Kishim emo-
cione, sepse ishte grumbulli-
mi i parë në Kombëtaren A.
Një ndjenjë e papërshk-
rueshme. Ishte një dhuratë

e bukur, është arritja më e
madhe imja. Duhet të japim
maksimumin dhe të jemi sa
më afër ekipit, duhet të
bëjmë punën tonë. Trajneri
vendos nëse do të luajmë.
Atmosfera është shumë e
mirë, kam disa shokë nga e
kaluara", shtoi Enis Gavazaj
nga ana e tij. Gavazaj mund
të kishte një tjetër të ardhme
nëse nuk do të ishte dëshira
e tij e madhe për të përfaqë-
suar Shqipërinë pasi më
herët në drejtim të talentit
të Skënderbeut ka ardhur ft-
esë nga përfaqësuesja e Kos-
ovës. "Kam pasur 2-3 herë
ftesë nga Kosova, por unë e
kisha vendosur për të luaj-
tur me Shqipërinë. Kam
zgjedhur ngjyrat kuqezi dhe
këtë e kam bërë më dëshirën
time të plotë",-rrëfen sul-
muesi i Skënderbeut.

Konkurrenca në rolin që
luajnë dy futbollistët e Su-

pelrigës është e madhe, por
e rëndësishme për momen-
tin është që janë pjesë e Ko-
mbëtares A. "Konkurrenca
bën mirë në çdo skuadër, të
impenjon. E rëndësishme
është që jemi këtu. Lojtarët
që luajnë jashtë Shqipërisë

ndoshta kanë një ritëm më
të lartë, por s'mund të them
se kanë ndonjë avantazh
tjetër. Nuk kemi biseduar
me trajnerin, por e dimë se
çfarë kërkon Panuçi. Seanca
e parë ishte më shumë për
t'u njohur me ekipin. Ne u
munduam të jepnim 100%",
flet anësori që po shkëlqen
me Luftëtarin në Superligë.
"Ne duhet të tregojmë veten
në Kombëtare pastaj të sho-
him nëse do të transferohe-
mi në ndonjë kampionat më
të rëndësishëm. Edhe te
Skënderbeu do të jemi mire",
përfundon Gavazaj.

Katër ekipe, Skënder
beu, Flamurtari,

Kukësi dhe Laçi mësuan të
mërkurën fatin që i rezer-
voi shorti i Kupës së Sh-
qipërisë për fazën gjysmë-
finale. Goglat risollën dhe
një herë për publikun një
nga përballjet më të nxeh-
ta vitet e fundit, Skënder-
beu-Flamurtari. Pavarë-
sisht dominimit total në
kampionat, korçarët nuk
kanë bërë kurrë dopjetë,
Kupa është një trofe që i
mungon në CV-në e tyre,
ky është sezoni ideal për t'i
shkuar deri në fund këtij
kompeticioni. Për Flamur-
tarin kjo është kthyer sfi-
da më e rëndësishme e se-
zonit pasi nga kampionati
nuk e kanë më të sigurt
prezencën në Kupat e
Evropës. Trajneri Shpëtim
Duro shpreson shumë të
rikuperojë pjesët të luaj
kundër Skënderbeut me

grupin e plotë pasi ajo është
mënyra e vetme për të ndalur
skuadrën më në formë të fut-
bollit shqiptar. Çifti tjetër
gjysmë-finalist që rezervoi
shorti është Laçi-Kukësi. Ak-
tualisht dy ekipet mbajnë ven-
din e dytë dhe të tretë në ren-
ditje, çka përkthehet me një
vend në Europa Ligë, por as-
gjë nuk është e sigurt pasi

ngjeshja me ekipet e tjera
është shumë e madhe. Kjo
përballje ndërmjet Laçit
dhe Kukësit në këtë pikë të
sezonit hap skenarë të rinj
për sa i përket garës europi-
ane. Takimet e para për
gjysmëfinalet e Kupës së Sh-
qipërisë do të zhvillohen me
5 prill ndërsa ndeshjet e
kthimit më 18 prill.

Kupa e Shqipërisë, gjysmëfinalet

Shorti: Skënderbeu gjen
Flamurtarin, Kukësi përballë Laçit

KUPA
E SHQIPËRISË

GJYSMËFINALET

15-18 PRILL

Skënderbeu-Flamurtari
Laçi-Kukësi

Jeton Selimi
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
3. Një pune... paguhet.
6. Para Zeppelin në grupin e famshëm.
8. Vincenzo, bomber te Roma.
12. Kufijtë e pritjes.
13. Një Arthur i Edgar Allan Poe.
16. Demek s'ka kufij.
18. Qe filozofi i shkollës eleatike.
19. Nino, kompozitor i famshëm italian.
21. Eshtë ai që ka ngrityr krye.
23. Finlanda e... finlandezëve.
25. Mbledh baskët separatistë.
26. Inicialet e Prost.
28. Shkroi Cockteil party.
29. Titulli i Alex ferguson.
30. Stile pa kufij.
32. Ishin greket që nuk vinin kurrë.
35. Unë dhe ti.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Çdo herë mbani mend se vendimi juaj për të patur
sukses është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër.

Abraham Lincoln (1809 - 1865)
- Mos u mundo te behesh njeri i suksesshem por

me mire te behesh i vlefshem.
Albert Einstein (1879 - 1955)

- Askush nuk mund të kthehet prapa dhe të ketë një
fillim të ri, por çdokush mund të fillojë sot dhe të ketë
një fund të ri...

- Fëmijët kurrë nuk kanë qenë të zotë të dëgjojnë të
rriturit, por kurrë nuk kanë dështuar t'i imitojnë ata...

- Miku më i madh i së vërtetës është
koha, më i madhi armik i saj është
paragjykimi, ndërsa shoqëruesja e
përhershme është përulësia.

Koltoni
- Fol vetëm atëherë, kur ajo çfarë ke

për të thënë është më e bukur se
heshtja...

- Dora e butë thyen edhe gurin më të
fortë. Fjala e ëmbël zbut dhe
zemrën më të egër...!

- Për të pasur sukses, dëshira jote
për sukses duhet të jetë më e
madhe se frika nga dështimi..

Bill Cosby

HORIZONTAL

1. Steiger aktor.
4. Mbetet në fund.
6. Ustinov i kinemasë.
11. Janë në modë.
12. Nuk e shqyen Danielin.
15. Një as i Milan.
16. Çobani aktore e jona.
18. I dyti në kapitull.
19. Dy asa në dorë.
21. Qe njeriu i parë që u dënua padrejtësisht.
23. Croft e Angelina Jolie.
24. Një që mbahet për mondan.
25. Para De Janeiro-s.
27. Gjysmë tandem.
29. Kap ndryshe.
30. Gjysmë tatimi.a
31. Union Stutendor Operativ.
33. Wallach aktor.
35. Pak spiunazh.
37. Ishin hipokritët e Jezu Krishtit.

38. Ai dhe ajo.
40. Një Madame e Maupassant.
41. Kështu thirrej Ernesto Guevara.
42. Fund ditari.
43. Pije piratesh.
45. Kush e thotë refuzon.
46. Të parat në sondazh.
47. Një makinë franceze.
48. Fillojnë stafetën.
49. Nisin nga fillimi.
50. Qan te Turandot.
51. Fundi i një samurai.
52. Umberto qe shkroi Lavjerësi i Foucault.
53. Dalë në krye.

VERTIKAL
1. Ajo e tretë u quajt Moska.
2. Në hyrje të odës.
3. Me mea për të penduarin.
4. Para... Gay në aeroplanin që hodhi bom-
bën atomike në Hiroshima.
5. Jepet për hartim.
7. Lindi edhe Cerberin.
8. Mbyllin pora.

9. Gjysma e ekipit.
10. N jë inkursion me mig.
12. Fillojnë lehtë.
13. Eshtë tretës me zorrë.
14. Pak tematike.
17. Qe mbreti jetëgjatë i Pilos.
20. Eshte ndalim me pranga.
22. Shkroi Këngëtarja tullace.
23. Eshtë pikë vaji.
26. Ndajnë shtetet.
28. Kush nuk ka... s'është njoftuar.
32. Poetja e Lesbos.
34. Kështu shprehet komisari Rex.
36. Fillojnë panikun.
38. Një liqen i kripur.
39. Inva soprano.
43. Inicialet e Altman
44. Një fjalë për sipër.
46. Të parat në stadium.
47. Fillojnë turnin.
48. Në hyrje të sokakut.
49. Fillojnë nazet.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

36. Hoxha që qe arbitër.
38. Eshtë provë zjarri.
39. Majtas në fund.
41. Agjenci Ajrore Tiranë.
42. Eshtë partia e Ariel Sharon.
43. Një mund të jetë çiklistik.
45. Të parat në sondazh.
46. E famshme ajo e psherëtimave.
47. Qendër ditore.
48. Një Baba përrallor.
49. Mund të jetë proteste.
50. Në fund të fundit.

VERTIKAL
1. Camille, indulgjenti që krijoi Vieux Cordelier.
2. Në krye të solistëve.
3. Janë poetë si Ungaretti.
4. Ylli më i shndritshëm i Demit.

5. Janë kopjet si delja Dolly.
7. Një pjesë e dimensioneve.
8. Fillojnë muzikën.
9. Parafjala e prejardhjes.
10. Fernando, bomber i Liverpool.
11. Bisha aktore.
12. Ishin ushtarë të Kserksit.
14. Partia Demokratike.
15. Cepat e një ylli.
17. Ylli i baletit.
20. Pak amoralitet.
22. Mbushin enë pa fund në ferrin dantesk.
24. Italia në Internet.
27. Përhapet me frikë.
31. Mund të jetë françeskan.
33. Dehin pa kufij.
34. Eshtë lënda për... rafte.
37. Gjysmë sahati.
39. Tatum që qe pianist.
40. Lloj papagalli.
42. Një pikë vaji.
44. Artikull spanjol.
45. Në krye të socialistëve.
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