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Suplement

“VIP PAGES”

Ish-kapitenia e Vllaznisë, 
Erida Bajrakutaj: Kam 
pasur oferta joshëse, 

por zgjodha Shqipërinë 

Mikel Shalari u pajtua me pagesë për të kryer krimin 

Bledar Jambelli shpallet në kërkim, u arrestua Bledar Jambelli shpallet në kërkim, u arrestua 
për vrasje më 2006 nga ish-kreu i Vlorës...për vrasje më 2006 nga ish-kreu i Vlorës...

I penduari tregon
porositësin e vrasjes

së ish-komisarit
një vit pas atentatit

Rreth një vit pas vrasjes së ish-komisarit Artan Cuku 
në hyrje të pallatit të tij, zbulohet emri i porositësit të 
ekzekutimit. Personi i cili kontraktoi Mikel Shallarin për 
ekzekutimin e ish-drejtorin e policisë së Vlorës  dyshohet të 
jetë 37-vjeçari Bledar Jambelli. Ai është shpallur në kërkim 
ndërkombëtar me vendim të Gjykatës për ...
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INTEGRIMI

Rama takon sot Merkel, 
Tusk në Tiranë: Ajo që

keni bërë, e mjaftueshme 
për hapjen e negociatave

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

Efektivi i policisë 
vetëvritet me plumb 
në zemër. Babai: U
stresua nga vetingu

DOSJA PER MARRJEN E TAPISE DOREZOHET NGA AGJENCIA E LEGALIZIMEVE NE HIPOTEKE

Dhimbja nga komunizmi 
dhe të shkruarit si shërim 

Ani Gjika kishte ngrirë sallën 
me të vërtetën e saj. Ajo sapo 

kishte lexuar një paragraf  nga libri-
‘Memoir’ për të cilin ka tre vjet që 
punon. Paragrafi  ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga  ENTELA SULA iNga HALIL RAMA

Afro nëntëdhjetë e dy vjet më parë, 
më 14 tetor 1926, në Belishovë, 

Mallakastër, do të lindte një fëmijë 
që do të bënte dallim nga të tjerët për 
zgjuarsinë ... Vijon në faqen 20

Liri Belishova dhe 
institucioni i pendesës

Opinioni
 Ditësi

 

Kriteret e reja për ofiçinat
e mekanikëve. Ambientet, të 
paktën 30 metra2. Të kenë 

zyrë administrative dhe tualet

DPSHTRR: NISIN KONTROLLET
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Përplasen Auron Tare e 
Velaj për Skënderbeun, 

artisti: Të krahasosh 
Kaninën me Romën, groteske

Në faqen 19

“DASMA E HEROIT”, DEBATET

Në faqet 11-12

Në homazhe edhe mbesa e Nako Spiros, flasin Gazmend Bakiu dhe Agim Doçi

Nga FATMIRA NIKOLLI

Gjeneral Parllaku: Enveri e kishte frikë Liri Belishovën

Në faqen 18

Ish-anëtarja e byrosë u shua në spital, në duart e djalit, pas aksidentit fatal
një operacioni për këmbën. 
Operacioni kishte qenë i 
suksesshëm. Partizania e 
dikurshme ishte përmen-
dur dhe kishte komuni-
kuar me familjen, por të 
dielën, veshkat, zemra dhe 
mushkëritë, kishin nisur 
mosfunksionimin ...

Liri Belishova është 
përcjellë dje për në 

banesën e fundit. Ajo u 
nda nga jeta ditën e hënë 
në orën 17:00, pasi prej tri 
ditësh gjendej e shtruar në 
spital. Ditën e premte, Bel-
ishova i ishte nënshtruar 

Agjencia publikon listën me përfituesit në Tiranë, pronarët duhet të tërheqin
 dokumentin dhe të presin njoftimin për certifikatën e pronësisë për shtëpitë  

Bledar JambelliArtan Cuku
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INTEGRIMI NE BE
INTERVISTA

Ambasadorja e BE-së në
Tiranë, Romana Vlahu-

 tin u shpreh optimiste
për Shqipërinë se në qershor
ajo do të marrë votën e 28
vendeve për hapjen e negoci-
atave, por nuk e tha me sig-
uri. Gjatë një interviste në
emisionin "Përballë" të gaze-
tarit Lutfi Dervishi, në TVSH,
Vlahutin tha se koha se kur
vendi do të anëtarësohet
varet nga vetë Shqipëria.

A jemi gati ne përA jemi gati ne përA jemi gati ne përA jemi gati ne përA jemi gati ne për
hapjen...?hapjen...?hapjen...?hapjen...?hapjen...?

A është Shqipëria gati të
hapë negociatat? Do të
thosha që Komisioni Evropi-
an mendon se Shqipëria ësh-
të gati të çelë bisedimet për
anëtarësim dhe do të shohim
se cili do të jetë konkluzioni i
shteteve anëtare. E dini që në
qershor Këshilli, shtetet
anëtare do të marrin një ven-
dim, por Komisioni Evropian
ka dalë në përfundimin se
Shqipëria është gati të çelë
negociatat dhe i ka reko-
manduar Këshillit ta marrë
këtë në konsideratë.

Në këtë rrugë të gjatë eNë këtë rrugë të gjatë eNë këtë rrugë të gjatë eNë këtë rrugë të gjatë eNë këtë rrugë të gjatë e
këtë vonesë të jashtëzakon-këtë vonesë të jashtëzakon-këtë vonesë të jashtëzakon-këtë vonesë të jashtëzakon-këtë vonesë të jashtëzakon-
shme është edhe faji i elitësshme është edhe faji i elitësshme është edhe faji i elitësshme është edhe faji i elitësshme është edhe faji i elitës
politikpolitikpolitikpolitikpolitikeeeee. P. P. P. P. Po ana tjetëro ana tjetëro ana tjetëro ana tjetëro ana tjetër, v, v, v, v, vone-one-one-one-one-
sa evropiane, lodhja ngasa evropiane, lodhja ngasa evropiane, lodhja ngasa evropiane, lodhja ngasa evropiane, lodhja nga
zgjerimi? Z. Junker dek-zgjerimi? Z. Junker dek-zgjerimi? Z. Junker dek-zgjerimi? Z. Junker dek-zgjerimi? Z. Junker dek-
laroi në vitin 2013 se nuk dolaroi në vitin 2013 se nuk dolaroi në vitin 2013 se nuk dolaroi në vitin 2013 se nuk dolaroi në vitin 2013 se nuk do
të kishte zgjerim gjatë man-të kishte zgjerim gjatë man-të kishte zgjerim gjatë man-të kishte zgjerim gjatë man-të kishte zgjerim gjatë man-
datit të këtij Komisioni dhedatit të këtij Komisioni dhedatit të këtij Komisioni dhedatit të këtij Komisioni dhedatit të këtij Komisioni dhe
me shumë gjasë, edhe nëme shumë gjasë, edhe nëme shumë gjasë, edhe nëme shumë gjasë, edhe nëme shumë gjasë, edhe në
Komisionin e ri, pasKomisionin e ri, pasKomisionin e ri, pasKomisionin e ri, pasKomisionin e ri, pas
zgjedhjeve të vitit të ardhs-zgjedhjeve të vitit të ardhs-zgjedhjeve të vitit të ardhs-zgjedhjeve të vitit të ardhs-zgjedhjeve të vitit të ardhs-
hëm, nuk do të ketë anëtarëhëm, nuk do të ketë anëtarëhëm, nuk do të ketë anëtarëhëm, nuk do të ketë anëtarëhëm, nuk do të ketë anëtarë
të rinj në familjen e BE-së.të rinj në familjen e BE-së.të rinj në familjen e BE-së.të rinj në familjen e BE-së.të rinj në familjen e BE-së.

Më jep pak kohë të shpje-
goj diçka. Ju po e shihni këtë
proces nga këndvështrimi i
datave dhe disa frazave të cak-
tuara politike. Ajo me çfarë
ka të bëjë ky proces është
ndryshimi. Dhe ka një fjali që
e kam mësuar e përpiqem t'ua
shpjegoj njerëzve në Shqipëri.
Ndryshimi nuk do të ndodhë
ditën që do të hyni në BE,
qoftë kjo ditë nesër apo pas
25 vjetësh. Ndryshimi do të
ndodhë përpara se të hyni në
BE, ndaj koha për ndryshim
është tani. Ndonjëherë kjo
nuk është e lehtë për t'u
shpjeguar, por kjo është sak-
tësisht ajo me të cilën ka të
bëjë i tërë procesi ka të bëjë
me modernizimin e vendit, ka
të bëjë me krijimin e institu-
cioneve që do të jenë tërësisht
funksionale, që nuk do të
varen nga disa personalitete,
forca apo interesa politike të
caktuara etj. Ky është inte-
grimi evropian.

Është procesi që ka ecur
përpara apo ka edhe konsid-
erata të tjera si ndikimi rus,
Turqia, Kina

Është procesi që ka ecur
përpara...

Nuk ka konsiderata tëNuk ka konsiderata tëNuk ka konsiderata tëNuk ka konsiderata tëNuk ka konsiderata të
tjera gjeopolitike, gjeo-tjera gjeopolitike, gjeo-tjera gjeopolitike, gjeo-tjera gjeopolitike, gjeo-tjera gjeopolitike, gjeo-
strategjike?strategjike?strategjike?strategjike?strategjike?

Ka gjithnjë nga ato që ju i
quani konsiderata gjeopoli-
tike, unë do t'i quaja rretha-
na politike. Ka pasur rretha-
na gjeopolitike gjatë Big-Ben-
gut, (zgjerimi i BE-së me 10
vende në vitin 2004) ka pasur
rrethana politike në zgje-
rimet e mëparshme, por nuk
ka rrugë për t'i rënë shkurt,
për shkak të rrethanave gjeo-
politike. Po përpiqem t'ju
shpjegoj se po hyni në një

bashkësi prej 500 000 000
njerëzish dhe është thelbë-
sore që të gjithë këta 500 mil-
ionë njerëz të besojnë që
gjithçka që shteti shqiptar, si
shtet i ardhshëm anëtar, prod-
hon, krijon është tërësisht në
përputhje me pjesën tjetër të
Unionit. Pra, nuk bëhet fjalë
për një vendim politik për ta
çuar një vend më tej, më lart
apo më poshtë. Vendet kanë
një listë shumë të qartë
detyrash që duhen kryer, nëse
duan të bëhen vende anëtare
të BE-së dhe ky është një
proces që kërkon kohë.

Sa kohë do t'i duhet Sh-Sa kohë do t'i duhet Sh-Sa kohë do t'i duhet Sh-Sa kohë do t'i duhet Sh-Sa kohë do t'i duhet Sh-
qipërisë?qipërisë?qipërisë?qipërisë?qipërisë?

Sa kohë do të duhet, në të
vërtetë varet nga Shqipëria.

Një nga fjalët kyçe kurNjë nga fjalët kyçe kurNjë nga fjalët kyçe kurNjë nga fjalët kyçe kurNjë nga fjalët kyçe kur
flasim për integrimin në BEflasim për integrimin në BEflasim për integrimin në BEflasim për integrimin në BEflasim për integrimin në BE
është "rështë "rështë "rështë "rështë "refefefefefororororormë". Cili ështëmë". Cili ështëmë". Cili ështëmë". Cili ështëmë". Cili është
vlerësimi juaj i përgjiths-vlerësimi juaj i përgjiths-vlerësimi juaj i përgjiths-vlerësimi juaj i përgjiths-vlerësimi juaj i përgjiths-
hëm për rhëm për rhëm për rhëm për rhëm për refefefefefororororormamamamamat e ndërt e ndërt e ndërt e ndërt e ndër-----
marra këtu?marra këtu?marra këtu?marra këtu?marra këtu?

Ka një mbidozë reformash,
po ta quajmë kështu. Ka një
mori të madhe gjërash që po
ndodhin. Nuk është e lehtë.
Ka një barrë që bie mbi të
gjithë. Unë vetë kam përjetu-
ar një nga këto reforma në një
farë mënyre, apo kam qenë
dëshmitare e njërës prej kë-
tyre reformave, që do të
thosha se ishte më e thellë, më
e gjerë e më e gjithanshme
sesa reforma të ngjashme të
vende të tjera në tranzicion.
Duhet mjaft energji, duhet
mjaft punë.

RRRRRefefefefeforororororma në drma në drma në drma në drma në drejtësi...ejtësi...ejtësi...ejtësi...ejtësi...
... Reforma në drejtësi, sig-

urisht. Duhet shumë punë,
por të shpërblehet. Ka një
sërë gjërash që Shqipëria i ka
bërë edhe më shpejt se vende
të tjera në rajon dhe mendoj
se kjo është një zgjedhje e zg-
juar, që të bësh përpara diç-
ka, që sido që të jetë, të pret
më vonë për ta bërë gjatë pro-
cesit. Për ta shpjeguar me një

gjuhë shumë të thjeshtë. Me
disa reforma që Shqipëria i ka
kryer, i ka marrë kohë hua së
ardhmes. Qysh kur kam
ardhur në Shqipëri, kam
qenë vazhdimisht e fiksuar
me fitimin e kohës së humbur,
sepse për fat të keq, ky vend
për shkak të historisë së vet
e ka humbur pjesën më të
madhe të shekullit të njëzetë
në modernizim. Kështu, Sh-
qipërisë i duhej të kompen-
sonte këtë kohë mjaft të gjatë
dhe mendoj që do t'ju duhet
të bëni gjëra të ngjashme me
ato që bëtë me reformën në
drejtësi edhe për disa gjëra të
tjera, sepse ju duhet vërtet ta
shtyni përpara të gjithë këtë
proces reformash në mënyrë
më të fuqishme e më të shpe-
jtë.

Jeni shprehur qartë se:Jeni shprehur qartë se:Jeni shprehur qartë se:Jeni shprehur qartë se:Jeni shprehur qartë se:
Shqipëria duhet të largohetShqipëria duhet të largohetShqipëria duhet të largohetShqipëria duhet të largohetShqipëria duhet të largohet
plotësisht nga harta eplotësisht nga harta eplotësisht nga harta eplotësisht nga harta eplotësisht nga harta e
vendeve që vuajnë nga vep-vendeve që vuajnë nga vep-vendeve që vuajnë nga vep-vendeve që vuajnë nga vep-vendeve që vuajnë nga vep-
rimtaritë e krimit të orga-rimtaritë e krimit të orga-rimtaritë e krimit të orga-rimtaritë e krimit të orga-rimtaritë e krimit të orga-
nizuar dhe kultura e pan-nizuar dhe kultura e pan-nizuar dhe kultura e pan-nizuar dhe kultura e pan-nizuar dhe kultura e pan-
dëshkueshmërisë. A podëshkueshmërisë. A podëshkueshmërisë. A podëshkueshmërisë. A podëshkueshmërisë. A po
ecën Shqipëria në këtëecën Shqipëria në këtëecën Shqipëria në këtëecën Shqipëria në këtëecën Shqipëria në këtë
drejtim?drejtim?drejtim?drejtim?drejtim?

Ne po bëjmë gjithçka për ta
ndihmuar Shqipërinë që të ecë
në këtë drejtim dhe më duhet
të them që këtë opinion e kanë
edhe një numër kolegësh të mi
nga vendet anëtare, por edhe
nga institucionet në Bruksel.
Ne mendojmë se Ministria e
Brendshme po përpiqet vërtet
të bëjë punën e duhur. Ka
shumë punë për t'u bërë. E di,
ka një arsye pse pati kaq sh-
tysë për reformën në drejtësi,
pasi asnjë çështje e shtetit të
së drejtës nuk mund të zgjid-
het, përpara se të ketë një
sistem funksional drejtësie.
Për të luftuar krimin e orga-
nizuar nuk duhet vetëm poli-
cia, por ndjekja e duhur nga
prokuroria, gjykata që janë në
gjendje t'i trajtojnë çështjet si
duhet, etj. Pra, është një cikël

i plotë njerëzish dhe institu-
cionesh që duhet të merren me
këtë. Ne jo vetëm po nxitim,
por edhe po ndihmojmë, po
ndihmojmë me ekspertë të
huaj që janë vendosur në in-
stitucionet shqiptare. Do të
vijnë edhe më shumë njerëz.
Na duhet të përforcojmë të
gjithë anën institucionale të
pastrimit të parave. Ka një
sërë gjërash që po bëjmë e po
përpiqemi të ndihmojmë ligjz-
batimin në Shqipëri për ta bërë
punën e vet si duhet në inter-
es të qytetarëve shqiptarë, por
po kështu, edhe në interes të
qytetarëve të BE-së.

Çfarë mund të bëjë Sh-Çfarë mund të bëjë Sh-Çfarë mund të bëjë Sh-Çfarë mund të bëjë Sh-Çfarë mund të bëjë Sh-
qipëria deri në qershor përqipëria deri në qershor përqipëria deri në qershor përqipëria deri në qershor përqipëria deri në qershor për
të bindur disa shtetetë bindur disa shtetetë bindur disa shtetetë bindur disa shtetetë bindur disa shtete
anëtare, të cilat janë skep-anëtare, të cilat janë skep-anëtare, të cilat janë skep-anëtare, të cilat janë skep-anëtare, të cilat janë skep-
tiktiktiktiktike për çeljen e nee për çeljen e nee për çeljen e nee për çeljen e nee për çeljen e negociagociagociagociagociatatatatatavvvvveeeee.....
A ka vërtet një kohë kurA ka vërtet një kohë kurA ka vërtet një kohë kurA ka vërtet një kohë kurA ka vërtet një kohë kur
mund të shohim...mund të shohim...mund të shohim...mund të shohim...mund të shohim...

Unë nuk u besoj vepri-
meve spektakolare dy ditë
përpara vendimit e të tjera si
këto. Ajo që unë mendoj se
duhet të bëjë Shqipëria është
të përmbyllë me vendosmëri
procese të caktuara, që janë
vënë në lëvizje dhe të tregojë
që e ka seriozisht kur pre-
tendon dhe flet për vendimin
e saj për ta zgjidhur këtë
çështje njëherë e përgjith-
monë.

Cili është problemi krye-Cili është problemi krye-Cili është problemi krye-Cili është problemi krye-Cili është problemi krye-
sor që ka Shqipëria për mo-sor që ka Shqipëria për mo-sor që ka Shqipëria për mo-sor që ka Shqipëria për mo-sor që ka Shqipëria për mo-
mentin në raport me disamentin në raport me disamentin në raport me disamentin në raport me disamentin në raport me disa
shtete anëtare? Janështete anëtare? Janështete anëtare? Janështete anëtare? Janështete anëtare? Janë
azilkërkuesit një problemazilkërkuesit një problemazilkërkuesit një problemazilkërkuesit një problemazilkërkuesit një problem
i madh dhe a mund të jenëi madh dhe a mund të jenëi madh dhe a mund të jenëi madh dhe a mund të jenëi madh dhe a mund të jenë
një pengesë për vendin?një pengesë për vendin?një pengesë për vendin?një pengesë për vendin?një pengesë për vendin?

Azilkërkuesit nuk do të
thosha që janë problemi më i
madh. Janë një problem seri-
oz dhe nuk e di nëse njerëzit
në Shqipëri e dinë, por Sh-
qipëria gjendet në të njëjtin
grup me Sirinë dhe Afgani-
stanin kur bëhet fjalë për
azilkërkuesit, që sinqerisht,
nuk është normale, pasi
këto janë vende, sidomos Sir-
ia, ku zhvillohet një luftë e
tmerrshme. Për disa arsye in-
teresante, njerëzit mendojnë
se azili është mënyra me të
cilën mund të emigrojnë në
Bashkimin Evropian. E
kemi thënë shumë, shumë
herë dhe do ta përsëris edhe

njëherë, askush që kërkon
azil nga Shqipëria nuk do ta
marrë. Nuk është kjo
mënyra, sidomos për emi-
grantët ekonomikë, për të
shkuar atje. Azili është
vetëm për ata njerëz që ose
përndiqen vërtet, ose për-
ballen me kërcënime të
tmerrshme për jetën. Nëse
ka të tilla raste, për çfarëdol-
loj arsyeje, ato mund të
numërohen me gishtat e
njërës dorë, por nuk mund të
jenë në masë dhe sigurisht,
nuk mund të jenë në shifrat
e Sirisë dhe Afganistanit.

Pra, ju jeni optimiste përPra, ju jeni optimiste përPra, ju jeni optimiste përPra, ju jeni optimiste përPra, ju jeni optimiste për
rrrrrefefefefefororororormën në drmën në drmën në drmën në drmën në drejtësi?ejtësi?ejtësi?ejtësi?ejtësi?

Unë jam realiste për re-
formën në drejtësi dhe më
kanë pyetur shumë herë
nëse do të ndodhë, si do të
ndodhë. Është Kushtetuta
juaj.

A është realiste të men-A është realiste të men-A është realiste të men-A është realiste të men-A është realiste të men-
dohet se Shqipëria nuk dodohet se Shqipëria nuk dodohet se Shqipëria nuk dodohet se Shqipëria nuk dodohet se Shqipëria nuk do
të quhet apo emërtohet sitë quhet apo emërtohet sitë quhet apo emërtohet sitë quhet apo emërtohet sitë quhet apo emërtohet si
kryeqyteti i kanabisit nëkryeqyteti i kanabisit nëkryeqyteti i kanabisit nëkryeqyteti i kanabisit nëkryeqyteti i kanabisit në
Evropë?Evropë?Evropë?Evropë?Evropë?

Sigurisht që ashtu
shpresoj. Siç e thashë, duhet
të presim prova që progresi
është i qëndrueshëm, por kjo
nuk do të thotë se duhet të
reshtim së qeni vigjilentë,
sepse problemi i kanabisit
në Shqipëri është një prob-
lem afatgjatë. Kam parë shi-
frat e pesëmbëdhjetë viteve
të fundit. Gjithmonë keni pa-
sur shumë dhe mendoj se
suksesi i Lazaratit në njëfarë
mënyre është kujtesa më e
mirë që nuk duhet të reshtim
së qeni vigjilentë. Duhet t'i
kushtojmë rëndësi dhe të sig-
urohemi që suksesi nuk ësh-
të vetëm për një herë, por ësh-
të i qëndrueshëm.

Duke qenë në këtë vend,
kemi parë shumë probleme,
duke filluar që para viteve '90.
Por ajo që pamë në vitin 2016
ishte diçka jashtëzakonisht e
papërfytyrueshme. Dhe siç po
zbulojnë tani hetimet, policia
në nivele shumë të larta ka
qenë e përfshirë, ish-ministri
është paditur për këtë çësh-
tje...

Ende nuk është paditur.
Është akuzuarËshtë akuzuarËshtë akuzuarËshtë akuzuarËshtë akuzuar...............
Është akuzuar, por po

presim.
Është akuzuarËshtë akuzuarËshtë akuzuarËshtë akuzuarËshtë akuzuar... Zyr... Zyr... Zyr... Zyr... Zyrtarëtarëtarëtarëtarë

të lartë të policisë janë nëtë lartë të policisë janë nëtë lartë të policisë janë nëtë lartë të policisë janë nëtë lartë të policisë janë në
kërkim lidhur me këtë dhekërkim lidhur me këtë dhekërkim lidhur me këtë dhekërkim lidhur me këtë dhekërkim lidhur me këtë dhe
në këtë kuptim ka pasur një-në këtë kuptim ka pasur një-në këtë kuptim ka pasur një-në këtë kuptim ka pasur një-në këtë kuptim ka pasur një-
farë heshtjeje dhe të gjithëfarë heshtjeje dhe të gjithëfarë heshtjeje dhe të gjithëfarë heshtjeje dhe të gjithëfarë heshtjeje dhe të gjithë
ishin të habitur dhe pyesninishin të habitur dhe pyesninishin të habitur dhe pyesninishin të habitur dhe pyesninishin të habitur dhe pyesnin
si ka mundësi?si ka mundësi?si ka mundësi?si ka mundësi?si ka mundësi?

Nuk ka pasur heshtje dhe
kjo është ajo që po përpiqem
t'ju them. Në çastin kur... sepse
ne nuk reagojmë ndaj... Ne
duhet të kemi informacion
konfirmues nga institucionet
që lidhen me BE-në dhe
SHBA-të. Në çastin kur e
morëm atë informacion,
menjëherë vepruam. Pra,
është bërë shumë punë, dis-
kutime dhe biseda se si ta tra-
jtojmë këtë problem.

RrRrRrRrRrugës për në Shishtaugës për në Shishtaugës për në Shishtaugës për në Shishtaugës për në Shishtavvvvvececececec
ju ndaluat në Spaç.ju ndaluat në Spaç.ju ndaluat në Spaç.ju ndaluat në Spaç.ju ndaluat në Spaç.

Së pari, shkova në Spaç
sepse desha të shkoja në
Spaç, si ambasadore e BE-së,
por edhe si Romana Vlahu-
tin. Ishte diçka që unë doja
ta bëja dhe bashkë me një
grup kolegësh ambasadorë
donim të ndihmonim që të
bëhet e mundur që Spaçi të
bëhet një vend që është... një
vend reflektimi, që Spaçi të
bëhet vend ku të çohen fëm-
ijët e shkollave dhe t'u
flasësh për atë që ka ngjarë
aty, çfarë u ka ngjarë aty disa
njerëzve shumë të mirë dhe
si kanë vuajtur tmerrësisht
në një regjim të çmendur
dhe kriminal.

Unë nuk jam shqiptare
dhe nuk pretendoj se e di si i
keni përballuar traumat tu-
aja dhe çështjet e së sh-
kuarës, por kam një ndjesi
se mbetet ende shumë për të
bërë dhe unë jam shumë
mirënjohëse për mundësinë
që ne mund të ndihmojmë
paksa. Ne gjithashtu po he-
dhim një shumë të kon-
siderueshme parash për diç-
ka që përsëri mendoj se ësh-
të shumë e rëndësishme, do
të financojmë programin e
identifikimit të mbetjeve të
njerëzve të humbur, sepse
është shumë e rëndësishme
që të thuhet e vërteta dhe
është shumë e rëndësishme
ta mbyllim këtë në një
mënyrë me aq sa është e
mundur të mbyllet, por të
flasim në një mënyrë që ësh-
të e respektueshme për vik-
timat.

Ambasadorja e BE: Do të financojmë identifikimin e mbetjeve të njerëzve të humbur

Vlahutin: Askush që kërkon azil nga
Shqipëria në BE nuk do ta marrë atë
"Data e anëtarësimit? Kjo varet vetëm nga shqiptarët"

KOMUNIZMI
"Unë nuk jam shqiptare dhe nuk pretendoj se e
di si i keni përballuar traumat tuaja dhe çështjet
e së shkuarës, por kam një ndjesi se mbetet
ende shumë për të bërë dhe jam shumë
mirënjohëse për mundësinë që ne mund të
ndihmojmë paksa", tha Vlahutin.



Ambasadorja e BE-së në
Tiranë, Romana Vlahutin
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Kryeministri sot në Berlin, takon Merkel, dje priti kreun e Këshillit Europian

Donald Tusk: Ajo ç'ka keni bërë
është e mjaftueshme për negociatat
Rama: Jemi të vetëdijshëm për vështirësitë që na presin

Presidenti i Këshillit
Europian, Donald
Tusk u shpreh qartë

dje, në Tiranë se ajo që ka
bërë Shqipëria deri më tani
mjafton për të çelur bise-
dimet. Ai bëri vizitën e parë
në Tiranë, në kuadër të një
turi ballkanik. Në një kon-
ferencë të përbashkët me
kryeministrin shqiptar, Edi
Rama, Tusk u shpreh: "Ajo
ç'ka keni bërë dhe dua të jem
shumë i qartë, është e mjaf-
tueshme për të çelur bisedi-
met për anëtarësim, nuk ka
asnjë dyshim. Nuk është
vetëm thelbi i rekomandim-
it të Komisionit Europian,
por është dhe opinioni im
dhe nuk jam i vetëm në këtë
dhe kjo është ajo çka besoj
thellësisht. Një tjetër sfidë
do të jetë që të binden të
gjithë shtete anëtare të BE-
së në qershor, për të nisur
negociatat". "Jam i vetëdij-
shëm që ky proces do t'i ng-
jajë më shumë një gare me
pengesa sesa një autostradë,
por nuk kam dyshim se in-
tegrimi i plotë mbetet fati
ynë i përbashkët. BE-ja dhe
Ballkani Perëndimor e kanë
vendin së bashku dhe i
nderuar Edi, mund të mbësh-
teteni tek unë, edhe në këtë
proces mjaft të ndërlikuar
dhe sfidues",-theksoi Tusk.
"Sot mund të them dhe tradi-
cionalisht jam shumë i
kujdesshëm, por mund të
them se jam optimist kur
bëhet fjalë për këtë perspek-
tivë afatgjatë dhe i kujdes-
shëm për perspektivën afat-
shkurtër, por sërish opti-
mist", vijoi kreu i Këshillit
Evropian. Duke folur për
bashkëpunimin mes ven-
deve të rajonit, Tusk tha se
Samiti i Sofjes "do të jetë dhe
një rast që udhëheqësit të
diskutojnë sfidat e përbash-
këta të sigurisë, si kontra-
bandimi i emigrantëve, ter-
rorizmi dhe krimi i organi-
zuar. Këtu duhet të vijojmë
luftën si vëllezër nën armë".
KRKRKRKRKRYEMINISTRIYEMINISTRIYEMINISTRIYEMINISTRIYEMINISTRI

Nga ana e tij, kryeminis-
tri Edi Rama pas falënderi-
meve për mbështetjen e
kreut të Këshillit Evropian
tha se shqiptarët dhe qever-
ia janë plotësisht të vetë-
dijshëm për të gjitha sfidat
dhe vështirësitë që na pre-
sim në këtë proces. Pak para
se të nisej për në Berlin, ku
sot do të takojë kancelaren

Angela Merkel, Rama tha në
Tiranë se "ky proces lidhet
me të ardhmen e vendit tonë,
lidhet me detyrimin ndaj
gjeneratave të tjera dhe lid-
het me domosdoshmërinë që
ne të ndërtojmë Shqipërinë
europiane këtu, në Sh-
qipëri". "Pra, është një
proces që kërkon mund,
sakrifica, durim të madh dhe
kohë, por që është një proces
ku ne jemi të përfshirë jo
sepse na e kërkojnë të tjerët,
por, sepse e kërkon interesi

ynë kombëtar, interesi i fëm-
ijëve tanë",-u shpreh Rama.
Ndërkohë mbrëmë kryemi-
nistri Edi Rama u prit në
Berlin me një ceremoni zyr-
tare. Ndërsa sot do të tako-
het me kancelaren Angela
Merkel. Qëllimi i takimit
është lobimi për të bindur
Gjermaninë për të dhënë
dritën jeshile, që të hapen
negociatat për Shqipërinë në
muajin qershor. Gjermania,
Franca dhe Holanda janë tre
vendet skeptike për hapjen

e negociatave për Sh-
qipërinë. Përpos takimit me
Merkel, kryeministri Rama
do të shkojë edhe në Bunde-
stagun gjerman, ku është
planifikuar një seancë bash-
këbisedimi mes kryeminis-
trit dhe Komisionit të Jash-
tëm në Bundestag, që drej-
tohet nga Gunther Krich-
baum, i cili është një emër i
njohur, pasi ka përplasur
Ramën dhe Bashën në aku-
za pas dhënies së rekoman-
dimit pozitiv.

Darina Tanushi

VIZITA
Mbrëmë
kryeministri Edi
Rama u prit në
Berlin me një
ceremoni zyrtare.
Ndërsa sot do të
takohet me
kancelaren Angela
Merkel. Qëllimi i
takimit është lobimi
për të bindur
Gjermaninë për të
dhënë dritën jeshile,
që të hapen
negociatat për
Shqipërinë në
muajin qershor.

Presidenti i Parlamentit Evropian mbështet hapjen e negociatave

Tajani me Ruçin, në Estoni: Keni
bërë hapa para, "OK" bisedimeve me BE
Kryetari i Parlamentit,

Gramoz Ruçi mori dje,
garancinë e Presidentit të
Parlamentit Evropian, An-
tonio Tajani për të mbësh-
tetur hapjen e negociatave
të BE-së me Shqipërinë në
qershor. Në vijim të vizitës
së tij në Talini të Estonisë,
ku po merr pjesë në Kon-
ferencën e Kryetarëve të
vendeve të Bashkimit Evro-
pian, Kryetari i Kuvendit të
Shqipërisë, Gramoz Ruçi së
bashku me kryetarin e
Grupit Parlamentar të
Partisë Socialiste, Taulant
Balla, zhvilluan një takim
me Presidentin e Parla-
mentit Evropian Antonio
Tajani. Tajani e përgëzoi
Kryetarin e Kuvendit për re-
komandimin pozitiv të
dhënë nga Komisioni Evro-
pian për fillimin e çeljes së
negociatave për anëtarësim,
duke u shprehur se: "Do të

shqyrtojmë në javët në vijim
rekomandimin për hapjen e
negociatave të Shqipërisë me
Bashkimin Evropian". Lidhur
me këtë, President i Parla-
mentit Evropian tha se ka një
pozicionim të qartë se: "Sh-
qipëria ka bërë hapa të rëndë-
sishme përpara dhe për këtë
unë e mbështes hapjen e ne-
gociatave për anëtarësim".
Ruçi, nga ana e tij, e falën-
deroi Presidentin e Parla-
mentit Evropian për bash-
këpunimin dhe mbështetjen
e dhënë në rrugë-timin e Sh-
qipërisë drejt anëtarësimit si

vend me të drejta të plota në
Bashkimin Evropian.
Lidhur me këtë,      Ruçi thek-
soi se Kuvendi i Shqipërisë
do të vijojë punën për mira-
timin e reformave, të cilat
përshpejtojnë hapat për
anëtarësimin në BE. Gjatë
qëndrimit në Talin të Es-
tonisë, Ruçi e Balla, zhvil-
luan takime me disa kry-
etarë parlamentesh si z.
Wolfgang Sobotka, Kryetar
i Parlamentit të Austrisë
dhe z. Radek Vondráek,
Kryetar i Parlamentit të
Çekisë.

Macovei: Shqipëria ka bërë progres
të thellë, të hapen negociatat

Monika Makovei, bashkëkryetare e Komitetit Par
lamentar BE-Shqipëri, i kërkon Këshillit Europi-

an hapjen e negociatave për anëtarësim me Shqipërinë
në mbledhjen e radhës së Këshillit Europian më 28 qer-
shor. Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Social-
iste, Taulant Balla ka postuar në rrjetin social, "Face-
book" deklaratën e Makoveit, e cila inkurajon popullin
shqiptar të vazhdojë përpjekjet e veta, të mos shpërbëjnë
çfarë është arritur deri më
tani, dhe rekomandon hapjen
e negociatave në mbledhjen e
radhës të Këshillit më 28 qer-
shor. "Unë e mirëpres vendi-
min e marrë nga Kolegji i Ko-
misionerëve në Strasburg jav-
ën e kaluar. Shqipëria ka bërë
progres substancial drejt
hapjes së negociatave në fush-
ën e administratës publike
dhe të drejtësisë. Masa janë
marrë kundër organizatave
kriminale, si dhe një mar-
rëveshje është nënshkruar
ndërmjet Tiranës dhe FRONTEX-it. Me këtë rast unë e
inkurajoj popullin shqiptar të vazhdojë përpjekjet e veta,
të mos shpërbëjnë çfarë është arritur deri më tani, dhe
rekomandoj hapjen e negociatave në mbledhjen e radhës
të Këshillit më 28 qershor", shprehet Macovei.

Xhaçka: Trajtim më të mirë
financiar për 8 mijë ushtarakë
Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka deklaroi dje,

gjatë fjalës së saj në ceremoninë e posaçme të or-
ganizuar në komandën e Forcës Ajrore me rastin e 67-
vjetorit të krijimit të kësaj force se vitin që vjen do të
ketë rritje pagash për mbi 8 mijë efektivë të FA. Gjatë
fjalës së saj në ceremoni, ajo tha: "Jo vetëm investimi
në teknologji, por edhe trajtimi profesional i efektivëve
tanë janë objektiva të përcaktuara qartë për FA-të në
tërësi dhe për Forcën Ajrore në veçanti. Në vitin 2019,
falë angazhimit të Kryeministrit dhe të qeverisë Sh-
qiptare, mbi 8 mijë ushtarak do të kenë një trajtim më
të mirë financiar dhe një vëmendje të shtuar". Xhaçka
vlerësoi si prioritet të kohës, ridimensionimin e kësaj
force në kuadër të reformimit të Forcave të Armatosu-
ra. Ministrja foli edhe për investimin që do të bëhet sa
i përket instalimit të sistemit të integruar për vëzh-
gimin e hapësirës ajrore shqiptare, për të cilën Sh-
qipëria ka nisur punë me një prej kompanive më pres-
tigjioze të industrisë ushtarake në botë.

Presidenti i Këshillit Europian, Donald
Tusk dhe kryeministri Edi Rama
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Presidenti Ilir Meta i
bëri dje thirrje klasës
politike të evidentojë

polemikat e panevojshme
dhe të përqendrohet te hapja
e negociatave me Bashkimin
Europian, proces që për kre-
un e shtetit është plotësisht
i mundur. Nga Përrenjasi,
Meta kërkoi që palët të evi-
dentojnë rezultatet dhe të
angazhohen në përmbush-
jen e prioriteteve në javët në
vijim për të garantuar që
Këshilli të miratojë reko-
mandimin pozitiv të Komi-
sionit Europian. Presidenti
Ilir Meta u shpreh besim-
plotë se Këshilli i Bashkimit
Europian do të ndezë dritën
jeshile për Shqipërinë pas re-
komandimit të Komisionit
për çeljen e negociatave.
Meta është i bindur se Sh-
qipëria i ka të gjitha mundë-
sitë për çeljen e negociatave
të anëtarësimit me Bash-
kimin Europian. Ajo që kreu
i shtetit shprehet se mbetet
për të bërë deri në qershor
është përmbushja e refor-
mave që i janë lënë Shqipërisë
si detyrë shtëpie. Ndaj në
cilësinë e kreut të shtetit, dje
i dërgoi një mesazh të qartë
qeverisë dhe opozitës. "Duhet
t'i gëzohemi rekomandimit
pozitiv të Komisionit Evropi-
an, sepse ky është një hap
mjaft i rëndësishëm dhe së
dyti, duhet të përqendrohe-
mi në thellimin e reformave
të 5 prioriteteve kyçe, sido-
mos për të treguar më shumë
vullnet dhe rezultate përsa i
takon sundimit të ligjit. Jam
i bindur se i kemi të gjitha
mundësitë që Këshilli të
mbështesë plotësisht këtë re-
komandim pozitiv për çel-
jen e negociatave për Sh-
qipërinë", deklaroi kreu i sh-
tetit. Nga Përrenjasi, Meta e
ftoi klasën politike të evitojë
polemikat e panevojshme, siç
ishin ato mes kreut të
opozitës, Lulzim Basha e
kryeministrit Rama për qën-
drimet kritike të kreut të ko-
misionit për çështjet europi-
ane në parlamentin gjerman,
Gynter Krishbau, që e cilëson
të parakohshme hapjen e ne-
gociatave të anëtarësimit me
Shqipërinë. "Në këto mo-

Presidenti në Përrenjas: Të thellojmë reformat, të përmbushen 5 prioritetet

Negociatat me BE, Meta: I kemi
mundësitë, të evitohen polemikat
"Të përqendrohemi te rezultatet konkrete"

Valentina Madani

mente është shumë e rëndë-
sishme që të evitojmë çdo lloj
polemike dhe të përqendrohe-
mi te demonstrimi i rezultat-
eve në ditët, në javët që vijnë,
sepse besoj se kjo do të ishte
rruga më e mirë që ky reko-
mandim i Komisionit të kthe-
het në mënyrë të sigurt në
një vendim pozitiv të vendeve

anëtare", theksoi Presidenti
Meta. Komisioni Europian
rekomandoi çeljen e negoci-
atave pa kushte për Sh-
qipërinë pak ditë më parë, por
vendimi pritet të merret në
samitin e krerëve të Bash-
kimit Europian në 28 dhe 29
qershor. Gjatë vizitës në Për-
renjas, ku u prit nga krye-

bashkiakja Miranda Rira,
Presidenti Meta u takua me
dhjetëra banorë të qytetit
dhe mori pjesë në inau-
gurimin e rikonstruksionit
të një çerdheje bashkë me
ambasadorin turk, Ahmet
Yoruk. "Si president, dua të
shpreh mirënjohjen ndaj
gjithë këtij angazhimi të jas-

htëzakonshëm të 'TIKA-s' në
të gjithë vendin dhe të falën-
derojmë qeverinë e Turqisë
për këtë mbështetje. Dhe së
dyti, dua të falënderoj kry-
etaren e bashkisë dhe ambas-
adorin turk që pata fatin ta
nis ditën kaq bukur  me këta
fëmijë këtu në Bashkinë e
Përrenjasit, të cilët janë kaq

MESAZHI
Presidenti Ilir Meta u
kërkoi palëve të
përqendrohen tek
procesi i integrimit
dhe lënë mënjanë
polemikat e
panevojshme, e
fundit ajo mes
Ramës e Bashës
për deputetin
gjerman Krichbaum.
"Jam i bindur se i
kemi të gjitha
mundësitë që
Këshilli të
mbështesë
plotësisht këtë
rekomandim pozitiv
për çeljen e
negociatave për
Shqipërinë", tha
z.Meta.

të lumtur në këtë mjedis të ri
tërësisht të transformuar, që
u jep krahë ëndrrave të tyre
dhe që njëkohësisht ka kri-
juar mundësi të reja jo vetëm
për fëmijët, por ajo që është
shumë e rëndësishme, edhe
për nënat e tyre, që edhe ato
të jenë më të qeta e më të sig-
urta!", tha z.Meta.

Bregu flet për intrigat e Tiranës: Më uruan edhe nga PD

Zgjedhja në strukturat e BE, Bushati-
Bregut: Ke mbështetjen e qeverisë

SENIDA MESI
Kryeministri i Sllovenisë, Miro Cerar priti përfaqësues
të nivelit të lartë të vendeve anëtare të SEECP. Në
samitin me temë "Bashkëpunimi në të Ardhmen i
Evropës Juglindore", Shqipëria u përfaqësua nga
zëvendëskryeministrja Senida Mesi. "Procesi i Berlinit
dhe bashkëpunimi ekonomik rajonal janë shumë të
rëndësishme për ndërlidhjen dhe lëvizshmërinë në
rajon, jo vetëm brenda Ballkanit Perëndimor, por për të
gjithë Evropën Juglindore", tha zj.Mesi.



Ministria e Jashtme
përshëndeti dje ven-

dimet e marra nga vendet
e Europës Juglindore për
zgjedhjen e Majlinda Bre-
gut në pozicionin e sekre-
tares së përgjithshme të
Këshillit të Bashkëpu-
nimit Rajonal dhe zgje-
dhjen e Kosovës për të
kryesuar këtë organizatë.
Ministria i përcolli uri-
met Bregut në ushtrimin
e detyrës së sekretares së
përgjithshme të Këshillit
të Bashkëpunimit Ra-
jonal, një institucion i
rëndësishëm i bashkë-
punimit rajonal. MEPJ
falënderon vendet anëtare
te SEECP për mbështetjen
që i dhanë kandidaturës
shqiptare, e para sh-
qiptare në këtë pozicion,
në këtë nivel dhe njëkohë-
sisht edhe e para femër në
atë detyrë. Ish-ministrja e
Integrimit shkëputet të

URIMET
Majlinda Bregu ka marrë
disa urime prej familjes së
vet politike. "Më kanë
uruar miq dhe kolegë nga
forca ime politike.
Ndjehem mirë që Lulzim
Basha ka arritur në
qëndrimet e saj të
kahershme, duke bërë
thirrje publike pro hapjes
së negociatave për
anëtarësim", tha Bregu.

paktën 3 vjet nga politika sh-
qiptare për të drejtuar atë,
që pas Procesit të Berlinit
është shndërruar në orga-
nizimin kryesor për rajonin

në kuadër të BE-së. "Misio-
ni i sekretarit të përgjiths-
hëm të Këshillit të Bash-
këpunimit Rajonal kalon
në disa fusha. Sidomos pas

Procesit të Berlinit dhe
pjesës së caktimit të detyri-
meve kryesore, kthimit të
vëmendjes tek rajoni i Ball-
kanit Perëndimor dhe

njëkohësisht shtimi i
b a s h k ë p u n i m i t
ekonomik dhe social, por
edhe i dialogut dhe rua-
jtjes së stabilitetit në të
gjitha vendet e Europës
Juglindore, e bëjnë që të
jetë institucioni më i
rëndësishëm i BE-së për
të gjithë pjesën e Eu-
ropës-Juglindore", shpre-
het Bregu për TCH. Edhe
pse ishte aplikantja e
vetme nga Shqipëria, që
kur u mësua zyrtarizimi
i kandidaturës së saj në
një garë të fortë me ish-
kryeministrin malazez
Igor Luklsiç, nuk mun-
guan ata që e panë këtë
si shpërblim të kryemi-
nistrit Rama për zj.Bre-
gu. "Ky është vetëm një
nga ato intrigat e Ti-
ranës që kam dëgjuar
përgjatë gjithë kësaj
kohe të investimit tim
politik", tha zj.Bregu.

Ish-ministrja e Integrimit,
Majlinda Bregu

Këshilli Kombëtar i PD-së

Presidenti Ilir Meta
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Mandati i kryetarit të PD, Bozdo:
Kufizimi, shkak i një lufte të përhershme

POLITIKE

Mandati i pakufizuar i kryetarit të PD-së ishte mo
menti që nxiti konflikt në mbledhjet e forumeve të

PD për ndryshimet në statut. Sekretari organizativ i PD,
njëherësh një prej funksionarëve që ishte pjesë e grupit
të punës, Eno Bozdo, jep këtë arsyetim për vendimin e
marrë. "Një nen i tillë, i sanksionuar në atë mënyrë do të
ushqente si benzinë zjarrin e përhershëm të luftës poli-
tike brenda një force politike, kjo është e njohur", dek-
laroi sekretari organizativ. Sipas Bozdos, një prej vendi-
meve më të rëndësishme që janë reflektuar në statusin e
tij ka të bëjë me lidhjen e aleancave. "Sot kemi një kryesi
më të zhdërvjellët dhe më politike, e cila relativizon push-
tetin e kryetarit, kemi një Këshill Kombëtar, që merr ven-
dime të rëndësishme, të cilat kanë lidhje me aleancat para
dhe paszgjedhore, që sanksionon listën e kandidatëve të
deputetëve dhe Këshilli Kombëtar balancon në vetvete
peshën e kryesisë dhe të kryetarit të marra së bashku", u
shpreh ai. Përbërja e Kryesisë së PD për Bozdon është një
ndryshim i gjithëpranuar. "Kryesia e PD edhe Këshilli
Kombëtar debatoi mbi një koncept tjetër, i cili ishte edhe
pjesë e njërës prej dy platformave, koncepti të të pasurit
një kryesi politike, pra një kryesie të zgjedhur me votë
të drejtpërdrejtë. Pra, jo pjesëmarrje në kryesi për sh-
kak të pozicionit që ti mban, por pjesëmarrje në kryesi
për shkak të votës që ti merr", tha Bozdo për "Report
TV". Përzgjedhja e emrave të kandidatëve për deputetëtë,
sipas funksionarit të PD, është ndryshimi më thelbësor
që është shënuar në statut. Këto ndryshimet do të mira-
tohen në mënyrë përfundimtare në mbledhjen e Kuven-
dit të PD, që do të zhvillohet mes datave 28 ose 29 prill.

Ish-kreu i PD-së, Eduart
Selami, akuzon klasën
politike si ngadalësuese

të proceseve integruese të
Shqipërisë. Ai beson se refor-
ma në drejtësi do të bëjë që
Shqipëria të ecë me shpejtë-
si drejt integrimit evropian
të shqiptarëve. Por, z.Selami
ndalet edhe tek zhvillimet
brenda PD-së, duke iu bash-
kuar kritikëve të Lulzim
Bashës dhe duke e quajtur
këtë të fundit si kryetar me
vota të vjedhura. "Pse nuk
ka ecur Shqipëria? Shkak-
tari kryesor është elita poli-
tike. Është marrja peng e in-
stitucioneve. Moskrijimi i
institucioneve. Reforma në
drejtësi mua më jep shpresë
për ta vënë Shqipërinë aty
ku duhet të konkurrojë dhe
të ecë më shpejt, sepse deri
atëherë dhe deri tani siç ësh-
të tani, një shtet ligjor këtu
është artificial, pra nuk ësh-
të real. Ti shkon në gjykatë
dhe nuk merr dot vendim,
sepse aty ka njerëz që janë
shumë të mirë në nivelin per-
sonal, por ka kaq shumë pre-
sion, kaq shumë influencë
jashtë saj, saqë e bën të pa-
besueshëm. Po humbi besi-
mi, gjithçka është e kompro-
mentuar. Zhgënjimi vjen
dalëngadalë për ngadalësinë
e procesit dhe zhgënjim ësh-
të edhe me partinë time, që
është edhe vlerë kombëtare",
shprehet z.Selami. Ai për-
mend se: "Raportin tim me
PD-në nuk e shikoj në rapor-
tin e një anëtari të devot-
shëm, por e shikoj si një
njeri me një ngarkesë his-
torike dhe me një kontribut
që sapo dhashë për të qenë
kryetar i saj dhe me një zh-
gënjim të thellë. Të kapur
me zë dhe figurë, një bisedë
e bërë edhe me kryetarin,
z.Basha, duke vjedhur
kutitë e votimit dhe nuk u
fol asnjëherë. Unë i thashë
z.Basha se dua një sqarim
për këtë. Unë kam hyrë në
një garë të shkurtër, të shpe-
jtë që të jap një kontribut
modest. Unë nuk e kam bërë
gjithçka për të fituar. Po të
fitoja unë, fitimi i madh do
të ishte i PD-së. Sheshi është
i madh. Më kujtove ato
sheshet ku luhet sport. Ai
është me këpucë me çizme,
unë jam zbathur. Unë dal
dhe bëj idealistin dhe them
që kjo është mënyra më e
mirë. Ti nuk je lideri. Ti ke
aftësi tejet të kufizuara poli-
tike. Ti je ai rrëmbyesi, që do
ta mbash me çdo kusht.
More një listë dhe e nxore
nga xhepi siç i thashë unë,

Ish-deputeti i PD-së: Kishte vjedhje votash në kandidimin tim si kryetar

Eduart Selami: Berisha kishte
karizëm, Basha është zhgënjim
"Ika kur Berisha filloi të rrezikonte 'varkën'"

Valentina Madani

që është turp i tij. Listën nuk
e dinte njeri kush do të jetë
kandidat për deputet. Theu
statute dhe të gjitha. Edhe
Sali Berisha i bënte formal-
isht. Të mos pyes njeri që
unë e ngatërroj për
demokrat Sali Berishën,
është një autokrat klasi. Po
kishte karizëm. Ky shkon
edhe më tej. Ai të paktën ia
kishte dhënë një kryesie për-
para. E mbylli këtë punë me
turpin e vet. A humbe në
mënyrën më spektakolare?!
I thamë hajde të bëjmë një
analizë. Jo tha, ta zgjedhim
një herë, të mos shahemi.
Kanë kaluar 10 muaj", tha
z.Selami. Ish-kryetari i PD-
së është kthyer pas në vite

për të treguar edhe njëherë
arsyet e largimit nga kjo
parti. Duke folur në forumin
e UET-së përballë stu-
dentëve, Selami theksoi se u
largua atëherë kur Berisha
filloi të rrezikojë 'varkën',
duke shkuar drejt autorita-
rizmit. Kjo sipas Selamit
binte ndesh me parimet dhe
idealet e tij. Në bindjen e ish-
deputetit, protagonizmi i
gjatë i disa figurave në poli-
tikën shqiptare ka dëmtuar
Shqipërinë. "Në 5 vitet e
para Shqipëria ishte një his-
tori e madhe suksesi dhe me
standardet e Europës Lin-
dore, gjërat filluan të
lëvizin në '94 me referen-
dumin që ne bëmë, ku pres-

identi i kohës pasi u zgjodh
Sali Berisha, u largua nga
kryetar partie sepse ishte
një nen në Kushtetutë që
nuk mund të jesh në pozi-
cione të larta vendosi për të
marrë më shumë seç duhet
nga kompetencat e kësaj
dhe këtu fillon ai akti im
rebel, sepse aty e pashë që
prirja dhe sirenat e push-
tetit jo se nuk i kishte Ber-
isha, i kishte, por ju forcuan
kaq shumë sa filloi të rrez-
ikonte të gjithë 'varkën' dhe
në fakt e rrezikoi. Kjo solli
edhe largimin tim, ishte pro-
va ime e parë e forcës së kar-
akterit se ajo që ti beson ësh-
të më e rëndësishme se ajo
që ke aty", tha z.Selami.

Nënkryetari i PD-së, Edi
Paloka, shprehet se

projekt-statuti që u disku-
tua në Këshillin Kombëtar
dhe që do të miratohet në
Kuvendin e thirrur të dielën
29 prillit është një doku-
ment që sanksionon rregul-
la demokratike të funksion-
imit të kësaj force politike.
Paloka shprehet për "Ora
News" se bashkimi dhe
sheshimi i zërave kritikë
kurrsesi nuk mund të ga-
rantohet vetëm nga një do-
kument siç është statuti,
por sipas tij kërkohet vull-
net nga të gjitha palët.
"Bashkimi dhe afrimi i
njerëzve është çështje vull-
neti, pastaj i gjithsecilit. Sa
për kritikët e Bashës, janë
shprehur jo vetëm tani, por
edhe më parë se nuk duan
të bashkëpunojnë me
Bashën. Prandaj e them që

"Statuti, i pamjaftueshëm për bashkimin e PD"

Paloka: Kritikët nuk duan të
bashkëpunojnë me Bashën

është çështje vullneti. Nuk
është normale e përsëris, aq
më tepër për figura, që me vite
edhe kanë kontribuar, por
edhe kanë marrë shumë nga
PD", tha ai. Listat ishin buri-
mi i përçarjes dhe debatit
brenda PD, e ky problem si-
pas Palokës gjen zgjidhje në
statut. "U jep mundësinë re-
ale anëtarëve të BE të zgje-
dhin ata se nga kush duan të
përfaqësohen qoftë në struk-

turën e PD, por ajo që është
më e rëndësishme edhe për
kandidatët për deputetë", u
shpreh z.Paloka. Me statu-
tin e ri, kryesia e PD-së tkur-
ret pothuajse me gjysmën e
anëtarëve, por Paloka mo-
hon se ky vendim të jetë
marrë për të përjashtuar
zërat kritikë. "Menduam të
rikthehemi në numrat e
dikurshëm të kryesisë së
PD-së, e cila ishte vërtet një
organ funksional dhe që
merrte edhe ajo vendime të
rëndësishme nga ata që qu-
hen kundërshtarët të
Bashës, edhe ata e kanë pa-
sur të njëjtin objektiv", u
shpreh Edi Paloka. Duke ko-
mentuar rikthimin e Topal-
lit në Këshillin Kombëtar,
nënkryetari i PD-së tha se
vendimi nuk duhet të lidhet
me emra konkretë, por me
vlerësimin e kontributeve.

DEKLARATA
"More një listë dhe e nxore nga xhepi, që është
turp i tij. Listën nuk e dinte njeri kush do të jetë
kandidat për deputet. Theu statute dhe të gjitha.
Edhe Sali Berisha i bënte formalisht. Të mos pyes
njeri që unë e ngatërroj për demokrat Berishën,
është një autokrat klasi, por kishte karizëm. Ky
shkon edhe më tej", tha Selami.



Ish-kreu i PD-së, Eduart Selami
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Drejtoria e Përgjiths
hme e Shërbimeve të
Transportit Rrugor

pritet të nisë kontrollet për
zbatimin e kritereve ligjore
nga subjektet që ushtrojnë
veprimtarinë në fushën e ri-
parimit të automjeteve dhe
transportit rrugor. Kriteret
janë të ndara në kategori për
riparimin e pjesëve mekani-
ke, riparimin e karrocerisë,
riparimin e impiantit elek-
trik, riparimin e gomave, por
edhe për subjektet që treg-
tojnë mjete me motor dhe
rimorkio apo kryejnë grum-
bullimin dhe shkatërrimin e
mjeteve të dala jashtë për-
dorimit apo të braktisura.
Lista me kriteret është e
ndarë për pajisjet dhe instru-
mentet, ambientin si dhe do-
kumentacionin e nevojshëm.
Krahas mjeteve të punës, kri-
teret kërkojnë zotërimin e
një kompjuteri, pajisjet e
mbrojtjes nga zjarri dhe
kutinë e ndihmës së shpejtë.
Sa i takon ambientit, ai du-
het të jetë të paktën 30 metër
katror, të ketë zyrë për punë
administrative dhe nyje hid-
rosanitare (tualet).
LIGJILIGJILIGJILIGJILIGJI

Do t'i nënshtrohen kontrol-
lit subjektet që ushtrojnë vep-
rimtari në fushën e autoripa-
rimeve dhe të transportit
rrugor.      Drejtoria e Përgjith-
shme e Shërbimeve të Trans-
portit Rrugor njofton se në
zbatim të Ligjit Nr.9573, datë
03.07.2006 "Për autoripa-

RIPARIMI DHE MIRËMBAJTJA E PJESËVE
MEKANIKE DHE TË MOTORIT, TË

MJETEVE RRUGORE ME MOTOR DHE
RIMORKIOVE

PAJISJE DHE INSTRUMENTA
a) Gropë riparimi 1 (një), ku mund të qëndrojë një
autoveturë ose sipas rastit një kamion /autobus, ose
pajisje ngritëse (hidraulike ose elektrike) 1(një) copë,
sipas standardeve teknike;
b) Elektrokompresor 1 (një) copë;
c) Kompjuter 1 (një) copë;
d) Pajisje të mbrojtjes nga zjarri 2 (dy) copë;
e) Kuti të ndihmës së shpejtë 1 (një) copë;
f) Llampa portative me transformator 220 / 24 - 36
volt 2 (dy) copë;
g) Diagnostikues për kontrollin e parametrave të
motorit 1 (një) copë;
h) Vegla matëse dhe të kontrollit nga 1 (një) seri, për
profesionin motorist, xhenerik, etj;
i) Kazan për mbeturinat 1 (një) copë;
j) Fuçi për grumbullimin e vajrave të përdorur 1 (një)
copë.

AMBIENTE
a) Ambient të mbyllur, me ndriçimin e duhur dhe
instalimet e nevojshme elektrike dhe të ajrimit,
me sipërfaqe jo me pak se 30 metra katrorë, ku
mund të qëndrojë 1 (një) autoveturë ose sipas rastit
1 kamion / autobus;
b) Vend qëndrimi për mjetet që do të riparohen, ku
mund të qëndrojë 1 (një) autoveturë ose sipas rastit
1 kamion / autobus;
c) Zyrë për punë administrative;
d) Nyje hidrosanitare;

GJOBAT 200-700 MIJË LEKË
Të gjithë subjektet që ushtrojnë aktivitetin e tyre në
këtë fushë pa leje do të ndëshkohet me masa
administrative sipas nenit 39 të ligjit Nr.9573, datë
03.07.2006 si më poshtë:
1.Për subjektet, me objekt veprimtarie sipas nenit 4
pika 3 shkronjat "a", "b", "c" dhe "ç",( për
veprimtaritë e riparimit dhe të mirëmbajtjes së
pjesëve mekanike dhe të motorit;b) për riparimin dhe
mirëmbajtjen e karrocerisë; c) për riparimin dhe
mirëmbajtjen e impiantit elektrik; ç) për riparimin dhe
mirëmbajtjen e gomave; gjobat janë nga 200.000
lekë deri në 500.000 lekë;
2.Për subjektet, me objekt veprimtarie sipas nenit 4
pika 3 shkronja "d",( për subjektet që blejnë, shesin
mjete me motor dhe rimorkio(, gjobat janë nga
400.000 lekë deri në 700.000 lekë;
3. Për subjektet, me objekt veprimtarie sipas nenit 4
pika 3 shkronja "dh" (për subjektet që mbledhin,
depozitojnë, shkatërrojnë mjetet ose pjesë të tyre të
dala jashtë përdorimit apo të braktisura( gjobat janë
nga 100.000 lekë deri në 300.000 lekë;
4. Për subjektet, me objekt veprimtarie sipas nenit
21 pika 1, (Ushtrimi i veprimtarisë së trajtimit të
praktikave të qarkullimit të mjeteve me motor kryhen
nga subjekte të licencuara nga ministri që mbulon
fushën e transportit(, gjoba nga 200.000      lekë deri
në 400.000 lekë.
5. Këto shkelje shoqërohen edhe me konfiskimin e
pajisjeve që kanë shërbyer për të kryer veprimtarinë
e jashtëligjshme.

DPSHTRR: Do të ketë kontrolle. Merrni masa për të plotësuar kushtet

Kriteret e reja për
ofiçinat e mekanikëve

Ambientet, të paktën 30 metra katrorë, të ketë zyrë administrative dhe tualet
Ornela Manjani

rimin, shitblerjen, depoziti-
min e mjeteve rrugore me
motor, të rimorkiove dhe
pjesëve të tyre të dala jashtë
përdorimit ose të braktisura
dhe për veprimtaritë që lid-
hen me to", për të eliminuar
konkurrencën e pander-
shme, informalitetin si dhe
që këto subjekte të ofrojnë
një shërbim të kualifikuar
dhe profesional, me fuqinë që
i jep neni nr.37 i këtij ligji, do
të ushtrojë kontrollet mbi
subjektet që ushtrojnë vep-
rimtarinë në fushën e autor-
iparimeve. Ligji në fuqi ka si
qëllim të rrisë në një shkallë
më të lartë sigurinë në
qarkullimin rrugor, si dhe të
parandalojë e të luftojë trafi-
kun e mjeteve të vjedhura.
Gjithashtu, përcakton rreg-
ullat që duhen zbatuar për

kryerjen e shërbimeve nga
subjektet që kryejnë veprim-
tarinë e autoriparimit, që
blejnë, shesin apo ndërmjetë-
sojnë në shitblerje, që pjesë-
zojnë, rivënë në punë, japin
mjete me qira ose vënë në dis-
pozicion të të tretëve mjetet
e tyre, që depozitojnë dhe sh-
katërrojnë mjetet e dala jas-
htë përdorimit, si dhe për-
cakton rregullat për usht-
rimin e veprimtarisë së agje-
ncive, që trajtojnë praktikat
për qarkullimin e mjeteve me
motor dhe të rimorkiove.
VËRTETIMI I AFTËSISËVËRTETIMI I AFTËSISËVËRTETIMI I AFTËSISËVËRTETIMI I AFTËSISËVËRTETIMI I AFTËSISË
PROFESIONALEPROFESIONALEPROFESIONALEPROFESIONALEPROFESIONALE

Vërtetimi i aftësisë profe-
sionale për ushtrimin e vep-
rimtarisë së agjencisë lësho-
het nga Drejtoria e Përgjiths-
hme e Shërbimeve të Trans-
portit Rrugor, pasi titullari

ka marrë provimin e aftësisë
nga komisioni i ngritur me
urdhër të ministrit që mbu-
lon fushën e transportit, me
punonjës të drejtorive që
mbulojnë këtë veprimtari në
ministri dhe të Drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimeve
të Transportit Rrugor. Sesio-
net e provimeve janë vjetore
dhe kryhen në çdo qark, si-
pas mënyrave dhe pro-
grameve të hartuara nga
Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor dhe të miratuara
nga ministri që mbulon
fushën e transportit. Provi-
mi bëhet me shkrim, bazuar
në pyetësorë me disa për-
gjigje alternative, për njo-
hjen e legjislacionit të për-
gjithshëm dhe të veçantë,
për qarkullimin rrugor, për
transportin e udhëtarëve e
të mallrave dhe për sistem-
in e taksave për këtë sektor.
Çështjet, mbi të cilat përga-
titen pyetësorët, u vihen në
dispozicion të interesuarve
të paktën 60 ditë para datës
së provimit. Provimit të af-
tësisë nuk u nënshtrohen
personat, që kanë qenë
nëpunës të sektorëve të min-
istrisë që mbulon veprim-
tarinë, të sektorëve që mbu-
lojnë veprimtarinë e Drej-
torisë së Përgjithshme të
Shërbimeve të Transportit
Rrugor dhe të sektorëve që
mbulojnë veprimtarinë e
Drejtorisë së Përgjithshme të
Policisë Rrugore dhe që kanë
qenë në këtë detyrë të pak-
tën 3 vjet pa ndërprerje, nga
data e hyrjes në fuqi të Kodit
Rrugor.

AKEP, kompanive celulare: Nga
1 qershori ktheni ofertat 30-ditore

Kompanitë e telefonisë
celulare do të jenë të

detyruar që të rikthejnë
sërish ofertat 30 ditë të pa-
ketave celulare nga data 1
qershor, ndërkohë që prej
pak javësh operatori Al-
btelecom po ofron tashmë
paketa 30 ditore. Detyrimi
ka ardhur nga Autoriteti i
Komunikimeve Elektron-
ike dhe Postare (AKEP), i
cili në mbledhjen e fundit
ka miratuar "Detyrimin e
sipërmarrësve e komuni-
kimeve elektronike Voda-
fone Albania dhe Telekom
Albania që duke filluar
nga data 1 qershor 2018 të
rikthimit të vlefshmërisë
së paketave standarde
bundle të shërbimit celu-
lar me parapagim nga 28
ditë në mujore (30 ditore)".
Ky proces u realizua nga
AKEP në bashkëpunim me
Autoritetin e Konkurre-
ncës dhe rivendosja e ko-
hëzgjatjes së vlefshmërisë
së paketave tarifore celu-

lare standard bundle me
parapagim nga 28 ditë, në
mujore (30 ditore), siguron
aplikimin e tarifave për shër-
bimet e ofruara në përputhje
me ligjin nr. 9918, datë
19.05.2008 "Për komunikimet
elektronike në Republikën e
Shqipërisë" të ndryshuar, si
dhe garanton trajtimin e
barabartë të pajtimtarëve,

sipas njoftimit zyrtar të
AKEP. Operatorët në mars
dhe prill të vitit 2016 bënë
ndryshimin e periudhës së
përdorimit nga 30 në 28 ditë
për 4-5 programe standard.
Ky veprim u shoqërua me
ankesa nga konsumatorët
dhe shoqatat për mbrojtjen
e konsumatorëve. AKEP u
kërkoi që në maj 2016 infor-
macion nga tre operatorët
celularë për ndryshimin e
kryer në kohëzgjatjen e ofer-
tave 30 ditore. Vodafone u
përgjigj se gëzon lirinë
ekonomike për të vendosur
përveç të tjerave kohëzgjatjen
dhe kushte të tjera për paket-
at/ofertat që hedh në treg.
Edhe Telekom Albania tha se
Praktika e zbatimit të vlefsh-
mërisë 28 ditore (4 javore) për-

doret gjerësisht nga opera-
torët mobile në nivel Indus-
trie. Sipas Albtelecom, nuk
ka asnjë kufizim ligjor apo
rregullator që vendos kufij
minimal apo maksimal të
afatit të vlefshmërisë së of-
ertave dhe paketave të tele-
fonisë celulare. Autoriteti i
Konkurrencës ka zhvilluar
një procedurë hetimore në
përfundim të së cilës Komi-
sioni i Konkurrencës ka
vlerësuar se ndryshimi i ko-
hëzgjatjes së paketave stan-
darde nga 30 ditë në 28 ditë
bën që konsumatori të fatur-
ohet rreth 13 muaj në vit në
vend të 12 muajve, duke çuar
në një rritje vjetore prej
rreth 6.5% të buxhetit të
shpenzuar nga konsuma-
tori për këtë shërbim.

NJOFTIM ANKANDI
Përmbaruesi Gjyqësor Lekë Dodaj shpall ankandin e parë për pasurinë e paluajtshme të palës
debitore, si më poshtë :

1. Lloji i pasurisë Ndërtesë, me Numër pasurie 5/212 -ND, Volumi 7, Faqe 121, Zona
Kadastrale 8170, me sipërfaqe 95 m2, ndodhur në adresën: Rruga “Ali Shefqeti”,
Hyrja 1, Tiranë, në pronësi të z.Lulzim  Beqir Myrta, i datëlindjes 19.04.1976.

Çmimi me të cilën do të fillojë Ankandi i Parë është 7’680’000 (shtatë milionë e gjashtëqind
e tetëdhjetë mijë) Lekë.
Ankandi zhvillohet në datën 10.05.2018, Ora 16.00 në zyrën e Përmbaruesit Gjyqësor Lekë Dodaj
në adresën Rruga “Astrit Balluku”, Ndërtesa  2, Hyrja 25, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë.
Për kontakt:  067 39 00 666, dhe në adresë emaili  leke_dodaj@hotmail.com.

Foto ilustruese
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Klosi: Nuk do të lejohen të ushtrojnë aktivitetin

1 qershori, afati i fundit për vendosjen
e depuratorëve nga subjektet

PARALAJMËRIMI
“Nuk do të lejohet asnjë biznes, i madh apo i
vogël, me emër apo emër, i njohur apo i panjohur
që pas datës 1 qershor të mos ketë një depurim
të ujërave të zeza apo të ndotura që derdhen në
lumenjtë e Shqipërisë dhe në bregdetin shqiptar”,
- tha ministri.

Ministria e Shëndetësisë: Pjesa tjetër, kandidatët e parë për spitalet dhe qendrat shëndetësore

“Infermierë për Shqipërinë”, nga
185 fitues punësohen 87 prej tyre
Vendet e lira për infermieri, mami e logopedi për Tiranën

REFUZIMET
Ndërkohë 27
kandidatë refuzuan
vendet e punës, të
cilat u plotësuan
nga kandidatët
fitues të listës në
vijim. Më tej,
kandidatët që
refuzuan vendet e
punës do të kalojnë
në listë pritjeje dhe
janë kontigjenti i
parë për t’u
punësuar për vendet
e reja të punës që
hapen në qarkun
Tiranë për
infermierë.

INVESTIMET

ErionVeliaj: Puna do të vazhdojë

Deri në datën 1 qer
shor të gjitha sub-

jektet që shkarkojnë
ujërat e zeza apo të ndot-
ura në lumenjtë dhe dete
duhet të kenë vendosur
depuratorët. Pas kësaj
date asnjë biznes i madh
apo i vogël nuk do të le-
johet të ushtrojë aktivi-
tetin. Kjo është thirrja e
bërë nga ministri i Tur-
izmit dhe i Mjedisit, Blen-
di Klosi gjatë vizitës në
impiantin e depurimit të
ujit në Fier. “Prandaj

vazhdojmë të bëjmë thirrje
për të gjithë që deri në datën
1 qershor të vendosin depu-
ratorët e ujërave të zeza.
Nuk do të lejohet asnjë bi-
znes, i madh apo i vogël, me
emër apo emër, i njohur apo

i panjohur që pas datës 1
qershor të mos ketë një depu-
rim të ujërave të zeza apo të
ndotura që derdhen në lu-
menjtë e Shqipërisë dhe në
bregdetin shqiptar”,-tha
ministri. Duke parë nga afër

investimin e realizuar dhe
procesin e filtrimit të ujit,
Klosi tha se ky është një mod-
el i jashtëzakonshëm që du-
het të përdoret nga të gjithë
ata që shkarkojnë ujërat e
patrajtuar në lumenj apo

bregdet.
Kreu i Turizmit dhe Mje-

disit theksoi se mbrojtja e
mjedisit dhe e jetës së
njerëzve është e panegoci-
ueshme. Ministri Klosi ftoi
subjektet që të shikojnë nga

afër modelin e impiantit në
Fier dhe të gjejnë zgjidhjet
për të trajtuar ujërat që
përdorin. “Ne do të kërko-
më që modele të tilla të zba-
tohen dhe të ketë zbatim
rigoroz të lejes mjedisore
që kompanitë e mëdha, por
edhe kompanitë më të vog-
la kanë me institucionet e
Ministrisë së Mjedisit – tha
ministri Klosi. Ndërkohë,
kreu i Bashkisë së Fierit
Armando Subashi tha se
sipas një studimi të fundit,
bërë nga ekspertë ameri-
kanë janë 21 pika ku derd-
hen mbetjet në Gjanicë. Si-
pas këtij studimi 4-5 pika
janë ato ku derdhen hidro-
karburet, ndërsa të tjerat
janë të ujërave të zeza. Ven-
dosja e impianteve në 4-5
pika do të sillte pastrimin e
plotë të lumit për 1 ose 2 vjet.

Voltiza Duro

Nga 185 kandidatë që
u shpallën fitues në
portalin “Infermierë

për Shqipërinë” për qarkun
e Tiranës, vetëm 87 prej tyre
do të kenë mundësinë të fil-
lojnë punë. Ditën e djeshme,
këta kandidatë përzgjodhën
vendet e punës në një spital
apo qendër shëndetësore sh-
tetërore brenda qarkut si-
pas klasifikimit përfun-
dimtar në bazë të pikëve të
marra në testim. Vende të
lira pune për infermierë ish-
in 69, nga ku fitues dolën 69
kandidatë sipas renditjes,
bazuar në pikët e grumbul-
luara nga secili kandidat.
Ndërkohë 27 kandidatë refu-
zuan vendet e punës, të cilat
u plotësuan nga kandidatët
fitues të listës në vijim. Më
tej, kandidatët që refuzuan
vendet e punës do të kalojnë
në listë pritje dhe janë kon-
tigjenti i parë për t’u punë-
suar për vendet e reja të
punës që hapen në qarkun
Tiranë për infermierë.
“Vende pune për mami kish-
te 5, nga ku fitues dolën 5
dhe nuk kishte asnjë refu-

zim.
Vende pune për teknik

laboratori kishte 3, fitues
dolën 3 dhe nuk kishte asn-
jë refuzim. Vende pune për
teknik imaxherie kishte 9,
fitues dolën 9 dhe 1 kandidat
refuzoi (u zëvendësua nga
kandidati pasardhës).

Vende pune për fizioter-
apist kishte 1, fitues doli 1
dhe nuk kishte refuzime”,-
thuhet në deklaratën e Min-
istrisë së Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale.
PROCEDURA

Ndërkohë, e njëjta proce-
durë do të vazhdojë të apliko-
het në çdo qark të vendit deri
në plotësimin e 416 vendeve
vakante për infermierë,
mami, fizioterapistë, tekni-
kë laboratori dhe teknikë
imazherie në institucionet
shëndetësore. Ky proces
është parashikuar të mbyl-
let brenda datës 27 prill të
këtij viti. Sipas Ministrisë së
Shëndetësisë duhet thek-
suar fakti se pjesa tjetër e
fituesve që janë më poshtë
në renditje janë kandidatët
e parë për t’u punësuar për
çdo vend të lirë pune që ha-
pet në spitalet dhe qendrat
shëndetësore sipas qarqeve
ku kandidatët kanë ap-

Rreth 4500 banorë të
Shkozës do të përfi-

tojnë nga investimet në
infrastrukturë që janë
bërë në bllokun e tyre të
banimit .  Nga një zonë
t ë r ë s i s h t  i n for m a l e,
blloku i banimit prej 5.1
ha që kufizohet nga Rr.
“Bashkim Kodra”, “Sh-
k r e t ë v e ” ,  “ S h p ë t i m
Z a j m i ” ,  “ S p a h i u ”  d h e

“Ali Shefqeti”, në zonën e
r e  t ë  S h k o z ë s ,  ë s h t ë
shndërruar në një hapë-
sirë urbane me të gjitha
standardet. Ky investim i
Bashkisë së Tiranës ka
përfshirë ndërtimin e 22
rrugëve të Bllokut. Krye-
bashkiaku Erion Veliaj
siguroi se puna në këtë
zonë do të vazhdojë për të
përfunduar edhe rrugët e

tjera, në skajet fundore
t ë  n j ë s i s ë .  “ D u a m  t ë
vazhdojmë deri në kul-
met fundore kapilare të
zonës.  Megjithatë,  për
4500 banorë të zonës së
Shkozës  sot  është  një
ditë e bukur dhe një ditë
e mbarë, një ditë që real-
i s h t  n d i h e n  s e  k a n ë
ardhur më në fund në Ti-
ranë”,-u shpreh Veliaj.

likuar dhe janë shpallur
fitues. “Procesi i testimit të
kandidatëve në platformën
“Infermierë për Shqipërinë”
ka qenë një proces transpar-
ent në të gjitha fazat e tij, që
nga regjistrimi, testimi, pro-
cesi i ankimimit, deri në
shpalljen e listës përfun-
dimtare të fituesve dhe
përzgjedhjes së vendeve të
reja të punës me bazë mer-
ite, në bazë të pikëve të mar-
ra nga secili kandidat nga të
gjitha fazat e konkurrimit”,-
citohet në deklaratë.

PËR QARKUN TIRANË:
-Vende pune për mami kish-

te 5, nga ku fitues dolën 5 dhe
nuk kishte asnjë refuzim.

-Vende pune për teknik lab-
oratori kishte 3, fitues dolën 3
dhe nuk kishte asnjë refu-
zim.

-Vende pune për teknik
imazherie kishte 9, fitues
dolën 9 dhe 1 kandidat refu-
zoi (u zëvendësua nga kandi-
dati pasardhës).

-Vende pune për fizioter-
apist kishte 1, fitues doli 1
dhe nuk kishte refuzime.

Ministri Klosi në Fier

Gjatë përzgjedhjes së vendeve të punës nga fituesit

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje
Ankandin e dyte per pasurine

“Truall + Ndertese”, regjistruar ne regjistrin hipotekor vol 16, faqe 195
date 18.10.2002, me siperfaqe totale 1250 m2 nga i cili 354 m2 eshte
ndertim, me nr. Pasurie 7/173, Z.K. 8501, e ndodhur ne Lagjia “Clirim”, Berat
ne pronesi te Baki Shyqyri Kungulli.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren
58,339,882.08 (pesedhjete e tete milion e treqind e tridhjete e nente
mije e teteqind e tetedhjete e dy pike zero tete) Leke.
Ankandi i Dyte zhvillohet me dt.26.04.2018, ora 16:00 ne ambientet e
Studios Permbarimore Shkrela, me adrese : Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”,
H.2, K.3, Ap. 5, Tirane.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË
SHOQËRIA PËRMBARIMORE  “EXECUTORES  LITIUM” (EXC LIT)  sh.p.k

Shoqëria Përmbarimore “Executores Litium “ sh.p.k
do të zhvillojë ankandin e dytë për pasuritë e paluajtshme  :
Truall me nr.pasurie 45/8, me sip. 4392 m2, ZK 1006, vol 01, fq.197, e ndodhur ne Ahmetaq Tirane, ne
pronesi te Petrit Shefqet Elezi.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 74,975 Euro
Ndertese me nr. pasurie N/45/8, me sip. 1167 m2, ZK 1006, vol 9, fq.197, e ndodhur ne Ahmetaq Tirane,
ne pronesi te Petrit Shefqet Elezi, Altin Dervishi, Ermir Stafa.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 131,362 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë  14.05.2018 ora 16:00, në zyrën përmbarimore “Executores Litium”
sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”, Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10, Tirane

NJOFTIM

Studio Përmbarimore Zyber SHEHU zhvillon ankandin e  III(Tretë) 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 24.741
Euro.

Ankandi zhvillohet ne date 27.04.2018  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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E shkuara kriminale e 37-vjeçarit, ish-zyrtari i policisë së Vlorës e arrestoi në 2012

Vrasja e Artan Cukut, shpallet në kërkim
Bledar Jambelli, i dyshuar si porositës

Hetimet: Kryekomisari u ekzekutua për shkak të detyrës
E SHKUARA E
JAMBELLIT
Jambelli është
një emër i njohur
për policinë dhe
vetë Artan Cukun
në kohën kur
kryente detyrën
e drejtorit të
policisë së
Vlorës. Ai
akuzohet edhe
për dy vrasje të
tjera në vitin
2006. Ndërsa në
vitin 2012
Jambelli u
arrestua pikërisht
nga Artan Cuku,
por rifitoi lirinë.

Mediat italiane: 41-vjeçari, së shpejti në gjyq

Financieri i 'Habilajve', reagon avokati i Nezar
Seitit: Nuk është penduar, mban të njëjtin qëndrim

MEDIA ITALIANE
"MeridioNews" i kushtoi dje një artikull kësaj
çështjeje, ku shkruan se Seiti pritet të dëshmojë
në Prokurorinë e Catanias në javët që vijnë.
"Bashkëpunoi apo jo? Protagonist këtë herë është
Nazer Seiti, 41 vjeç, i ekstraduar nga vendi i
Ballkanit në fillim të vitit 2018, pasi u arrestua në
mesin e tetorit të vitit të kaluar nga policia
shqiptare", - shkruhet në artikull.



Rreth një vit pas
vrasjes së ish-komis
arit Artan Cuku në

hyrje të pallatit të tij, zbulo-
het emri i porositësit të
ekzekutimit. Personi, i cili
kontraktoi Mikel Shallarin,
për ekzekutimin e ish-drej-
torin e policisë së Vlorës, dy-
shohet të jetë 37-vjeçari Ble-
dar Jambelli. Ai është shpal-
lur në kërkim ndërko-
mbëtar me vendim të
Gjykatës për Krime të Rën-
da, e cila ka caktuar për të
masën e arrestit me burg.
Jambelli është një emër i
njohur për policinë dhe vetë
Artan Cukun në kohën kur
kryente detyrën e drejtorit
të policisë së Vlorës. Ai aku-
zohet edhe për dy vrasje të
tjera në vitin 2006. Ndërsa në
vitin 2012 Jambelli u arres-
tua pikërisht nga Artan
Cuku, por rifitoi lirinë.
Sakaq Mikel Shallari, 24-
vjeçari nga Kuçova ishte në
rolin e ekzekutorit në
vrasjen e Cukut, pas ar-
restimit tregoi emrin e per-
sonit që porositi krimin, por
prokuroria dhe policia e
mbajtën të fshehtë deri më
tani për shkak të sekretit
hetimor. Ka dyshime se Jam-
belli i ka dhënë Shallarit, një
shumë prej 3 mijë eurosh për
vrasjen e ish-komisarit.

HETIMETHETIMETHETIMETHETIMETHETIMET
Bledar Jambelli nga Fieri,

është njeriu i dyshuar si po-
rositës i vrasjes së kryeko-
misar Artan Cukut. Prokuro-

ria për Krime të Rënda ka
mundur të zbulo motivet e
ngjarjes, një vit pas ekze-
kutimit të ish-zyrtarit të lartë
të policisë. Nga hetimet disa

mujore dhe provat e grumbul-
luara, grupi i hetimit ka dalë
në konkluzionin se ish-drej-
tori i policisë së Vlorë, u vra
për shkak të detyrës në

radhët e uniformave blu. Nga
hetimet rezulton se në dhje-
tor të 2012, Artan Cuku e vuri
në pranga fierakun Jambelli,
pas dyshimeve se ishte autor

Në një deklaratë për me
diat, avokati mbrojtës

i të ashtuquajturit finan-
cieri i grupit kriminal të
"Habilajve", Nezar Seitit
ditën e djeshme  tha se kli-
enti i tij do vazhdojë të
mbajë të njëjtin qëndrim si
në Shqipëri. "Nezar Seiti
nuk ka shprehur dëshirën
për t'u penduar, ai mban të
njëjtin qëndrim si në Sh-
qipëri", deklaroi Detar
Hysi. Nezar Seiti u ekstrad-
ua më 25 janar në Itali. Ai u
arrestua në 19 tetor të vitit
të kaluar në fshatin Babicë
të Vlorës në zbatim të një
urdhër-arresti të Gjykatës
së Katanias. Ditën e dje-
shme mediat italiane shua-
jnë të gjitha zërat për një
bashkëpunim të mund-
shëm me autoritetet ital-
iane, të 41-vjeçarit Nezer
Seiti. "MeridioNews" i kush-
toi dje një artikull kësaj
çështje, ku shkruajnë se
Seiti pritet të dëshmojë në
Prokurorinë e Catanias në
javët që vijnë. "Bashkë-
punoi apo jo? Protagonist
këtë herë është Nazer Seiti,
41 vjeç, i ekstraduar nga
vendi i Ballkanit në fillim
të vitit 2018, pasi u arrestua
në mesin e tetorit të vitit të
kaluar nga policia sh-
qiptare. Seiti, i konsideru-

ar nga hetuesit si financieri
i grupit, sipas të dhënave të
mbledhura nga "MeridioNe-
ws", momentalisht mbahet
në Romë, në burgun e Rebib-
bia. Nuk është transferuar
në Catania. Për Seitin, si dhe
për të dyshuarit e tjerë,
prokuroria ka mbyllur
dosjen e hetimeve dhe së

shpejti Habilaj dhe part-
nerët, duke përfshirë disa
grosistë italianë, të cilët op-
eronin në Catania, do të da-
lin në gjyq. Seanca e parë
dëgjimore ka shumë gjasa të
zhvillohet brenda pak javësh
edhe pse data nuk është cak-
tuar zyrtarisht",-shkruhet
në artikull.

i vrasjes së Armando Delajt,
në shtator të po të njëjtit vit.
38-vjeçari Jambelli rezulton
një emër i njohur për policinë.
Ai figuron më herët, si i përf-
shirë në veprimtari krimina-
le. Ndaj tij u caktua dhe masa
e arrestit me burg për vrasjen
e Shpëtim Mukës, Ervin She-
hut dhe plagosjen e Ervis
Zanajt, në nëntor të 2006. Ng-
jarja në fjalë, dyshohet se
kishte lidhje me një vrasje të
ndodhur në Spanjë, që u pa-
sua më pas me një zinxhir
krimesh të rënda që tronditën
Vlorën e Tiranën. Pavarësisht,
dyshimeve që rëndonin mbi
të, Bledar Jambelli ia doli
mbanë të rifitonte lirinë, por
mesa duket konfliktin e hapur
me kryekomisarin vazhdo-
nin. Sipas hetuesve, ai kon-
traktoi të dyshuarin Mikel
Shallari, për ekzekutimin e
ish-drejtorin e Policisë së
Vlorës. Hetuesit thonë se Shal-
larit i dha fillimisht shumën
prej 3 mijë eurosh, ndërsa
pjesën tjetër të pagesës do t'ia
bënte kur ai te kishte kryer
vrasjen, të cilën e realizoi pril-
lin e vitit të kaluar në derën e
pallatit ku banonte kryeko-
misari në rrugën e Koso-
varëve në kryeqytet. Hetimet
për çështjen në fjalë janë drejt
finalizimit dhe pritet që në
fund të majit dosja t'i dorëzo-
het gjykatës.

Nezar Seiti

Ish-komisari Artan Cuku
Bledar Jambelli, porositësi
i dyshuar  i vrasjes

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit  bazuar në legjislacionin për Nëpunësin Civil
hap procedurën e pranimit për vende të lira pune:

I. Për 1 (një) vend në pozicionin e Audituesit në Departament Auditimi.
Kërkesat për kandidatët e këtij vendi pune janë: -Të kenë kryer arsimin e
lartë dhe të jenë diplomuar jo më poshtë se niveli master Shkencor në Drejtësi
me rezultate të shkëlqyera(medalje ari);Të zotërojnë gjuhën angleze, një gjuhë
të dytë të huaj të një prej vendeve të BE-së. Do të favorizohen kandidatët që
përveç dy gjuhëve të huaja do të zotërojnë një gjuhë të tretë të huaj;Të zotërojnë
programet bazë të kompjuterit; paketën MS Office, programin IDEA;Të kenë
aftësi të mira menaxhuese dhe komunikuese për të punuar në grup;

II. Për 1 (një) vend në pozicionin e Audituesit në Departament Auditimi.
Kërkesat për kandidatët e këtij vendi pune janë: -Të kenë kryer arsimin e
lartë dhe të jetë diplomuar jo më poshtë se niveli master Shkencor në Financë/
Kontabilitet me rezultate të shkëlqyera(nota mesatare 10);Të zotërojnë gjuhën
angleze, një gjuhë të dytë të huaj të një prej vendeve të BE-së. Do të
favorizohen kandidatët që përveç dy gjuhëve të huaja do të zotërojnë një gjuhë
të tretë të huaj;Të zotërojnë programet bazë të kompjuterit; teknikat CAAT në
Auditim si dhe programet e Mbajtjes së Kontabilitetit Alpha/Financa;Të kenë
aftësi të mira menaxhuese dhe komunikuese për të punuar në grup;
Paga mujore për këtë vend pune është në nivelin e pagave të shërbimit
civil.

- Përshkrimi i punës
- Paraqitja e dokumenteve
- Konkurrimi

Si dhe informacioni më i plotë mbi kriteret e kërkuara ndodhen në faqen
web të KLSH-së, rubrika Vende Pune  http://www.klsh.org.al/web/
Vende_pune
Kontrolli i Lartë i Shtetit
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Në kërkim policor menaxheri dhe administratori i firmës

Skandali i 'Gulf', çështja shkon në prokurori
Prokuroria e Tiranës

ka regjistruar këtë të
martë hetimin për skan-
dalin e kompanisë së naf-
tës "Gulf". Procedimi ësh-
të regjistruar pas
referimit të bërë nga Poli-
cia e Shtetit për akuzën e
mashtrimit me pasojë të
rënda. Menaxheri i ko-
mpanisë "Gulf" Alban
Aliko dhe administra-
tori, shtetasi gjeorgjian
Irakli Zvanidze janë
shpallur në kërkim pasi

Dedikim të dashurës nga komisariati: Bëhu e fortë, jeto për mua

U vetëdorëzua në policinë turke, Izet
Haxhia: Dua të kthehem në atdhe
Ish-truproja i Sali Berishës, në pritje të ekstradimit

DEKLARIMI
"Jam në polici tani,
po flasin me
Ankaranë këta këtu
se nuk dal në listën
e të kërkuarve, unë
iu them që dua të
kthehem në atdhe
se jam në kërkim
nga Interpoli.
Drejtësi nuk ka për
të bërë asnjëherë
në Shqipëri. Nuk
mund të rri këtu si
një njeri pa atdhe,
pa asnjë dokument,
duke pritur të më
arrestojnë"- deklaroi
Izet Haxhia.

Nën akuzë për vrasjen
e ish-deputeti të PD-
së Azem Hajdari, Izet

Haxhia, ish-truproja i Sali
Berishës është vetëdorëzuar
ditën e djeshme në policinë
turke, me qëllim ekstradi-
min më pas drejt Shqipërisë.
Ka qenë vetë Haxhia që ka
bërë të ditur vendimin e tij
përmes një statusi në 'Face-
book'. "Meqë nuk erdhën të
më marrin, u dorëzova vetë
në policinë turke",-shkruan
Haxhia. Më tej përmes një
lidhje telefonike për 'News24'
Haxhia tha se ishte në polici,
ku autoritetet atje po flisnin
me Ankaranë, pasi ai nuk re-
zultonte në lisën e të
kërkuarve. "Jam në polici
tani, po flasin me Ankaranë
këta këtu se nuk dal në listën
e të kërkuarve, unë iu them
që dua të kthehem në atdhe
se jam në kërkim nga Inter-
poli. Drejtësi nuk ka për të
bërë asnjëherë në Shqipëri.
Nuk mund të rri këtu si një
njeri pa atdhe, pa asnjë do-
kument, duke pritur të më
arrestojnë kur t'u teket kë-
tyre sipas marrëveshjeve
ndërshtetërore të dy qeverive
për interesa të tyre. Më mirë
të dorëzohem vetë se të më
arrestojnë. Kam dy orë që
jam dorëzuar, pres të dal në
gjykatë për vendimin. Pritet
ardhja ekipit të Fatmir
Xhafajt, për marrjen e hetim-
it në dorëzim. Nuk kam asn-
jë lloj pritshmërie nga drejtë-

Gjyqi i Shullazit, dëshmitari
i mbrojtjes, avokati Roland
Samarxhi vendos të heshtë

Gjatë ditës së djeshme
eshtë zhvilluar seanca

e radhës për Emiljano Shul-
lazin në Gjykatën e Krimeve
të Rënda. Në seancë është
paraqitur dhe dëshmitari i
mbrojtjes, avokati Roland
Samarxhi, i cili ka deklaru-
ar përpara trupës gjykuese
se vazhdon të jetë avokat i
Ylvi Beqjes dhe për këtë ar-
sye refuzoi të dëshmojë.
Ndërkohë në gjyqin ndaj
Shullazit dhe bashkëpunë-
toreve të tij janë lexuar dek-
larimet e Jani Zakës. Sipas
prokurorisë Zaka ka pasur
një konflikt me Shullazin
për pronësinë e një parkin-
gu, në Tiranë. Jani Zaka ka
rrëfyer takimin me Shul-
lazin, i cili i ka kërkuar të
sqarohet për pronësinë e
parkingut me ndërtuesin
Fatmir Sinanaj. Pas këtij
takimi Zaka është larguar
nga Shqipëria dhe nuk ësh-
të kthyer më. Ndërkohë
avokatët ripërsërisin kër-
kesën për administrimin e
hyrje-daljeve nga sistemi
TIMS të Ylvi Beqjes. Në se-
ancën e shkuar, avokatët i
ka kërkuan Gjykatës të
kërkoj si provë të dhënat
nga sistemi TIMS për hyrje-
daljet e Ylvi Beqjes në nën-
tor-dhjetor të vitit 2014. Si-
pas avokatit, në 5 raste Ylvi
Beqja dhe Dani apo Zela
kanë lëvruar çeqe në shu-
ma të konsiderueshme nga
llogaria e "Saudi Brother".

janë të kallëzuar në materi-
alet e dorëzuara nga blutë.
Ndërkohë prokuroria ende
nuk i është drejtuar
gjykatës për të kërkuar një
urdhër-arresti për ta. Drej-
tuesit e 'Gulf' dyshohet se
kanë shitur me shumë se 1
milion litra karburant me
tollona. Në rezervat e ko-

mpanisë nuk kishte më asn-
jë litër karburant, çka solli
edhe mbylljen e 70 pikave të
furnizimit në të gjithë ven-
din. Javët e fundit 'Gulf' e
shiste një litër karburant
120 deri 130 lekë ose 40 % më
lirë se kompanitë e tjera dhe
dyshohet se dëmi i shkaktu-
ar vetëm klientëve në këtë

rast është 1 milion euro. Si-
pas të dhënave kompania
prej muajsh, nuk ka
paguar furnitorët e saj dhe
dyshohet se borxhet janë
edhe më të mëdha. Ndërko-
hë, grupi hetimor dhe ad-
ministrata tatimore pritet
të zbardhë skemën që ësh-
të përdorur nga ata.

sia në Shqipëri",-tha Izet
Haxhia.  Gjithashtu, përmes
një statusi në 'Facebook'
Haxhia i kërkon gruas që
dashuron që mos të dorëzo-
het. "Të dua shumë më shumë
se jetën, se veten. Vetëm TY

të desha dhe do të dua deri
në frymën e fundit. Nga ty
kërkoj vetëm të bëhesh e
fortë, ashtu siç ke karakter-
in tënd, shpirtin tënd të
bukur. T'u sulën monstrat që
nga Shqipëria e deri tek shër-

bimet sekrete në France, që
të ndanin nga unë, me shan-
tazhe, kërcënime për jetën
tënde e të bebave të tu, të lod-
hen, të sëmurën, por ti nuk
do dorëzohesh, do jetosh për
mua, për dashurinë tonë. Të

dua pafund Dashuria ime e
bukur e besnike", shkruan
Hazhia në rrjetin e tij social
"Facebook". Kujtojmë se ek-
stradimi drejt Shqipërisë për
Izet Haxhin u vendos nga
gjykata turke pak muaj më
parë. Ai është dënuar nga
gjykata shqiptare me 25 vite
burg lidhur me vrasjen e ish-
deputetit demokrat Azem
Hajdari në 1998-ën, akuzë të
cilën ai nuk e ka pranuar as-
njëherë. Haxhia u arrestua
në Turqi në vitin 2006, por
arriti të fitonte betejën
gjyqësore dhe drejtësia e
vendit turk ka urdhëruar
që ai të mos largohet nga
vendi, duke penguar edhe
ekstradimin deri tani. Pasi
Berisha erdhi në pushtet,
kërkoi kthimin e emrit të
tij në listën e Interpolit.
Por vetëm 1 muaj më parë
gjykata turke vendosi që të
lejonte ekstradimin e tij
drejt Shqipërisë.

Izet Haxhia, ish-truproja i Sali Berishës

Menaxheri i kompanisë
"Gulf" Alban Aliko

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: “Shtypja e botimeve të Bankës së
Shqipërisë për një periudhë një vjeçare”

‘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 4.589.000 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: “Shtypja e botimeve të Bankës së
Shqipërisë për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 17 Maj  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.

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

Subject: – RFP to Capacity building on Code of Administrative Procedures (CAP)
implementation and adopting local government Standard Operating Procedures (SOPs)”
The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive offers from
interested companies who wish to be considered for the aforementioned services.

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The
offers must be delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked
UNDP/RFP 45302
RFP to Capacity building on Code of Administrative Procedures (CAP) implementation
and adopting local government Standard Operating Procedures (SOPs)”

For more details please refer to the link below:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/

Relevant dates: All interested companies should provide their offer in the following
address, not later than 03- May- 18

Address for communications:
Email: procurement.al@undp.org
Or
Str. “Skenderbej”, Gurten Center (Volkswagen building), 2nd floor
Tirana, Albania
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Babai i 46-vjeçarit: Ishte i stresuar nga dokumentet e vetingut

Efektivi i policisë vetëvritet me plumb
në zemër brenda në komisariat

Kastriot Fafaj qëlloi veten me armën e shërbimit

Plagosi me pistoletë
kushëririn e

Suel Çelës, në
kërkim autori

FIERFIERFIERFIERFIER

Një efektiv policie u
vetëvra mëngjesin e
djeshëm në ambien-

tet e komisariatit të Fierit.
Kastriot Fafaj nga fshati Se-
man i këtij rrethi i dha fund
jetës me armën e shërbimit.
46-vjeçari, baba i dy fëmijëve
u gjet i pajetë nga kolegët e
tij. Burime për "Gazeta Sh-
qiptare" bënë me dije se
Fafaj, me detyrë oficer i
Patrullës së Përgjithshme të
Rendit e ndërmori aktin ek-
strem sapo kishte mbaruar
shërbimin (ishte turni i
tretë) në rrethana ende të
paqarta. Menjëherë pas sin-
jalizimit për ngjarjen e
rëndë, grupi hetimor ka ni-
sur hetimet për zbardhjen e
motivit që çoi drejt vdekjes
ish-kolegun e tyre. Burimet
e mësipërme pohuan se Kas-
triot Fafaj sapo ka mbaruar
turnin, kishte shkuar që të
pushonte në fjetoren e poli-
cisë, pranë komisariatit
(brenda rrethimit të Drej-
torisë së Policisë). Para-
prakisht mësohet se koleget
kanë dashur të hyjnë në
dhomën ku gjendej Kastri-
oti, por duke qenë se dera
ishte e mbyllur, kanë nisur
që t'i thërrasin nga dritarja.
Meqë 46-vjeçari nuk reagoi,
kolegët e tij u detyruan që
të shkelmonin derën, ndër-
sa u përballën me një skenë
të rëndë. Mësohet se Fafaj
kishte qëlluar veten me
armën e shërbimit me

Ervis Kuçi

puthitje në gjoks, ndërsa
plumbi e ka kapur në zemër
dhe për këtë arsye nuk ësh-
të dëgjuar as zhurma. Deri
më tani dyshohet se shkak i
këtij akti të rëndë është bërë
lëvizja e tij nga detyra, pasi
një muaj më parë ai ishte
inspektor në zonën e Seman-
it, ndërsa ishte emëruar në

patrullë. Oficeri i Patrullës
së Përgjithshme të Rendit
kishte mbi 20 vite në radhët
e policisë, ndërsa ishte i mar-
tuar dhe baba i dy djemve.
Disa orë pas ngjarjes ka re-
aguar babai i efektivit. Shy-
qyri Fafaj deklaroi se djali i
tij ishte stresuar shumë nga
kërkesat për vetingun në

radhët e uniformave blu.
REAGIMI I BABAITREAGIMI I BABAITREAGIMI I BABAITREAGIMI I BABAITREAGIMI I BABAIT

"Im bir ka qenë shumë i
ndërgjegjshëm. Vetëm se e
ka ngarkuar dega, a Minis-
tria e Drejtësisë për doku-
mentet e vetingut. Kërkonin
ca gjëra që nuk iu takonte
fare. Më thoshe mua kur ke
hyrë në Greqi dhe kur ke dalë

nga Greqia. Unë nuk isha në
kërkim nga shteti, pse t'ia
kërkonin çunit? Çunit t'i
kërkonin punën që kishte si
polic. Për këtë u vra ai. Iu fik-
sua një budallallëk i tij dhe
prandaj vrau veten. Im bir
ishte shumë i pastër. Nuk
përzihej me këto gjëra. Ishim
të ndarë, unë isha vetëm, por
unë e ndihmoja me shumë
gjëra", tha i ati i 46-vjeçarit.
Ai këmbëngul se i biri e ka
ndërmarrë aktin ekstrem,
pasi ishte i stresuar. "Nuk e
di se çfarë iu duheshin degës
pasaportat e mia, se hyja në
Greqi dhe se dilja. Unë jam
pensionist, hyja e dilja ku të
më donte qejfi, 2 ditë, 3 ditë,
një javë, një muaj. Çuni ish-
te i ndarë. Vetëm kjo është,
asgjë tjetër, atij iu ngarkua
truri. Më kërkonin mua sa
lekë merr pension. Ai ishte
një çun që nuk përzihej me
asnjëri. Kastrioti donte të
pozicionohej në një vend
tjetër pune. Një gjë të tillë ai
e kishte kërkuar vetë. Ai
vrau veten për shkak të
kërkesave të vetingut", po-
hoi Shyqyri Tafaj.

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Prokuroria e
Elbasanit ka dërguar për
gjykim dosjen ndaj ish-zyr-
tarëve të ARRSH, të cilët
akuzohen për shpërdorim
detyre dhe abuzim me fon-
det publike për aksin rru-
gor Tiranë-Elbasan. Për
këtë çështje akuzohen 11
ish-zyrtarë, mes të cilëve
dhe ish-drejtorët e ARRSH-
së, Andi Toma dhe Dasha-
mir Gjika si dhe tri shoqëri
tregtare dhe administra-
torët e tyre. Sipas auditit të
Ministrisë së Energjisë, ish-
zyrtarët janë përgjegjës për
dëmin 54 milionë dollarë
me fondet e rrugës Tiranë-
Elbasan.
NJOFTIMI INJOFTIMI INJOFTIMI INJOFTIMI INJOFTIMI I
PROKURORISËPROKURORISËPROKURORISËPROKURORISËPROKURORISË

Prokuroria pranë Gjy-
katës së Shkallës së Parë
Elbasan ka përfunduar he-
timet për procedimin penal
Nr.740, regjistruar datë
11.04.2016, dhe ka depozitu-
ar në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Elbasan "Kërke-
sën për dërgimin e çështjes
në gjyq", në ngarkim të të
pandehurve:

1) Andi Toma, drejtor i
përgjithshëm i Autoritetit
Rrugor Shqiptar në peri-
udhën 22.01.2008 - 07.10.2013.

- I akuzuar për kryerjen
e veprës penale të "Shpër-

dorimit të detyrës" të parash-
ikuar nga neni 248 i K.Penal.

- I hetuar me masë siguri-
mi personal të "Arrestit në
burg" të parashikuar nga
neni 238 i K.Pr.Penale.

2) Dashamir Xhika, drej-
tor i përgjithshëm i Autori-
tetit Rrugor Shqiptar në pe-
riudhën tetor 2013 - shtator
2017.

- I akuzuar për kryerjen e
veprës penale të "Shpër-
dorimit të detyrës" të parash-
ikuar nga neni 248 i K.Penal.

- I hetuar me masë siguri-
mi personal të "Arrestit në
burg".

3) Rexhep Tarba, mbikë-
qyrës i punimeve, adminis-
trator i shoqërisë "Zenit-06"
sh.p.k.

-  I akuzuar për kryerjen e
veprës penale të "Shpër-
dorimit të detyrës" të parash-
ikuar nga neni 248 i K.Penal.

- I hetuar me masë siguri-
mi personal të "Arrestit në
burg".

4) Agron Hysa, adminis-
trator i shoqërisë "Vëlle-
zërit Hysa" sh.p.k.

-  I akuzuar për kryer-

jen e veprës penale të
"Vjedhjes së kryer duke
shpërdoruar detyrën" të
kryer në bashkëpunim.

- I hetuar me masë siguri-
mi personal të "Detyrimit
për t'u paraqitur në Policisë
Gjyqësore".

5) Kujtim Hysa, adminis-
trator i shoqërisë "Vëlle-
zërit Hysa" sh.p.k.

- I akuzuar për kryerjen
e veprës penale të "Vjedhjes
së kryer duke shpërdoruar
detyrën" të kryer në bash-
këpunim.

- I hetuar me masë siguri-
mi personal të "Arrestit në
burg".

6) Rezarta Bokçiu, ad-
ministratore e shoqërisë
"Arifaj" sh.p.k..

- E akuzuar për kryerjen
e veprës penale të "Vjedhjes
së kryer duke shpërdoruar
detyrën" të kryer në bash-
këpunim.

- E hetuar me masë sig-
urimi personal të "Detyrim-
it për t'u paraqitur në Poli-
cisë gjyqësore".

7) Lek Tushaj, drejtor i
Drejtorisë së Sigurimit të

Cilësisë pranë ARRSH,
anëtar i grupit të kolau-
dimit.

- I akuzuar për kryerjen e
veprës penale të "Shpër-
dorimit të detyrës" të kryer
në bashkëpunim.

- I hetuar me masë siguri-
mi personal të "Detyrimit
për t'u paraqitur në Policisë
gjyqësore".

8) Astrit Qafa, përgjegjës
i sektorit të Kualifikimit
pranë ARRSH, anëtar i
grupit të kolaudimit.

- I akuzuar për kryerjen e
veprës penale të "Shpër-
dorimit të detyrës" të kryer
në bashkëpunim.

- I hetuar me masë siguri-
mi personal të "Detyrimit
për t'u paraqitur në Policisë
gjyqësore".

9) Malvina Kallabaku,
specialiste, Sektori i Kuali-
fikimit pranë ARRSH, anë-
tare e grupit të kolaudimit.

- E akuzuar për kryerjen
e veprës penale të "Shpër-
dorimit të detyrës".

- E hetuar me masë siguri-
mi personal të "Detyrimit
për t'u paraqitur në Policisë

gjyqësore".
10) Afërdita Basha, spe-

cialiste, Sektori i Stan-
dardeve dhe Normativave
pranë ARRSH, anëtare e
grupit të kolaudimit.

- E akuzuar për kryerjen
e veprës penale të "Shpër-
dorimit të detyrës" të kryer
në bashkëpunim.

- E hetuar me masë siguri-
mi personal të "Detyrimit
për t'u paraqitur në Policisë
gjyqësore".

11) Kastriot Braha, spe-
cialist, Sektori i Stan-
dardeve dhe Normativave
pranë ARRSH, anëtar i
grupit të kolaudimit.

- I akuzuar për kryerjen e
veprës penale të "Shpër-
dorimit të detyrës" të kryer
në bashkëpuniml.

- I hetuar me masë siguri-
mi personal të "Detyrimit

për t'u paraqitur në Policisë
gjyqësore".

12) Shoqëria tregtare
"Vëllezërit Hysa" sh.p.k, me
Nipt.K12911201C, me qendër
në Elbasan.

- E akuzuar për veprën
penale të "Vjedhjes së kryer
duke shpërdoruar detyrën"
të kryer në bashkëpunim.

13) Shoqëria tregtare
"Arifaj" sh.p.k, me Nipt.-
J76418907K, me qendër në
Tiranë.

- E akuzuar për veprën
penale të "Vjedhjes së kryer
duke shpërdoruar detyrën"
të kryer në bashkëpunim.

14) Shoqëria tregtare "Ze-
nit-06" sh.p.k, ("Zenit & CO"),
me Nipt.K61731002D, me
qendër në Tiranë.

E akuzuar për veprën pe-
nale të "Shpërdorimit të
detyrës".

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Policia e El-
basanit ka mundur të
zbardhë ngjarjen e ndo-
dhur dy ditë më parë në
lagjen "11 Nëntori" të
këtij qyteti, ku mbeti i pla-
gosur me armë zjarri 22-
vjeçari Xhon Rusta. Më-
sohet se është shpallur në
kërkim autori i dyshuar
Juxhino Seferi. Pas kry-
erjes së hetimeve para-
prake, këqyrjes së kamer-
ave dhe informacioneve
të marra në rrugë opera-
tive, rezultoi se ngjarja
ka ndodhur te Rruga e
Konvikteve, ku autori i
dyshuar është shtetasi
J.S.. Po nga veprimet e
kryera rezultoi se autori
dhe i plagosuri udhëto-
nin veç e veç me autom-
jete dhe si rezultat i një
konflikti të çastit, J.S. ka
qëlluar menjëherë me pis-
toletë nga mjeti i tij në
drejtim të mjetit të shteta-
sit Xh.R.. Në vendngjarje
në cilësinë e provës mate-
riale është sekuestruar
një gëzhojë. I plagosuri
është jashtë rrezikut për
jetën. Shtetasi Xh.R. ësh-
të person me precedentë
penalë në fushën e kri-
meve kundër personit dhe
ka qenë i dënuar më parë
për plagosje", thuhet në
njoftimin e policisë. Sipas
bluve, i plagosuri është
kushëriri i Suel Çelës, i
njohur për përplasjen me
policinë e Elbasanit më 19
shtator të vitit që shkoi.

Nën akuzë edhe 9 ish-zyrtarë të tjerë e 3 shoqëri tregtare

Abuzimi me rrugën e Gjinarit, prokuroria çon për
gjykim dosjen ndaj Andi Tomës e Dashamir Gjikës

Polici i vetëvrarë,
Kastriot Fafaj

Babai i policit, Shyqyri Fafaj,
duke folur për “GSH”

Andi Toma Dashamir Gjika
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1 PETRIT ADEM HYKA KASHAR
2 ABDI BEGTASH DORDA KASHAR
3 DURIM SALI PLAKU KASHAR
4 MUSA RAMAZAN MURATI KASHAR
5 LUAN HIDER OSMANI KASHAR
6 DESTAN HAZIS KERA KASHAR
7 AGRON ADEM HYKA KASHAR
8 GEZIM HAMIT GJOKA KASHAR
9 MYFTAR RAHMAN BESHIRAJ KASHAR
1 0 BASHKIM HAMZA ÇALIKASHAR
1 1 SABRI ZYBER DEMA KASHAR
1 2 AGIM ADEM HYKA KASHAR
1 3 RAMAZAN QAZIM KONI KASHAR
1 4 ALFRED SELADIN REFUGJATI KASHAR
1 5 ERMIR BESIM SHEHI KASHAR
1 6 BILAL MUHARREM SINANI KASHAR
1 7 XHEMIL JAHE CORJA KASHAR
1 8 GRANIT BAJRAM BAJRAMI KASHAR
1 9 VLADIMIR SELADIN REFUGJATI KASHAR
2 0 MUHARREM SHAQIR PAJA KASHAR
2 1 RIZA AVDULLA HIDRI KASHAR
2 2 XHEVAHIR QAZIM KARAJ KASHAR
2 3 RUSTEM MUSTAFA HASA KASHAR
2 4 VASFI KADRI PELESHKO KASHAR
2 5 ASLLAN, VISAR DEMUSH, ASLLAN BALAJ KASHAR
2 6 ISMAIL QANI MAKSUTAJ KASHAR
2 7 REXHEP SELIM XHEFERI KASHAR
2 8 FISNIK SHAQIR LAMI KASHAR
2 9 SHEFQETRESHIT MUSTEQJA KASHAR
3 0 XHEMAL KADRI JASHARI KASHAR
3 1 ALI KAJI BAKUSHI KASHAR
3 2 KUNDRETXHELAL BLUSHI KASHAR
3 3 ARBEN HAQIF MATA KASHAR
3 4 VASIL HAMDI KERA KASHAR
3 5 ILJAS IBRAHIM KACA KASHAR
3 6 AGRON MAKSUT LIKA KASHAR
3 7 ARIF TUSH ASLLANI KASHAR
3 8 VASIL SADIK DIDO KASHAR
3 9 SHKURTE HAJDAR HILAJ KASHAR
4 0 ILIR FERAT METOLLARI KASHAR
4 1 MUNIR ISUF PUCI KASHAR
4 2 SAMI BAJRAM SHIMA KASHAR
4 3 IBRAHIM SALI RAMADANI KASHAR
4 4 ZIDI BAJRAM BAJRAMI KASHAR
4 5 PELLUMBAHMET QEVANI KASHAR
4 6 FIQIRI SHAQIR LAMI KASHAR
4 7 ALEKSANDROS SEFER CACI KASHAR
4 8 KURTISH RUFAT KADA KASHAR
4 9 SKENDER JAHE CORJA KASHAR
5 0 EDMAND, SEFERHYSNI, HAMDIPLAKU KASHAR
5 1 FATMIR QAZIM KARAJ KASHAR
5 2 SELMAN, FLORA RAMADAN, HAQIF BIZGJONI
KASHAR
5 3 ARBEN JAKUP KURTI KASHAR
5 4 RIZA ISUF SHAQE KASHAR
5 5 QANI,JETNOR BANUSH BAKIA KASHAR
5 6 SHPETIM SADIK RAPO KASHAR
5 7 FEIM EMIN HOXHA KASHAR
5 8 SAMI SHAQO MUCOBEGA KASHAR
5 9 ALBERT MUSTAFA SHEHI KASHAR
6 0 SABRI XHEMAL SKARRA KASHAR
6 1 MUSTAFA  ABAZ SHEHI KASHAR
6 2 MASLLAM SHEZIVAR FANA KASHAR
6 3 YQMER KADRI FEZOLLI KASHAR
6 4 LAZAM UKE PEPOSHI KASHAR
6 5 GANI SHABAN BRATI KASHAR
6 6 BUJAR HEKURAN BREGU KASHAR
6 7 HALIL SHEZIVAR FANA KASHAR
6 8 ABDULLAQAMIL MURATAJ KASHAR
6 9 DRITAN SELIM XHAFERR KASHAR
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7 0 BARDHYL  HALIL MUSTEQJA KASHAR
7 1 REXHEP MUHARREM MUSTEQJA KASHAR
7 2 ARTAN BAKI MUSTEQJA KASHAR
7 3 PREMTIM SHAHIN RRENJOLLARI KASHAR
7 4 ZENEL ALIKO GJONAJ KASHAR
7 5 NEXHMI, ESMAE MUNIR, VEDAT RAMA KASHAR
7 6 GEZIM , SKENDER SELMAN AJAZI KASHAR
7 7 NEIM KAJO METOLLARI KASHAR
7 8 NAZMI, GENTIAN, EDVIN HAKI, NAZMI ALLKOLLARI
KASHAR
7 9 ZAMBAK CAUSH DINASHI KASHAR
8 0 MENTOR RAMADAN SHIRA KASHAR
8 1 ISMAIL . PAJA KASHAR
8 2 ADEM SHYQERI GJIKA KASHAR
8 3 RRAHIM NEBI MATA KASHAR
8 4 LUIZA MALO MEMA KASHAR
8 5 RAMAZAN HAMZA SULAJ KASHAR
8 6 RAM SUL PEPOSHI KASHAR
8 7 ETEM NEKI MARISHTA KASHAR
8 8 AHMET XHEMAL DOVA KASHAR
8 9 HALIM ZYBER DEMA KASHAR
9 0 DULE, MISIR RIZA, DULEBAKIJASI KASHAR
9 1 TAHIR HAMZA SULAJ KASHAR
9 2 ALFRED ISAK SULAJ KASHAR
9 3 PANDELI NEIM SHABANI KASHAR
9 4 DEMIR NAZIF KARHYSA KASHAR
9 5 SINAN HEKURAN SPAHIU KASHAR
9 6 XHEVDET IBRAHIM GRESA KASHAR
9 7 ARTUR LLAZO POLO KASHAR
9 8 FLORENCHAMID BESHIRAJ KASHAR
9 9 JONUZ ADEM DOCI KASHAR
100 DASHNOR SEIT MUSOLLARI KASHAR
101 ARDIAN AGIM SHIMA KASHAR
102 ARBEN REXHEP LUZI KASHAR
103 HALIM, ROBERT NJAZI, JORGO METOLLARI,
XHAVARA KASHAR
104 MERSIN MERSIN KADA KASHAR
105 MUIN MUHARREM PASHA KASHAR
106 ALBERT HAXHI SULAJ KASHAR
107 FLORENCFATMIR MICI KASHAR
108 ISMET VESEL BODINI KASHAR
109 ALBAN ADEM BARZIU KASHAR
110 MYZAFER KAMBER MILLOSHI KASHAR
111 KRESHNIK ASLLAN CANKO KASHAR
112 HAJREDIN QERIM ISTREFI KASHAR
113 BRAHIM RAKIP MUJOLLARI KASHAR
114 HASHIM IBRAHIM COTA KASHAR
115 ASTRIT REXHEP HYSA KASHAR
116 HAMZA JONUS XHAJA KASHAR
117 TOMORR IZEIR MUKA KASHAR
118 ZEQIR KAMBER ELEZI KASHAR
119 MEDI RAKIP GOGA KASHAR
120 IMER MAN BILLA KASHAR
121 YLLI HETEM XHELILAJ KASHAR
122 DONIKA HAMIT TOÇILLA FARKE
123 SABAH HASAN KENGA FARKE
124 BILJANA IZMIR BELA FARKE
125 SALI SINAN BEKA SAUK
126 RIZA MEHMET ELQENI FARKE
127 SHEFQETMALIQ COLLAKU FARKE
128 NURI MALIQ COLLAKU FARKE
129 HAKI MALIQ COLLAKU FARKE
130 QERIM MUHARREM PINARI FARKE
131 TAHIR ALI ALLARAJ FARKE
132 JUGERT XHEMAL STAFA FARKE
133 HYSMET RAMAZAN CAKRRI FARKE
134 SELIM DULL PICALLI FARKE
135 QANI LADIN ELEZAJ FARKE
136 FESTIM BAJRAM SHESHI FARKE
137 QAZIM RAMADAN NELA FARKE

138 LUMTURI SEFER HANOLI FARKE
139 RAMIZ TEFIK SHEHI FARKE
140 ZANFILE , SHPEND HASHIM , MEMISH
OSMANAJ FARKE
141 EDUART ALI QOSJA FARKE
142 ARTAN GANI ALLMUCA FARKE
143 SABRI PETRIT SHIMA FARKE
144 AVNI,SKENDER  ISAK DODA FARKE
145 PERPARIM GANI ALLMUCA FARKE
146 GANI NAZMI QETI FARKE
147 ILIR NEBI ALLARAJ FARKE
148 RRAHIM BAFTJAR TAHIR FARKE
149 HYSEN RIZA KOLA FARKE
150 ASTRIT,BESNIK SHERIF LUZI FARKE
151 ILIR KADRI DULLA FARKE
152 SUTKI ZEQIR PALUSHI FARKE
153 ASLLAN KADRI DULLA FARKE
154 QAZIM RAMAZAN DEMARKU FARKE
155 RAMAZAN ADEM HOXHA FARKE
156 PERPARIM MURAT MYFTARI FARKE
157 SHKELQIM QAZIM BRAHAJ FARKE
158 ARDJAN SABRI BALLA FARKE
159 BAJRAM MEDI BASHA FARKE
160 AGRON SULEJMAN HAKA FARKE
161 ERJON FUAT FEKA FARKE
162 ARDIAN ADEM HOXHA FARKE
163 PETRIT ADEM HYKA KASHAR
164 RESHIT SALI META KRRABE
165 ILIR SEJDIN LAMI KRRABE
166 JONUZ KALEM AJAZI KRRABE
167 AHMET ISMAIL STAFAJ PETRELE
168 XHELIL XHETAN PEPOSHI PETRELE
169 SAZAN XHETAN PEPOSHI PETRELE
170 FATMIR BEQIR GJONAJ PETRELE
171 BUJAR ABDULLA GUXHA PETRELE
172 VLADIMIR  JORIS DEDJA PETRELE
173 DALIP SADIK KASA PETRELE
174 MENDU, HASHIME HYSEN, HAJRULLA FERATI
PETRELE
175 SKENDER HAQIF LLESHI PETRELE
176 ARTUR MYSLYM SHEHI PETREL
177 SHKELZEN , MARJANA FRANG , TEFIK PRENDI
PETRELE
178 MYSLYM RAMAZAN SHEHI PETRELE
179 MARIGLEN  FARIK BAKALLI PETRELE
180 PETRIT XHEMAL DERVISHI PETRELE
181 BESNIK OSMAN MERAMA PETRELE
182 NAZMI SHABAN HOXHA PETREL
183 AJET ZENUN BILLA PETREL
184 ASLLAN SADIK KASA PETREL
185 ALI RAMAZAN HASA PETREL
186 DASHAMIR BAJRAM BEKA PETREL
187 ISMAIL AZEM GASHI PETREL
188 REFIK ASLLAN GUXHA PETREL
189 SKENDER HALIL ALIMADHI PETREL
190 FEIM DAUT, QERIM STAFAJ PETREL
191 KUJTIM SHABAN CELIKU PETREL
192 RUDINA XHELAL LIKA BERZHITE
193 HYQMET XHEMAL PEÇI BERZHITE
194 BAJRAM FALI CANI BERZHITE
195 FATIME SEID SALLAKU BERZHITE
196 RAMAZAN SELMAN LIKA BERZHITE
197 SHPETIM SHEQYRI KULLOLLI BERZHITE
198 HAMDI HAXHI KASA BERZHITE
199 SULEJMAN SHEQYRI KULLOLLI BERZHITE
200 XHEMAL AQIF DUQI BERZHITE
201 ARANIT HALIT DUQI BERZHITE
202 BEGTASH BEDRI STAFA BERZHITE
203 AGRON HALIT DUQI BERZHIT
204 YLLI MALIQ SALA BERZHIT
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Agjencia e Legalizi
meve publikon listën
me 533 persona që

kanë ndërtuar pa leje dhe
kanë gati lejet e legalizimit.
Përfituesit janë në Tiranë.
Drejtori i Tirana Rurale Kre-
nar Canollari njofton qyte-
ta-rët se duhet të paraqiten
pranë zyrave të ALUIZNI-t
në Tiranë për të tërhequr
lejet e legalizimeve.
TAPIATAPIATAPIATAPIATAPIA

Procedurat për marrjen e
tapisë do të ndiqen nga AU-
LIZNI, i cili dorëzon dosjen e
plotë në hipotekë. Menjëherë
pas regjistrimit të certi-
fikatës së pronësisë, për-
fituesit do të njoftohen për
tërheqjen  saj. Pas ndryshi-
meve të fundit ligjore, qyteta-
ri do të marrë një kopje për
të vërtetuar mbarimin e pro-
cesin të legalizimit, por e
gjithë procedura vijuese për

regjistrimin në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme do të bëhet nga
Agjencia. Ndërkohë që sipër-
faqja e parcelës për të cilën
miratohet kalimi i së drejtës
së pronësisë nuk mund të
jetë më e madhe se trefishi i
sipërfaqes së bazës së

ndërtimit dhe për ndërtimet
pa leje me funksion banimi,
jo më shumë se 500 m². Sipër-
faqet mbi masat e përcaktu-
ara në këtë pikë, të cilat për
shkak të përmasave ose kon-
figuracionit nuk mund të
shfrytëzohen më vete për
ndërtim, i shiten poseduesit

të ndërtimit pa leje sipas
vlerës së pronës, të miratuar
me vendim të Këshillit të
Ministrave, vetëm nëse ka
shprehur më parë vullnetin,
nëpërmjet një kërkese me
shkrim.
LEJETLEJETLEJETLEJETLEJET

Gjithsej leje legalizimi të

dhëna në periudhën 2006-2015
janë 57.000. Me ndryshimet që
pësoi ligji nr.9482/2006 në vitin
2014 dhe 2015 dhe me mira-
timin e kuadrit të plotë të ak-
teve nënligjore, u bë i mun-
dur përshpejtimi i ritmeve të
procesit të legalizimit, duke
mundësuar legalizimin e

15.294 ndërtimeve në vitin
2014 dhe 19.714 të tjerave për
periudhën janar-26 tetor 2015.
Sipas ligjit në fuqi, kur ndërti-
mi pa leje disponohet nga një
subjekt, kontrata e kalimit të
pronësisë së parcelës ndërti-
more dhe objektit që legali-
zohet regjistrohen në emër
të subjektit që disponon ob-
jektin. Ndërsa në rastin kur
ndërtimi pa leje disponohet
nga më shumë se një person
fizik ose juridik, regjistrimi
i pjesëve takuese mbi pasur-
itë (parcelë dhe objekt) kry-
het: në pjesë të pandara, ide-
ale, sipas numrit të subjek-
teve; në pjesë takuese të
ndara, sipas marrëveshjes së
nënshkruar ndërmjet sub-
jekteve lirisht dhe të depozi-
tuar brenda afatit të vetëde-
klarimit. Subjektet mund të
përcaktojnë përveç pjesës
takuese, edhe pjesët fizike
respektive nëse ndërmjet
tyre përputhet vullneti.

Dosja për marrjen e tapisë dorëzohet nga Agjencia e Legalizimeve në hipotekë

ALUIZNI: 533 personat që
kanë gati lejet e legalizimeve
Legalizimet, ja kush përfiton në të gjithë Tiranën

Ornela Manjani
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205 MYFTAR MYRTEZA BANAJ BERZHITE
206 SAMI UKE GJOSHI BERZHITE
207 HEKURAN , ASTRIT  FERIK  GOGA BERZHITE
208 ROZA RAMAZAN KERPACI BERZHITE
209 RAMIZ MUSTAFA LIKA BERZHITE
210 MUHAMET  ALI CECA BERZHITE
211 HAMZA XHEMAL PECI BERZHITE
212 XHELADIN  HAXHI PLLOCI BERZHITE
213 MYFTAR SULEJMAN BARDHOSHI BERZHITE
214 KUDRET KADRI KULLOLLI BERZHITE
215 XHEVAHIR QAMIL SULA BALDUSHKE
216 ERVIS QEMAL SHABANAJ BALDUSHKE
217 MURAT BESHIR KAZHAJA BALDUSHKE
218 HASAN ROME STAFA BALDUSHKE
219 HYSNI SUL BALLA BALDUSHKE
220 DYLBER FADIL SALIU BALDUSHKE
221 RAMAZAN SHABAN SALIU BALDUSHKE
222 DEMIR LATIF KODRA BALDUSHKE
223 GANI HYSEN ÇULLHAJ BALDUSHKE
224 GANI SHABAN SULA BALDUSHKE
225 FIQIRI RAMAZAN GRCA BALDUSHKE
226 ALBAN YMER GRECA BALDUSHKE
227 AGIM RAMAZAN KARAJ BALDUSHKE
228 ISLAM SADI DAJA BALDUSHKE
229 HAXHI ISLAM SHAHINI BALDUSHKE
230 NDRICIM RUSTEM BETI BALDUSHKE
231 GAZMIR FERIT DYBELI BALDUSHKE
232 FATMIR NUREDIN KARAJ BALDUSHKE
233 XHEVAHIR REXHEP IBRALIU BALDUSHKE
234 SHPETIM SHEFKI HARIZI BALDUSHKE
235 KASEM JONUZ CAUSHI BALDUSHKE
236 DRITAN HASAN STAFA BALDUSHKE
237 KUJTIM SALI ZELA BALDUSHKE
238 ALBI FADIL DELIU BALDUSHKE
239 SHERBETRAMAZAN JAZI BALDUSHKE
240 JEMIN XHAVIT GRECA BALDUSHKE
241 HENRIK ZYHDI SELIMAJ BALDUSHKE
242 LAVDIE HYSEN SHABANI BALDUSHKE
243 FAHRI QERIM SULA BALDUSHKE
244 XHEMAL MISIR DOJAK BALDUSHKE
245 LUFTI XHEMAL NURI BALDUSHKE
246 SEJDIN HALIT ÇULLHAJ BALDUSHKE
247 ESAT MUHARREM SULA BALDUSHKE
248 BAJRAM RESHIT TARJA BALDUSHKE
249  SHKELQIM  MALIQ TARJA BALDUSHK
250 NDRICIM ISMAIL VOGLI BALDUSHK
251 FADIL XHAFER ISMAIL BALDUSHK
252 XHEMAL RAMAZAN JOZI BALDUSHK
253 RAMAZAN  HASAN HASA BALDUSHK
254 SAMI SELMAN SALIU BALDUSHK
255 FATMIR QERIM SHABANI BALDUSHKE
256 XHAVIT RAMAZAN BALI BALDUSHKE
257 KLEVIS ALI BETI BALDUSHKE
258 SAMI SELMAN GJONA BALDUSHKE
259 XHELAL RIFAT KURTI DAJT
260 BILBIL SAHIT HYSENAJ DAJT
261 VEHAP RIFAT KURTI DAJT
262 BUJAR MUSTAFA MEHIDRI DAJT
263 MEHMET OSMAN HIDRI DAJT
264 AEBEN MAHMUT ÇIMA DAJT
265 MARIKLEN SEID AGA DAJT
266 FADIL SALI KODRA DAJT
267 ADRIAN MYSLYM TROKSI DAJT
268 KORAP RAM MEMAJ DAJT
269 SHPRESA SELIM LIKA DAJT
270 BESNIKE MYRTEZA VOGLI DAJT
271 ARIAN IBRAHIM HASA DAJT
272 PETRIT ISMAIL OZUNI DAJT
273 SERVET ADEM MYFTARI DAJT
274 ALTIN BEQIR LICI DAJT
275 BESNIK DAN BALLA DAJT
276 AGIM ABDULLA CULLHAJ DAJT
277 VATH XHEMAL HOXHA DAJT
278 HAZIZ HASAN KADIU DAJT
279 LIMAN LIV ABDULLAJ DAJT
280 KASTRIOT ZENEL ABAZAJ DAJT
281 RIFAT LIMAN PYKA DAJT
282 KLODJAN BILAL HIDERMUCA DAJT
283 BUJAR RIZA MURATI DAJT
284 SEFER ISLAM QOKU DAJT
285 KUJTIM OSMAN KAZIU DAJT
286 TIMOS MARKO KARAJANI DAJT
287 AGRON MUSA LAHI DAJT
288 ROLAND AGIM SHKOZA DAJT
289 AHMET RAMAZAN RRAHMAN DAJT
290 PETRIT SHAQIR LIKA DAJT
291 OSMAN BILAL HAJDARI DAJT
292 MEHMET XHELADIN CEMETA DAJT
293 FATMIR HAMZ TOTA DAJT
294 FERDINAND SHAQIR KRYEZIU DAJT
295 QEMAL QAMIL SALCENI DAJT
296 ALTIN ALUSH KULLOLLI DAJT
297 FIQIRI SELMAN LALA DAJTE
298 RIZA SHEZIVAR LALA DAJT
299 FERIT SHEFQET TROKSI DAJT
300 MEHAZ XHAFER SHEHU DAJT
301 KOL NDUE MAKLEKAJ DAJT
302 ISUF MALIQ ISUFI DAJT
303 GEZIM SABRI FEJZA DAJT
304 HALIT YMER HIDA DAJT
305 JETON SHUKRI FERATI DAJT
306 BEKIM XHEMAL KULLOLLI DAJT
307 NIKE TOM VUKSANAJ DAJT
308 SHERIF MYSLYM KALAJA NDROQ
309 NAZE BRAHIM HASIBRA NDROQ
310 MUHARREM SULEJMAN SPAHIU NDROQ
311 SOKOL RIFAT AZUNI NDROQ
312 LIRI NUREDIN BARDHI NDROQ
313 VATH HAMDI BIDULI NDROQ
314 LUTFI MUHARREM ADEMI NDROQ

315 QEMAL BEQIR XHUMRRI NDROQ
316 SABRIJE ZEQIR DORTI NDROQ
317 GUGASH ABAZ BARDHI NDROQ
318 GENC ISMAIL ALLKOCI NDROQ
319 EJUP JONUZ KAPLLANI NDROQ
320 ELHAM BEKTASH LENA NDROQ
321 SAIMIR BESIM MALI NDROQ
322 VIKTOR BEKTASH LUCA NDROQ
323 AGIM LATIF BEQIRI NDROQ
324 GALIP SELMAN CURRI NDROQ
325 AGRON LUFTIM TRIMI NDROQ
326 KLODJAN SHPETIM BULKU NDROQ
327 AJET RAMAZAN BALA NDROQ
328 PETRIT FADIL GOGA NDROQ
329 ALBERT, SHPETIM  MUSAR BARDHI NDROQ
330 ARBEN TELHA BULKU NDROQ
331 HASAN SHEFQET BALLA NDROQ
332 BASHKIM SHABAN TRIMI NDROQ
333 SAIMIR DALIP REXHEPI NDROQ
334 HAMIT DAUT POJANA NDROQ
335 BUJAR MUHARREM MALI NDROQ
336 FESTIME HALIT GOGA NDROQ
337 HASAN ISLAM GJOSHI NDROQ
338 LUMTOR FADIL MEMA NDROQ
339 DRITAN ARIF HYSA NDROQ
340 DALIP SEIT KORRIKU NDROQ
341 FLAMUR MUSTAFA GOGA NDROQ
342 PERPARIM XHEVDET HIDRI NDROQ
343 EMIN ADEM BARDHI NDROQ
344 HALIT AHMET MANSAKU NDROQ
345 YLLI SULEJMAN POJANA NDROQ
346 FATOS IBRAHIM LAMI NDROQ
347 BAJRAM SADIK LIKA NDROQ
348 VELI HASAN OSMANI NDROQ
349 SHPETIM  SALI BULKU NDROQ
350 SURE HALIL LIKA NDROQ
351 AGIM DALIP KOLA NDROQ
352 DASHNOR SABRI XHEMALI NDROQ
353 ARBEN QAZIM REXHEPI NDROQ
354 BUJAR IBER MEMA PEZE
355 SHPETIM ABDYL HASMADHI PEZE
356 SALI VATH SPAHIU PEZE
357 SULEJMAN KADRI GOGA PEZE
358 BUJAR KASEM BALLA PEZE
359 ASTRIT ALI REXHEPI PEZE
360 THANAS ELES KOLA PEZE
361 ARJAN GANI BULKU PEZE
362 DAUT SADIK MEÇJA PEZE
363 ZENE/ALBERT SKENDER/BUJAR ÇAUSHI PEZE
364 NDRIÇIM ALI DEMARKU PEZE
365 SHAQIR MAT PECA PEZE
366 NAZIM KASEM ÇELMETA PEZE
367 HYLVI SHAQIR SINANI PEZE
368 ZIJA HAZIZ FEJZA PEZE
369 ARBEN QAZIM BECI PEZE
370 HAZIS HALIT CUKU PEZE
371 LEONARD/ EDMIR SADIK MEÇJA PEZE
372 AFRIM FERIK GOGA PEZE
373 DILE SELIM QERANA PEZE
374 INDRIT FERIK GOGA PEZE
375 HEKURAN REFIK MEREPEZA PEZE
376 OLGERT FERIK GOGA PEZE
377 ALFRED PULLUMB DINI PEZE
378 LEONIDHA HALIL LAMI PEZE
379 QAZIM HAMID GOGA PEZE
380 JETNOR KASTRIOT CARCANI PEZE
381 FATMIR ALI KODRA PEZE
382 HAJDAR RAKIP MEREPEZA PEZE
383 MARIGLEN HASAN HYSA PEZE
384 ALI ZENEL RINA PEZE
385 SHPETIM XHEMAL TANUSHI PEZE
386 SAIMIR REFAT CALI PEZE
387 BAJDE BAJRAM CUKU PEZE
388 ALFRED, ARBEN XHEMAL HYKA PEZE
389 RESHIT GEZIM MEREPEZA PEZE
390 EDUART SKENDER CALI PEZE
391 ELTJON MENEVER DERVISHI PEZE
392 URIM GANI SKENDERI PEZE
393 BEQIR AHMET LAMI PEZE
394 PELLUMBABDULLA MARA PEZE
395 ISUF BAJRAM KODRA PEZE
396 SHPETIM MUHAMET ZILIFE PEZE
397 RUZHDI HALIL GJIKA PEZE
398 BILBIL/AFRIM HAMIT TANUSHI PEZE
399 QAZIM QAMIL QERANA PEZE
400 QERIM, EGERT, XHEVAHIR DAUT, QERIM  SPAHIU PEZE
401 REXHEP RAMAZAN LAMI PEZE
402 MUHAMET ABDYL HASMADHI PEZE
403 KUDRET RAMAZAN DOCI PEZE
404 RESMI BESIM SINANI PEZE
405 HAJDAR MYRTEZA KARAJ PEZE
406 SELIM, HAXHI HAXHI, SELIM SPAHIU PEZE
407 ERJON SAMI GOGA PEZE
408 BUJAR AVDI ALLGJATA PEZE
409 FATJON SAMI CALI PEZE
410 XHEMAL DEMIR KALAJA PEZE
411 BASHKIM EMIN KOLA PEZE
412 SKENDER MAT PECA PEZE
413 ARTUR KASEM VRAPI PEZE
414 ARBEN QAZIM BECI PEZE
415 VATH HAXHU CALI PEZE
416 ISMAIL HASAN DERVISHI PEZE
417 BUJAR LATIF GOGA PEZE
418 REXHEP DALIP CELA PEZE
419 VALDETEHAJDAR GOGA PEZE
420 ASLLAN BAJRAM JATA PEZE
421 XHEMAL BEQIR OSMAJ PEZE
422 SHKELQIM SKENDER GJOSHI PEZE
423 HALIT XHEMAL TANUSHI PEZE
424 FAIK LIRI HAJDARI PEZE
425 GENC HAMDI MUCA PEZE

426 KUJTIM SULEJMAN DURAKU PEZE
427 ALBAN LATIF DURAKU PEZE
428 FIQERI RAMAZAN CAPI PEZE
429 GALIP XHEVDET MEREPEZA PEZE
430 SHAHE ISUF KASA PEZE
431 DESTAN/METI AHMET/DESTAN TANUSHI PEZE
432 BLEDI KASEM VRAPI PEZE
433 BESIM HASAN KALAJA PEZE
434 HYSEN OSMAN LIKA PEZE
435 HALIL HAMZA CALI PEZE
436 VELI HASAN CEKA PEZE
437 HYLMI ABDULLA DEDJA PEZE
438 VASIL ABDULLA MADHIS PEZE
439 FLAMUR SKENDER CALI PEZE
440 SHABAN DALIP CEKA PEZE
441 SELMAN HYSNI TROCI PEZE
442 SYBE, ERVIS, FLORIND QAZIM, ISLAM, ISLAM
KALAJA PEZE
443 DASHAMIR ELES KOLA PEZE
444 KUJTIM, AGRON  TERXHAN, KUJTIM LENA PEZE
445 LULZIM FATMIR HAJDARI PEZE
446 REXHEP RAP META PEZE
447 ZAUDIN DALIP TAFA PEZE
448 ESAT, PERPARIM FADIL GURABARDHI PEZE
449 ZIJA HYSEN MECJA PEZE
450 IDRIZ RAMAZAN DURAKU PEZE
451 IDAJET ALI KALAJA PEZE
452
453 VASIL KSENOFON ZENELAJ VAQARR
454 ENTELA AGIM XHABAFTI VAQARR
455 ZYHDI AVDUL XHAJA VAQARR
456 JEMIN DALIP DAMJANI VAQARR
457 MUHARREM MUSTAFA MAKNORI VAQARR
458 TOMOR MURAT VELIU VAQARR
459 QAMIL BAJRAM SHKRETA VAQARR
460 AGIM MARASH KOLA VAQARR
461 FESTIM, BESIM BESIM, SHABAN MERPEZA VAQARR
462 ELIS AGIM FJOLLA VAQARR
463 ILMI SELMAN SHKRETA VAQARR
464 DAUT HAMID SHKRETA VAQARR
465 ROLAND FIQRI TAKU VAQARR
466 ARJAN ADEM FJOLLA VAQARR
467 AGRON SINAN ZENELI VAQARR
468 JUSUF ZEQIR AGA VAQARR
469 BAJRAM HYSEN MUCA VAQARR
470 SHPETIM SHERIF KODRA VAQARR
471 DALIP ALI SHKRETA VAQARR
472 ZYBER BESIM ALLGJATA VAQARR
473 VELI SULO DOKA VAQARR
474 XHEVDET HAXHI NOZLLI VAQARR
475 FLAMUR MUSTAFA MYRTA VAQARR
476 MYRTEZA  RAMAZAN DAMJANI VAQARR
477 MEHMETZYBER MAKNORI VAQARR
478 SELMAN MUSTAFA TAKU VAQARR
479 XHAVIT,AFRIM IBRAHIM FJOLLA VAQARR
480 PETRIT REXHEP FERATI VAQARR
481 VLADIMIR LIMAN MYRTA VAQARR
482 FESTIM SHAQIR ALLMUCA VAQARR
483 ARTAN SKENDER IBRA VAQARR
484 XHEVAHIR HASAN FJOLLA VAQARR
485 ELVIS HAXHI UKU VAQARR
486 DRITAN HYSNI SHEHI VAQARR
487 MEXHIT ALI KODRA VAQARR
488 GEZIM HAXHI KARAJ VAQARR
489 BAKI FADIL DRITA VAQARR
490 ENVER HAXHI ALLGJATA VAQARR
491 HASAN ISMAIL IBRA VAQARR
492 LEDJAN, SULEJMAN SULEJMAN, XHEMA
SHKRETA VAQARR
493 PRENDUSH SHYT TETAJ VAQARR
494 SELMAN ALI KODRA VAQARR
495 SABA BEG TAKU VAQARR
496 PETRIT HAXHI SHIMA VAQARR
497 ARJAN ZYHDI LAMAJ VAQARR
498 FATMIR JONUZ BALLA VAQARR
499 RIZA BAJRAM DAUTI VAQARR
500 XHAVIT, LILJANA ZYBER,XHAVIT
MAKNORI, SALIASI VAQARR
501 ILIR RAHMAN HIMA VAQARR
502 YMER REXHEP LIKA VAQARR
503 LULEZIM SELMAN SHIMA VAQARR
504 RUZHDI SHAQIR KULLOLLI VAQARR
505 ARJAN GJON NIKOLLI ZALL-HERR
506 XHEVDET RAMADAN TATRAKU ZALL-HERR
507 FLUTURAOSMAN VULKA ZALL-HERR
508 SHAIP IBRAHIM SHIRA ZALL-HERR
509 RASIM REXHEP XHIXHA ZALL-HERR
510 PJETER GJON CENAJ ZALL-HERR
511 BUJAR HALIT MARKU ZALL-HERR
512 ALTIN QAZIM SHEFTELIA ZALL-HERR
513 GEZIM NDUE SHPENDI ZALL - HERR
514 PALUSH MARK BRAHIMI ZALL - HERR
515 SELMAN ABDI HASLIKA ZALL - HERR
516 MUHARREM RAMAZAN DUSHKU ZALL-HERR
517 ARBEN MALIQ DUNGA ZALL-HERR
518 DURIM IBRAHIM HIDRI ZALL - HERR
519 LULEZIM BAJRAM TUSHA ZALL--HERR
520 DALIP ISMAIL DALTI ZALL--HERR
521 KUJTIM SADIK HOXHA ZALL - HERR
522 BESIM RIZA VELSULA ZALL - HERR
523 BEQIR IBRAHIM VOGLI ZALL - HERR
524 FEIM HALIL SHABANAJ ZALL - HERR
525 BUJAR REXHEP DANI ZALL-HERR
526 GJON MARK NDRECA ZALL - HERR
527 SHERIF XHEMAL XHIXHA ZALL - HERR
528 NDRICIM BAKI KODRA ZALL - HERR
529 MEXHIT AHMET LELA ZALL - HERR
530 SHKELQIM BESIM XHEPA ZALL - HERR
531 JAK PREL DOCI ZALL - HERR
532 BESNIK ALI CEKU ZALL - HERR
533 AGRON KORAB DANI ZALL - HERR
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• NGA REAGAN TE BUSH, DALIN NË ANKAND 
• NGA REAGAN TE BUSH, DALIN NË ANKAND 

SYZET E 9 PRESIDENTËVE AMERIKANË 
SYZET E 9 PRESIDENTËVE AMERIKANË 

• DASH SHEHI: PËR TË BLERË NJË 
• DASH SHEHI: PËR TË BLERË NJË 

SHTËPI, 16 VITE S’DO HASH, AS S’DO PISH 
SHTËPI, 16 VITE S’DO HASH, AS S’DO PISH 

• DARKA SHTETËRORE TRUMP-MACRON, 
• DARKA SHTETËRORE TRUMP-MACRON, 

PORCELAN DHE KUZHINË AMERIKANE 
PORCELAN DHE KUZHINË AMERIKANE 

• VASILI IRONIZON VELIAJN: JE • VASILI IRONIZON VELIAJN: JE 

REHAT, E VAR MENDJEN NË DEGË TË FIKUT 

“BULEVARDI POLITIK”“BULEVARDI POLITIK”

Personazhi
Shpërthen Linda Rei: 
Shala ime më e gjatë 
se paragjykimi juaj

Këngëtarja
Aurela nuk ndalet, 
pas këngës fi llon 

kikboksin? “Duke u 
bërë gati për ndeshjen”  

REHAT, REHAT, 

ERIDA ERIDA 

Kam pasur oferta joshëse, 
por zgjodha Shqipërinë

Bajrakutaj: Bajrakutaj: 

Flet ish-kapitenia e Vllaznisë: Ja si nisi Flet ish-kapitenia e Vllaznisë: Ja si nisi 
pasioni im për futbollin. Krenaria më e pasioni im për futbollin. Krenaria më e 
madhe është të vesh fanellën e Kombëtaresmadhe është të vesh fanellën e Kombëtares
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“Krenaria më e madhe është
të vesh fanellën e Kombëtares”

Erida
Rrëfimi

Flet ish-kapitenia e Vllaznisë: Ja si nisi pasioni im për futbollin

Bajrakutaj:
Kam pasur
oferta joshëse, por
zgjodha Shqipërinë

PAMELA ALIAJ

JJJJJeni një nga futbollistet më intereni një nga futbollistet më intereni një nga futbollistet më intereni një nga futbollistet më intereni një nga futbollistet më inter
aktive në rrjetet sociale. Cili ështëaktive në rrjetet sociale. Cili ështëaktive në rrjetet sociale. Cili ështëaktive në rrjetet sociale. Cili ështëaktive në rrjetet sociale. Cili është
pasioni juaj pas futbollit?pasioni juaj pas futbollit?pasioni juaj pas futbollit?pasioni juaj pas futbollit?pasioni juaj pas futbollit?

Pavarësisht që futbolli është pasioni im
më i madh, natyrisht që kam dhe hobe të
tjera. Një ndër to është edhe fotografia.

Ju pëlqen modelingu? Do të donit tëJu pëlqen modelingu? Do të donit tëJu pëlqen modelingu? Do të donit tëJu pëlqen modelingu? Do të donit tëJu pëlqen modelingu? Do të donit të
vazhdonit një karrierë të dytë me të?vazhdonit një karrierë të dytë me të?vazhdonit një karrierë të dytë me të?vazhdonit një karrierë të dytë me të?vazhdonit një karrierë të dytë me të?

(Qesh) Pavarësisht që kam marrë sugjer-
ime të shumta për të vazhduar modelingun,
nuk e shikoj në planin tim për të ardhmen
si një karrierë të mundshme.

Ajo është padyshim një nga vajzat më simpatike të
Kombëtares shqiptare, e cila nuk shquhet vetëm për
pasionin e saj, futbollin, por edhe për modelingun.

Erida Bajrakutaj, ish-trajnerja e ekipit të Vllaznisë e
tashmë prej 6 muajsh lojtare e skuadrës kombëtare
na rrëfen për “Vip Pages” të “Gazeta Shqiptare”

jetën e një futbollisteje. Gjithashtu, Erida ka folur
edhe për pasionet e tjera të saj, si edhe për mar-

rëdhëniet që ajo ka me pjesëtarët e tjerë të skuadrës.
“Mendoni se ka paragjykime në futbollin

shqiptar për shkak se jeni femra?”
Për më tepër në intervistën e mëposhtme.
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Era Istrefi ngre temperaturat,
shfaqet superseksi nga Dubai

Ermal Mamaqi poston foton më
të ëmbël: Lule për lulet e mia

Pasi ka performuar mbrëmjen
e djeshme në një nga klubet e

natës më të njohur të Dubait,
këngëtarja shqiptare me famë
botërore i ka dedikuar sot vetes
më shumë relaks. Në shoqërinë e
të motrës, Norës dhe Robertit, me
të cilët ajo ka dhuruar një show
fantastik gjatë performancës, Era
ka preferuar që t’i japë një tjetër
hov ditës së sotme. Kështu, e
akomoduar në një nga hotelet më
luksoze të Dubait, ajo vetëm para
pak minutash ka postuar në
“Instastory” një foto që na zileps
të gjithëve. E veshur me kostum
banje në nuancë rozë, me kapele
kashte dhe syze dielli, artistja e
njohur na konfirmoi se për të ka
nisur zyrtarisht sezoni i plazhit
për këtë vit. E si të mos nisë, kur
ajo gjendet në një nga vendet me
plazhet më të bukura në botë! Era
duket super seksi, dhe në formë të
shkëlqyer fizike. Ndërsa, ne jemi
duke përjetuar zhegun përvëlues të
Tiranës, këngëtarja e famshme e ka
luksin dhe komoditetin që t’i lejojë
vetes një ditë plazhi në zemër të
Dubait!  Sa me fat!

Rreth një muaj më parë Ermal Mamaqi dhe Amarda Toska u bënë prindër

për herë të dytë. Sia është pjesëtarja më e re e familjes Mamaqi dhe mund

të themi se tani ajo merr vëmendjen më të madhe. Së fundmi, Ermali ka

postuar një fotografi që tregon një nga çastet më të bukura familjare. Në

qendër të fotos shihet Ami duke ushqyer me gji Sian dhe rreth tyre ka disa

lule shumëngjyrëshe. “Lule për lulet e mia”, – ka shkruar Ermali bashkëngji-

tur fotografisë. Me siguri pas ardhjes së Sias në jetë Ami dhe Ermali kanë një

jetë akoma dhe më të plotësuar dhe të mbushur me lumturi.

A keni pasur oferta tëA keni pasur oferta tëA keni pasur oferta tëA keni pasur oferta tëA keni pasur oferta të
mira për të marrë pjesë nëmira për të marrë pjesë nëmira për të marrë pjesë nëmira për të marrë pjesë nëmira për të marrë pjesë në
ndonjë skuadër jashtë ven-ndonjë skuadër jashtë ven-ndonjë skuadër jashtë ven-ndonjë skuadër jashtë ven-ndonjë skuadër jashtë ven-
dit? Cila konkretisht ju kadit? Cila konkretisht ju kadit? Cila konkretisht ju kadit? Cila konkretisht ju kadit? Cila konkretisht ju ka
joshur më tepër?joshur më tepër?joshur më tepër?joshur më tepër?joshur më tepër?

Ofertat nga jashtë për të
luajtur futboll kanë qenë të
shumta dhe vërtet joshëse
në pikëpamjen e karrierës së
një futbollisteje. Dhe pavar-
ësisht që kanë qenë të vësh-
tira për t’u refuzuar, unë
vendosa të qëndroj në Sh-
qipëri afër familjes sime.

Si nisi pasioni për fut-Si nisi pasioni për fut-Si nisi pasioni për fut-Si nisi pasioni për fut-Si nisi pasioni për fut-
bollin? A ka qenë dakordbollin? A ka qenë dakordbollin? A ka qenë dakordbollin? A ka qenë dakordbollin? A ka qenë dakord
familja juaj për këtë rrugëfamilja juaj për këtë rrugëfamilja juaj për këtë rrugëfamilja juaj për këtë rrugëfamilja juaj për këtë rrugë
të zgjedhur?të zgjedhur?të zgjedhur?të zgjedhur?të zgjedhur?

Pasioni për futbollin lin-
di në një mënyrë krejt rastë-
sore. Kur isha në klasë të 6,
pasi shikoja shokët e klasës
duke luajtur, dhe kisha një
dëshirë të madhe që dhe unë
të luaja futboll, pavarësisht
se në atë kohë ishte një tabu,
një femër që luante futboll.
Por falë familjes sime,
veçanërisht babit tim, që ish-
te një tifoz i çmendur i fut-
bollit, bëri gjithçka në fuqinë
e tij që unë të ndiqja ëndrrën
time për t’u bërë futbolliste.

Ju keni mbaruar stu-Ju keni mbaruar stu-Ju keni mbaruar stu-Ju keni mbaruar stu-Ju keni mbaruar stu-
dimet përdimet përdimet përdimet përdimet për...? A e shihni a...? A e shihni a...? A e shihni a...? A e shihni a...? A e shihni atëtëtëtëtë
si karrierë në të ardhmen?si karrierë në të ardhmen?si karrierë në të ardhmen?si karrierë në të ardhmen?si karrierë në të ardhmen?

Vijoj fakultetin për
Edukim Fizik dhe sigurisht
që e shikoj si një të ardhme
për mua.

A jeni kapitene në ndonjë
skuadër për momentin? Apo..

Jo për momentin, kam 6
muaj që luaj këtu në Tiranë.
Ndërkohë që për 7 vite kam
qenë kapitene e Vllaznisë, që

në moshën 13-vjeçare edhe
derisa erdha me shkollë këtu.

Mendoni se kaMendoni se kaMendoni se kaMendoni se kaMendoni se ka
paragjykime në futbollinparagjykime në futbollinparagjykime në futbollinparagjykime në futbollinparagjykime në futbollin
shqiptar për shkak se jenishqiptar për shkak se jenishqiptar për shkak se jenishqiptar për shkak se jenishqiptar për shkak se jeni
femra? Mund të thoni ndon-femra? Mund të thoni ndon-femra? Mund të thoni ndon-femra? Mund të thoni ndon-femra? Mund të thoni ndon-
jë rast, nëse po?jë rast, nëse po?jë rast, nëse po?jë rast, nëse po?jë rast, nëse po?

Unë personalisht nuk
kam parë paragjykime.

Duke qenë një femër dheDuke qenë një femër dheDuke qenë një femër dheDuke qenë një femër dheDuke qenë një femër dhe
për më tepër më tepër më tepër më tepër më tepërpërpërpërpër, tërheqëse, tërheqëse, tërheqëse, tërheqëse, tërheqëse, bini, bini, bini, bini, bini
qartazi në sy dhe shpeshqartazi në sy dhe shpeshqartazi në sy dhe shpeshqartazi në sy dhe shpeshqartazi në sy dhe shpesh
mund të ketë pasur edhemund të ketë pasur edhemund të ketë pasur edhemund të ketë pasur edhemund të ketë pasur edhe
batuta të hedhura nga ana ebatuta të hedhura nga ana ebatuta të hedhura nga ana ebatuta të hedhura nga ana ebatuta të hedhura nga ana e
meshkujve. Konkretisht, ameshkujve. Konkretisht, ameshkujve. Konkretisht, ameshkujve. Konkretisht, ameshkujve. Konkretisht, a
keni pasur ngacmime ngakeni pasur ngacmime ngakeni pasur ngacmime ngakeni pasur ngacmime ngakeni pasur ngacmime nga

arbritrat apo dikush tjetërarbritrat apo dikush tjetërarbritrat apo dikush tjetërarbritrat apo dikush tjetërarbritrat apo dikush tjetër
në ndonjë ndeshje futbollinë ndonjë ndeshje futbollinë ndonjë ndeshje futbollinë ndonjë ndeshje futbollinë ndonjë ndeshje futbolli
apo dhe pas saj?apo dhe pas saj?apo dhe pas saj?apo dhe pas saj?apo dhe pas saj?

Jo, asnjëherë, s’kam mar-
rë ndonjë ngacmim as nga
arbitra apo dikush tjetër.

A ka paA ka paA ka paA ka paA ka pasur ndonjë pa-sur ndonjë pa-sur ndonjë pa-sur ndonjë pa-sur ndonjë pa-
drejtësi ndaj jush në vlerë-drejtësi ndaj jush në vlerë-drejtësi ndaj jush në vlerë-drejtësi ndaj jush në vlerë-drejtësi ndaj jush në vlerë-
simin si futbolliste? Ndon-simin si futbolliste? Ndon-simin si futbolliste? Ndon-simin si futbolliste? Ndon-simin si futbolliste? Ndon-
jë mungesë vlerësimi apojë mungesë vlerësimi apojë mungesë vlerësimi apojë mungesë vlerësimi apojë mungesë vlerësimi apo
merite? Mund të përmerite? Mund të përmerite? Mund të përmerite? Mund të përmerite? Mund të përmend-mend-mend-mend-mend-
ni ndonjë rast, nëse po?ni ndonjë rast, nëse po?ni ndonjë rast, nëse po?ni ndonjë rast, nëse po?ni ndonjë rast, nëse po?

Siç thashë, gjithmonë
kam qenë lojtare lider në
ekipin e Vllaznisë pavarë-
sisht se kohët e fundit, nga
dëmtimet e shumta, nuk
jam në atë 100%-shin tim,
por kurrë s’kam pasur pa-
drejtësi.

Erida e sheh veten mëErida e sheh veten mëErida e sheh veten mëErida e sheh veten mëErida e sheh veten më

mirë si futbolliste apo si...?mirë si futbolliste apo si...?mirë si futbolliste apo si...?mirë si futbolliste apo si...?mirë si futbolliste apo si...?
Të them të drejtën, ndje-

hem shumë mirë kështu.
Më pëlqen shumë thjeshtë-
sia.

A është dikush në jetën
tuaj? A ka lidhje me botën e
futbollit?

Po dhe unë e kam dashu-
rinë time.

Si ndiheni që jeni pjesëSi ndiheni që jeni pjesëSi ndiheni që jeni pjesëSi ndiheni që jeni pjesëSi ndiheni që jeni pjesë
e skuadrës së Tiranës? Ae skuadrës së Tiranës? Ae skuadrës së Tiranës? Ae skuadrës së Tiranës? Ae skuadrës së Tiranës? A
do të riktheheni serish sido të riktheheni serish sido të riktheheni serish sido të riktheheni serish sido të riktheheni serish si
kapitene Vlkapitene Vlkapitene Vlkapitene Vlkapitene Vllaznisë?laznisë?laznisë?laznisë?laznisë?

Krenaria më e madhe e
çdo sportisti është të veshë
fanellën e Kombëtares dhe
unë ndihem shumë
krenare. Normale ofertat
s’më kanë munguar asn-
jëherë.
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Aurela nuk ndalet, pas këngës
fillon kikboksin? “Duke u bërë

gati për ndeshjen”

Shpërthen Linda Rei: Shala ime
më e gjatë se paragjykimi juaj

Martohet Roza? “Nuk keni
për të më parë më kështu”

Moderatorja i “nxjerr
bojën” aktores: Më fal
Ana, por u bëre meme

Mesa duket nuk është e vetmja që parapëlqen të vërë në pah hiret e saj,
Oriola Marashi. S’është e vetmja dhe nga postimi i fundit i transgjinores,

Linda Rei, duket se kjo e fundit preferon të përdorë të njëjtën batutë si të

modeles. Para pak ditësh, Oriola u bë shënjestra e mediave rozë pas publikimit

të fotove nga ballkoni ku shfaqte këmbët e saj të gjata me një fustan të sh-

kurtër. Kaq mjaftoi që të bëhej shënjestër e shumë memeve nëpër rrjetet

sociale. Mesa duket, edhe Linda Rei preferon të përdorë këtë lloj shprehjeje duke

qenë se herë pas here është ‘viktimë’ e paragjykimit të tepërt për shkak të jetës

që bën apo fotove që poston. “Shala ime më e gjatë se paragjykimi juaj” shkru-

an ajo krahas fotos me rroba banje të zeza të postuar në “Instagram”.

Ajo njihet si një
nga këngëtaret

më shpërthyese dhe
me më energji në
skenë. Kjo shihet jo
vetëm për shkak të
potencialit të zërit që
ka, por, gjithashtu,
edhe të vullnetit të
saj. Është pikërisht
Aurela Gaçe ajo që
nuk mungon me
postimet e saj nga
“Instagrami”. “Duke u
bërë gati për
ndeshjen”, shkruan
këngëtarja mbi videon
ku duket se po trajno-
het në palestër. Të jetë
ky një tjetër pasion i
këngëtares që do ta
sjellë shpejt në jetë?
Kikboxing? Apo
thjesht një batutë e
radhës, gjë që nuk
është çudi, e thënë
nga Aurela!

Ditën e djeshme ish-moderator
ja e njohur, Einxhel Shkira

vendosi “të mblidhte” shoqet për
një udhëtim për t’u pasur zili, në
DisneyLand në Paris të Francës.
Nuk diskutohet që vajzat janë
duke kaluar një kohë fantastike
plot me batuta në kryeqytetin e
dashurisë dhe sidomos në Disney-
Land, në qytetin e lodrave. Por
nuk kanë munguar as batutat e
postimet në Instagram. Einxhel ka
qenë ajo që ka dashur të mos
humbasë rastin që të bëjë shaka me
një nga bashkudhëtaret e saj,
aktoren Anais Lika. “Më vjen keq
Ana, por u bëre meme”, shkruan
ajo mbi foton ku është shpërndarë
në gjithë rrjetet sociale. Ana
shfaqet me një kapele në kokë duke
dalë nga një Ferrari i kuq, që
kuptohet qartë si një fotomontazh.
“Njihem si i pari, erdha me Ferra-
ri”, shkruan në memen e Einxhelit.
S’besojmë se Ana do ta lërë me
kaq? Presim batutën e radhës!

Roza Lati  është duke realizuar një set të ri fotografik në të cilin duket se

ka zgjedhur një fustan të bardhë që ngjan më atë të një ceremonie

martesore. “Më shihni mirë kështu se nuk keni për të më parë më, apo thua ta

provoj, por herën tjetër prej vërteti”- ka thënë Roza. Këto fjalë vijnë pasi në

një dalje të saj televizive ajo ka thënë se nuk do të bëjë dasmë dhe më mirë

lekët e dasmës do i shpenzonte për pushime. Tani presim finalizimin e setit

fotografik për të parë sesi do të duket Roza e veshur me të bardha qoftë edhe

për një foto.
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Nga Reagan te Bush, dalin në ankand
syzet e 9 presidentëve amerikanë
Një set i shkëlqyer me 9 palë syze optike, të   cilat i përkisnin presi

dentëve të SHBA, do të dalë në ankand në 26 prill të këtij viti.
Objektet e çmuara i përkisnin më parë presidentëve Harry S. Truman,
Richard Nixon, Lyndon Johnson, Jimmy Carter, Gerald Ford, Ronald
Reagan, Bill Clinton, Bush (ati) e Bush (i biri), të gjitha të dhuruara te
doktor Spencer E. Sherman, përgjegjës i Muzeut të Oftamologjisë së San
Franciscos. Syzet, të cilat do të vihen në ankand nga Nate D. Sanders
Auctions, janë të gjitha të vendosur në kornizë, shoqëruar me letrat e
firmosura nga të njëjtët presidentë, të cilët konfirmojnë kështu autentici-
tetin e këtyre syzeve.

Dash Shehi: Për të blerë një
shtëpi, 16 vite s’do hash, as s’do pish
Deputeti Dashamir Shehi, i njohur për deklaratat e tij të drejtpërdrej

ta, është shprehur se një nga plagët më të mëdha të vendit është ikja
e rinisë shqiptare në emigracion, për shkak të mungesës së perspektivës në
vendin e tyre. Shehi ka marrë si rast shembullin e një çifti të ri që punon
në administratën shtetërore dhe duan të blejnë një apartament 1+1 në
periferi të kryeqytetit. Ai tha se shteti duhet të marrë masa për të krijuar
perspektivën në jetën e rinisë shqiptare që ajo nesër të mos marrë rrugët
e Europës për të kërkuar të ardhmen e saj. “Bëjmë një llogari fare të
thjeshtë, po marrim një burrë dhe një grua që punojnë në shtet. Marrin
nga 400 mijë-600 mijë lekë, po i quaj një milionë lekë të vjetra. 70 metra
katrorë në zonën më të humbur të Tiranës, në Kombinat, ja 50 mijë euro,
pra një familje i duhen 16 vite që as mos të hanë dhe as mos të bëjnë
asnjë gjë tjetër në mënyrë që të blejë shtëpi”,-u shpreh Shehi.
Bottom of Form

Darka shtetërore Trump-Macron,
porcelan dhe kuzhinë amerikane
Presidenti Donald Trump i ofroi Emmanuel dhe Brigitte Macron darkën e

parë shtetërore të mandatit të tij, në Uashington, një mbrëmje e shënuar
nga një protokoll strikt dhe shumë të panjohura, si lista e të ftuarve. Kodi i
ngjyrave të zgjedhura nga Melania Trump është “krem dhe flori” për këtë
mbrëmje në sallën e mbrëmjeve shtetërore, që ndodhet në katin e parë të
Shtëpisë së Bardhë, krahu perëndimor. Pjatanca është prej porcelani dhe
daton në kohën e presidencave të Bill Clinton dhe George W. Bush. Kompleti i
lugëve janë të shtëpive të modës “Tiffany” dhe “S. Kirk and Sons”. Më shumë
se 2 500 lule bizeleje dhe mijëra jargavanë do të mbulojnë sallonin ndërsa në
hyrje do të ketë rreth 1 200 degë qershish me lule. Orkestra e Operës Ko-
mbëtare të Uashingtonit është ngarkuar për muzikën që do të luhet në sfond.
Shefja e kuzhinës së Shtëpisë së Bardhë, prezantoi një “vitrinë të gatimeve më
të mira dhe tradicionale amerikane, me nuanca të influencës franceze”.

Vasili ironizon Veliajn: Je
rehat, e var mendjen në degë të fikut
Petrit Vasili, Kryetar i Grupit Parlamentar të LSI-së, ka ironizuar

kryebashkiakun e Tiranës, Erjon Veliaj, sipas të cilit Tirana është më e
pastër se Roma dhe se kryeqytetin italian e kanë mbytur plehrat. “Sa
rehat është ky Veliaj kur thotë që Tirana është më e pastër nga Roma që
paskan mbytur plehrat. Kur e var mendjen në degë të fikut kjo s’është gjë
hiç, mund të thuash edhe më shumë”,-shkruan Vasili.

BULEVARDI
POLITIK

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!

Na merrni seriozisht!
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mbajtur gjithë jetën me
këmishën e Nakos, deri sa
ndërroi jetë”,-tha Doçi,
njëherësh edhe autor tek-
stesh këngësh i pyetur dje
nga “GSh”. Doçi shtoi se do
ta mbajë mend, si grua të
mençur, që e spiunuan
shokët pasi një delegacion u
kthye nga Kina.

“Mençuria në Shqipëri,
paguhet me çmim të lartë
dhe çmimin më të lartë e
kishte Liri Belishova. U
godit për mençurinë e saj,
dhe, sepse i thanë në Rusi
‘shqiptarka e bukur me një

sy’, thanë që është e afërt me
Hrushovin. Ky ishte absur-
ditet”.
FJALËT E
 GJENERALIT

I pranishëm në homazhe
dje në drekë, ishte gjenerali
Rrahman Parllaku. Py-
etjeve të gazetarëve, ai iu
përgjigj, si më poshtë:

-Si do ta kujtoni Liri Be--Si do ta kujtoni Liri Be--Si do ta kujtoni Liri Be--Si do ta kujtoni Liri Be--Si do ta kujtoni Liri Be-
lishovën?lishovën?lishovën?lishovën?lishovën?

Lirinë do ta kujtoj, si një
luftëtare të vendosur për
çlirimin e vendit. Në
moshën 15-vjeçare u përfshi
në luftë, në moshën 20-

vjeçare u bë udhëheqësja e
rinisë antifashiste të luftës,
që kishte mbi 95% të ish
luftëtarëve për çlirimin e
vendit. Pra, Liria kishte
guxim.

Ajo, humbi në luftë syrin,
në demonstratat e para, por
nuk u dekurajua. Përkun-
drazi, Lirisë, iu shtua urre-
jtja kundër armikut, u bë
më e vendosur e më me gux-
im, luftoi derisa doli në
udhëheqje të rinisë. Lirinë
do ta kujtojmë si një vajzë
luftëtare e moshës së re.
Pastaj Lirinë e kujtojmë se
bashkë me të kemi qenë në
Komitetin Qendror që nga
plenumi i Beratit nga viti
1944.

-Deri sa u godit nga dik--Deri sa u godit nga dik--Deri sa u godit nga dik--Deri sa u godit nga dik--Deri sa u godit nga dik-
tatura?tatura?tatura?tatura?tatura?

E kujtojmë Lirinë edhe
për vuajtjen e saj natyrisht.
E para më 1947 u godit nga
diktatura, pastaj e rimori
diktatori për ta pasur, për
ta nënshtruar e për ta
shfrytëzuar, influencën e
mendjen e saj, por ajo nuk
u nënshtrua, i qëndroi ballë
për ballë, mbrojti idealet e
saj, mbrojti vendimet e saj.
Ajo ishte Liria, që nuk u bë
kurrë vegël e diktatorit.

-Pse u godit ajo?-Pse u godit ajo?-Pse u godit ajo?-Pse u godit ajo?-Pse u godit ajo?
Diktatori duke parë in-

teligjencën e aftësitë e saj,
pati frikë se mos i rrezikon-
te pushtetin dhe e goditi Li-
rinë në mënyrën më mizore.

KULTURE

HOMAZHET

Liri Belishova është
përcjellë dje për në
banesën e fundit. Ajo

u nda nga jeta ditën e hënë
në orën 17:00, pasi prej tri
ditësh gjendej e shtruar në
spital.

Ditën e premte, Belisho-
va i ishte nënshtruar një
operacioni për këmbën. Op-
eracioni kishte qenë i suk-
sesshëm. Partizania e dikur-
shme, ishte përmendur dhe
kishte komunikuar me
familjen, por të dielën, vesh-
kat, zemra dhe mushkëritë,
kishin nisur mosfunksion-
imin me radhë. Ajo nuk
mundi të komunikonte më
me askënd, derisa të hënën
pasdite, dha shpirt teksa
pranë saj, gjendej i biri, Pet-
rit Çomo.

Në moshën 91-vjeçare,
pas një jete ku kish njohur
Luftën Nacionalçlirimtare,
humbjen e bashkëshortit,
pas saj poste të larta poli-
tike, e më pas internimin 30-
vjeçar dhe ndarjen nga jeta
të së bijës, poetes Drita
Çomo kur ishte veçse 23-
vjeçare, Belishova u shua,
duke lënë pas mjaft pengje.
Në homazhet e mbajtura dje
pranë ish-Lidhjes së Sh-
krimtarëve, familjarët
thanë se tri ditët e fundit ajo
nuk kish mundur të fliste,
nuk kishte arritur të për-
mendej dhe se nuk kish mun-
dur të linte amanete. Dje në
homazhe, i biri, gjyqtari Pet-
rit Çomo, nuk mundi të
fliste për të ëmën, në media,
pavarësisht kërkesës së
“GSH”.

Belishova, pjesëmarrëse
në Luftën për Çlirim, e
ndëshkuar nga regjimi si
një ndër kundërshtaret më
të rrepta të Enver Hoxhës,
ka qenë anëtare e Byrosë
Politike dhe e Komitetit Qen-
dror të PPSH-së. Njihet edhe
si gruaja që sfidoi diktat-
urën. Gjatë viteve 1946 dhe
1947 ajo ishte kryetare e Sh-
qipërisë e Rinisë Popullore
(Rinia Popullore). Vdekja e
bashkëshortit të saj, Nako
Spiru, në vitin 1946, një
vetëvrasje e supozuar, çoi në
shkarkimin e saj nga roli i
saj dhe ajo u dërgua nga Ti-
rana në Berat për të dhënë
mësim. Pas rehabilitimit të
Nako Spirus, si rezultat i
ndarjes jugosllave-sh-
qiptare, më 1948, Belishova
u rehabilitua, gjithashtu,
dhe u bë anëtare e Partisë së
Punës së Shqipërisë nga viti

1948 deri më 1960. Më pas
provoi trajtimin e keq në
kampet e internimit, si
shumë kundërshtarë të
sistemit të asaj kohe. Për më
se katër dekada, Liri Bel-
ishova dhe bashkë me të
edhe familja e saj përjetoi
dhimbjen e madhe të deni-
grimit dhe persekutimit,
duke kaluar gjysmën e jetës
në kampet e burgut dhe in-
ternimit.
AGIM DOÇI

Publicisti Agim Doçi, tha
dje se për herë të parë e ka
takuar Belishovën më 1956,
kur u inaugurua teatri
“Migjeni” në Shkodër. Për
herë të dytë e takoi më 1959.
“Zonja Liri Belishova është
një personazh që pagoi me
çmimin më të lartë, jetën e
bashkëshortit- Nako Spiro
dhe me 36 vjet internim e
dëbim, në Cërrik. Ishte, stu-
dentja më e shkëlqyeshme e
Institutit të Lartë në Lenin-
grad. Më 1959 e takova kur
erdhi Nikita Hrushov. Me
këtë zonjë nuk i kam ndër-
prerë marrëdhëniet deri më
1997, kur bëra dokumen-
tarin, ‘Enigma e madhe për
vrasjen e Nako Spiros’. Në
valixhen e Nako Spirus ajo
ka marrë këmishën dhe ka

Në homazhe edhe mbesa e Nako
Spiros, u shua në spital në duart e djalit

I jepet lamtumira Liri Belishovës,
 gjeneral Parllaku: Kërkojmë
 falje që ndihmuam diktaturën

Agim Doçi: Si e ruajti këmishën e
Nako Spiros gjithë jetës në një valixheFatmira Nikolli

30 vjet e degdisi nga malet e
Kurveleshit e jo vetëm. Nuk
e la t’i ndodhej pranë vajzës,
Dritës, në lule të rinisë, nuk
e la t’i jepte një gotë ujë, kur
po ndërronte jetë. Kjo ka
qenë mizoria e diktaturës
kundër Lirisë.

-K-K-K-K-Kur ka qenë hera e fun-ur ka qenë hera e fun-ur ka qenë hera e fun-ur ka qenë hera e fun-ur ka qenë hera e fun-
dit që e keni takuar?dit që e keni takuar?dit që e keni takuar?dit që e keni takuar?dit që e keni takuar?

Kam jetuar me të, 20 vjet
në udhëheqjen e Organiza-
tës se Bashkuar të Veter-
anëve. Ka qenë gjithnjë në
udhëheqje.

Unë për fat, 5 ditë para se
të humbte jetën, isha në sh-
tëpinë e saj. Shkoja shpesh
këto 3 vitet e fundit për ta
vizituar, i merrja ndonjë
mendim, e informoja e rrija
me të. I merrja ndonjë men-
dim të mençur asaj gruaje.
Doli më përcolli deri te dera
dhe më përshëndeti, ishte
përshëndetja e fundit.

-Për çfarë bisedonit me-Për çfarë bisedonit me-Për çfarë bisedonit me-Për çfarë bisedonit me-Për çfarë bisedonit me
të këto kohë?të këto kohë?të këto kohë?të këto kohë?të këto kohë?

Liria ka qenë gjithnjë e
shqetësuar, për çfarë po
ndodh në vendin tonë dhe
çfarë po bëhet me vendin
tonë. Ju e keni ndjekur në
publicistikën e saj, në infor-
macionet që ka dhënë. Men-
dimet e Lirisë kanë qenë si
t’i shërbejë popullit e atd-
heut që në moshën e rinisë
e deri në vdekje.

-A kishte pengje ajo?-A kishte pengje ajo?-A kishte pengje ajo?-A kishte pengje ajo?-A kishte pengje ajo?
Pengun e saj e ka marrë

me vete. E kishte peng, be-
soj e ka peng që e la Sh-
qipërinë kështu siç po e
shikoni ju sot. Ne nuk
donim ta linim kështu.
Edhe unë, nuk dua ta lë Sh-
qipërinë kështu siç është,
kur të iki, dua ta lë ndry-
she, por nuk po e lëmë ndry-
she.

Shqipëria u mor në dorë,
nga njerëz që e po çojnë
gjithnjë poshtë e më posh-
të. Kjo ka qenë dhe mbetet
preokupimi im dhe i saj.

Pas ndryshimeve
demokratike e rrëzimit të
diktaturës, thamë që do
bëhet. Ne duhet të kishim
shkuar në Europë. A do sh-
kojmë dhe kur do shkojmë?
Ky është pengu i Lirisë dhe i
imi.

-Ajo ka qenë një ndër të-Ajo ka qenë një ndër të-Ajo ka qenë një ndër të-Ajo ka qenë një ndër të-Ajo ka qenë një ndër të
paktët njerëz që është dis-paktët njerëz që është dis-paktët njerëz që është dis-paktët njerëz që është dis-paktët njerëz që është dis-
tancuar nga regjimi komu-tancuar nga regjimi komu-tancuar nga regjimi komu-tancuar nga regjimi komu-tancuar nga regjimi komu-
nist, e ka kritikuar dhe kanist, e ka kritikuar dhe kanist, e ka kritikuar dhe kanist, e ka kritikuar dhe kanist, e ka kritikuar dhe ka
kërkuar falje, për atë qëkërkuar falje, për atë qëkërkuar falje, për atë qëkërkuar falje, për atë qëkërkuar falje, për atë që
mund të ketë qenë faji i sajmund të ketë qenë faji i sajmund të ketë qenë faji i sajmund të ketë qenë faji i sajmund të ketë qenë faji i saj
në diktaturë...në diktaturë...në diktaturë...në diktaturë...në diktaturë...

Unë e ajo, megjithëse
kemi vuajtur: unë 16 vjet e
tre muaj, e ajo më shumë, i
kërkojmë falje popullit për
atë kohë që e kemi ndih-
muar diktaturën.

“Belishova u tmerrua kur kuptoi
katastrofën që i ishte bërë popullit”

Mes mesazheve të ndry-
shme që u dhanë dje, tek-
sa përcillej për në
banesën e fundit Liri Be-
lishova, Gazmend Bakiu
shkruante:

“E pata pyetur Liri
Belishovën 10 vjet më
parë:

-Si ka mundësi që ju
dhe shumë të tjerë,
vetëm pasi dënoheshit e

burgoseshit vetë, percepto-
nit mizorinë e regjimit en-
verian, ndërsa përpara jush
ishin dënuar shumë e shumë
të tjerë, por ju kishit apro-
vuar?

Mu përgjigj:
-Kur je në majë të push-

tetit të duket se gjithçka
shkon mirë, madje se njerëz-
it janë të lumtur dhe se po
bën gjërat e duhura. Por, një

ditë, me këmbë tokë, tmer-
rohesh kur kupton katas-
trofën që i ke shkaktuar
popullit tënd”. Bakiu sh-
tonte më tej se në fakt, ajo
dhe Bedri Spahiu janë dy
byroistët e vetëm që
kërkuan falje, ndërsa,
përgjigja e Belishovës do
të duhej të bënte të reflek-
tonte cilindo pushtetar të
çdo periudhe.

Liri Belishova

Rrahman Parllaku
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Një improvizim i
dasmës se Heroit
Kombëtar Gjergj

Kastrioti Skënderbeu në
Kaninë më 22 prill është pri-
tur me polemika në opinion-
in publik. Ideator dhe orga-
nizator i përkujtimit të
dasmës së heroit ka qenë
deputeti i Vlorës, Fate Velaj,
ndërsa kritikat e para për
“dasmën” janë bërë nga Au-
ron Tare, por nuk ka qenë
vetëm ai.

Duke krahasuar
“ditëlindjen e Romës” dhe
festimet që u bënë në kryeqy-
tetin italian me festimet e
bëra në Kaninë me rastin e
Vitit Mbarëkombëtar të
Skënderbeut, Auron Tare, dy
ditë më parë, i cilësoi fes-
timet e Kaninës farsë dhe
komike dasmën he pyeti:
“Përse vallë një ide e sh-
këlqyer për zhvillimin e tur-
izmit e trashëgimisë kultur-
ore duhet të kthehet në një
teatër banal? Përse e bëjmë
edhe Skënderbeun e shkretë
qesharak?”

Ai shtonte se është “një
farsë komike që të bën të
qash, që nga mënyra e sjell-
jes së njerëzisë që ishin
grumbulluar e tek fshatari
që tërheq kalin e Donikës me
spango a thua se në të gjithë
Vlorën nuk gjendeshin dot
një palë kapistalle për kuaj.
Që tek figura qesharake e
Skënderbeut të shkretë me
këpucë me qafa si person-
azhi i ‘Bob the Builder’; te
kolltukët turk e të tjera
mysybete. Ndokush mund të
thotë e po edhe ti pse e bën
qimen tra. Shqyqyr që u bë
diçka shqiptare. Në fakt jo,
unë mendoj se diçka ka
ndodhur në psikozën tonë,
të paktën në fushën e
trashëgimisë dhe seriozi-
tetit ndaj saj”.

Duke e krahasuar me
procesionin e Romës, ku çdo
detaj ishte në perfeksion,
Auron Tare shkruante të
hënën se, “dasma e Skënder-
beut si ide në vetvete duhet
parë si një nismë pozitive, e
cila mund të pasohet nga
plot ide të tjera të këtij zhan-
ri. Por, ajo që ne kemi hum-
bur bashkë me seriozitetin
është fisnikëria, aristokra-
cia, shkëlqimi i asaj pjese të
shoqërisë që ishte rritur me
kuaj, apo dinte se çfarë ish-
in kështjellat e sarajet”.

Pas reagimit të Tares,
“Gazeta Shqiptare” i ka dër-
guar dje disa pyetje Fate
Velajt, deputetit të Vlorës, i
cili është ideator dhe orga-
nizator i dasmës kaninjote
të Skënderbeut, e në

POLEMIKA

Tare: ‘Dasma e Skënderbeut’ në Kaninë, banale.
Fate Velaj: Një përgjigje për hardhucat

Përplasen Auron Tare e Fate
Velaj, ja debati në mes
ish-deputetit e deputetit të PS-së

“Kali i Donikës u tërhoq me
spango, ne kemi humbur
 fisnikërinë e autokracinë”

Fatmira Nikolli

përgjigje të atyre pyetjeve,
ka marrë replikën e mëposh-
tme.
REPLIKA NGA
FATE VELAJ

“Dasma e Skënderbeut/
Një përgjigje për ata që e
duan Shqipërinë vetëm me
festa ëmbëlsirash e mishi të
pjekur.

Në Kaninë të Vlorës, në
datë 22 prill, për herë të parë
në histori u festua 567-vjetori
i dasmës më kuptimplotë të
historisë së kombit shqiptar,
asaj të Skënderbeut me Don-
ika Arianitin. Në një ceremo-
ni modeste, me pjesëmarrjen
e një grupi prej 50 ar-
bëreshësh, si dhe të ardhur
nga Kosova, Maqedonia,
Mali i Zi, Kruja, Tirana, Dur-
rësi, Fieri e nga Vlora, Kala-
ja e Kaninës, u rikthye në
qendrën e kujtesës ko-
mbëtare.

Si ideator dhe organizator
i këtij aktiviteti, realizova
një ëndrrën time të vjetër,
shprehur prej vitesh mes
miqsh e, për ta realizuar këtë,
iu drejtova përsëri miqve,
vëllezërve të mi kaninjotë që
e mbajtën në zemër e në
mendje këtë ngjarje dhe e re-
alizuam ashtu siç mundëm.
Madje, shumë herë më bukur
seç kishim mundësitë.

Skënderbeu e Donika er-
dhën nga Lungro e Kalabrisë.
E donin me patjetër vëllezërit
tanë arbëresh të ishin ata të
parët që do e realizonin këtë
çift, më të famshmin çift të
historisë së kombit tonë.
Ditën e diel, 22 prill, kalaja e
Kaninës u mbush me festues,
me valltarë nga vise të ndry-
shme ardhur enkas për të fes-
tuar.

Ngjarja e tejkaloi
madhështinë, por njëkohë-
sisht, vapa e madhe e asaj
dite, nxori dhe zhapikët e
fshehur poshtë gurëve të
kalasë shekullore ,të cilët fil-
luan të hidhnin në hava helm-
in e tyre. Kuturu. Të kapë kë
të kapë e të helmohet kush
të dojë. Ata nuk mbanin
përgjegjësi për fatin e zi të
atij që do helmohej.

E para u hodh helmi i një
hardhuce se dasma ka mar-
rë para publike prej 25 mil-
ionë lekësh. Do ishte mirë të
kishte marrë, por nuk mori.
Para publike kanë marrë

shumë aktivitete në këto 27
vite, por jo të gjitha kanë
qenë vlerë.

Nuk u mor asnjë lek nga
Ministria e Kulturës. Zero.
Shkoni pyesni. Hapni dosjet
e ministrisë dhe shikoni.
Dasma u financua nga
djemtë e Kaninës për ta ni-
sur këtë ngjarje në vitin jubi-
lar të Skënderbeut.

U tha se ishte qesharake.
Jo. Ishte madhështore. Ishte
drithëruese si dielli që i rrinte
në kokë nuses, vajzës së Kan-
inës dhe djalit të Krujës. Në
fjalën time përshëndetëse e
thashë se vitin tjetër do të

vijnë 5000-10.000 veta në
Dasmën e Skënderbeut, sepse
kjo festë do të jetë e përvit-
shme. E përhershme. Kjo ësh-
të DASMA E KOMBIT dhe do
jetë e të gjithëve. Dhe vitin
tjetër, në atë pas dy viteve e
shume viteve do jetë akoma
më e bukur.

Më madhështore.
Më vezulluese.
Më verbuese.
Të krahasosh Kaninën me

Romën është groteske. Mjer-
ane. Vetëm buxheti i kulturës
së Bashkisë së Romës është
më i madh se i shtetit sh-
qiptar.

Është e vërtetë që kali
tërhiqej nga një litar, por pas-
ka akoma njerëz që e shohin
kalin nga dhëmbët. Si t’ia
bënim në momentin e fundit
kur personi që na premtoi të
na sillte kuajt më të bukur në
Shqipëri, nuk erdhi, sepse
ashtu i doli një punë. Ata
kuaj që ti komenton, u gjetën
orën e fundit.

Çfarë t’i thosha unë ar-
bëreshit që erdhi si Skënder-
beu; ndërro këpucët se diku
maleve është dikush që është
rritur me Gaius Iulius Cae-
sar e Marcus Antonius dhe i
njeh mirë veshjen e tyre, tabi-
atet e tyre.

Për të mos u marrë me
çfarë është shkruar, dua t’u
them se Shqipërisë ju shtua
një festë domethënëse. E për-
vitshme. E përhershme.

DASMA E KOMBIT.
DASMA E BASHKIMIT.
Ata që janë mësuar ta sho-

hin kalin nga dhëmbët, e duan
Shqipërinë vetëm me festa
ëmbëlsirash. Me festën e mish-
it të pjekur. Janë ata që kanë
27 vite që merren me analizat
se kur iku gjermani i fundit
nga Shqipëria, në datë 28 apo
29 nëntor 1944 e shpikën fes-
tat e tyre. Të revanisë. Të ha-
sudesë. Të reshedisë. Të dhisë
e të kecit. Por, kur shohin të
realizohet një festë ku mblid-
het shqiptarizmi, kërkojnë
ta çojnë kalin tek dentisti.
Ejani vitin tjetër në Kaninë.
Ejani të shihni si do jetë.
Ejani të festoni në vendin më
të bukur mbi dhe. Ejani të
ndiheni princëror, si njëherë
e një kohë. Bashkojuni të
ardhurve nga Kosova, Maqe-
donia, Mal i Zi, arbëreshëve
dhe gjithë Shqipëria.

TAKIMI

Kumbaro, vizitë zyrtare në Mal të Zi:
Bashkojmë skenën dhe historinë e përbashkët
Ministrja e Kulturës

Mirela Kumbaro
ndodhet për një vizitë
zyrtare në Cetinjë, Mali i
Zi, ku u takua me homo-
logun e saj, Ministrin e
Kulturës, Aleksandar
Bogdanoviæ. “Të bash-
kojmë forcat artistike si
dhe te bashkojmë skenat
tona, sepse historitë tona
të përbashkëta duhen
treguar- u shpreh Kum-
baro në konferencën për
shtyp duke shtuar se “ky
takim kryhet përpara
takimit të dy qeverive
tona dhe shpreh edhe
njëherë vullnetin dhe an-
gazhimin politik të insti-
tucionit që unë drejtoj

për të bashkëpunuar në
fushën e kulturës dhe
trashëgimisë”.

Ministri Bogdanoviæ u
shpreh se projektet e për-
bashkëta ndërkombëtare në
projektet IPA apo Creative
Europe do të konkretizohen
me një bashkëpunim dyp-
alësh mes Malit të Zi dhe

Shqipërisë, që do të nënsh-
kruhet shumë shpejt mes
dy vendeve tona. Takimi
dypalësh u konkretizua me
propozime konkrete në
fushën e krijimtarisë muz-
ikore, filmit, ekspertizës në
trashëgimi, etj.

Drejtues të lartë të Min-
istrive përkatëse diskutu-
an për bashkëpunime
konkrete që do të përfshi-
hen në kalendarin e për-
bashkët 2018-2020.

“Njerëzit e kulturës
kanë kohë që bash-
këpunojnë. E kemi për
detyrë të institucionali-
zojmë këtë marrëdhënie
mes artistëve”- përfundoi
Kumbaro.

Fate Velaj në ‘Dasma e
Skënderbeut’ në Kaninë
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Liri Belishova dhe
institucioni i pendesës

Opinioni i   Ditës

Nga Halil Rama

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

... dhe guximin e saj. Ajo ishte
Liri Kamber Belishova, e cila të
hënën në mbrëmje mbylli sytë
përgjithmonë, për t’u larguar për
në botën e përtejme. Portreti i saj
ishte ai një gruaje emblematike, të
edukuar, të shkolluar, të përkush-
tuar dhe të kulturuar në shkallën
më sipërore. Si e tillë, ajo zë vendin
e merituar në panteonin e nderit
të kombit shqiptar. Që në fëmijëri,
tek Liria spikati zelli dhe vullneti
i madh për shkollën, për librat dhe
dituritë. Arsimin e mesëm e kreu
gjatë periudhës së Luftës Antifash-
iste në Institutin Femëror “Nana
Mbretneshë”, dega normale, ndër-
sa pas çlirimit, studimet e larta i
kreu për shkenca politike-sociale
në Moskë, në periudhën 1951-1954.
Ka marrë pjesë në Lëvizjen Anti-
fashiste që në demonstratat e rin-
isë në prill të vitit 1939. Ishte për-
jashtuar nga shkolla për aktivitet
antifashist më 1941 dhe 1943.
Veçanërisht ishte shquar në punën
me të rejat e shkollës “Instituti
Nana Mbretëreshë” dhe me të tjera,
duke qenë anëtare e një grupi
edukativ lidhur me Grupin e Sh-
kodrës dhe pastaj, që me krijimin
e PKSH u bë përgjegjëse e aktivit
të klasës e anëtare e bërthamës së
shkollës. Ajo ishte shquar për
pjesëmarrje aktive në demon-
stratat dhe në të gjitha format e
veprimtarisë antifashiste ilegale.
Si bijë e denjë e një familjeje me tra-
dita të shquara atdhetare, u bë një
nga veprimtaret më të shquara
antifashiste të Shqipërisë.
NJË PRNJË PRNJË PRNJË PRNJË PROOOOOTTTTTAAAAAGONISTE MEGONISTE MEGONISTE MEGONISTE MEGONISTE ME
NJË JETË TËNJË JETË TËNJË JETË TËNJË JETË TËNJË JETË TË
JASHTËZAKONSHMEJASHTËZAKONSHMEJASHTËZAKONSHMEJASHTËZAKONSHMEJASHTËZAKONSHME

Liri Belishova ishte një nga fig-
urat më simpatike, më të mençu-
ra, më fisnike dhe një nga
udhëheqëset kryesore të LANÇ-it
dhe të pasluftës. Njëri nga bash-
këpunëtorët e saj më të ngushtë të
këtyre 27 viteve të fundit, kryetari
i OBVL-së, Rrahman Parllaku –
“Hero i Popullit” dhe “Nderi i Ko-
mbit”, e konsideron znj.Belishova
si gruan stoike, që i përballoi me
dinjitet sfidat e jetës. Sipas
z.Parllaku, L.Belishova kishte cilë-
si të rralla kulturore, komunika-
tive e propagandistike, bindëse.
Ishte e aftë të bisedonte bindshëm
me njerëz të natyrave dhe karak-
tereve të ndryshme. E edukuar në
një mjedis familjar atdhetar dhe në
ambient qytetar si Tirana, ajo kish-
te aftësi bindëse të çuditshme. Agji-
tatore e jashtëzakonshme, e tipit
të ri antifashist, Liria e kuptonte
me lehtësi hallexhiun nga fshati,
qyteti apo aleatët e huaj. Ajo nuk
ishte e nënshtruar dhe nuk nd-
jente komplekse inferioriteti ndaj
askujt. Ndërsa Prof.Dr. Ana Lalaj,
që ka trajtuar shkencërisht më
mirë se kushdo historinë e LANÇ-
it dhe të Pasluftës, e sheh jetën dhe
veprimtarinë e Belishovës në tri
kohë, si një nga figurat e shquara
të historisë shqiptare, të viteve të
Luftës Antifashiste Nacionalçlir-
imtare, të periudhës së pasluftës
dhe viteve të demokracisë e plural-
izmit politik në Shqipëri.

Portreti i Liri Belishovës na
shpalos një pjesë të historisë ko-

mbëtare që na bën të ndjejmë emo-
cione. Etapat e jetës së saj lidhen
me zhvillime të rëndësishme të
jetës politike të vendit. Ajo kon-
tribuoi në Luftën Antifashiste dhe
pas çlirimit. Në saj të punës dhe
përpjekjeve arriti të bëhet një nga
drejtueset e larta të Partisë Komu-
niste Shqiptare, duke besuar se ajo
përfaqësonte interesat e popullit e
të atdheut. Por pikërisht kur kon-
statoi devijimin nga kjo devizë, ajo
u përball egërsisht me udhëheqjen
e nomenklaturës komuniste, nga
e cila edhe u dënua e u trajtua mi-
zorisht. Liri Belishova ka qenë de-
putete e Kuvendit të Shqipërisë që
nga 1947 deri më 1961 në të gjitha
legjislaturat. Më pas provoi tra-
jtimin e keq në kampet e internim-
it, si shumë kundërshtarë të siste-
mit të asaj kohe. Nuk u ligështua
dhe me fillimin e proceseve
demokratike, u përfshi për të
dhënë ndihmesën e saj nëpërmjet
Organizatës të Bashkuar të Vet-
eranëve të LANÇl (OBVL), në in-
teres të atdheut.
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Liri Belishova do të na befason-
te përherë me dijet e saj të gjera e
të thella, logjikën e saktë të të ar-
syetuarit, kujtesën e paga-
bueshme, interesin e jashtëzakon-
shëm për zhvillimet demokratike
të vendit dhe sfidat e ndryshme me
të cilat përballeshim, si edhe me
aftësinë e saj të mrekullueshme për
të dëgjuar dhe respektuar mendi-
min e bashkëfolësit. Aftësitë in-
telektuale dhe dijet e kësaj zonje
janë ruajtur brenda një shpirti të
madh, që nuk e ka lejuar kurrë të
shajë askënd, as përndjekësit e saj
të pashpirt gjatë viteve të in-
ternimit. Liri Belishova ishte dësh-
mi e njeriut të sakrificës, krenar-
isë dhe dhimbjes, por mbi gjithç-
ka, ajo simbolizon vetë fatin e Sh-
qipërisë që prej Luftës së Dytë
Botërore. Ajo iu bashkua luftës
çlirimtare antifashiste dhe me mer-
itë u bë pjesë e fitimtarëve të saj.
Pas luftës punoi me përkushtim
për ndërtimin e Shqipërisë së re,
duke besuar se e ardhmja e saj do
të ishte në përputhje me ato ideale
të pastra e të larta që udhëhoqën
brezin e saj gjatë luftës. Për më se
katër dekada, Liri Belishova dhe
bashkë me të edhe familja e saj e
mrekullueshme përjetoi dhimbjen
e madhe të denigrimit dhe per-
sekutimit, duke kaluar gjysmën e
jetës në kampet e burgut dhe in-
ternimit…

Vitet ‘90-të e gjetën aty ku kish-
te qenë në vitet e rinisë, në përpjek-
jet për t’i rikthyer atdheut të
dashur dinjitetin, demokracinë
dhe lirinë e munguar. Me një en-
ergji dhe kurajë të pashoqe, ia doli
të mposhtë fatin e keq që i rezervoi
koha, duke u shfaqur në vitet e
demokracisë e të pluralizmit më e
fortë, më e respektuar dhe më e
nderuar nga gjithë bashkëko-
mbësit tanë. Pikërisht për këto
kontribute, Këshilli i Bashkisë
Ballsh, me vendimin Nr.21 dt.
29.04.2002 i ka dhënë znj.Liri Bel-
ishova titullin “Qytetar Nderi i

Qytetit të Ballshit” me këtë moti-
vacion: “Për kontribute të shquara
në Luftën Antifashiste Nacionalç-
lirimtare, kryerjen e detyrave të lar-
ta shtetërore mbas çlirimit dhe për-
ballimin me dinjitet të sfidave të
kohës mbas vitit 1961, përfaqësuese
e vlerave dhe cilësive më të mira të
tipareve të gruas mallakastriote”.

Ndërsa vetëm para një viti ish-
Presidenti i Republikës, Bujar Nis-
hani, i akordoi asaj “Dekoratën e
Artë të Shqiponjës”. Mes gëzimit të
papërshkruar, ajo shprehu edhe
dhimbje për të kaluarën e saj
tragjike. “Kam shumë dhimbje, fat-
keqësisht, megjithatë jam e lumtur
që Shqipëria po shkon drejt Eu-
ropës dhe jo vetëm Shqipëria, por
edhe Kosova”, – u shpreh ndër të
tjera znj.Belishova, e cila nuk e
humbi ndjenjën e qytetares së an-
gazhuar politikisht as pas jetës së
mbushur plot dhimbje, jo vetëm fiz-
ike në internimin e egër, por edhe
ato shpirtërore që kulmojnë me vde-
kjen e së bijës, Drita Çomo.

Ish-presidenti Alfred Moisiu e
kujton Belishovën si një bash-
kudhëtare të rinisë në ëndrrat për
lirinë e zhvillimin e vendit. “Liria
ka qenë një nga ato vajzat që kur
shpërthenin demonstratat në Ti-
ranë, ishte e para që merrte pjesë
dhe ajo ka humbur edhe një sy në
demonstratat e asaj kohe… Ai brez
mbeti i zhgënjyer”, kujton Moisiu.

Për historianin Paskal Milo, Be-
lishova ishte produkt i historisë, i
një historie jo pak të trazuar si ajo
e Shqipërisë.

“Ishte një personalitet politik, që
ka përjetuar kalvarin e politikës
shqiptare në mënyrën më ekstreme
të mundshme, megjithatë në për-
fundimin e kësaj beteje me sfidat e
historisë, por edhe me jetën, në

perëndim të jetës biologjike të saj,
mund të themi që ishte një hero-
inë”, -ishte shprehur Milo.

Me personalitetin e shquar, të
kapaciteteve të mëdha, me integri-
tetin e saj intelektual e moral,
L.Belishova i kalon përmasat e
Shqipërisë.

Ajo besoi dhe dëshmoi me vepra
se njeriun në jetë e mban vetëm dija.
Në miqësi me dijen, ajo mbetet si
simbol i mençurisë e diturisë.

Liri Belishova u rrit, u formua
dhe mbeti patriote. Lufta Antifash-
iste, mbrojtja e vendit, “lufta e bër-
rylave”, qëndrimi në internime,
krijimtaria publicistike e aktivite-
ti intensiv në mbështetje të proces-
eve demokratike e të shtetit ligjor
e forcuan karakterin e saj.
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Liri Belishova i mbështeti fuqi-
misht proceset demokratike në
vendin tonë pas viteve ‘90. Ndonëse
vinte e lodhur nga diktatura e egër,
ajo ishte optimiste për ecurinë e
proceseve demokratike, për kr-
ijimin dhe konsolidimin e shtetit
ligjor.

E përndjekur, por e papërkulur
nga shtypja e gjatë, në vitin 1994,
me gjithë moshën jo të re, do të
mbështeste krijimin e Organizatës
së Bashkuar të Veteranëve të
Luftës Antifashiste Nacionalçlir-
imtare të Popullit Shqiptar, duke u
bërë ndër vite anëtarja më aktive e
kryesisë së kësaj organizate.

Në përditshmërinë e jetës, ajo
ishte një nga figurat më intere-
sante, si përfaqësuese e elitës intele-
ktuale mbarëshqiptare.

Ajo ishte gruaja kurajoze, që në

momente të rëndësishme ka mbroj-
tur me mençuri e trimëri çështjen
tonë kombëtare. Liri Belishova ish-
te një figurë publike, me kontrib-
ute evidente, si në median e shkru-
ar, edhe në atë vizive. Ka qenë e ftu-
ar në disa emisione televizive të
organizuara nga RTVSH, TV
“KLAN”, “News 24”, etj. Gjithash-
tu, ka dhënë intervista, por edhe ka
shkruar shumë artikuj te “Gazeta
Shqiptare”, “Panorama”, “Stan-
dard”, “Korrieri”, “Rilindja
Demokratike”, “Veterani” etj.

Si një ndër personalitetet e pak-
ta që i mbijetoi regjimit më gjaka-
tar, ajo krijoi një profil publicistik,
duke sjellë ndër vite të vërtetat e
hidhura të atij sistemi, shtrem-
bërimin që iu bë idealeve të mëdha
të Luftës Antifashiste, në emër të
së cilës dhanë jetën e tyre të re
shumë djem e vajza.

Liri Belishova nuk nguronte t’u
shprehte mirënjohje të veçantë
SHBA-ve e vendeve anëtare të
NATO-s, që mbështetën luftën e
drejtë të UÇK-së dhe bënë realitet
këtë ëndërr shekullore të sh-
qiptareve, ashtu si edhe luftëtarëve
të UÇK të Maqedonisë, që imponu-
an kancelaritë perëndimore dhe
autoritetet maqedonase të inicion-
in dhe pranonin Marrëveshjen e
Ohrit.
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Pasi ka përjetuar një nga in-
ternimet më të egra dhe ka vuajtur
skëterrshëm larg syve shuarjen e
jetës së vajzës së saj, pasi më në
fund ishte mplakur e kërrusur, Liri
Belishova ishte ndoshta ndër të
paktët që njeh “Institucionin e
pendesës” .

VVVVVuajtjet e diktaturës nuk e
mposhtën, ose ndoshta ishin ato
vuajtje që i dhanë edhe më shumë
forcë për të qëndruar. Si një dëshmi
e gjallë e viktimave të sistemit, por
edhe të atyre që me zell luftuan për
ta sjellë në pushtet atë. Në afro
nëntë dekada jetë që i rëndonin mbi
supet e kërrusura, Liri Belishova e
gjeti kohën e saj për t’i kërkuar fal-
je popullit shqiptar, edhe pse ajo
vetë – partizania që luftoi për çlir-
imin e vendit, deputetja e qeverisë
komuniste – do të shndërrohej në
armiken e kësaj të fundit e për këtë
do të syrgjynosej prej sistemit, ku
ajo vetë militoi.

Pyetjes nëse ndihej përgjegjëse
për faktin se kishte qenë pjesë e
mekanizmit të diktaturës, ajo i ish-
te përgjigjur publikisht me fjalët
“Shumë të madhe”. Pastaj argu-
mentet: “Ne nuk i realizuam prem-
timet që i dhamë popullit për një
Shqipëri demokratike dhe të be-
gatë”, “Ne i shkaktuam popullit
shumë dëme dhe pjesa më e dhimb-
shme patjetër kanë qenë represio-
net”. Pyetjes se “megjithatë, ende
askush nuk ka kërkuar një falje
publike”, Belishova i përgjigjet:
“Falje duhet t’i kërkojnë popullit
të gjithë ata që kanë qenë anëtarë
të Partisë e sidomos udhëheqësit e
saj. Veçanërisht ata që personal-
isht janë përgjegjës për faje të rën-
da e krime”. Pastaj citon se nga
përfaqësuesit e sistemit të kaluar,
falje publike kanë kërkuar deri
tani Bedri Spahiu apo Rahman
Parllaku. Ajo vetë: “Unë gjej ras-
tin edhe njëherë të kërkoj ndjesë,
t’u kërkoj falje jo vetëm viktimave,
por të gjithë popullit tim, sepse
duke u nisur t’i bënim mirë popul-
lit, i shkaktuam shumë dëme”.

Dhe kështu ajo ikën nga kjo
botë, e çliruar nga makthi i
“mëkateve”, ndonëse ishte vetë
ndër viktimat e gjenocidit të pa-
shembullt komunist.

Lamtumirë Liri Belishova!
Parajsa qoftë vendbanimi juaj i
përjetshëm!
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N ë  n d i k i m i n  e  U r a n i t  d h e  V e n u s i t
pr i ten,  mbi  të  g j i tha nëse jeni  beqarë,
perspekt iva interesante r is ish në sek-
to r in  e  dashur isë .  Do  të  r re thohen i
nga njerëz me të ci lët  ndihen mirë dhe
do të  mënjanoni  a ta  që duan t ’u  dety-
rojnë zgjedhjet edhe mendimet e  tyre.

DEMI

Do t’ju duhet të përballeni me ndonjë të papri-
tur, dhe nuk do të keni atë elasticitet që do të
ishte i nevojshëm për t’u përballur me risi dhe
për të riorganizuar programin. Kjo mënyrë e
vazhdueshme për të pyetur të tjerët ndoshta
fsheh paaftësinë për të pranuar atë çka është e
ndryshme nga ju.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të  ka lon i  d i sa  zënka  dhe  do  t ’ i a
d i l n i  t ë  t e j ka lon i  t ë  g j i t ha  pengesa t
që  j u  nda lo jnë  t ë  mer ren i  vesh  me
p a r t n e r i n  e  d a s h u r .  M o s  i  l i n i  p a s
do re  çësh t j e t  p r i va te  pë r  t ë  dëg jua r
dhe për  të  nd ihmuar  n jë  person që  ju
kë rkon  nd ihmë .

Me Neptun in  që  ju  mbron ,  mund të
mbështeteni tek miqësi dhe kontakte
konstrukt ive.  J in i  të  s igur t :  je ta jua j
është duke evoluar në drejt ime më in-
teresante. Me Marsin armiqësor, k ini
kujdes nga gabimet në vlerësimin e sjell-
jeve për të mos gabuar.

Ndonjë  zënkë më shumë dhe k l ima
dashurore do të ndikohet ndjeshëm. Do të
jetë më mirë t’i kontrolloni reagimet tuaja
të gjaknxehtësisë. Një mik, vetëm për të
mohuar mbështetjen e premtuar, do të
përpiqet t’ju fusë dyshime për zgjedhjen e
bërë.

Venusi, Marsi dhe Neptuni bashkëveprojnë
me Hënën në favorin tuaj. Do të njihni
persona, të cilët mund t’jua vërtetojnë
menjëherë vlerën dhe sinqeritetin. Po ka-
loni një periudhë ndryshimesh në çdo
fushë. Të papriturat do t’ju bëjnë përsëri
vizitë.

D o  t ë  k e n i  f ë r k i m e  m e  n j ë  f a m i l j a r
q ë  k ë m b ë n g u l  q ë  g j i t h ç k a  s h k o n
mi rë ,  ndë rsa  në  rea l i t e t  ka  t ens ione
t ë  f s h e h u r a .  K u s h  j e t o n  n ë  ç i f t  d u -
h e t  t ë  b ë j ë  k u j d e s  q ë  t ë  m o s  n d ë r -
l i k o j ë  a t ë  q ë  ë s h t ë  e  t h j e s h t ë  d h e  e
d re j t pë rd re j t ë .

M e  f a v o r i z i m i n  e  J u p i t e r i t ,  n ë s e
j e n i  n ë  k ë r k i m  t ë  n j ë  p u n e ,  d i j e n i
s e  f a t i  m u n d  t ’ j u  t r o k a s ë  n ë  d e r ë .
M o s  r r i n i  d u a r k r y q .  M e  V e n u s i n
m i k e  q ë  j u  v ë z h g o n ,  m u n d  t ë  h a p n i
n j ë  k a p i t u l l  t ë  r i  n ë  l i d h j e t  t u a j a
dashu ro re .

Me planetin e dashurisë që ju mbron, do të
kërkoni mundësi dialogu dhe bashkëpuni-
mi me personin e zemrës. Lidhja do të
rezultojë më e forcuar. Me Venusin që
vazhdon t’ju mbrojë, nuk duhet të sforco-
heni shumë për të qëndruar në formë.

Mi rëkup t im i  i  pe rsonave  që  ju  qën-
dro jnë  në  k rah  do  ta  ke të  të  vësh t i rë
të  ça jë  nervoz izmin  tua j .  Do  të  je të
e  v ë s h t i r ë  t ë  r u a s h  q e t ë s i n ë  n d a j
a t y re  që  vazhdo jnë  t ë  bë jnë  po  t ë
n j ë j t a  p r o p o z i m e  s h u m ë  e  s h u m ë
herë.

Plutoni jo shumë miqësor do t’ju kujtojë se
duhet të ndërtoni marrëdhënie të karakter-
izuara nga ekuilibri i duhur midis rastësisë
dhe vetëkontrollit. Vazhdoni të hani në
mënyrë të shëndetshme, duke zgjedhur me
saktësi ushqime të cilësisë së mirë.

Hëna rrit optimizmin dhe aftësinë komuni-
kuese. Vërtet do të jeni pak egocentrikë, por
edhe të shkëlqyer dhe interesant si kurrë më
parë! E dini fatin tuaj, por do të arrini edhe të
përfitoni nga rasti për të mësuar nga persona
vërtet të veçantë.

Dhimbja nga komunizmi
dhe të shkruarit si shërim

Opinioni i   Ditës

Nga Entela Sula
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... rrëfeu historinë e dhimbshme
të një abuzimi seksual që i kishte
ndodhur në moshën 12 vjeçare, fill
pas rënies së komunizmit. Nuk
kisha dëgjuar kurrë një histori
kaq therëse në vetën e parë. E ven-
dosur prej 22 vitesh në Amerikë,
kjo autore dhe përkthyese nuk
kishte shkruar asnjëherë në shqip,
edhe pse shqipen e ka gjuhë të parë.
Sa ironik mu duk përkimi. Kisha
ditë që lexoja mbi debatin që kish-
te trazuar Tiranën, ‘fenomenin
Vorpsi’.

Aq shumë ujëra kishte trazuar
shkrimtarja me intervistat e saj të
shpenguara, sa jehona e debatit
më ishte ulur këmbëkryq në
dhomë mijëra kilometra larg Ti-
ranës. Personalisht, në gjithë atë
gumëzhitje, ndryshe nga rryma,
dashuria e saj e vajzërisë për atë
që sot është kryeministri i vendit,
nuk ma grishi vëmendjen, dhe as
më shtoi kureshtjen. S’kishte as-
gjë atipike në deklaratën e saj. Për
ne ‘njerëzorët’ dashuria, në të
gjitha format, është ndjenja që njo-
him sa hapim sytë e që na shoqëron
deri sa i mbyllim. Gjetkë më kish-
te mbetur  mendja. Nuk arrija të
kuptoja se si njeriu mund të shpre-
hë dhimbjet e shpirtit në një gjuhë
që nuk është ajo e nënës.

Ky fakt më kishte bërë të men-
doja gjatë, por ende nuk i kam gje-
tur një përgjigje, qoftë edhe sa për
të bërë paqe me veten. Sa e pash-
pjegueshme aq edhe interesante më
dukej kjo gjë. Nga njëra anë unë,
që pas një dekade jashtë Shqipërisë
përpiqem çdo ditë të pasuroj fjalo-
rin e gjuhës së vendit ku jetoj, dhe
nga ana tjetër, jo një, por dy vajza
shkrimtare, të cilave gjuha e huaj
u është bërë pjesë e identitetit kri-
jues. Teksa i dëgjoja të flisnin për
këtë fenomen, njërën përtej oqean-
it dhe tjetrën aty në auditor, u befa-
sova që kishin një emërues të për-
bashkët. Të shkruarit në një gjuhë
të huaj i largonte ato nga e kalu-
ara e tyre e dhimbshme; muzikali-
teti i ri i një gjuhe tjetër u jepte
shpresë të reja. Secila kishte një
histori rrëqethëse, në fëmijëri a
rini, që vinte nga Shqipëria e vrazh-
dë komuniste dhe paskomuniste.
“Arratia” fizike duket se nuk i
kishte shëruar ato plotësisht nga
e kaluara e një sistemi që vazhdon-
te t’ua ngacmonte plagët teksa për-
dornin gjuhën e nënës.

Ani rrotullonte sytë duke “viz-
ituar” çdo cep të dhomës. Kërkon-
te përgjigjen e duhur, nëse kishte
një të tillë. I duhej një patjetër, pasi
bashkëbiseduesi i saj dukej të kish-
te një kureshtje të papërmbajt-
shme teksa e kishte pyetur: “Përse
një libër me kujtime dhe jo ‘fiction’
me nota autobiografike”. Gazmend
Kapllani, një tjetër shkrimtar sh-
qiptar, të cilit i është botuar në sh-
qip ‘Ditar i shkurtër kufijsh’, tek-

sa priste përgjigjen e Anit nxitoi
të shtonte se libri i tij, shpesh herë
ishte quajtur ‘me kujtime’ për sh-
kak të notave autobiografike të
përdorura në zhvillimin e fabulës.
Ndërhyrja e kolegut duket se i
kishte dhënë kohën e mjaftueshme
Anit për të gjetur përgjigjen e saj.
“Unë kam shkruar poezi që gjash-
të vjeçe dhe kjo është e vetmja gji-
ni në të cilën e njoh veten si kri-
juese” Poezitë e Anit janë frymë-
marrëse.

Ajo lexoi disa prej tyre nga vëlli-
mi poetik “Bread on Running Wa-
ters”, një vëllim i botuar në vitin
2013 me përmbledhje poezish të sh-
kruara gjatë një dekade. Arsyeja
që kjo përzierje kaq interesante sh-
krimtarësh kishin bërë bashkë lex-
ues, shqiptarë e të huaj, nën siglën
“Voices from the Edges of  Europe”
nuk ishin poezitë e Anit, por të një
tjetër poeteje të njohur shqiptare,
Luljeta Lleshanakut. Ani Gjika, si
përkthyese dhe Gazmend Kapllani
si shkrimtar, janë tashmë në li-
braritë amerikane me dy libra të
sapobotuar në Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës. “Ditar i sh-
kurtër kufijsh” i Gazmend Ka-
pllanit prej disa ditësh qëndron
krah emrave më të njohur botërorë
në stendat e librarive amerikane,
ndërsa prej 24 prillit iu bashkëngjit
edhe shqiptarja tjetër Luljeta Lle-
shanaku me vëllimin poetik “Neg-
ative Space”, përkthyer nga Ani
Gjika. Të dy autorët lexuan pjesë
në prozë e poezi nga publikimet e
tyre duke e sjellë më afër vetes lex-
uesin dhe duke e bërë më të

ngrohtë takimin në mjediset e Uni-
versitetit të Bostonit. “Shkrimtari
nuk ka jetë nëse nuk do të jeni ju”,-
tha Gazmend Kapllani duke iu
drejtuar auditorit.

Mes ngazëllimit që i dhanë du-
artrokitjet zbuloi një paragraf të
librit të ri me titull “ I keqi i vetes”
të cilin ka nisur ta shkruajë dy vjet
më parë, dhe që do të jetë i pari i
shkruar në gjuhën shqipe. Qetë
nisi të lexonte: “Kur pa nënën e tij
në arkivol Karli ndjeu sikur kor-
doni ombilikal që lidhte ekzistencës
e tij me qendrën e botës, me qen-
drën e jetës, ishte këputur, si një
anije që furtuna e egër i pret litarët
duke e vërvitur në mëshirë të
detit të tërbuar. Kohët e fundit, ai
kishte pyetur shpesh veten se mos
vallë ishte endur si emigrant nga
një vend në     tjetrin me shpresën e
pavetëdijshme se do gjente përsëri
atë qendër të botës, atë qendër të
vetes, të zhvendosur dhunshëm.
Nuk ishte në gjendje të thoshte
nëse e kishte gjetur apo jo. Sa për
të     vëllain, Frederikun, ai i kishte
qëndruar gjithmonë besnik filozo-
fisë së të atit, akoma edhe kur ma-
nia e ikjes i goditi shqiptarët si his-
teri kolektive: “edhe atdheu më i
keq është më i mirë se dheu i huaj!”.
Karli kishte jetuar nën qiej të
ndryshëm, kishte folur e shkruar
në     gjuhë të ndryshme, kishte
dashuruar gra të     kombësive të
ndryshme.

Frederiku jetonte në të njëjtën
qytezë     ku kishte lindur, në të njëj-
tin pallat, në     të njëjtin kat, në të
njëjtën shtëpi, duke realizuar kësh-

tu atë ideal atëror të     vazhdimit
të brezave pa asnjë plasaritje mes
tyre - që sipas të atit ishte e vetmja
gjë që i falte njeriut identitetin e
fortë     dhe lumturinë”. Sipas au-
torit librin e ri ka nisur ta shkru-
ajë vetëm pak kohë pas mbërritjes
në Shtetet e Bashkuara. Gjuha në
të cilën do të shkruhej ky libër ish-
te dilema e parë me të cilën u për-
ball autori. “Unë i kam shkruar
librat e mi në     gjuhën greke për të
qenë sa më afër lexuesit të vendit
ku jetoja, por natyrshëm më erdhi
që librin e radhës ta shkruaja në
gjuhën time të parë”.

Historia zhvillohej në Shqipëri,
ku një baba me bindje të thella ko-
muniste kishte quajtur dy djemtë e
tij Karl dhe Frederik, në nder të dy
figurave të komunizmit botëror,
Marksit dhe Engelsit. Këta dy emra
shkaktuan të qeshura në sallë, ash-
tu sikurse shkaktonin herë pas
here te lexuesit amerikanë rrëfimet
e shkrimtarit Kapllani nga kampi i
internimit në Savër të Lushnjës.
Absurditeti komunist 45-vjeçar, aq
i vërtetë dhe i dhimbshëm për një
popull, dukej jo real, madje-madje
grotesk, si personazhet e një libri
për ata jo shqiptarë që sot kishin
zgjedhur të lexonin Kapllanin,
Gjikën apo Lleshanakun. Për ta ajo
ishte thjesht një arrati imagjinate
në një vend të izoluar me një his-
tori tragji-komike. Ndërsa përballë
tyre ishin ata, viktimat e prekshme
të një regjimi barbar, që dëshmonin
më zë dhe dokumentonin me libra
vuajtjet e një jete qe fatet ua diktoi
sistemi.
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DOKUMENTET

Pronarëve që u është
zënë tona nga ndër
timet pa leje, dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3'500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të

vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
së miratuar në VKM për sub-
jektet përfituese"-thuhet në
njoftimin e Agjencisë së Tra-
jtimit të Pronave, të cilit i
bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku
është përcaktuar edhe shu-
ma për secilin, por për të

marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e
thjeshtë. Bazuar në VKM
nr.383 datë 19.05.2010 "Për
përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male", i ndryshuar, subjektet
përfitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën

takuese në pronën që ko-
mpensohet. Nëse kërkesa
paraqitet nga një pjesë e
bashkëpronarëve, ajo sho-
qërohet nga prokura e
posaçme e nënshkruar prej
tyre, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të
tërhequr vlerën financiare,
në emër të tyre. Në rastin e
kërkesave individuale të se-
cilit bashkëpronar apo të një
pjese të tyre, për çdo aplikim
të kryer, paguhet tarifë shër-
bimi, pavarësisht se i përket
të njëjtës pasuri të paluajt-
shme.

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017

Pronat që nuk kanë marrë
kompensimin, aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)Emri Atësia Mbiemri

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)

Emri Atësia Mbiemri

1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila plotësohet
në ATP;

2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil.

3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha subjektet që
përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e
drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre;

4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë për hapjen e
llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues,
ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare ku do të
transferohet vlera financiare e përfituar;

5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit;
6. Dokument identifikimi.

(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)

PRENA GJERGJ DEDA

NDUE GJERGJ DEDA

ZEF GJERGJ DEDA

LEK GJERGJ DEDA

PASHKE GJERGJ DEDA

AGE GJERGJ DEDA

LULE GJERGJ DEDA

LUIGJ  KOLE PREKA

MARASH  FRAN PREKA

VIDË VATË PREKA

ELMIRË VATË PERA (PREKA)

ALKETË  VATË PREKA

ARTË  VATË PREKA

PASKAULINO  VATË PREKA

GJON  LEKE PREKA

PJETER KOLE PREKA

GJERGJ KOLE PREKA

GJEKË  KOLE  PREKA

GJYSTE  GJON PREKA

RROK  FRAN PREKA

PALE FRAN PREKA

PASHKO  FRAN PREKA

NIKOLLË  FRAN PREKA

MRI  FRAN PREKA

DIELLE  FRAN DAKAJ (PREKA)

LUÇE FRAN PREKA

LEZE  FRAN BELJA (PREKA)

TONG  FRAN NDREJAJ (PREKA)

PREKE  FRAN  PREKA

AGRON SHEUQET QEREQI 8592 6/302 52.30 12,223                639,262.90 

ELSA SULI

EMIRA VOGLI

SPIRO SULI

KRISTAQ SULI

DEDA

236/7

NIKOLL MARK

LUC PRELA 1087

1986

1986

3072

360/248

337

303                121,806.00 

               129,821.70 

41.52                  13,992.24 

128.45 43,287.65                 359/375

359/306

67.30

402.00

1,929

337

EMIRA SUKU

HERKUL PETRO

FLORIKA SULI

MARIN SULI

IRID SULI

VIKTOR FILIP ASHIKU 8518 59/146 491.00 19,336 9,493,976.00            

MUSTAF HYSEN CENAJ

GANI HYSEN CENAJ

ISAK HYSEN CENAJ

AVDYL HYSEN CENAJ

ABDULLA XHAMETA 3321 425/57 296.10 2,560            758,016.00 

SEMIHA RAMAZAN XHEMALI

KUDRETE RAMAZAN BRARI

NAILE RAMAZAN BRARI

ELIMA SEJKULLA BRARI

JOHAN YLLI BRARI

ALBINA YLLI BRARI

MYZEJEN SEFER ALLMUÇA

ENVER SEFER ALLMUÇA

MEHMET SEFER ALLMUÇA

BASHKIM SEFER ALLMUÇA

MYZEJEN SEFER ALLMUCA

ENVER SEFER ALLMUCA

MEHMET SEFER ALLMUCA

BASHKIM SEFER ALLMUCA

SILVANA RANKAJ 8120 7/915 144.00 29,106 4,191,264.00       

Abdurrahman . Harasani

Albana . Kamberi

Besnik . Harasani

Brunilda . Mekshi

Bujar . Harasani

Edmond . Harasani

Enkeleda . Çeka

Gezim . Harasani
8120

3976

3976

3976

8603

2315 2.03

10,903132.59

10/488

524.00

852.00

4160

258/81

258/81 250,996.00          

           408,108.00 

123,390.40          

12108096029106

479

479

479

5,280

257.60

10,718.40                 

1,445,628.77            

42/10

8/193

28/129

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

AAAAArgëtimrgëtimrgëtimrgëtimrgëtim
filozofikfilozofikfilozofikfilozofikfilozofik

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Gustav kompozitor.
6. Në krye të kryesisë.
7. Lexohet në pentagram.
11. Sastre aktore.
12. Gjysmë akordi.
15. Dhjetë angleze.
16. Satira pë zë.
18. Eshtë situata e tensionuar.
21. Pak teatrale.
22. Bëhet me mea culpa.
24. Fundi i një samurai.
25. Mbeten në fund.
26. Lind në kokë.
28. Në radhë të parë.
29. Inicialet e Camus
30. Një verë në Paris.
31. Partizani i vogël... në një film tonin.
33. Litra pa kufij.
35. Eshtë fatë.

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

Faik Konica:
- Ka qenie tek të cilat ndjenja e humorit nuk e ka forcën e

duhur
(Albania 2, 1897).

-. Bijtë e shqipes nuk merren vesh me bijtë e gjarprit
(Albania 2, 1897).

Jorge Luis Borges:
- Çdo jetë është bërë nga një moment i

vetëm, momenti në të cilin njeriu gjen
njëherë e përgjithmonë se kush është.

- Unë kam përfytyruar gjithmonë se Parajsa
do të jetë njëfarë biblioteke.

-- Njerëzit mërziten nga fëmijëria,
nxitojnë të rriten, më pas
shpresojnë të kthehen të vegjël
(fëmijë) përsëri.

- I thashë Zotit, “Më ruaj nga
armiqtë” dhe fillova të humbas
miqtë...

- Vdekja e pyet Jetën: Pse ty të
duan kaq shumë dhe me
çmenduri, ndërsa mua më
urrejnë? Jeta: Sepse une jam një
gënjeshtër e bukur, ndërsa ti je
një realitet i hidhur.

VERTIKAL
1. Të çara ato të Shollohov.
5. Fillojë luftën.
6. Liszt kompozitor.
8. Marsi në Areopag.
9. Kështu fillon filmi.
11. Gjysmë linear.
12. Një freskues në tavan.
18. Eshtë gazeta Panorama.
20. Mund të jenë kamikaze.
21. Masat pa kufij
23. Venier e spektaklit italian.
25. Sophia e kinemasë.
26. Safin tenist.
29. Eshtë makut, i pangopur.
31. Eshtë faqe ene.
32. Një kafshë qe hap... galeri.
33. Një fytyrë e keqe.
35. Preken nga sindroma Basedow.
37. Italia në Internet.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

36. Një pjesë e kinematografisë.
37. Një pjesë e akademisë.
39. Kufijtë e tretjes.
40. Mbyll të çarën.
41. Erik çiklist.
43. Një pjesë e medaljes.
44. Njësi matëse e shpërthimit atomik.
46. Pak torturuese.
48. Ka privilegjin e jetës
51. Mbyllin një spital.
52. Mbyllet me dorezë.
53. Ishin kalorësit si Rolandi
54. Ndal në... kryqëzim.

VERTIKAL
1. Janë enigmatikë.
2. Mund të jenë parabolike.
3. Ishte xhelozja e Olimpit.
4. Kufijtë e lëvizjes.
5. Fillojnë radhitjen.

6. Janë kushte.
8. Totem pa ekstreme.
9. Mbyllin kanate.
10. Shoqëronte Edipin e verbër.
13. Eshtë gjeli.
14. Moore aktore.
17. Janë forcat e Reneas.
19. Janë përmasa.
20. Fund dhjetori.
23. Mbyllin dritaren.
26. Fillojnë matjet.
27. Duhen ruajtur.
32. I bën një serenatë Rosina-s.
34. Gjysmë rabini
38. Mustafa.. Ataturk.
40. Të parat në Amsterdam.
42. Ai i muzave është Helikona.
45. Një pjesë e gadishullit
47. Muzika e Eminem.
49. Fillojnë operacionin.
50. Kapen të parat.
52. Kufijtë e drejtëzës.

38. Fillojnë vonë.
39. Krijoi James Bond.
40. Ishulli i Odiseut.
42. Van der portier.
43. Një karamele aromatike.
44. Mund të shkojnë... nga frika.

VERTIKAL
1. Bëhet duke vënë në lojë.
2. Pak origjinale.
3. Thahet me bonifikim
4. Në fund djathtas.
5. Ishte Gjermania e Honecker-it.
7. Hidhet një për shesh.
9. Kokëkuqja në pit stop.
10. I famshëm ai i Sizifit.
12. Eshtë në pikën më veriore e Sh-
qipqërisë.
13. Një diktator shtypës

14. Lëvizja Socialiste Spanjole.
15. I kanë çift radhët.
16. Janë llahtare.
17. Poeti kur nuk pi.
19. Fillojnë periudhën.
22. Omar që qe aktor.
24. Si sezonale.
25. Janë banorët në Riga.
26. Carey këngëtare.
27. Nuk i tregohen babait.
28. Bëjnë arte me re.
29. Kush ka... e ka humbur toruan.
30. Një stacion orbital.
31. Fillojnë profesionin.
33. Gibernau i MotoGp.
34. I kanë të ndryshme tutat
36. Gjysmë ditari.
38. Varet me re.
41. Kufijtë e kujtesës.
42. Sapo fillonjë.
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T E I V G O R D I A N E

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

P A B M E L E R G O

R K U P A E M I R A T E

O H A R A D A R O M A T

Ç I K L I S T E T

S T A D I U M E T A P E L

D I K A S T E R E R U E

K E N T N G O P J E V

K A T I A S I E E S E

A R N I O L A I R

M A S S I M O Z A N O R E

A M A N A N N A N N

T T E R R E N I E I N E

M I K E K M S E

E K A R O M A K E T

K M I L I T A N T E T

M A T E M A T I K A

P A S A N I K T S

E K U A N E T A R E T

R E T E E I R A N I

I T R B L A K E L

M I A R E D E K I

E M E T A L E I S

T E K E M K U M T

M O R A V I A M A E

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19

20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39 40 41 42

43 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 50 51 52

53 54

12 6 10 2 15 10 4 15 1 11

1 9 3 7 8 2 7 16 11 1

4 1 10 5 3 9 3 8 2 12 3 8

2 9 16 6 4 2 8 6 9 2

18 12 1 15 2 8 1 11 2 7 8 3

6 11 1 15 9 1 8 1 1 8

4 3 1 3 8 11 16 8 2

2 7 9 3 2 4 3 8 2 16

15 2 7 7 7 S 6 O 10D 1 A 16 6

7 3 12 9 3 8 11 17 6 11

1 11 3 12 11 6 4 10 9 1 9 6

8 3 8 1 18 10 3 9 1 3 17



REKLAME E mërkurë 25 Prill 201824 -


	1
	2-6
	7
	8-12
	faqe 13
	faqe 14-17
	18-21
	22
	23
	24

