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VEMENDJA E SHBA

Punësim veror në SHBA, 
kriteret që duhet të 
plotësojnë studentët,
çfarë duhet të dini

REPORTAZH/ Histori lufte, rrëfyer nga ushtarë italianë

Në Dragot janë hapur 200 varre, nga 600 që Në Dragot janë hapur 200 varre, nga 600 që 
mendohet të jenë. Çfarë doli nga analizat e ADN...mendohet të jenë. Çfarë doli nga analizat e ADN...

Hapja e varrezave të
ushtarëve grekë, 

ekspertët dypalësh do
riverifikojnë Kosinën

Jemi kafshë të vetmuara. Është i ftohti i maleve, mjerimi i 
luftës, që na katandisi në vetmi... Nga sa di unë, lufta që po 
bëjmë thuajse nuk ka dhënë asnjë këngë të re. Mos është 
një luftë shumë e ashpër, tepër shterpë, që nuk ...

Në faqen 7

HAPJA E NEGOCIATAVE

Rama: U pyeta për 
“Tahirin”, por kjo i 

përket drejtësisë. Ja
kush është Krichbaum
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PERPLASJA PER LOBIMIN

“Mother Jones”, Rama: 
Sajesë, kemi deklaruar 
në KQZ dhe në bankë. 

Friedman: U bazuam në fakte

GRABITJA/ FLET NGA SPITALI GRUAJA E AGIMIT, MERITA BUCI: SI NDODHI NGJARJA...

Udhërrëfyes i 
diplomacisë shqiptare

Njëra nga cilësitë e një intelektuali 
të mirëfi lltë është edhe gatish-

mëria që të fl asë në kohën e duhur. 
Jo rrallë gjejmë analiza që na vijnë 
aposteriori... Vijon në faqen 19

Opinioni
 Ditës Nga HYSEN MATOSHIiNga MICHAEL KNIGGE

Vizita e presidentit francez, Em-
manuel Macron tek Donald 

Trump ishte e suksesshme. Në fjali-
min e tij të fuqishëm para Kongresit 
Amerikan .. Vijon në faqen 18

Emmanuel Macron, 
kundërhelmi për Trump

Dje
 “Deutsche Welle”në

 

Privatit i jepen 
troje për shfrytëzim, 
bashkia: S’e prekim 
Teatrin Kombëtar

ARTISTET KUNDER
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“Procter & Gamble” kërkon
studentët e “Luarasit”, 
intershipe të paguara. 

Avramov: Është më i miri
Në faqen 15

“SHANS I ARTE” 

Nga DRAGOTI, REZARTA DELISULA

Nga ORNELA MANJANI

Në faqet 2-4

Ministri i Financave firmos udhëzimin, kriteret e vlerësimit 

Privatizimi i pronave publike, ja procedurat e reja

Në faqen 8

Arben Ahmetaj: Hapat që duhen bërë nga qytetarët për të përfituar
Udhëzimi rregullon rastet 
kur kontratat e shitjes së 
objekteve ndërtimore janë 
shpallur të pavlefshme nga 
gjykata, duke i kthyer palët 
në gjendjen e mëparshme. 
Në këtë rast institucionet 
përgjegjëse për shitjen e 
pronës publike ...

Shitja e pronave pub-
like, ose dhënia me 

qira e tyre do t’u nënsh-
trohet procedurave të reja, 
të cilat janë përcaktuar 
në një udhëzim që mban 
firmën e ministrit të Fi-
nancave, Arben Ahmetaj. 

Të afërmit e familjes: “52-vjeçari shkonte shpesh në Greqi, grabitësit 
mendonin se kishte para”. Presidenti dhe kreu i PD ngushëllojnë familjen
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VRASJA NE KAMEZ
NGJARJA

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Ora shënon 13:30. Rru
ga "OSBE" në Kamëz
është e mbushur me

burra që rrinin para mar-
ketit ku mbrëmjen e së
mërkurës mbeti i vrarë me
plumb në kraharor, Agim
Buci, ndërsa u plagos bash-
këshortja, Merita Buci. Gra
të veshura me të zeza ecin
ngadalë drejt banesës së 52-
vjeçarit me origjinë nga
Mati, i cili humbi jetën në sy
të djalit të tij 6-vjeçar gjatë
përleshjes me grabitësit.
"Era e vdekjes" ndihet në të
gjithë lagjen. Gratë qajnë
nën zë, ndërsa thonë: "Ësh-
të e tmerrshme kjo që ndo-
dhi. Mjerë ai që iku. Punoi
gjithë jetën për të mbajtur
familjen dhe ia morën jetën
për 100 mijë lekë të vjetra".
Ndërsa, përpara dyqanit që
deri një ditë më parë sigu-
ronte të ardhurat për famil-
jen Buci është vendosur një
shirit "skenë krimi".

Në hyrje të shtëpisë
njëkatëshe të viktimës, një
grua pret e pikëlluar të
gjithë ata që vijnë të vajtojnë
të afërmin e tyre, përpara se
trupi i pajetë të përcillet për
në banesën e fundit. "Si të
vjen e keqja sot o Zot, nga
nuk e pret!", thotë e pikëllu-
ar, mbesa e gruas së vik-
timës, sapo hymë në pragun
e shtëpisë. Në mes të obor-
rit është vendosur arkivoli
me trupin e pajetë, të babait
që la pas 4 fëmijë, tri vajza
dhe djalin e mitur. Kuja ngri-
het deri në qiell. Rrënqeth
të madh e të vogël. Ashtu
siç e kërkon tradita sh-
qiptare, një grua në dukje
më e fortë na shërben kaf-
enë. "Njërën nga vajzat,
Agimi e ka të martuar në
Itali. Djali i vogël ishte aty i
shkreti. Ai pa grabitësit
kur hynë në dyqan dhe qël-
luan me armë ndaj

Nënë e bir nuk e dinë për vdekjen e kryefamiljarit. Banorët: Shteti të kapë kriminelët

Merita Buci: Grabitësit na sulmuan teksa po
mbyllnim dyqanin, bërtisnin: Lekët, lekët!
Burri u përlesh me njërin nga maskat për ta larguar

nga djali. Të afërmit: Agimin e vranë për 10 mijë lekë
Ina Allkanjari

prindërve të tij. Akoma nuk
i kemi treguar se i ati nuk
jeton më. Si t'ia themi një gjë
të tillë?! Ai është vetëm 6
vjeç", shprehet e afërmja e
familjes Buca, ndërsa nuk
e përmbajti më veten, por
shpërtheu në lot. "Nuk
mundem më të flas. Nuk
kam çfarë të them. Mbase
autorët e njihnin dhe men-
donin se ai kishte para, pasi
ka qenë emigrant në Greqi.
Policia duhet t'i gjejë dhe t'i
kapë ata kriminelët që
vranë një njeri të pafa-

jshëm, një njeri që s'i bënte
kujt keq, por shikonte hal-
lin dhe punët e tij", thotë
ajo.
BANORËTBANORËTBANORËTBANORËTBANORËT

Vrasja e Agim Bucit ka
tronditur tejet jo vetëm
pjesëtarët e familjes Buci
dhe të afërmit, por edhe
banorë të zonës ku ndodhi
ngjarja e rëndë. Ata shpre-
hen se ndihen të terrori-
zuar dhe të pasigurt për
jetën. "Si mund të vidhnin
këtu nuk e marr vesh. Mak-
simumi 100 mijë lekë (të vje-

tra) xhiro mund të kishin.
E vranë të shkretin për 100
mijë lekë", pohon një nga
fqinjët e viktimës. Ndërsa
tregon se nga marketi,
familja Buci mezi mund të
siguronte të ardhura për të
kaluar muajin. Ndërkohë,
një banor i lagjes thotë se
pranë marketit ku ndodhi
vrasja ndodhen edhe dy
markete të tjera më të
mëdha. "Nuk e di pse duhej
të vidhnin Agimin. Ata janë
një familje e qetë, nuk kanë
pasur kurrë konflikt me
askënd. Marketin e ka ndër-
tuar me djersë para 5-6
vitesh. Ai shkonte shpesh
në Greqi. Shumë nga ban-
orët e lagjes blinin me listë
në marketin e Agimit. Nuk

është se kishte aq shumë
xhiro sa për ta grabitur.
Nuk di ç'të them, jemi
shumë të tronditur!", u
shprehën disa të tjerë. "Ju e
patë edhe vetë, dyqani ndod-
het në rrugicë. Flitet se au-
torët janë larguar men-
jëherë pasi kanë qëlluar me
armë. Kam përshtypjen se e
kanë njohur shumë mirë
lagjen. Kjo zonë ka disa
rrugica, por ata zgjodhën
rrugën kryesore", thotë një
banor i lagjes. Ky i fundit
pohoi se djali i mitur i 52-
vjeçarit të vrarë menjëherë
pas ngjarjes është dërguar
te disa të afërm dhe po traj-
tohet me psikolog.
DËSHMIA E GRUASDËSHMIA E GRUASDËSHMIA E GRUASDËSHMIA E GRUASDËSHMIA E GRUAS
SË VIKTIMËSSË VIKTIMËSSË VIKTIMËSSË VIKTIMËSSË VIKTIMËS

Largohemi nga banesa e
familjes Buci dhe ndalim
hapin në spitalin e Traumës.
Bashkëshortja e 52-vjeçarit
të vrarë, Merita Buci ndod-
het e shtruar në repartin e
Ortopedisë. Merita ende
nuk di asgjë për fatin e burr-
it të saj. Familjarët kanë

vendosur të heshtin për-
para 44-vjeçares për
largimin nga jeta të babait
të katër fëmijëve, pasi janë
të shqetësuar për gjendjen
e saj shëndetësore. Në një
rrëfim të shkurtër ajo tre-
gon për "GSH" se gjithçka
ndodhi shumë shpejt në
momentin që po bëheshin
mbylljet e fundit në dyqan.
"Dy persona të maskuar
dhe të armatosur hynë në
dyqan dhe filluan të bërtis-
nin lekët, nxirrni lekët",
thotë Merita. Më tej 44-
vjeçarja shprehet se në ato
momente bashkëshorti i saj
u përlesh me një prej per-
sonave të armatosur për ta
larguar nga djali. Ajo thotë
se autorët e qëlluan bash-
këshortin në sy të djalit 6-
vjeçar. Sakaq, drejtori i spi-
talit të Traumës shprehet se
Merita Buçi e ka kaluar
rrezikun për jetën, por du-
het të qëndrojë në spital de-
risa gjendja e saj të stabili-
zohet dhe pas një jave do t'i
nënshtrohet një operacioni.

KËRKESA
"Mbase autorët e
njihnin dhe
mendonin se ai
kishte para, pasi
ka qenë emigrant
në Greqi. Policia
duhet t'i gjejë dhe
t'i kapë ata
kriminelët që vranë
një njeri të
pafajshëm, një
njeri që s'i bënte
kujt keq, por
shikonte hallin dhe
punët e tij", thotë
një e afërme e
viktimës.

BASHKËSHORTJA
"Dy persona të
maskuar dhe të
armatosur hynë në
dyqan dhe filluan të
bërtisnin lekët, nxirrni
lekët", thotë Merita.
Më tej, 44-vjeçarja
shprehet se në ato
momente
bashkëshorti i saj u
përlesh me një prej
personave të
armatosur për ta
larguar nga djali. Ajo
thotë se autorët e
qëlluan bashkëshortin
në sy të djalit 6-vjeçar.

E AFËRMJA

Në mes të oborrit
është vendosur arkivoli
me trupin e pajetë të
babait që la pas 4
fëmijë, tri vajza dhe
djalin e mitur. Kuja
ngrihet deri në qiell.
Rrënqeth të madh e të
vogël. "Njërën nga
vajzat, Agimi e ka të
martuar në Itali. Djali i
vogël ishte aty i
shkreti. Ai pa grabitësit
kur hynë në dyqan dhe
qëlluan me armë ndaj
prindërve të tij. Akoma
nuk i kemi treguar se i
ati nuk jeton më. Si t'ia
themi një gjë të tillë?!
Ai është vetëm 6 vjeç",
shprehet e afërmja e
familjes Buca, ndërsa
nuk e përmbajti më
veten, por shpërtheu
në lot.
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Banesa e familjes Buci

Viktima Agim Buci

E plagosura Merita Buci
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Zbardhet dinamika e ngjarjes. Kamerat e sigurisë së marketit filmuan agresorët

Si u ekzekutua me plumb
në gjoks pronari i marketit

Policia: Dy autorët e krimit, me kapele dhe me veshje sportive

Ina Allkanjari

e ka parë edhe fëmija 6-
vjeçar i çiftit, i cili ndodhej
në market. Marketi ishte në
oborrin e shtëpisë së çiftit
ku jetonte me 3 fëmijët. Ata
ishin larguar prej 17 vitesh
nga Mati dhe kishin ndërtu-
ar shtëpinë në Kamëz.
Sakaq, policia ka sekuestru-
ar pamjet filmike të kamer-
ave të vendosura brenda bi-
znesit dhe po i analizon për

të pasur një imazh të qartë
të autorëve të krimit. Ek-
spertët e kriminalistikës
kanë gjetur gjurmë gish-
tash në vendin e ngjarjes, që
dyshohet se janë të au-
torëve. Kjo mund të çojë në
identifikimin e shpejtë të
grabitësve.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Më datë 25.04.2017 rreth
orës 21:07, policia e Tiranës

është njoftuar se në rrugën
"OSBE" ka plagosje me
armë zjarri. Menjëherë në
vendngjarje kanë mbërritur
shërbimet e policisë dhe am-
bulanca ,ku nga verifikimet
paraprake ka rezultuar se
janë plagosur me armë zjar-
ri në një dyqan shtetasit
Agim Buci dhe Merita Buci,
(burrë dhe grua) nga perso-
na ende të paidentifikuar.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Pas ngjarjes së rëndë të
ndodhur mbrëmjen e
së mërkurës në Kamëz,

ku një tentativë grabitjeje
ka përfunduar në vrasje,
zbardhen të tjera detaje. Ka-
mera e sigurisë në ambien-
tet e dyqanit dhe provat e
mbledhura kanë zbardhur
dinamikën e ngjarjes. Gra-
bitja e minimarketit me pa-
sojë vdekjen e pronarit Agim
Buci dhe plagosjen e bash-
këshortes së tij Merita ndo-
dhi rreth orës 21:07 të së
mërkurës. Kur Merita Buci
po bëhej gati të mbyllte dyqa-
nin ushqimor, dy persona të
armatosur të maskuar, me
kapele dhe me veshje sport-
ive hynë për ta grabitur. Në
ato momente në dyqan ndod-
hej 44-vjeçarja së bashku me
djalin e mitur 6-vjeçar. Për të
frikësuar autorët, ajo ka
nxjerrë një thikë dhe ka thër-
ritur bashkëshortin. Në
këtë moment, në dyqan hyri
në dyqan Agimi, i cili u për-
lesh me një nga agresorët. Ky
i fundit nuk ka hezituar dhe
i ka drejtuar pistoletën në
gjoks, duke e qëlluar nga
afër. Bashkëshortja Merita
ka tentuar t'i vijë në ndihmë
Agimit, por ata kanë qëllu-
ar edhe mbi të, duke e plago-
sur dhe janë larguar në këm-
bë nga vendngjarja. Gruaja
është plagosur në këmbën e
djathtë me një plumb. Pasi
kanë qëlluar dy herë në
drejtim të çiftit, autorët kanë
marrë paratë dhe kanë dalë
në rrugë, duke ecur për disa
metra në këmbë. Më pas

kanë hipur në një automjet
tip "BMW" dhe janë larguar
me shpejtësi. Uniformat blu
ranë në gjurmët e autorëve
të vrasjes gjatë tentativës së
grabitjes së minimarketit
në Kamëz, por në periferi
ata kanë humbur gjurmët.
Ndërkohë, po bëhet sërish
këqyrja e vendit të ngjarjes
me dritë natyrale për të gje-
tur gëzhojën tjetër. Skenën

Shtetasit e plagosur janë
dërguar për ndihmë mjekë-
sore në spital, ku 52-vjeçari
ndërroi jetë, ndërsa bash-
këshortja ndodhet në gjend-
je të rëndë shëndetësore.
Menjëherë u ngritën pika
kontrolli në çdo rrugë dhe
hyrje-dalje të Kamzës e në
pika të tjera. Grupi hetimor
po punon për identifikimin
dhe kapjen e autorëve.

3 persona shoqërohen në komisariat, merren në pyetje rreth ngjarjes

Tragjedia në Kamëz, policia: 500 mijë lekë
shpërblim për këdo që jep informacion

Policia e Tiranës ka
vënë në dispozicion

një shumë prej 500 mijë
lekësh për këdo që ka in-
formacion të vlefshëm
për autorët e grabitjes me
armë të ndodhur këtë të
mërkurë në Kamëz. Deri
në këto momente, policia
thotë se janë shoqëruar
13 persona për t'u marrë
në pyetje për ngjarjen ku
mbeti i vrarë Agim Buci,
pronar i një dyqani në
rrugën "OSBE", si dhe u
plagos bashkëshortja e
tij, Merita Buci. "Një grup
i posaçëm hetimor nga
Drejtoria e Policisë Ti-
ranë, nën drejtimin e spe-
cialistëve të Departa-
mentit të Policisë Krimi-
nale po punojnë për
zbardhjen e ngjarjes së
ndodhur këtë të mërkurë
në Kamëz. Deri më tani
janë shoqëruar 13 perso-
na për t'u marrë në pyetje
në lidhje me ngjarjen.
Policia e Tiranës vë në
dispozicion 500.000 lekë
për cilindo që jep infor-

macion të vlefshëm", thuhet
në një njoftim. Policia thotë
më tej se vijon puna për fik-
simin e çdo prove materiale

të vlefshme për zbardhjen e
ngjarjes. Për çdo informa-
cion që do shërbejë për iden-
tifikimin e autorëve të kësaj

ngjarje, policia ju fton të
telefononi në numrin 069
41 10 299, duke garantuar
anonimatin.

NJOFTIMI
"Një grup i posaçëm
hetimor nga Drejtoria e
Policisë Tiranë, nën
drejtimin e specialistëve
të Departamentit të
Policisë Kriminale po
punojnë për zbardhjen e
ngjarjes së ndodhur këtë
të mërkurë në Kamëz.
Deri më tani janë
shoqëruar 13 persona
për t'u marrë në pyetje
në lidhje me ngjarjen.
Policia e Tiranës vë në
dispozicion 500.000 lekë
për cilindo që jep
informacion të
vlefshëm", thuhet në një
njoftim.

PLAGOSJA
Bashkëshortja Merita
ka tentuar t'i vijë në
ndihmë Agimit, por
ata kanë qëlluar edhe
mbi të, duke e
plagosur dhe janë
larguar në këmbë
nga vendngjarja.
Gruaja është
plagosur në këmbën
e djathtë me një
plumb. Pasi kanë
qëlluar dy herë në
drejtim të çiftit,
autorët kanë marrë
paratë dhe kanë dalë
në rrugë, duke ecur
për disa metra në
këmbë. Më pas kanë
hipur në një automjet
tip "BMW" dhe janë
larguar me shpejtësi.Vendi ku ndodhi ngjarja

Marketi i familjes Buci
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KRIMINALITETI
AKUZAT

Presidenti dhe kreu i PD ngushëllojnë familjen Buci: Më shumë garanci për qytetarët

Vrasja në Kamëz, apeli i Metës:
Autorët të kapen urgjentisht

Basha: Qeveria, në shërbim të kriminelëve
SALI BERISHA
"Duke i shprehur
ngushëllimet familjes Buci
për humbjen tragjike,
dënoj me ashpërsinë më
të madhe qeverinë e
drogës dhe krimit në tërësi
dhe Fatzi Xhafajn në
veçanti, për lidhjet e tyre
me krimin dhe për
dështimin e plotë të
narkopolicisë së shtetit në
garantimin e rendit dhe
sigurisë së jetës së qyte-
tarëve", tha z.Berisha.

HETIMI
Mësohet se Drejtoria e Sigurisë së

Informacionit të Klasifikuar ka pajisur me
certifikatë deputetët e mazhorancës dhe të

opozitës, duke iu mundësuar njohjen me
dokumente sekrete mbi fenomenin e kultivimit

dhe trafikimit të lëndëve narkotike.

Dokumenti
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Vrasja, deputeti i PS reagon pas vizitës së Bashës

Ndreu: Vajtorët e politikës
rrumpallë s'i hyjnë as dreqit në punë

Anëtarët e komisionit "Tahiri"
pajisen me certifikatë sigurie

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta dhe kreu i
PD-së, Lulzim Basha u

shprehën dje ngushëllimet
familjes së qytetarit Agim
Buci nga Kamza, i cili humbi
jetën tragjikisht mbrëmjen e
së mërkurës në përplasje me
bandat e krimit, të cilët kish-
in shkuar për ta grabitur.
Nëpërmjet këshilltarit të tij
për pushtetin vendor, Ylli
Asllani, Meta teksa dënon
me forcë ngjarjen, kërkon ar-
restimin e menjëhershëm të
autorëve të krimit dhe nxjer-
rjen e tyre para drejtësisë.
"Presidenti Meta i uron
shërim të shpejtë Merita Bu-
cit, bashkëshortes së të nd-
jerit, e cila mbeti e plagosur
në këtë ngjarje të rëndë. Pres-
identi Meta duke dënuar me
forcë këtë ngjarje, apelon
kapjen e menjëhershme të
autorëve të krimit, nxjerrjen
e tyre para drejtësisë dhe
dënimin me të gjithë fuqinë e
ligjit. Presidenti Meta apelon
se duhet bërë ende më shumë
për të garantuar sigurinë e
jetës, paqen sociale, pronën
e biznesin përballë një prob-
lemi madhor siç është krimi,
që vazhdon të sfidojë shtetin,
por edhe të marrë jetë të pafa-
jshme njerëzish, në mes të
qyteteve tona. Presidenti
Meta do të mbështesë dhe do
t'u gjendet pranë gjithmonë
katër fëmijëve dhe famil-
jarëve të Agim Bucit", tha
këshilltari i z.Meta. Edhe
kryetari i PD, Lulzim Basha,
vizitoi dje familjen e Agim
Bucit, pronarit 52-vjeçar të
marketit që mbeti i vrarë si
pasojë e tentativës së gra-
bitjes në dyqanin e tij në Ka-
mëz. Basha takoi familjarët
e viktimës, të cilëve u shpre-
hu ngushëllime për ngjarjen.
Para mediave Basha lëshoi
akuza në adresë të policisë
për nivelin e kriminalitetit
në vend. Lideri demokrat e
cilësoi këtë ngjarje si vazh-
dimësinë e lidhjes së politikës
me krimin dhe mungesën e
profesionalizimit të Policisë
së Shtetit për t'u përballur me
elementët kriminalë. "Pasig-
uria e familjeve shqiptare,
pasiguria e biznesit të vogël
ka marrë përmasa tron-
ditëse, ku në më pak se 4 javë
jo vetëm grabitjet janë bërë
lajmi i përditshëm, por për
fat të keq ato janë shoqëruar

me vrasje barbare, siç ishte
rasti i mbrëmshëm në Kamëz
apo ai në Fier para disa jav-
ësh. Kjo është dëshmi e dorë-
zimit dhe dështimit të shtetit
dhe rendit publik dhe një apel
i fortë për të lënë paradat,
fjalimet boshe dhe proceset
fasadë, sepse nuk ka polici në
shërbim të qytetarëve kur
kemi ministra në shërbim të
kriminelëve", tha kreu i PD-

së. Basha bëri të qartë gjith-
ashtu se përqasja e PD është
zero tolerancë për krimin,
por kjo sipas tij duhet të nisë
me pastrimin e politikës nga
krimi, duke nisur nga kryem-
inistri dhe ministri i
Brendshëm. "PD do të jetë në
krah të familjes Buci, të
familjarëve të tjerë që kanë
vuajtur grabitjet e përdit-
shme dhe kanë humbur të

dashurit e tyre. Përqasja jonë
do të jetë tolerancë zero ndaj
krimit, grushti i hekurt në
zemër të krimit, por kjo du-
het të nisë me pastrimin e
politikës nga krimi, me sh-
këputjen e lidhjeve krimina-
le duke nisur nga kryeminis-
tri, ministri i Brendshëm e
deri tek drejtorët e policisë
dhe policët e thjeshtë", dek-
laroi z.Basha.

Valentina Madani

Pjerin Ndreu, deputeti
i PS ka komentuar viz-

itën që bëri lideri i
opozitës, Lulzim Basha
në familjen Buci, krye-
familjari i së cilës mbeti
viktime mbrëmjen e së
mërkurës gjatë përleshjes
në dyqanin e tij me gra-
bitësit që tentuan të vidh-
nin xhiron ditore. Në një
postim në rrjetet sociale,
Ndreu shkruan: "Kur ish-
te ky Lul Basha ministër
i Brendshëm, në Shqipëri
kishte nga 135-150 të vrarë
në vit! Tani numri nuk i
kalon 60. Që kur ka ikur
ky që sforcohet të trans-
metojë dhimbje për një
vrasje, u kemi kursyer
shqiptarëve të paktën 80
jetë njerëzish. Gjejeni po
deshët se kur kishte fali-
mentuar shteti, kur ishte
ky lepurushi Saliut min-
istër apo sot?! Ngush-
ëllime familjes Buci në

Kamëz! Ngjarja ishte shumë
e rëndë dhe duhen zbuluar
autorët një orë e më parë.
Këta vajtorët e politikës
rrumpallë nuk i hyjnë dre-
qit më në punë. Sepse i bie

t'u rikthejmë shqiptarëve
edhe 80 të vrarë në vit, që i
mbajnë si medalje 'trimë-
rie' këta që aktrojnë me
jetën e njerëzve!", shprehet
deputeti i PS-së.

MBLEDHJA
Ditën e hënë pritet të mblidhet komisioni hetimor,
ku deputetët do të njihen dhe shqyrtojnë
informacionet që disponon prokuroria, SHISH dhe
institucionet e tjera të larta për fenomenin e
kanabizimit në vend, të cilat pa certifikatë sigurie
e kishin të pamundur.

Pas akuzave publike të opozitës për tentativë për të
vonuar hetimet, Drejtoria e Sigurisë së Informacionit

të Klasifikuar ka bërë gati certifikatat e sigurisë për
anëtarët e komisionit hetimor për çështjen "Tahiri". Ditën
e hënë pritet të mblidhet komisioni hetimor, ku deputetët
do të njihen dhe shqyrtojnë informacionet që disponon
prokuroria, SHISH dhe institucionet e tjera të larta për
fenomenin e kanabizimit në vend, të cilat pa certifikatë
sigurie e kishin të pamundur.
Mësohet se Drejtoria e Sigurisë
së Informacionit të Klasifikuar
ka pajisur me certifikatë de-
putetët e mazhorancës dhe të
opozitës, duke iu mundësuar njo-
hjen me dokumente sekrete mbi
fenomenin e kultivimit dhe
trafikimit të lëndëve narkotike.
Pajisja me certifikatë sigurie ka
zhbllokuar punën e komisionit,
ndërsa pritet që të hënën të nisë
puna ku deputetët do të konsul-
tohen dhe njihen me informacione që disponon prokuror-
ia, Shërbimi Informative Shtetëror, por edhe institucione
të tjera shtetërore. Çështja e pajisjes së deputetëve të komi-
sionit hetimor me certifikatë sigurie u kthye në debat poli-
tik, pasi Partia Demokratike akuzoi kryeministrin se me
urdhër të tij, Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Klas-
ifikuar po refuzonte kërkesën e tyre, duke bllokuar hetimin
parlamentar të drogës. Komisioni hetimor për fenomenin
e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, por edhe
për ish-ministrin Saimir Tahiri u ngrit me kërkesë të
opozitës, ndërsa parashikon një hetim të thellë të reagimit
të institucioneve për këtë fenomen, përfshirë dhe sjelljen e
tyre pas kërkesës së prokurorisë për arrestimin e Tahirit.

Kreu i PD-së,
Lulzim Basha, dje
në familjen Buci

Presidenti i Republikës, Ilir Meta
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"Ne kemi qenë, jemi dhe do të jemi gjithmonë të
hapur për të qenë të pranishëm, jo vetëm me fjalën,
por edhe me veprimin tonë, kudo ku do të duhet të
jemi bashkë për të kontribuar për procesin e
integrimit, edhe për të lobuar bashkërisht", u shpreh
dje Luan Rama për çështjen e hajes së negociatave.





Gazetari amerikan: Nuk kemi dijeni për lobimet e PS

Friedman: Artikulli i "Mother Jones",
për lobimin e LSI, i bazuar në fakte

LSI reagon pas artikullit të revistës amerikane: Jemi transparentë

"Mother Jones", Luan Rama: Sajesë,
kemi deklaruar në KQZ dhe në bankë
"Kryeministri nuk ka krijuar Komitetin Kombëtar të antidrogës"

REAGIMI I LSI
"Lidhur me deklaratat
e kolegut të 'Mother
Jones', Dan Friedman
në intervistën e tij për
'Zërin e Amerikës',
dëshirojmë të themi
se herën tjetër kur
kolegu Friedman dhe
'Mother Jones' të
kenë pyetje, të
dërgojnë gjithashtu
dhe përgjigjet që ata
duan, në mënyrë që
ne vetëm t'i
konfirmojmë", reagoi
LSI, pas intervistës së
gazetarit amerikan.

Ndërhyrje ruse?
Përfaqësuesja e SHBA

në NATO: Mbrojmë
anëtarët tanë

Ruçi: Shqipëria mbështet dialogun
Kosovë-Serbi të udhëhequr nga BE
Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi mby

lli vizitën në Estoni me një takim me kryetaren e
Parlamentit të Serbisë, Maja Gojkovic, e cila gjithashtu
ndodhej atje për konferencën e kryetarëve të parlament-
eve të vendeve të BE-së. Gjatë takimit me znj. Gojkovic u
vlerësuan hapat e ndërmarra në vitet e fundit ndërmjet
dy vendeve për intensifikimin e marrëdhënieve politike-
ekonomike-tregtare. Z. Ruçi u
shpreh gjatë takimit se Bashkëpun-
imi rajonal drejt Integrimit Evropi-
an është që proces transformues pozi-
tiv për të gjithë vendet. "Rekomandi-
mi i pakushtëzuar pozitiv për hapjen
e negociatave të pranimit me Bash-
kimin Evropian për Shqipërinë dhe
Maqedoninë dhe bisedimet e inten-
sifikuara me Malin e Zi dhe Serbinë
janë një njohje e meritave të këtyre
vendeve në fushën e betejave të vësh-
tira për forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër krim-
it dhe korrupsionit. Strategjia e zgjerimit për Ballka-
nin Perëndimor ka qenë një proces transformimi për
të. Sot ky është një rajon që i kushtohet tërësisht pro-
jektit evropian", tha Ruçi. Pikë e bisedimeve gjatë takim-
it ishin edhe çështjet e dialogut Kosovë-Serbi si edhe të
drejtat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Përsa i
përket dialogut, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë u
shpreh i vendosur se Shqipëria mbështet fuqishëm dia-
logun Kosovë-Serbi të udhëhequr nga BE.

Zv.kryetari i LSI-së,
Luan Rama deklaroi
dje në një bash-

këbisedim me gazetarët se
artikulli i revistës "Mother
Jones" është "një sajesë". Si-
pas deputetit të LSI-së,
"'Mother Jones' është një
çështje të cilën e quaj jo
vetëm të ezauruar, por edhe
të tepruar të vazhdojmë të
merremi me të. Transparen-
ca dhe të gjitha veprimet
tona janë kryer konform
ligjit. Janë deklaruar në
KQZ, janë kryer me bankë, i
keni dhe po t'i klikoni në
uebsitin e KQZ të gjitha de-
klarimet, tona prandaj çdo
tymnajë që përpiqet ta zhv-
endosë vëmendjen nga halli
i madh i qeverisë dhe i
kryeministrit me krimin
dhe me korrupsionin, me
drogën, me papërgjegjsh-
mërinë përballë qytetarëve,
me taksat dhe tarifat". Ai
tha se LSI bëri një reagim
korrekt, shumë etik e profe-
sional ndaj artikullit të
"Mother Jones", si shenjë
përgjegjshmërie politike
ndaj qytetarëve të vendit. Një
ditë më parë, kjo revistë pub-
likoi një artikull, ku flitej për
lobimin e LSI-së përmes një
kompanie në Qipro, që kish-
te lidhje me oligarkë rus për
të siguruar takime të ish-
kreut të saj, me Donald
Trump. Deputeti i LSI-së,
Luan Rama akuzoi kryemi-
nistrin se nuk ka ngritur
Komitetin Kombëtar të bash-
kërendimit të luftës kundër
drogës. "Në mënyrë paradok-
sale dhe në papërgjegjshmëri
të plotë nuk është krijuar,
nuk funksionon, nuk ekzis-
ton institucioni më i rëndë-
sishëm që duhej të ngrihej në
vend për luftën ndaj trafikut
të drogës. Kjo nuk është një
çështje fantazie dhe as
shijesh individuale apo per-
sonale, por është detyrim lig-
jor", tha Luan Rama. Ky ko-
mitet drejtohet nga kryemi-
nistri. "Në përbërje të këtij
komiteti, të cilin do të duhej
ta drejtonte kryeministri,
pra është një përgjegjësi lig-
jore e drejtpërdrejtë, taksa-
tive e kryeministrit, edhe për
shkak të faktit që është
kryeministër, pra në përbër-
je të këtij komiteti janë
pothuaj të gjitha ministritë",
sqaroi Rama. Duke vijuar më
tej analizën e ligjit për kr-
ijimin e këtij komiteti, Luan
Rama tha se, "në nenin 5 të
të njëjtit ligj, që gjithashtu
është një shkelje flagrante,
është një papërgjegjshmëri

totale dhe këtu hyn në lojë
dhe Kuvendi i Republikës së
Shqipërisë, i cili ka mbyllur
sytë në rastin më të mirë, në
rastin më të keq është po aq
përgjegjës dhe bashkëfajtor
me kryeministrin, sepse në
bazë të nenit 5 të ligjit, Komi-
teti Kombëtar i Bashkëren-
dimit të Luftës Kundër
Drogës, nëpërmjet kryemi-
nistrit, brenda datës 30 mars
të çdo viti, i paraqet Kuven-
dit një relacion me të dhënat
që kanë të bëjnë me para-
qitjen e dukurisë së drogës
në Shqipëri, me strategjitë e
përshtatura, me objektivat e
arritura dhe orientimet e
ardhshme të qeverisë për
detyrimet ndërkombëtare.
Jemi në një moment deçiviz

dhe në moment të rëndë-
sishëm natyrisht, pas reko-
mandimit të bërë nga Komi-
sioni Europian për çeljen e
negociatave të Bashkimit
Europian me Shqipërinë në
procesin e integrimit dhe ne
bëjmë shumë mirë që jo
vetëm e mbështesim. Bëjmë
shumë mirë që e presim me
entuziazëm çeljen e negoci-
atave, që në thelb do të thotë
çelje e një kapitulli apo e një
etape tjetër shumë të rëndë-
sishme dhe shumë të vësh-
tirë të plotësimit të detyri-
meve që ka Shqipëria në
proces të integrimit europi-
an. Por me çfarë serioziteti
e kërkojmë këtë gjë, kur nuk
zbatojmë ligjin?", u shpreh
Luan Rama.

Darina Tanushi

Gazetari i revistës "Mother Jones", Dan Friedman, që
është edhe një prej autorëve të shkrimit investigativ,

që flet për lobim të LSI-së përmes kompanive "offshore"
deklaroi se të gjitha sa janë shkruar janë bazuar në fakte.
Në një intervistë për "Zëri i Amerikës", Friedman tha: "Pro-
vat që ne paraqesim janë në artikull. Pra, provat janë dhe
nuk ka mashtrim. LSI-ja kishte kohë të mjaftueshme për
t'iu përgjigjur pyetjeve tona. Shumicës së tyre, ata realisht
nuk iu përgjigjën. Kjo ngre pyetjen se përse po u shmangen
përgjigjeve dhe dalin me akuzën ne se po sajojmë gjëra të
paqena". I pyetur se a paguhet revista e tyre nga paratë e
kryeministrit shqiptar Edi Rama, gazetari Dan Friedman
tha: "Jo. Nuk kemi komunikuar me Partinë Socialiste. Kur
ne po përgatisnim një artikull të mëparshëm në lidhje me
Shqipërinë, ne i dërguam pyetje Partisë Socialiste, por nuk
morëm përgjigje prej tyre, pra nuk kemi pasur komuni-
kime me ta. Ajo që thotë LSI-ja është krejtësisht e rreme.
Ne nuk financohemi nga para droge dhe duket se ata po
përpiqen të sajojnë. Artikulli ynë është i dokumentuar, pra
ne citojmë dokumente të depozituara pranë qeverisë ameri-
kane, ndërsa reagimi i tyre është se ne sajojmë. Përse e
bëjnë ata këtë? Përse nuk përgjigjen me vërtetësi për atë që
kanë bërë ose nuk kanë bërë"? I pyetur se përse investigimet
janë bërë për parti shqiptare që i përkasin opozitës, gaze-
tari sqaroi se, "kemi përmendur në artikujt tanë se Partia
Socialiste përdor grupin 'Ballard Partners'. Ne nuk jemi
përqendruar tek ata, sepse nuk kemi dijeni që dikush të
ketë përdorur kompani fantazmë për të paguar 'Ballard
Partners'. Ajo që ne hulumtojmë është përdorimi i firmave
fantazmë në parajsa fiskale që nuk kanë funksione bizne-
si, për të financuar lobimin në Shtetet e Bashkuara. Nëse
do të kisha dijeni se socialistët e kanë bërë këtë, unë mezi
do të prisja për të shkruar rreth kësaj".

Ambasadorja ameri
kane në NATO, Kay

Bailey Hutchison, vlerë-
son rolin e Shqipërisë në
aleancën Veri-Atlantike.
Në një komunikim me
gazetarët, zonja Hutchi-
son shprehet se Sh-
qipëria ka bërë shumë
gjëra të drejta që kanë të
bëjnë me reformat, fakt
që e bën Shqipërinë një
aleate të fortë. "E vlerë-
sojmë shumë miqësinë
dhe aleancën që kemi me
Shqipërinë" deklaron
ambasadorja Hutchison.
Duke iu përgjigjur inter-
esit të "News 24" se për
ndonjë rrezik në rajon si
pasojë e ndonjë ndërhyr-
jeje ruse, përfaqësuesja
amerikane në NATO de-
klaron se të gjithë ne i
njohim aktivitetet e Ru-
sisë, të cilat janë desta-
bilizuese për botën. "Ne
jemi të shqetësuar për
këtë lloj aktiviteti që po
ndodh në shumë fusha,
por aleanca jonë është e
bashkuar dhe ne do t'i
mbrojmë anëtarët tanë
nga ndikimi i keq, nga
lufta hibride, nga shkel-
ja e detyrimeve të trak-
tateve ndërkombëtare.
Dhe sigurisht që ne do të
qëndrojmë të palëkun-
dur kundër pushtimit të
Ukrainës apo marrjes së
Krimesë", deklaroi am-
basadorja amerikane
në Nato Kay Bailey
Hutchison.

Zv.kryetari i LSI-së, Luan Rama
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REFORMAT

Rekomandimi, deputeti i Merkelit: I thashë në sy kryeministrit, është ende herët

Krichbaum, Ramës: Shqipëria
nuk është gati për negociatat
"Reformat e deritanishme, të pamjaftueshme"

Vizita, ish-kryeministri ironizon pasardhësin

Berisha: Ramës iu thye timoni, nga
Berlini u kthye me këpucë të kuqe

IRONIA
"Në takimin në Bundestag,
Rama doli një gënjeshtar i
paskrupullt. I pyetur pse nuk
hoqët imunitetin e Tahirit, ai i
gënjeu duke thënë se Saimir
Trafikut i është hequr çdo
imunitet. Kështu, ajo që mund
të thuhet për këtë vizitë është se
timonierit iu thye keq timoni dhe
nga Berlini u kthye me këpucë
të kuqe!", - tha z.Berisha.

DEKLARATA
"Unë kam takuar
kryeministrin e
Shqipërisë, Edi Rama,
në Bundestagun e
Gjermanisë. Me këtë
rast, personalisht i
thashë atij se unë
mendoj që hapja e
bisedimeve të pranimit
të Shqipërisë në BE
është e parakohshme
në këtë fazë.
Reformat e mëpar-
shme ende nuk janë
të mjaftueshme".

ERVIN SALIANJI
"Vizita e Ramës në Berlin u duk si një takim
përcjellës, lamtumire. Shkelja e ligjit ka një emër,
që është Saimir Tahiri. Ligjit duhet respektuar
njësoj për të gjithë qytetarët. Nuk do t'i nënshtrohet
Shqipëria Ramës, por Rama Shqipërisë. Europa
nuk e do qeverinë e korruptuar", - u shpreh Salianji.



Kuvendi e miraton të dielën,
PD publikon drafstatutin

Gunther Krichbaum,
deputeti i Bunde
stagut gjerman nuk

tërhiqet nga qëndrimi i më-
parshëm se Shqipëria nuk
është gati për hapjen e nego-
ciatave për anëtarësimin në
Bashkimin Evropian. Një
gjë të tillë ia ka shprehur
edhe kryeministrit shqiptar,
Edi Rama gjatë takimit të
zhvilluar së fundmi në Ber-
lin. Krichbaum, përmes një
statusi në "Facebook" sqaroi
se çfarë i ka bërë të qartë
shefit të qeverisë shqiptare
lidhur me negociatat e ven-
dit tonë me BE-në. Për depu-
tetin gjerman, reformat e
bëra deri tani janë të pam-
jaftueshme. Kryetari i Komi-
sionit Parlamentar për
Çështjet e Bashkimit Euro-
pian në Bundestagun gjer-
man, Gunther Krichbaum
përmes një statusi në 'Face-
book' shprehet se i ka thënë
kryeministrit shqiptar Edi
Rama dje se kërkesa për
hapjen e negociatave është
e parakohshme. Sipas,
Gunther Krichbaum refor-
mat e ndërmarra nga Sh-
qipëria nuk janë të mjaf-
tueshme. "Dje (pardje) kam
takuar kryeministrin e Sh-
qipërisë Edi Rama në Bund-
estag. Personalisht i kam
thënë atij se unë mendoj se
hapja e negociatave të pra-
nimit në BE është e para-
kohshme në këtë fazë. Refor-
mat e nisura ende nuk janë
të mjaftueshme",-shprehet
deputeti gjerman. Men-
jëherë pasi u dha lajmi i re-
komandimit pozitiv për Sh-
qipërinë nga Brukseli,
Gunther Krichbaum tha për
radion gjermane DW: "…nuk
mjafton vetëm rekomandimi
i Komisionit të BE-së për
hapjen e kapitujve të
anëtarësimit". Ai nënvizoi se
parlamenti gjerman do të
lexojë edhe "raportin e
Transparency Internation-
al, raportin e World Bank
dhe raporte të tjera ndërko-
mbëtare". Por pas kësaj de-
klarate, kreu i qeverisë, Edi
Rama shigjetoi kreun e
opozitës Lulzim Basha si
furnizues të propagandës
kundër hapjes së negociat-
ave duke i kërkuar që të pa-
ktën deri në qershor, të ndal-
ojë baltën ndaj vendit. Gjatë
qëndrimit në Gjermani në
vizitën dy ditore kryeminis-
tri shqiptar Edi Rama zhvil-
loi një takim me kancelaren
gjermane Angela Merkel,
ndërsa u zhvillua një seancë
edhe në Komisionin par-
lamentar për çështjet e Bash-
kimit Europian në Bundesta-
gun gjerman, që drejtohet
pikërisht nga Gunther
Krichbaum. Gunther Krich-
baum është deputet i partisë
së Kancelares Angela Mer-
kel, prej vitesh, kryetari i

Ish-kryeministri Sali Ber
isha teksa komenton viz-

itën e kryeministrit Edi
Rama ne Berlin ditët e fun-
dit, përdor ironinë teksa
shprehet se "kthehet nga
Berlini me atlete të kuqe".
"Noriega u nis në Berlin
pasi, së bashku me horrat
dhe prostitutat e tij politikë,
për të mbuluar dështimet
dhe rekordet e zeza si mos-
plotësimin e kritereve dhe
standardeve të kërkuara
për hapjen e negociatave, i
shpalli në stilin e etërve mi-
zor luftë të ftohtë grupit
politik parlamentar më të
fuqishëm, në Bundestagun
gjerman dhe Europë",-thek-
soi z.Berisha.  Sipas Ber-
ishës, "deputetët e grupit
CDU/CSU, në një akt të pa-
precedent kanë bojkotuar
darkën e shtruar nga Edi
Rama për shkak të fushatës

së luftës së ftohtë, shpifjeve
dhe trillimeve që ai së bashku
me horrat dhe prostitutat e tij
politikë kanë ndërmarrë ndaj
kryetarit të Komisionit për
Europën të Bundestagut,
Krischbaum dhe deputeteve të
tjerë të Bundestagut. Ne
takimin ne Bundestag, Rama
doli një gënjeshtar i paskru-

pullt. I pyetur pse nuk ho-
qët imunitetin Saimir Tahir-
it, ai gënjeu duke thënë se
Saimir Trafikut i është
hequr çdo imunitet. Kështu,
ajo që mund të thuhet për
këtë vizite është se timonier-
it ju thye keq timoni dhe nga
Berlini u kthye me këpucë
të kuqe!",- tha z.Berisha.

Valentina Madani

Komisionit të Çështjeve Eu-
ropiane në Bundestag. Dek-
laratat e Gunther Krich-
baum kundër Shqipërisë
janë bërë shkak për disa për-
plasje mes Ramës dhe
Bashës në Tiranë. Pak ditë
më parë Lulzim Basha aku-
zoi Edi Ramën se me paratë
e krimit, drogës e korrup-
sionit po financon në media
një fushatë akuzash dhe
shpifjesh kundër Gunther
Krichbaum. Kreu i PD-së,
Basha u shpreh: "ky aksion

i ulët  propagandistik dëm-
ton interesat e shqiptarëve,
dëmton interesat e Sh-
qipërisë, dëmton perspek-
tivën e saj. Me sulmet ndaj
Krichbaum, Edi Rama vetëm
sa po shton radhët e de-
putetëve gjermanë në Bung-
estag që janë pesimistë për
hapjen e negociatave me Sh-
qipërinë, vota e të cilëve ësh-
të e domosdoshme para se
qeveria gjermane të japë
vendimin e saj për Sh-
qipërinë". Duke i cilësuar të

papranueshme dhe të turp-
shme këto sulme, Basha tha
"dua të shpreh neverinë
time personale, jo vetëm si
politikan, por mbi të gjitha
si shqiptar, dhe të dënoj fu-
qimisht këtë fushatë
shpifjesh dhe sulmesh skan-
daloze kundër dinjitetit
njerëzor të një njeriu dhe
politikani të ndershëm që
punon për interesin e për-
bashkët europian jo vetëm
të Gjermanisë, por të gjithë
popujve europianë".

PD publikoi mbrëmë draftstatutin e miratuar me votë
unanime në Këshillin Kombëtar. Ky draftstatut do të

diskutohet dhe do të propozohet për t'u miratuar në
mbledhjen e së dielës së Kuvendit Kombëtar!
Risitë kryesore të draft statutit të PD bazohen në 3 sh-
tylla kryesore që garantojnë zgjerimin e demokracisë
së brendshme dhe përfshirjen e antarësisë në vendim-
marrje.
1. 1. 1. 1. 1. Siguron garë të ndershme dhe të barabartë në të gjitha
nivelet, duke nisur nga kryetari i partisë.
2. 2. 2. 2. 2.  Transferon pushtetin në organet kolegjiale, duke forc-
uar Kryesinë, Këshillin Kombëtar dhe Kuvendin Ko-
mbëtar.
3. 3. 3. 3. 3. Vendos sistemin e kontrollit dhe balancës mes push-
teteve. Kryetari zgjidhet me 1 anëtar, 1 votë nga anëtarë-
sia, por shkarkohet me propozimin e gjysmës së Këshil-
lit Kombëtar  dhe me miratimin e Kuvendit Kombëtar.
 Parimi "1 anëtar, 1 votë" zbatohet për konsultimin e
anëtarësisë në përzgjedhjen e kandidatëve për deputetë.
Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve garanton sipas
rregullave të reja statutore që procesi i përzgjedhjes së
kandidaturave të jetë demokratik dhe transparent:
1. 1. 1. 1. 1. I hapur për propozime.
2. 2. 2. 2. 2. I bazuar në kritere ta shpallura.
3. 3. 3. 3. 3. I bazuar në konsultimin e anëtarësisë.
4.  4.  4.  4.  4.  I bazuar në respektimin e kritereve të karrierës në parti.
5. 5. 5. 5. 5. I votuar në Këshillin Kombëtar.
STSTSTSTSTAAAAATUTI I RI ZGJERTUTI I RI ZGJERTUTI I RI ZGJERTUTI I RI ZGJERTUTI I RI ZGJERON KON KON KON KON KOMPETENCAOMPETENCAOMPETENCAOMPETENCAOMPETENCATTTTT
E KËSHILLIT KOMBËTE KËSHILLIT KOMBËTE KËSHILLIT KOMBËTE KËSHILLIT KOMBËTE KËSHILLIT KOMBËTARARARARAR
1.1.1.1.1. 15% e anëtarëve të Këshillit mund të propozojnë kan-
didatura alternative nga ato që propozon Kryetari dhe
Kryesia.
2. 2. 2. 2. 2. Miraton marrëveshjet politike para dhe paszgjedhore
3.3.3.3.3. Zgjedh anëtarët e Komisionit të Integritetit dhe Etikës
4.4.4.4.4. Zgjedh anëtarët e Komisionit Zgjedhor.
5.5.5.5.5. Zgjedh  Komisionin e Vlerësimit të Kandidatëve.
 Garantimi i karrierës është një koncept i ri në draft-
statut dhe vlerësimi bazohet në kritere të qarta, që do të
zbatohen për cddo funksionar dhe të zgjedhur në PD:
1.1.1.1.1. Kohëzgjatjja e anëtarësimit
2.2.2.2.2. Kontributi në fushata elektorale
3. 3. 3. 3. 3. Aktivizimi në jetën politike dhe publike të vendit
4.4.4.4.4.  Standardet e larta etike të pastërtisë së figurës

Kryeministri Edi Rama gjatë
takimit me kancelaren
gjermane, Merkel në Berlin

Kryeministri Edi Rama me
Gunther Krichbaum, deputet
i Bundestagut gjerman
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ANGELA MERKEL
"Që të mund të hapen negociatat e anëtarësimit ka një

sërë parakushtesh. Shqipëria disa i ka plotësuar fort.
Ka parakushte të caktuara për hapjen e negociatave të

anëtarësimit. Gjatë javëve të ardhshme, ne do të
krijojmë mendimin tonë përfundimtar, nëse ka akoma

disa gjëra që duhen realizuar, apo a është bërë
përparim i mjaftueshëm. Për këtë do të flasim edhe

me kolegët tanë europianë", - tha të mërkurën Merkel.

Negociatat

Paloka: Pa Saimir Tahirin para
drejtësisë, BE derë e mbyllur

Kryeministri, optimist pas vizitës në Berlin: Opozita çoi baltën

Rama: U pyeta për "Tahirin", por
kjo është çështje e drejtësisë

"Krichbaum, një nga qindra deputetët e Bundestagut"

Kreu i grupit të PS-së kthehet nga Berlini e Estonia

Balla: Kryeparlamentarët e BE-së
vlerësojnë hapat e Shqipërisë

Keministri Edi Rama
sqaroi dje me t'u kthy
er nga Berlini bise-

dat që kishte pasur gjatë
takimeve në Bundestag dhe
me kancelaren Merkel.
Gjatë bashkëbisedimit me
gazetarë, në Rinas, Rama
tha se në Berlin ishte pyetur
për çështjen "Tahiri", por
nuk i është kërkuar arresti-
mi i tij. "Është bërë një py-
etje në Komisionin e Çësh-
tjeve Europiane lidhur me
këtë çështje dhe lidhur me
pozicionin tonë në këtë
proces. Pyetje që sigurisht
ka pasur të bëjë në thelbin e
shqetësimit të vet edhe me
baltën e eksportuar atje dhe
me tregimin e deformuar të
kësaj historie. Por ne kemi
qenë në Gjermani, nuk kemi
qenë në Venezuelë, ku të na
kërkohet që të kapim dikë
dhe ta çojmë përpara drejtë-
sisë, sepse kjo është një çësh-
tje e drejtësisë dhe këtë në
Gjermani e dinë që kur mar-
rin qumështin e nënës", u
shpreh Rama. Rama vlerësoi
si moment shumë të rëndë-
sishëm takimin me kan-
celaren Merkel. "Me kan-
celaren kemi folur në detaje
për të gjitha aspektet e
Raportit të Progresit, për
ecurinë në të 5 prioritetet, në
mënyrë të veçantë ecurinë e
reformës në drejtësi dhe pat-
jetër për progresin e bërë me
vetingun, që siç e dini edhe
ju përbën një moment
shumë të rëndësishëm dhe
ka një vëmendje shumë të
veçantë nga të gjithë, por
edhe nga vetë kancelaria
gjermane", sqaroi Rama, i
pyetur nëse kishte biseduar
për Thairin me Merkel. I py-
etur në lidhje me deklaratën
e kancelares Merkel, e cila
theksoi se para hapjes së ne-
gociatave ka disa parakush-
te, kryeministri u shpreh:
"Parakushtet për të cilat ajo
foli janë pikërisht para-
kushtet që përbëjnë të gjithë
procesin e derikëtushëm për
të ardhur tek Raporti i Pro-
gresit, nëse e keni dëgjuar
me vëmendje fjalën e saj.
Pra, nuk foli për parakush-
te të tjera, por foli për këto
parakushte. Sigurisht që në
bisedën me të i kemi prekur
me radhë të gjitha para-
kushtet. E kur thashë që viz-
ita për mua ishte e suk-
sesshme në raport me objek-
tivin, nuk kemi pasur objek-
tiv që të marrim "po"-në pub-
like të Kancelares apo të
Gjermanisë gjatë kësaj viz-
ite, sepse vetëm ata që nuk e

kanë idenë sesi funksion ky
proces mund të prisnin këtë
gjë". "Për ne që jemi shumë
të qartë sesi zhvillohet pro-
cesi ka qenë absolutisht e
qartë që në fillim se vizita i
shërben shpjegimit të të
gjitha aspekteve dhe
dhënies së informacioneve
të nevojshme për çdo aspe-
kt, në funksion të për-
gatitjes së opinionit, për të
cilin vetë kancelarja tha se
Gjermania si çdo vend
tjetër anëtar do të marrë
kohën e vet, deri në momen-
tin e duhur, kur duhet të
japë edhe qëndrimin e vet
zyrtar", deklaroi kryeminis-
tri.
DEPUTETI GJERMANDEPUTETI GJERMANDEPUTETI GJERMANDEPUTETI GJERMANDEPUTETI GJERMAN

Në lidhje me deklaratat e
qëndrimet e deputetit gjer-
man Gunther Kirchbaum se

hapja e negociatave me Sh-
qipërinë është e parakohs-
hme, Rama u shpreh: "Mund
t'ju them që ai nuk ma ka
thënë këtë gjë, por nuk ësh-
të një surprizë për mua. Ai
kështu e mendon dhe është
një nga nuk e di sesa qindra
deputetët e Bundestag-ut.
Kështu që mendimi i tij ka
atë peshë që ka, por as nuk
më gjen të papërgatitur dhe
as nuk përbën një arsye për
mua që të më ulet kënaqësia
e rezultateve të kësaj vizite".

Rama tha se është opti-
mist për negociatat, ndërsa
sa i takon opozitës, ai tha:
"Konstatova me keqardhje
në dëgjesën e Komisionit të
Çështjeve Europiane, që çka
lidhej me çështje që nuk janë
pjesë e Raportit të Progresit
ishte thjesht transmetimi

gjermanisht i atyre që i dëg-
jojmë këtu shqip, deri në bez-
di. Ky është roli që ka luaj-
tur deri tani opozita sh-
qiptare dhe kështu i ka
shfrytëzuar deri tani ato
pak lidhje, gjithmonë e më
pak, që ka në arenën
ndërkombëtare, duke
përcjellë, duke eksportuar
pa u lodhur baltën e përdit-
shme dhe duke e kthyer atë
në një pengesë për të lejuar
që Shqipëria të shikohet
nga të gjithë për atë që ësh-
të në këtë moment dhe që
Raporti i Progresit të lexo-
het nga të gjithë, pa vendo-
sur përpara paragjykimet e
krijuara nga ato të pavërte-
ta, - për t'i quajtur me një
fjalë të edukuar, - që opozita
ka propaganduar pa pushim
në gjuhë të huaj".

Kryetari i grupit Par
lamentar të Partisë

Socialiste, Taulant Balla,
pas takimeve që zhvilloi në
Estoni dhe në Berlin, tha
se në procesin që pason re-
komandimin e KE-së ësh-
të shumë e rëndësishme
mbështetja që japin parla-
mentet e vendeve anëtare.
"Në disa prej vendeve, sig-
urisht ndër to Gjermania
apo Franca, ky proces ka-
lon edhe përmes konsul-
timit të parlamenteve.
Prandaj bashkë me krye-
tarin e parlamentit, Ruçi,
morëm pjesë në samitin e
rëndësishëm të drejtuesve
më të lartë të dhomave të
deputetëve, apo të senat-
eve të vendeve anëtare të
Bashkimit Europian,
pikërisht për të intensi-

Partia Demokratike reagoi dje përmes nënkryetarit të
saj, Edi Paloka, sa u përket atyre që i janë thënë kryem-

inistrit Rama në Berlin për arrestimin e Saimir Thairit. "E
vërteta e vizitës së Ramës në Berlin është se pa Saimir Ta-
hirin para drejtësisë, Bashkimi Europian do të jetë një derë
e mbyllur për Shqipërinë", deklaroi dje në mbrëmje Paloka.
"Nuk prisnim sot që Edi Rama t'u thoshte të vërtetën sh-
qiptarëve për vizitën e tij në Berlin. E vërteta është se pa
Saimir Tahirin para drejtësisë, Bashkimi Europian do të
jetë një derë e mbyllur për Shqipërinë", u shpreh nënkrye-
tari i PD-së. "Me keqardhje duhet të pohojmë se nuk ka
vend për optimizëm, për sa kohë Edi Rama nuk ka përm-
bushur detyrat: të luftojë krimin e organizuar dhe korrup-
sionin, të shkëpusë lidhjet e politikës me krimin, të lejojë
drejtësinë të veprojë me Saimir Tahirin. Këto janë para-
kushtet që Berlini pret të plotësohen që të hapë dritën
jeshile për negociatat e Shqipërisë", tha më tej deputeti
demokrat. Sipas Palokës, "pengesa për Shqipërinë nuk
është opozita, nuk janë miqtë e Shqipërisë në Berlin që
kërkojnë standard gjerman për Saimir Tahirin dhe luftën
kundër krimit të organizuar. Opozita ka dhënë mbështetje
të pakushtëzuar dhe ka lobuar në Berlin e kudo që Sh-
qipërisë t'i hapën negociatat si mjeti më efikas për të shtu-
ar presionin dhe monitorimin ndaj një qeverie, që nuk zba-
ton asnjë standard europian. Shqiptarët meritojnë ta dinë
të vërtetën: pengesa e vetme për Shqipërinë Europiane ësh-
të Edi Rama, lidhjet e tij me krimin dhe mbrojtja politike
për Saimir Tahirin", tha në fund Paloka.

Darina Tanushi

fikuar komunikimin lidhur
me vendimmarrjen shumë
të rëndësishme të Këshillit
Europian për vendosjen, për
përcaktimin e një date për
fillimin e negociatave mes
Shqipërisë dhe Bashkimit
Europian", tha Balla. Sipas
Ballës, shumë prej kry-
etarëve të parlamenteve
kanë vlerësuar hapat e

rëndësishëm që Shqipëria
ka bërë gjatë dy viteve të
fundit në përmbushjen e
prioriteteve kyçe. "Jam
shumë krenar të konsta-
toj që mes shumë kry-
etarësh parlamentesh që
kemi kontaktuar, konsta-
tojmë një vlerësim të
hapave të rëndësishëm që
Shqipëria ka bërë gjatë dy
viteve të fundit, kryesisht
në përmbushjen e prior-
iteteve kyçe. Vlerësim
maksimal për ecurinë e
procesit të implementimit
të reformës në drejtësi, në
mënyrë të veçantë për
vetingun, i cili konsidero-
het si një prej hapave më
të rëndësishëm që ka
hedhur Shqipëria drejt
përafrimit me Bashkimin
Europian", deklaroi Balla.

Kryeministri Edi Rama
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Shitja e pronave pub
like, ose dhënia me
qira e tyre do t'u nën-

shtrohet procedurave të reja,
të cilat janë përcaktuar në
një udhëzim që mban firmën
e ministrit të Financave, Ar-
ben Ahmetaj. Udhëzimi rreg-
ullon rastet kur kontratat e
shitjes së objekteve ndërti-
more janë shpallur të pavlef-
shme nga gjykata, duke i
kthyer palët në gjendjen e
mëparshme. Në këtë rast in-
stitucionet përgjegjëse për
shitjen e pronës publike
kthejnë për rivlerësim doku-
mentacionin e vlerësimit në
strukturën përgjegjëse për
privatizimin e pronës sh-
tetërore, për të bërë vlerë-
simin sipas gjendjes faktike
të tyre dhe legjislacionit në
fuqi. Sipas udhëzimit për
vlerësimin e tyre, ministri
përgjegjës për ekonominë
urdhëron fillimin e proce-
durave të rivlerësimit dhe
ngre komisionin për riv-
lerësim. Ndryshimet janë
kryer në udhëzimin nr. 5222,
datë 26.6.2015, "për zbatimin
e vendimit të Këshillit të Min-
istrave nr. 926, datë 29.12.2014,
"për kriteret e vlerësimit të
pronës shtetërore që privati-
zohet apo transformohet
dhe procedurën e shitjes".
PRIVPRIVPRIVPRIVPRIVAAAAATIZIMITIZIMITIZIMITIZIMITIZIMI

Institucionet qendrore
dhe organet e qeverisjes ven-
dore dërgojnë prononcimin e
tyre për privatizimin e pasur-
ive të ndërmarrjeve apo të
institucioneve, në adminis-
trim apo në pronësi të tyre,
në ministrinë përgjegjëse për
ekonominë. Për të përfshirë
në procesin e privatizimit
pronat, të cilat i kanë kaluar
në pronësi pushtetit vendor
duhet miratimi përkatës i
këshillit bashkiak dhe kon-
firmimi nga institucioni i
prefektit për ligjshmërinë e
tij. Për rastet e privatizimit
të objekteve (së bashku me
linjat e shërbimit dhe të pro-
dhimit, makineritë, pajisjet,
mjetet e xhiros etj., që janë
pjesë përbërëse të objektit),
dokumentacioni i vlerësim-
it, pasi kontrollohet nga
dega e shoqërive publike, dër-
gohet në Ministrinë e Finan-
cave dhe Ekonomisë (struk-
tura përgjegjëse për privati-
zimin e pronës shtetërore), e
cila pasi bën verifikimin, ia
përcjell këtë dokumentacion
"Komisionit të shqyrtimit
dhe transparencës". Ndërsa
për rastet e privatizimit të
makinerive, pajisjeve, mje-
teve të transportit, inventarit
ekonomik, mjeteve të xhiroj
etj., dokumentacioni i vlerë-
simit pasi kontrollohet nga
dega e shoqërive publike, dër-
gohet në Ministrinë e Finan-
cave dhe Ekonomisë (struk-
tura përgjegjëse për shitjen

Ministri i Financave firmos udhëzimin e ri për shitjen dhe dhënien me qira

Shitja e pronave publike,
Ahmetaj: Ja procedurat e reja

Kriteret e vlerësimit të pasurive për rastet që kalojnë nga gjykata

Ornela Manjani

VLERËSIMI I PASURISË SHTETËRORE
1. Procedurat për vlerësimin e pasurisë shtetërore fillojnë me
daljen e urdhrit të ministrit përgjegjës për ekonominë.
2. Vlerësimi i objekteve bëhet nga komisioni i vlerësimit në
përputhje me vlerën reale të tregut, duke përdorur metodat e
vlerësimit të tregut, në zbatim të legjislacionit në fuqi. Komisioni
i vlerësimit mban përgjegjësi për vlerësimin e kryer dhe për
dokumentet e hartuara e të nënshkruara prej tij (genplane,
situacione, akt-vlerësime etj.).
3. Me daljen e urdhrit të ministrit përgjegjës për ekonominë për
ngritjen e komisionit të vlerësimit të objektit, që do të
privatizohet apo që do të përfshihet në fondin e kompensimit,
komisioni i vlerësimit inspekton dhe verifikon gjendjen reale të
objektit dhe më pas, ekspertët vlerësues të këtij komisioni
brenda 15 ditëve përgatitin në 5 kopje origjinale genplanin e
ndërmarrjes apo të objekteve që do të privatizohen, ku
përcaktohen qartë sipërfaqet nën objekt dhe trualli funksional.
Dega e shoqërive publike përkatëse vendos një njoftim në
objekt si dhe në mjediset e organit të qeverisjes vendore në
territorin e të cilit ndodhet objekti, për efekt të ish-pronarëve të
truallit, nëse ka.
4. Eksperti vlerësues brenda 15 ditëve nga dalja e urdhrit për
privatizimin e objektit, përgatit në 5 kopje origjinale genplanin
përkatës, ku përcaktohen qartë sipërfaqja nën objekt,
sipërfaqja funksionale dhe ajo e përgjithshme. Eksperti
vlerësues mban përgjegjësi për hartimin e saktë të këtij
genplani.
5. Komisioni i vlerësimit, pas marrjes së genplanit të përgatitur
nga ekspertët, i drejton institucionit të prefektit në territorin e të
cilit ndodhet objekti, kërkesën për konfirmimin e këtij genplani.
7. Pas marrjes së genplanit të objektit, të konfirmuar nga
prefektura, dega e shoqërive publike i kërkon zyrës vendore të
regjistrimit të pasurive të paluajtshme të dhëna për pronësinë e
objektit dhe truallit që privatizohet, hartën treguese, vërtetimin
hipotekor apo certifikatën e pronësisë, nëse ka. Kërkesën e
mësipërme dega e shoqërive publike shoqëron me një kopje të
genplanit, të konfirmuar nga prefektura e qarkut përkatës. Zyra
vendore regjistrimit të pasurive të paluajtshme, brenda 10
ditëve nga data e marrjes së kërkesës, i dërgon degës së
shoqërive publike të dhënat që disponon për pronën që
privatizohet, hartën treguese, vërtetimin hipotekor apo
certifikatën e pronësisë, nëse ka të tillë. Zyra vendore
regjistrimit të pasurive të paluajtshme mban përgjegjësi ligjore
për të dhënat e konfirmuara si dhe për tejkalimin e afatit ligjor,
të përcaktuar në këtë vendim.
8. Dega e shoqërive publike, pas marrjes nga zyra vendore
regjistrimit të pasurive të paluajtshme të hartës treguese, me të
dhënat përkatëse të objektit, i kërkon Agjencisë së Trajtimit të
Pronave konfirmimin nëse trualli ku ndodhet objekti ka pronarë,
të njohur me vendim të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave, si dhe çmimin përkatës të truallit ku ndodhet objekti,
në bazë të çmimit të përcaktuar në hartën e çmimeve nga kjo
agjenci dhe të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Në
rastet kur ky çmim nuk ekziston në hartën e çmimeve, atëherë
ekspertët vlerësues përcaktojnë çmimin e shitjes së truallit të
objektit që do të privatizohet.
9. Agjencia e Trajtimit të Pronave brenda 10 ditëve nga data e
marrjes së kërkesës, i dërgon degës së shoqërive publike
konfirmimin për çmimin e truallit të objektit si dhe vendimet
përkatëse të kthimit dhe kompensimit të pronave, të shoqëruar
me planvendosjen e pronës, ku të jetë përcaktuar qartë kufiri i
pronës si dhe çdo informacion shtesë, nëse ka, që lidhet me
vendimin përkatës të kthimit dhe kompensimit të pronave.
10. Eksperti vlerësues përcakton çmimin e truallit ku ndodhet
objekti përkatës, në bazë të çmimit të përcaktuar në hartën e
çmimeve, të hartuar nga Agjencisë së Trajtimit të Pronave dhe
të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
11. Afati i plotësimit të dokumentacionit të vlerësimit për
ndërtesat, ndërtimet dhe linjat e prodhimit/shërbimit duhet të
jetë jo më shumë se 50  ditë nga data e daljes së urdhrit për
ngritjen e komisionit të vlerësimit nga titullari.
Të ardhurat e realizuara nga shitja ndahen
a. 5 për qind e vlerës së shitjes i kalon Ministrisë së
Financave.
b. 30 për qind e vlerës së shitjes i kalon ministrisë përgjegjëse
për ekonominë.
c. 65 për qind e vlerës së shitjes i kalon buxhetit të shtetit.

e pronave publike), për të vi-
juar procedurat e shitjes.
VENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMI

Komisioni i Shqyrtimit
dhe Transparencës është një
komision ad hoc që mblidhet
me kërkesë të kryetarit, për
verifikimin, konfirmimin
dhe transparencën e proce-
durës së dokumentacionit të
privatizimit të pronës sh-
tetërore, që dërgohet për
shitje, sa herë që struktura
përgjegjëse për privatizimin
pronës shtetërore në Minis-
trinë e Financave dhe Ekon-

omisë, i përcjell dokumenta-
cionin e privatizimit. Mble-
dhja e komisionit zhvillohet
vetëm pasi të sigurohet pjesë-
marrja e jo më pak se
gjysmës së anëtarëve. Mo-
spjesëmarrja në mbledhje pa
arsye e anëtarëve të komi-
sionit përbën shkak për
fillimin e procedimit disipli-
nor. Komisioni gjatë mble-
dhjeve asistohet nga sekre-
tariati i komisionit, i cili për-
bëhet nga 1 anëtar që emëro-
het dhe shkarkohet me ur-
dhër të ministrit përgjegjës

për ekonominë. Me porosi të
kryetarit të komisionit, sek-
retariati ka detyrimin të njof-
tojë anëtarët e komisionit për
vendin, datën, orën dhe agje-
ndën e mbledhjes. Vendimet
e anëtareve në komision
merren me shumicë të thje-
shtë të anëtarëve të pran-
ishëm në mbledhje. Si rreg-
ull, gjatë votimit kryetari
voton i fundit dhe në rast
barazie votash, vota e krye-
tarit prevalon në vendim-
marrje.
PROCEDURA EPROCEDURA EPROCEDURA EPROCEDURA EPROCEDURA E
SHITJESSHITJESSHITJESSHITJESSHITJES

Drejtori i strukturës për-
gjegjëse për shitjen e pronës
publike ngre komisionin
prej 3 anëtarësh për uljen e
VAM-it për objektet që nuk
shiten me vlerë fillestare.
Ulja e VAM-it do të bëhet
duke u bazuar në kriteret si
më poshtë: gjendja e objektit
sipas aktit të vlerësimit të
përgatitur nga ekspertët,
vendndodhja e tij në zona
urbane apo rurale, largësia
nga rrugët nacionale apo
urbane, largësia nga qendrat
e banuara etj. Propozimi me
shkrim për përqindjen e ul-
jes së VAM-it i paraqitet për
miratim drejtorit të struk-
turës përgjegjëse për shitjen
e pronës publike.

BB miraton projektin. Përfitojnë 80 mijë banorë

Fond 50 milionë dollarë për
rrugët rajonale në Shqipëri

Banka Botërore miratoi
një projekt prej 50 mil-

ionë dollarësh, që do të sh-
kojnë për lidhjen e rrugëve
rajonale dhe lokale në të
gjithë territorin e vendit.
Projekti do të financojë re-
habilitimin e rreth 55 kilo-
metrave rrugë rajonale dhe
lokale, çka përkthehet në
përmirësimin e lidhjes dhe
sigurisë rrugore për rreth
80 mijë banorë. Programi
për vitin e parë të projektit
përfshin tri segmente
rrugore Fier-Seman, Po-
gradec-Tushemisht dhe
Qafë Thore-Theth. Këto seg-

mente rrugore janë për-
zgjedhur për shkak të rëndë-
sisë në zhvillimin e turizmit
ose bujqësisë. Rehabilitimi i
rrugëve do të përfshijë edhe
zgjidhje të përshtatjes ndaj
kushteve klimatike, që lidhen
me përmbytje apo rrëshqitje
dheu. Projekti gjithashtu do
të nxisë punësimin e grave në
sektorin e rrugëve në Sh-
qipëri. "Projekti i ri do të do
t'u japë prioritet ndërhyrjeve
që sjellin përfitim më të madh
ekonomik duke mbështetur
sektorë produktivë, në veçan-
ti bujqësinë dhe turizmin",
tha Maryam Salim, menax-

here e Zyrës së Bankës
Botërore në Shqipëri. "Zhvil-
limi i turizmit do të përfitojë
nga përmirësimi i rrugëve që
çojnë drejt destinacioneve
ekzistuese apo potenciale tur-
istike. Po ashtu, projekti do
të ndihmojë integrimin e ferm-
erëve në zinxhirin agro-ush-
qimor dhe pjesëmarrjen e
tyre në tregje, veçanërisht të
grave, të cilat përbëjnë shu-
micën e forcës së punës në
bujqësi në Shqipëri".

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

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 28 maj 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet ankandi për
shitjen e pasurisë  nr.58/54,vol 17, fq 2 të ndodhur në L.13, ZK 8518, Plazh, Durrës. Trualli që ka
sipërfaqen prej 600 m² kufizohet sipas një marrëveshje sipërmarrje.
Prona është e vëllezërve, z.Arben e z.Shkëlqim Riza Brameta
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi do të jetë 359.120 Euro.
Çmimi mund të llogaritet edhe në lek sipas kursit të këmbimit ditor.
Ofertuesit duhet të kenë depozituar në llogarinë e zyrës përmbarimore 10% të çmimit fillestar.

Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al

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.
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Ekspertët e ekonomisë
kërkojnë që qeveria të

marrë masa për të mos
lejuar hyrjen në sektorët
strategjikë kompani të
regjistruara në parajsat
fiskale, pasi institucionet
nuk kanë mundësi të iden-
tifikojë pronarët e vërtetë
të tyre. Nisur nga rasti i
mashtrimit të firmës Sun
Petroleum Albania, e cila
ka tregtuar naftë nën
logon e Gulf, Zef Preçi,
thotë se edhe kur kompan-
itë janë offshore, qeveria
ka të drejtë të kërkojë të
dhëna dhe garanci për-
para licencimit të tyre.
Gjergj Buxhuku, adminis-
trator i Konfindustrisë,
sqaron se në momentin që
do të diheshin pronarët e
vërtetë, atëherë organet
hetimore do të bllokonin

PRONARËT ANONIMË
Pronarët e vërtetë të kompanisë me firmën
“Universal Energy Group” janë të panjohur, pasi
shoqëria rezulton e regjistruar në ishujt Virxhin
të njohura si parajsa fiskale.



Kompania, 313 mijë euro detyrime edhe në Drejtorinë e Tatimeve

Falimentimi i 'Gulf', ekspertët: Strategji
kundër kompanive që vijnë nga parajsat fiskale

edhe pasuritë e personale të
aksionerevë, për të dëmsh-
përblyer më pas qytetarët.
Një javë më parë, kompania
e naftës 'Gulf' mbylli të
gjitha pikat e saj, ndërkohë
që kishte shitur gjatë javëve
të fundit mijëra litra naftë
me tollona me çmim 40% më
të lirë se tregu e duke mash-

truar qindra qytetarë e bi-
znese, të cilët nuk kanë mar-
rë asnjë zgjidhje. Drejtoria
e Tatimeve ka lëshuar një
urdhër ku kërkon mos
tjetërsimin e pronave të sho-
qërisë Sun Petrolium Alba-
nia, e cila ka tregtuar në pikat
e karburanteve naftë nën
logon "Gulf". Shoqëria rezul-

ton debitore në shumën e 313
mijë euro ndaj administratës
tatimore për taksën e TVSH-
së në masën e 190 mijë eurove,
ndërsa po ashtu nuk ka
paguar detyrime të tatimit në
burim dhe kontributeve sho-
qërore. Për këto arsye Drej-
toria e Tatimpaguesve të Mëd-
henj ka vendosur edhe pe-
nalitete e ka dërguar shkresë
për shlyerjen e debisë, por
sërish firma nuk ka paguar
asgjë. Tatimet kërkojnë të
mos lejohet tjetërsimi i pasur-
ive të firmës Sun Petrolium,
deri në vjeljen e detyrimeve
të saj. Por mashtrimi i firmës

"Gulf" nuk ka ndodhur vetëm
ndaj autoriteteve fiskale. Qin-
dra qytetarë kanë blerë javët
e fundit tollona naftë me
çmime të lira, por sot kanë në
dorë vetëm letra pa vlerë. Si-
pas burimeve nga policia,
deri tani vlera e kallëzimeve
të bëra arrin shumën e 80
mijë eurove, ndërsa dysho-

het që kompania të ketë treg-
tuar tollona në masën e 1
milionë litrave. Administra-
tori i karburanteve "Gulf"
ka njoftuar dorëheqjen në
bordin e aksionerëve që prej
datës 9 prill të këtij viti, por
edhe përgjatë kësaj periud-
he firma ka vijuar të shesë
tollona.

Shumica e familjeve nuk presin ndryshim të bilancit pagues në gjysmën e parë të vitit 2018

BSH: Familjet shqiptare
marrin borxh për ushqim
Niveli i të ardhurave shënoi rënie, shpenzimet u rritën

Të ardhurat e familjeve
shqiptare bien ndërsa
shpenzimet rriten. Kjo

i detyron që të marrin borxh,
kryesisht për konsum ku
përfshihen ushqimi dhe nevo-
jat të tjera të përditshme. Kjo
situatë është evidentuar nga
vrojtimi i gjendjes financiare
dhe huamarrjes së familjeve,
që kryhet çdo gjashtë muaj
nga Banka e Shqipërisë, mbi
një kampion rastësor prej
1.209 familjesh, nga të cilat
rreth 56% jetojnë në zonat
urbane dhe 44% në zonat ru-
rale të vendit. Vrojtimi ka
treguar se niveli i të
ardhurave të familjeve ka
shënuar rënie gjatë gjash-
tëmujorit, ndërsa niveli i
shpenzimeve ka vijuar prir-
jen rritëse, duke rezultuar në
ngushtim të balancës finan-
ciare (të ardhura-shpenzime).
"Rreth 28% e familjeve dek-
larojnë se kanë hua për të
paguar dhe kjo peshë ka mbe-
tur e njëjtë krahasuar me
gjashtëmujorin e kaluar, por
në rënie krahasuar me një vit
më parë. Në 37% të rasteve të
huamarrjes, familjet i janë
drejtuar burimeve formale
(banka dhe institucione
jobankare) në formën e
produkteve të kredisë dhe në
63% të rasteve i janë drejtuar
burimeve joformale, krye-
sisht para në dorë",-vlerësohet
në vrojtimin e BSH-së. Ek-
spertët e institucionit
mbikëqyrës bankar vlerësojnë
se ndryshe nga struktura e
frekuencës së rasteve të hua-
marrjes, shpërndarja e te-
pricës së saj tregon që rreth
82% e saj është siguruar nga
burime formale dhe 18% nga
burime joformale dhe kjo
strukturë është zhvendosur
në favor të huamarrjes for-
male krahasuar me 6-mujor-
in e kaluar dhe një vit më parë.
Sipas vrojtimit, tre qëllimet
kryesore të marrjes borxh
mbeten: për konsum (42% e
rasteve të huamarrjes), bler-
je/riparim prone (26% e ras-
teve) dhe zhvillim biznesi
(12% e rasteve). Gjatë peri-
udhës së vrojtuar, peshat e
rasteve të huamarrjes për
konsum dhe blerje prone kanë
shënuar rënie. "Në tepricën e
huamarrjes, rreth 46% e te-

Ornela Manjani

pricës së huas deklarohet për
'blerjen/riparimin e një
prone', 31% për 'zhvillimin e
një biznesi' dhe vetëm 6% për
'qëllime konsumi'. Në përbër-
je e tepricës sipas monedhës

rezulton se 92% e saj deklaro-
het në lekë dhe vetëm 8% në
euro", vlerëson Banka e Sh-
qipërisë në vrojtimin e saj.
Familjet huamarrëse vlerë-
sojnë rënie të këstit të huasë

gjatë periudhës referuese,
duke reflektuar prirjen
rënëse të normës së pon-
deruar të interesit të kre-
disë për individët. Shumica
e familjeve huamarrëse

kanë deklaruar se aftësia e
tyre paguese nuk ka ndry-
shuar gjatë periudhës, ndër-
sa pjesa tjetër deklarojnë
kryesisht përke-qësim.
PRITSHMËRITËPRITSHMËRITËPRITSHMËRITËPRITSHMËRITËPRITSHMËRITË

Edhe situata në vijim nuk
pritet të ketë ndryshim për
këto familje. Sipas vrojtimit
të BSH-së, shumica e famil-
jeve (rreth 72%) nuk presin
ndryshim të aftësisë
paguese në gjysmën e parë
të vitit 2018, ndërsa pjesa
tjetër, (pra ata që presin
"përkeqësim" dhe ata që
presin "përmirësim"), kanë
rezultuar në numër të bara-
bartë. Mundësia për të mar-
rë hua gjatë pjesës së parë
të vitit 2018 ka rezultuar
pothuaj në nivelin e mesa-
tares afatgjatë, por me prir-
je të lehtë rritëse, çka mund
të sinjalizojë një gjallërim të
kërkesës për kredi nga sek-
tori i individëve.

BIEN KREDITË
E KËQIJA

Raporti i kredive me
probleme për individët zbriti
në 7.6% në fund të vitit të
kaluar. 'Raporti i stabilitetit
financiar', i prezantuar të
enjten nga Banka e
Shqipërisë, tregoi edhe
njëherë se individët ngelen
segmenti më i
shëndetshëm në kreditim.
Raporti i kredive me
probleme te individët ka
rënë me afro pesë pikë
përqindjeje gjatë vitit të
kaluar, po të kemi
parasysh se në fund të vitit
2016 ky raport ishte
12.5%. Gjithashtu, kreditë
me probleme te individët
ngelen ndjeshëm më të
ulëta në raport me
bizneset. Kredia për
individë është më cilësore
kryesisht, sepse ajo jepet
në vlera mesatare më të
ulëta dhe mundëson një
shpërndarje më të mirë të
rrezikut kreditor.
Gjithashtu, volumet më të
mëdha të kredisë për
individë shkojnë për blerje
banesash, ku në shumicën
e rasteve kolaterali është
vetë prona e blerë.

Ministrat e Transportit të Ballkanit Perëndimor takohen në Slloveni

Gjiknuri: Prioritet, siguria rrugore dhe kalimi kufitar
Ministri i Infrastruk

turës dhe Energjisë,
Damian Gjiknuri ka pre-
zantuar projektet e qever-
isë shqiptare mbi sigurinë
rrugore dhe ato mbi zhvil-
limet e infrastrukturës
gjatë takimit të ministrave
të Transportit të vendeve
të Ballkanit Perëndimor.
Takimi i iniciuar nga Ko-
misionerja Europiane për
Transportin Violeta Bulc,
u mbajt në Lubjanë të Sllo-
venisë, ku morën pjesë
edhe përfaqësues nga Tur-
qia si dhe nga vende të

anëtare të Bashkimit Europi-
an si Italia, Sllovenia, Kroa-
cia, Greqia, Rumania dhe
Qipro. "Rasti i Shqipërisë me
vendet fqinje u mbajt si mod-
el i mirë në këtë drejtim. Mu
dha rasti të prezantoj projek-
tet e qeverisë shqiptare për sa
i përket sigurisë rrugore, por
mbi të gjitha edhe projektet e
zhvillimeve në infrastruk-

turë. Shpjegova edhe skemat
e mbështetjes financiare
nëpërmjet Partnerit Publik
Privat si një nga format e
përmirësimit të infrastruk-
turës në vend, çka u përmend
edhe nga komisionerja. Gjith-
ashtu, u fol edhe për një fond
të Bashkimit Europian, që e
mori përsipër komisionerja,
për ta adresuar të gjitha 'hot

spot-et', ato që quhen vende
të rrezikshme, të gjitha nyjat
e identifikuara të transportit
në Europën Juglindore", sh-
toi më tej Gjiknuri. Sipas min-
istrit Gjiknuri, prezenca e
përfaqësuesve të vendeve të
Bashkimit Europian tregon
edhe rritjen e interesit të tyre
në këtë proces. "Kjo tregon
rritjen e interesit për këtë

proces ashtu sikurse për përf-
shirjen e vendeve të tjera në
ato që quhen korridore të
rëndësishme europiane", -tha
Gjiknuri. Ndërkohë, në mby-
llje të takimit ministrat ranë
dakord edhe për dy deklara-
ta që synonin angazhimin e
përbashkët në rritjen e sig-
urisë rrugore dhe në lehtë-
simin e kalimit kufitar.

Një nga pikat e shitjes 'Gulf'

Një nga pikat e shitjes 'Gulf'
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Tregtarët hidhen në protestë kundër skemës
së TVSH: Po detyrohemi të mbyllim bizneset

POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC - Dhjetëra
tregtarë në qytetin e Po-
gradecit, të mbështetur
edhe nga deputetët e
opozitës u hodhën dje në
protestë kundër përf-
shirjes në skemën e
TVSH-së për bizneset e
vogla. Tretarët u shpre-
hën se nuk e përballojnë
dot koston e lartë dhe se
po detyrohen të mbyllin
bizneset. "Protestojmë
për vendosjen e tarifës së

Qytetarët e Orikumit: Duam drita e ujë të pijshëm 24 orë pa ndërprerje

Protestë në Këshillin Bashkiak
të Vlorës, ndërpritet mbledhja
Banorët e lagjes "Kushtrimi": Duam dëmshpërblim
për shtëpitë që i ndërtuam me gjak dhe na i shembën

10
12

Merrnin ryshfet për të ndryshuar vitin e prodhimit
të makinave, pranga dy zyrtarëve të Transportit

KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Policia e Korçës
ka vënë në pranga dy zyr-
tarë të Drejtorisë Rajo-
nale të Shërbimeve të
Transportit Rrugor në
këtë qytet, pasi akuzohen
për korrupsion. 52-vjeçari
Daniel Xhemo dhe 64-
vjeçari Fredi Gogo u ar-
restuan gjatë operacionit
të koduar "Kodifikimi".
Burime zyrtare nga poli-
cia lokale bënë me dije se
dy personat në fjalë, me

BOJKOTI
Me protestën janë solidarizuar dhe këshilltarët e
djathtë, të cilët kanë bojkotuar mbledhjen, me
pretendimin se nuk është futur në rend dite të
mbledhjes së këshillit të bashkisë kërkesa e
banorëve të lagjes "Kushtrimi" për
dëmshpërblimin e banesave të tyre.



KËRKESA
Banorët e Orikumit dhe lagjes "Kushtrimi" kërkuan
prezencën e kryebashkiakut të Vlorës, Dritan Leli, i cili nuk
ishte i pranishëm në sallë. "Dritan Leli dhe Edi Rama na
gënjyen", shkruhej në pankartat që mbanin protestuesit në
sallë. Për shkak të debateve të ashpra dhe tensionit të
krijuar, në sallën e mbledhjes kanë mbërritur edhe punonjës
të Policisë Bashkiake për të qetësuar situatën.



TVSH-së. Nuk e përbal-
lojmë dot koston e lartë.
Po detyrohemi të mbyllim
bizneset. Disa prej bi-
zneseve kanë falimentuar.
Me të ardhurat ne mbajmë
familjet tona. Qeveria du-
het të vendosë taksa për

biznesin e madh. Do vazh-
dojmë me protesta derisa të
hiqet kjo taksë", thanë treg-
tarët. Ndërkohë, deputeti
i Partisë Demokratike,
Klevis Balliu i bëri apel
qeverisë të heqë men-
jëherë taksën për biznes-

in e vogël.  "I  bëj  apel
qeverisë të hapë veshët.
Taksa për biznesin e
vogël duhet të hiqet men-
jëherë. Do të përshkallë-
zojmë protestat jo vetëm
në Tiranë, por në çdo
qytet", - deklaroi Balliu.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Banorët e Orikumit
dhe ata të lagjes
"Kushtrimi" në qyte-

tin e Vlorës dje e zhvendo-
sën protestën e tyre në Kë-
shillin Bashkiak të Vlorës.
Pasi nuk kanë marrë zgji-
dhje për një sërë problemesh
që i shqetësojnë, ata kanë
hyrë në sallën ku bëhej
mbledhja me pankarta në
duar. Përballja e protes-
tuesve me anëtarët e këtij
këshilli ka shkaktuar ten-
sion, madje mbledhja është
ndërprerë. Mësohet se ban-
orët e lagjes "Kushtrimi"
kanë kërkuar dëmshpërblim
për banesat e tyre, që u shem-
bën në kuadër të ndërtimit
të segmentit lidhës të au-
tostradës me rrugën Trans-
ballkanike. Bëhet fjalë për 28
familje, të cilat nuk kanë
përfituar dëmshpërblim.
Ndërkohë që prej katër
muajsh nuk përfitojnë as
qiranë e banesave ku janë
vendosur, në pritje të dëmsh-
përblimit. "Jemi lodhur nga
gënjeshtrat e shtetit që na
thotë se do u bëj pallat. Ka 4
vjet që nga janari e deri në
prill që na thuhet e njëjta
gjë. Ka ardhur komisioni
dhe tha do u japim 70 për
qind dhe blini vetë shtëpitë.
Atë të realizojnë. Ne do të
ishim akoma në shtëpi, por
dëgjuam shtetin e dolëm nga
banesat tona. Ndërsa shteti
na gënjeu", u shpreh njëri
prej banorëve të lagjes
"Kushtrimi". "Shtëpitë i
kemi ndërtuar me gjak. Pse
të mos na paguhet vlera e
shtëpisë?! Dhe tani jemi pa
punë. Jam 7 veta në familje
dhe nuk kam asnjë të
ardhur", tha një grua. Me
protestën janë solidarizuar
dhe këshilltarët e djathtë, të
cilët kanë bojkotuar
mbledhjen me pretendimin
se nuk është futur në rend
dite të mbledhjes së këshil-
lit të bashkisë kërkesa e
banorëve të lagjes në fjalë.
Më pas ishin banorët e Ori-
kumit, të cilët ngritën si
shqetësim mungesën e ujit
të pijshëm dhe energjisë ele-
ktrike, në një zonë turistike
dhe që i paguan më shumë
taksa bashkisë. Ata u
kërkuan llogari anëtarëve
të këshillit bashkiak se ku

detyrë kontrollorë fizikë në
Drejtorinë Rajonale të Shër-
bimeve të Transportit
Rrugor akuzohen për ve-
prën penale "Korrupsioni
pasiv i personave që ush-
trojnë funksione publike".
Po të njëjtat burime sqaru-

an se Xhemo dhe Gogo u
kapën në flagrancë, duke
marrë shuma lekësh nga
shtetas të ndryshëm, për të
favorizuar regjistrimin e
mjeteve pranë Drejtorisë
Rajonale të Shërbimeve të
Transportit Rrugor në Ko-

rçë, ku ndryshonin vitin e
prodhimit të automjeteve
me qëllim shmangien e tak-
save. Materialet në ngar-
kim të dy zyrtarëve i kalu-
an Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Korçë për vep-
rime të mëtejshme.

shkojnë paratë e taksave që
ata paguajnë, ndërsa nuk
marrin asnjë shërbim. Gjith-
ashtu, banorët e Orikumit
deklaruan se mosfurnizimi i
rregullt me ujë të pijshëm

dhe energji elektrike përg-
jatë 24 orëve do të çojë në
dështimin e sezonit turistik.
Banorët e Orikumit dhe
lagjes "Kushtrimi" kërkuan
prezencën e kryetarit të

Bashkisë së Vlorës, Dritan
Leli, i cili nuk ishte i pran-
ishëm në sallë. "Dritan Leli
dhe Edi Rama na gënjyen",
shkruhej në pankartat që
mbanin protestuesit në sallë.

Për shkak të debateve të ash-
pra dhe tensionit të krijuar,
në sallën e mbledhjes kanë
mbërritur edhe punonjës të
Policisë Bashkiake për të
qetësuar situatën.

Konflikt me
armë zjarri në
familje, policia

parandalon krimin
MAMAMAMAMAT T T T T - Policia e Matit ka
ndërhyrë në kohë dhe ka
parandaluar një konflikt
me armë zjarri në një famil-
je në fshatin Gurrë të Klos-
it. Pas sinjalizimit për kon-
fliktin, menjëherë është
ngritur grupi hetimor, i cili
ka shkuar në vendin e ng-
jarjes. Nga veprimet e kry-
era ka rezultuar se në
banesën e shtetasit Ari
Hoxha ka shkuar shtetasi
B.O., me qëllim sqarimin e
një konflikti mes Hoxhës
dhe bashkëjetueses së tij,
shtetases E.N.. Mësohet se
shtetasit e mësipërm kanë
debatuar me njëri-tjetrin
dhe brenda në banesë sh-
tetasi B.O. ka kanosur
duke qëlluar një herë me
armë zjarri, ndërsa është
larguar sapo ka parë po-
licinë. Nga të shtënat nuk
ka persona të lënduar, ndër-
sa në vendin e ngjarjes ësh-
të sekuestruar një gëzhojë.
Ndërkaq, blutë arrestuan
në flagrancë 30-vjeçarin Ari
Hoxha, banues në fshatin
Mishter, Klos, (i dënuar më
parë), pasi në banesë ka
ushtruar dhunë fizike dhe
psikologjike ndaj bashkë-
jetueses së tij E.N., 16 vjeçe.
Ai akuzohet për veprën pe-
nale "Dhunë në familje".
Ndërsa shtetasi B.O., 41
vjeç, banues në Laç (i afërm
i shtetases E.N.) është
shpallur në kërkim dhe po
punohet për kapjen e tij. Ky
i fundit akuzohet për ve-
prat penale "Mbajtje pa leje
dhe prodhim i armëve" dhe
"Kanosje". Materialet i
kaluan Prokurorisë Rre-
thit Gjyqësor Mat për vep-
rime të mëtejshme.

Protesta e djeshme në Pogradec

Protesta e djeshme e banorëve
të Vlorës në këshillin bashkiak
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Reagon avokati Ardian Leka: Kërkesa është e pabazuar në prova

Korrupsioni, prokuroria kërkon dënimin me
5 vite burg të ish-drejtorit të Burgjeve

Artur Zoto akuzohet për abuzim me tenderat e ushqimeve

Lirohet i dashuri
i Viola Spiros,

çifti fotografohet
në klubet e natës

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Pesë muaj nga
ndalimi i tij në Holandë që
mori jehonë në mediat
vendëse, Valentin Selaj, i
dashuri i moderatores
simpatike Viola Spiro ka
marrë lirinë. Dhe ky është
lajmi më i mirë që mund të
merrte drejtuesja e pro-
grameve sportive këtë
pranverë. Ai është lënë në
gjendje të lirë në fillim të
muajit prill, pas 20 javësh
në qelitë e para-burgimit
në Holandë, ku nuk ishte
i lejuar të gjykohej në
gjendje të lirë për shkak
të shtetësisë shqiptare. Pa-
paraci i "RevistaWho.-
Com" i ka fotografuar dy të
dashuruarit në zonën e ish-
Bllokut teksa shpenzojnë
kohë së bashku, për të rik-
uperuar kohën kur kanë
qenë larg njëri-tjetri. Pavar-
ësisht të gjitha komenteve
dashakeqe ndaj Violës dhe
historisë së saj të dashu-
risë, ndjenja e saj arriti t'i
rezistojë presionit.

PRETENCA PËR
ILJAZ LABIN
Artur Zoto akuzohet për
abuzim me tenderët e
ushqimeve në burgje.
Ish-vartësi i tij, Iljaz
Labi, bashkëpunoi me
drejtësinë dhe tregoi se
Zoto përfitonte 20
milionë lekë nga
biznesmenët që
merrnin pjesë në
tenderat e ushqimit.
Një javë më parë,
Prokuroria e Krimeve të
Rënda kërkoi dënimin
me 5 vite burg për
Labin, por për shkak të
statusit të tij u kërkua
pezullimi i dënimit.

Shuaip Tufa u arrestua në nëntor të vitit 2017

Kokainë e marijuanë, dënohet me 7 vite burg
dhe 20 mijë euro gjobë korrieri shqiptar

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Shtatë vjet burg
dhe 20 mijë euro gjobë. Ky
është dënimi i dhënë me
gjykim të shkurtuar ndaj
37-vjeçarit shqiptar, Shua-
ip Tufa, punëtor ndërtimi,
rezident në Viadana.
Ndërkohë që mësohet se
prokuroria kishte kër-
kuar dënimin e tij me 13
vjet e 4 muaj burg.

Shqiptari, i konsideru-
ar si një prej korrierëve
më të rëndësishëm të
drogës ndërmjet Emilias
dhe Mantovës përfundoi
në pranga bashkë me një
bashkëkombës nëntorin e
kaluar, pas një operacio-
ni të koordinuar nga poli-
cia dhe Guardia di Finan-
za. Në banesën e tij, në atë
kohë u gjet dhe u sekues-
trua një sasi prej 11 kg e
100 gr kokainë. Ndërsa në
garazhin e jashtëm u
gjetën në një frigorifer

Kapen 41 kg drogë,
pranga pritësit grek,

largohen transportuesit
GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Një sasi droge
është kapur nga policia
pranë kufirit të gjelbër
ditën e djeshme. Mediat
fqinje bëjnë me dije se poli-
cia helene ka sekuestruar
41 kg marijuanë. Mësohet
se lënda narkotike ka
kaluar nga vendi i quajtur
Stillo. Informacionin
palës greke ia ka dhënë
policia kufitare e Sa-
randës. Burimet e më-
sipërme pohuan se është
arrestuar një shtetas
grek, i cili priste sasinë e
lëndës narkotike, ndërsa
kanë mundur të largohen
transportuesit.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Prokuroria e Krimeve
të Rënda ka kërkuar
dje dënimin me 5 vite

burg për ish-drejtorin e
përgjithshëm të Burgjeve,
Artur Zoto, i cili akuzohet
për korrupsion dhe abuzim
me tenderat e ushqimeve
gjatë kohës që ai ushtroi
detyrën. Gjithashtu, në pre-
tencën e dhënë, prokuroria
kërkoi që ish-kreut të
burgjeve t'i hiqet e drejta e
ushtrimit të funksioneve
publike për 5 vite. Vetë Ar-
tur Zoto, i cili rrezikon dën-
imin për korrupsion pasiv
nuk ishte në seancë.
Prokurorja Elisabeta Ymer-
aj rindërtoi skemën korrup-
tive para gjykatës, ku sipas
saj është i përfshirë Zoto.
Kjo, bazuar në dëshminë e
dhënë nga Iljaz Labi, i cili ka
thënë se kishin bërë disa ten-
dera në vitin 2016 dhe në
marrëveshje me disa biznes-
menë bënin një garë fiktive.
Seancën e radhës pritet që
mbrojtja të paraqesë të
gjitha argumentet për të
vërtetuar që ish-numri një i
Burgjeve është i pafajshëm.
Nga ana tjetër, Atur Zoto ka
deklaruar se po mbahet në
burg jo për akuzën për kor-
rupsion, por për pajisjen e
përgjimit "Imsi Catcher".
Prej muajsh, ai po përballet
me Gjykatën e Krimeve të
Rënda, pas dyshimeve për
korrupsion pasiv. Ai u im-
plikua në aferën korruptive
pas dëshmisë që bëri në
prokurori, ish-zëvendësi i tij,
Iljaz Labi, i cili mban sta-
tusin e bashkëpunëtorit të
drejtësisë. Labi deklaroi se i
dërgoi Artur Zotos në zyrë

shumën prej 20 mijë eurosh,
si ryshfet për tenderin e ush-
qimeve. Këtë dëshmi, ish-
kreu i Burgjeve e hedh posh-
të me argumentin se me La-
bin nuk takohej prej një
kohe të gjatë, për shkak të
marrëdhënieve konfliktuale
që kishin. Për këtë, ai kërkoi
të ekspertoheshin pamjet
filmike të kamerave të sig-
urisë së institucionit, prej
nga vërtetohet se Iljaz Labi
nuk hynte kurrë në zyrën e
tij. Akt-ekspertimi u përpi-
lua nga dy ekspertë të Poli-
cisë Shkencore, të cilët i
thanë gjykatës se kanë vëzh-

guar 140 orë pamje filmike,
në të cilat nuk shquhet
qartë dera e zyrës së ish-nën-
drejtorit Iliaz Labi. Megjith-
atë, ekspertët kanë shkëpu-
tur me foto të gjithë person-
at që kanë hyrë dhe dalë nga
zyra e ish-drejtorit Zoto.
Gjykata nuk dha detaje se
cilët janë personat që
shfaqen në këtë foto dhe nëse
e rëndojnë ose jo pozitën e
të pandehurit, por vendosi t'i
administronte si provë.
Gjykata vendosi t'i drejto-
het me shkresë zyrtare Drej-
torisë së Burgjeve për të py-
etur nëse në datat 23-24 maj

të vitit 2016 i pandehuri dhe
ish-zëvendësi i tij, Labi janë
paraqitur ose jo në punë dhe
nëse kanë zhvilluar ndonjë
aktivitet jashtë institucion-
it. Pas kësaj përgjigjeje
pritej edhe pretenca e
prokurorisë ndaj të pande-
hurit Artur Zoto.
REAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI I
MBROJTJESMBROJTJESMBROJTJESMBROJTJESMBROJTJES

Pas kërkesës së Prokuro-
risë së Krimeve të Rënda për
dënimin 5 vite të ish-drejtorit
të përgjithshëm të Burgjeve,
Artur Zoto, ka reaguar
avokati i tij, Ardian Leka. Ai
tha se kërkesa e prokuror-

isë ishte e pabazuar në pro-
va. Sipas Lekës, prokuroria
akuzon pa prova, pasi Zoto
dhe ish-vartësi i tij, Iljaz Labi
nuk kanë komunikuar, kjo e
vërtetuar me kamera. "E
prisnim pretencën e pro-
kurorisë. Kërkesa e pro-
kurorisë ishte e pabazuar në
prova. Labi dhe Zoto nuk
kanë komunikuar, kjo e
vërtetuar me kamera. Labi u
përgjua, është vërtetuar se
ka kryer vepër penale.
Prokuroria akuzon pa prova.
Pretendimet tona do t'i lex-
ojmë herës", u shpreh avoka-
ti Leka.

rreth 9 kg marijuanë, 11180
euro të holla, 4 telefona ce-
lularë, materiali për përzier-
jen e drogës si dhe ambal-
azhi për dozat. Sipas akuzës,
kokaina ishte gati për t'u

transportuar në Parma.
Pikërisht nga ky qytet kish-
in nisur hetimet deri në ar-
restimin e dy shqiptarëve me
akuzën për posedim lëndësh
narkotike me qëllim shpër-

ndarjen. Kur agjentët e poli-
cisë së Emilias po hetonin,
kanë zbuluar se nuk ishin
vetëm, pasi edhe ushtarakët
e Guardia di Finanza të
Mantovës po kontrollonin të
njëjtin person. Në këtë pikë
kishte nisur një hetim sin-
ergjik, që ka përfshirë edhe
skuadrën e lëvizshme të
Mantovas. Momenti më i
mirë për të ndërhyrë mbër-
riti kur policët dhe ushtar-
akët kanë vënë re shqiptarin

Tufa të dalë nga shtëpia
me makinë me një sjellje
nervoze. Pak më vonë
kishte mbërritur një "Lan-
cia Y", nga e cila kishte
zbritur një tjetër shqiptar,
Zenaldo Mamaqi, 27 vjeç,
që ndodhej në Itali prej
pak ditësh. I riu ishte ni-
sur me makinë, për t'u
ndaluar më pas nga finan-
cierët. Në bordin e mak-
inës kishte 8 kile e gjysmë
kokainë e ndarë në 8 pako.

Ish-drejtori i përgjithshëm
i Burgjeve, Artur Zoto

I arrestuari
Shuaip Tufa

Droga e sekuestruar
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MARREVESHJA SHQIPERI-GREQI
VARREZAT E USHTAREVE

Jemi kafshë të vetmuara. Ësh
të i ftohti i maleve, mjerimi i
luftës, që na katandisi në vet-

mi... Nga sa di unë, lufta që po
bëjmë thuajse nuk ka dhënë asnjë
këngë të re. Mos është një luftë
shumë e ashpër, tepër shterpë, që
nuk i përket asnjërit? E vetmja
këngë e lindur këtu, që e dëgjoj të
këndohet herë pas here i referohet
pikërisht asaj urës së Dragotit, me
traversat e kobshme dhe të zeza.
Ura e Dragotit është kthyer në një
vend ku sot vdes: Sul ponte di Drag-
oti/ Bandiera nera/ La mia gioven-
tu/ E soto terra... (Mbi urën e Drag-
otit, flamuri i zi, rinia ime, poshtë
nëntokë"... Kështu e përshkruan
Gianni Granzotto, ushtar italian
e më pas president i ANSA-s, atë
çka ndodhi në luftën italo-greke
1940-1941 (shkëputur nga ditari i 1
shkurtit 1941). Udhëtimi ynë drejt
Dragotit, vendit ku po zhvarrosen
ushtarët grekë të rënë në këtë luftë,
na përball pikërisht me urën e për-
shkruar nga gazetari italian, urë
që duket e pandryshueshme që nga
ajo kohë. Dragoti është një fshat
që nis fill ku mbarojnë traversat e
zeza, ndërsa varreza masive është
një-dy kilometra larg prej aty.
VARREZA EVARREZA EVARREZA EVARREZA EVARREZA E
USHTUSHTUSHTUSHTUSHTARËVE GREKËARËVE GREKËARËVE GREKËARËVE GREKËARËVE GREKË

Varreza e ushtarëve grekë ësh-
të vendosur në një fushë anë
Vjosës, valëzimet e së cilës tre-
gojnë çdo ushtar që prehet aty.
Burime tregojnë për "Gazeta Sh-
qiptare" se në këtë fushë mendohet
të jenë varrosur rreth 600 ushtarë
grekë. Deri më tani janë zbuluar
200 varre, pjesa dërrmuese e të
cilave kanë mbishkrimin "Greco"
dhe numrin serial, ndërsa një për-
qindje e vogël janë pa identitet.
Varrimi i tyre është bërë nga ush-
tarët italianë, ndërsa në një mar-
rëveshje mes qeverisë së Enver
Hoxhës dhe Italisë, këta të fundit i
tërhoqën ushtarët e tyre përgjatë
viteve 1958-1962. Një kryq i madh i
bardhë, tre kontenierë e dy çadra
ushtrie janë brenda fushës së vde-
kjes, e cila ruhet nga policia usht-
arake. Askush nuk lejohet të afro-
het aty, jo më të kalojë rrethimin.
Ora është 11:00 e dielli bie pingul
mbi fushë, por kjo nuk i pengon
specialistët të kryejnë detyrën. Me

sa mësojmë, një pjesë është duke u
marrë me pastrimin e skeleteve
kockorë për t'i futur më pas në
qeset e ADN-së e për të kryer anal-
izën që vërteton identitetin e ush-
tarit të vrarë. Në këtë vend
punojnë dy ekipe ekspertësh, ai

shqiptar dhe ai grek, ndërsa
varr mihësit janë nga zona
përqark. Në klubin e fshatit mund
të mësosh edhe më shumë gjëra
rreth varrezës greke. "Erdhën
këtu disa veriorë. U ndalën të pinë
kafenë. Kërkonin një të afërm të

tyre, që ka rënë në luftën italo-
greke, por s'e dimë më ç'u bë me
ta", na tregon një xhaxha nga Drag-
oti, i cili ka qenë i vogël kur aty
bëhej luftë, ndërsa familja e tij ish-
te shpërngulur tek njerëzit e afërt
në ato kohë. Për varret që nuk
kanë identitet bëhen dy analiza
ADN-je, një nga pala greke dhe nga
shqiptarët, të cilat me shpenzimet
e Greqisë i çojnë mostrat në një
shtet evropian. Gjeneralja e vetme
femër në Forcat e Armatosura,
Manushaqe Shehu është në krye
të këtij procesi të rëndësishëm.
Pala greke pretendon që në Sh-
qipëri janë vrarë 12 mijë ushtarë
grekë, ndërsa janë përcaktuar 129
pika gërmimi. Rivarrimi i ush-
tarëve grekë do të bëhet në Sh-
qipëri në dy varreza të miratuara
në Këlcyrë e Bularat. Sipas vendim-
it të qeverisë, është caktuar Min-
istria e Mbrojtjes për të ndjekur
edhe procesin e shpronësimit të
trojeve për ndërtimin e vendpre-
hjeve të ushtarakëve grekë, të rënë
gjatë luftës greko-italiane të viteve
1940-1941, të përcaktuar sipas mar-
rëveshjes së bashkëpunimit midis
qeverisë shqiptare e asaj greke.
KOSINA,KOSINA,KOSINA,KOSINA,KOSINA,
PIKA E DYTË?PIKA E DYTË?PIKA E DYTË?PIKA E DYTË?PIKA E DYTË?

Sipas burimeve për "Gazeta Sh-
qiptare", pika e dytë ku do të nisë
puna e ekspertëve shqiptarë e
grekë do të jetë Kosina. Aty ekzis-
ton tashmë një varrezë e ush-
tarëve grekë, por do të konfirmo-
het identiteti i tyre në bazë të

ADN-së, meqë zhvarrimet përbënë
skandal në vitin 2005. Kisha paj-
toi disa varrmihës të zonës e nisi
zhvarrimin i ushtarëve. Për atë
ndërhyrje nuk kishte absolutisht
asnjë lloj leje nga shteti dhe as nuk
ishin njoftuar organet kompe-
tente dhe çka e bëri më skandal-
oze çështjen ishte se gjatë proces-
it të zhvarrimit u gjetën dhe esh-
tra fëmijësh e grash. Më pas dy
profesorët që themeluan mjekës-
inë ligjore në Shqipëri, Sokrat
Meksi dhe Fatos Harito bënë për-
pjekjen e tyre për të sistemuar
disi katrahurën. Pikërisht kjo
është arsyeja që këto varreza do
të rikonfirmohen, duke bërë këtë
radhë analizat e ADN-së.
DITDITDITDITDITAR LAR LAR LAR LAR LUFTE,UFTE,UFTE,UFTE,UFTE,
16 SHKURT 194116 SHKURT 194116 SHKURT 194116 SHKURT 194116 SHKURT 1941

Nga çyreku i Trebeshinës që e
kishin marrë në janar, grekët sul-
muan dje çyrekun e Dhëmbelit,
paralel me të parin, por shumë më
afër Dragotit, Tepelenës, në prag
të fushës. Grekët kanë marrë
kuotën 1178 në shpatin perëndi-
mor të Dhëmbelit. Në mënyrë të
frikshme i janë afruar çelësit të
brezit të të gjithë mbrojtjes sonë.
Tani Golikun e kanë thuajse në
dorë. Zotërojnë ngushticën e Kël-
cyrës, vërshojnë përtej Vjosës,
kanë kapërcyer luginën e Zagor-
isë. Lumi tjetër në vijën e tyre të
përparuar, degë e fundit e Vjosës
përpara Tepelenës është Drinoja.
Ne jemi mbi luginën e tij. 'Të pak-
tën të binte dëborë, të binte
shumë' - mërmëriti kapiten Alt-
ieri. - Do mbeteshim të paralizuar
për pak kohë. Dhe pastaj, Krisht,
edhe tanët do të vendosin të bëjnë
ndonjë gjë. Na kanë lënë këtu mbi
male si stiva drush. Pak njerëz të
armatosur keq, me urdhrin e
vetëm: Të rezistojmë. Ose vetëm,
të ekzistojmë të paktën. "Kufizo-
hemi në atë që të ekzistojmë". Më
shumë nuk mund të bëjmë".  (Gi-
anni Granzotto)

REPORTAZH/ Në Dragot janë hapur 200 varre, nga 600 që mendohet të jenë. Çfarë doli nga analizat e ADN-së...

Hapja e varrezave të ushtarëve grekë,
ekspertët dypalësh do verifikojnë Kosinën
Histori lufte, rrëfyer nga ushtarë italianë dhe kujtimet e Jakomonit

Nga Dragoti,
Rezarta Delisula

KOSINA
Pika e dytë ku do të
nisë puna e ekspertëve
shqiptarë e grekë do të
jetë Kosina. Aty
ekziston tashmë një
varrezë e ushtarëve
grekë, por do të
konfirmohet identiteti i
tyre në bazë të ADN-së,
meqë zhvarrimet
përbënë skandal në vitin
2005. Kisha pajtoi disa
varrmihës të zonës e
nisi zhvarrimin i
ushtarëve. Për atë
ndërhyrje nuk kishte
absolutisht asnjë lloj
lejeje nga shteti dhe as
nuk ishin njoftuar organet
kompetente dhe çka e
bëri më skandaloze
çështjen ishte se gjatë
procesit të zhvarrimit u
gjetën dhe eshtra
fëmijësh e grash.

SPECIALE

Fusha e ushtarëve grekë
të rënë në luftën italo-greke
pranë Dragotit
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Gjatë luftës italo-greke, kufiri
ku zhvilloheshin luftimet u viz-
itua nga Musolini. Kjo foto i për-
ket pikërisht vizitës së Duçes në
Shqipëri. Gazetari Gianni
Granzotto në librin-ditar "Vjosa
ime e dashur" e kujton kështu viz-
itën e Musolinit: 7 mars 1940. Duç-
ja erdhi në Shqipëri. Nuk është
aspak i kënaqur se si po ecin punët.
Në vend që të pushtohej Greqia sa
hap e mbyll sytë, jemi të detyruar
të mbahemi mbërthyer në shkallët
e fundit të maleve që të mos na he-
dhin tej krejtësisht. Sa herë kemi
pyetur si qe e mundur që ndodhi
kështu; porse Duçja e di, e di mirë
sa ishim e sa jemi, të metat e arma-
timit, uniformave, të furnizimeve.
Shpesh kam pyetur pse u bënë aq
gabime, nëse Duçen e kanë gënjy-
er apo në të vërtetë nuk merr vesh
nga strategjia dhe nga lufta. Që
kurse isha fëmijë, e kam besuar si
të pagabueshëm. Nëse isha gabuar

MINISTRI ITALIAN EMANUELE GRACI IA DORËZON NË
ATHINË, KRYEMINISTRIT GREK, GJENERALIT METAKSA

Ultimatumi i Italisë kundrejt Greqisë
më 27-28 tetor 1940, ora 3 e mëngjesit

Qeveria italiane ka vënë re në mënyrë
të vazhdueshme sesi gjatë konflik
tit të tanishëm, qeveria greke ka

mbajtur një qëndrim, që është ende në
kundërshtim jo vetëm me ato që janë mar-
rëdhënie të paqes dhe fqinjësisë së mirë
ndërmjet dy kombeve, por edhe me detyrat
që qeveria greke duhet të zbatojë nga kush-
tëzimi i saj si një ahtet asnjanës. Në shumë
raste qeveria italiane i ka vënë në dukje
qeverisë greke për thyerjen sistematike të
këtyre detyrave, që janë veçanërisht të rën-
da për lejimin në ujërat bregdetarë të saj dhe
portet e veta që të përdoren nga flota brit-
anike, në rrjedhën e operacioneve të saj të
luftës, duke favorizuar furnizimet e forcave
ajrore britanike, duke lejuar organizimin e
një shërbimi informacioni ushtarak në Arki-
pelagun grek, në dëm të Italisë. Qeveria
greke është plotësisht në dijeni të këtyre fak-
teve, që janë bërë shumë herë objekt hapash
diplomatikë nga ana e Italisë, për të cilët
qeveria greke nuk është përgjigjur me mar-
rjen e asnjë mase të asnjanësisë, por përkun-
drazi, e thelloi veprimin e favorizimit të
forcave të armatosura britanike dhe bash-
këpunimin me armiqtë e Italisë. Qeveria
italiane ka provat se ky bashkëpunim ishte
parashikuar nga qeveria greke me mar-
rëveshje të karakterit ushtarak, detar, aero-
nautik. Qeveria italiane nuk i referohet
vetëm garancisë britanike, që është pranuar
nga Greqia si pjesë e një programi të aksionit
të drejtpërdrejtë kudër Italisë, por edhe
detyrimeve të hapura dhe të saktësuara që
ka ndërmarrë qeveria greke për të vënë në
dispozicion të fuqive në luftë kundër Ital-
isë, përfshirë në këto edhe bazat ajrore të
Thesalisë dhe të Maqedonisë, të destinuara
për një mësymje kundër truallit shqiptar.
Qeveria italiane me këtë rast duhet t'i kuj-
tojë qeverisë greke aksionin provokues
kundër kombit shqiptar me politikën terror-
iste që ka përdorur ndaj popullsisë së
Çamërisë, me përçapje këmbëngulëse për të

krijuar pështjellime përtej kufijve të saj. Edhe
për këto fakte, qeveria italiane u detyrua -
por më kot - që të tërheqë vëmendjen e qever-
isë greke për pasojat e pashmangshme, që një
politikë e tillë do të kishte përkundrejt Ital-
isë. Të gjitha këto nuk mund të lejohen më
tej nga Italia. Asnjanësia greke u bë përherë
e më tepër si dukje sa për sy e faqe. Përgjegjë-
sia për këtë gjendje i përket në radhë të parë,
Britanisë së Madhe dhe synimeve të saj që të
përfshijë gjithmonë vende të tjera në luftë.
Por tashmë është e qartë se politika e qever-
isë greke ka qenë të shndërrojë tokën greke,
ose së paku, të lejojë territorin grek që të
shndërrohet në një bazë operacionesh luftar-
ake kundër Italisë. Kjo nuk mund të sjellë
veçse një konflikt të armatosur nëpërmjet
Italisë dhe Greqisë, konflikt të cilin qeveria
italiane synon me gjithë vullnetin e saj të mirë
që ta shmangë. Kësisoj, qeverisë italiane iu
desh që të vendoste t'i kërkonte qeverisë
greke, si një garanci për neutralitetin e Gre-
qisë dhe si garanci për sigurinë e Italisë, që
të okuponte me forcat e saj të armatosura,
për aq sa do të vazhdonte konflikti me Brit-
aninë e Madhe, disa pika strategjike në ter-
ritorin grek. Qeveria italiane i kërkon qever-
isë greke që ajo të mos i kundërvihet këtij
okupimi dhe të mos pengojë kalimin e lirë të
trupave, destinuar për të kryer këtë veprim.
Këta trupa nuk paraqiten si armike të popu-
llit grek dhe në asnjë mënyrë qeveria italiane
nuk ka ndërmend që okupimi i përkohshëm i
disa pikave strategjike të diktuara nga nevoja
që kanë lidhje me ato që u thanë dhe të një
karakteri thjeshtësisht mbrojtës, të cenojë
sovranitetin dhe pavarësinë e Greqisë.
Qeveria italiane i kërkon qeverisë greke që
ajo t'u japë menjëherë urdhrat e nevojshëm
autoriteteve ushtarake, që ky okupim të bëhet
në mënyrë paqësore. Nëse trupat italianë do
të ndeshen në qëndresë, një rezistencë e tillë
do të përballet me armët tona dhe qeveria
greke do të merrte përgjegjësinë e pasojave
që do të rridhnin.

unë, për mua kjo do të qe një fat-
keqësi. Do të më duhej të rishikoja
gjithçka. I pagabuari tani është
këtu, do ta marrë timonin në dorë
në vend. Nuk është se dimë kushe-
di se çfarë. Porse zëra të përhapur
vërtetojnë se Duçja ka urdhëruar
të forcohet Vjosa në ngushticën e
Këlcyrës. Duket se do të përmbysë
rregullat e lojës. Megjithatë, prej
katër ditësh nuk bëjmë gjë tjetër
veçse përplasim kokën në mur.
Nuk arrihet të kalohet, pavarë-
sisht nga përpjekjet, përforcimet,
përqendrimet e zjarrit dhe të
njerëzve.... Cimermani më njoftoi
se Musolini është kthyer në Itali.
"Ishte i tërbuar. Bërtiste si bari
dhensh. Kemi ardhur këtu për të
fituar, doni ta kuptoni apo jo"?
MARRJAMARRJAMARRJAMARRJAMARRJA
E DRAGOTITE DRAGOTITE DRAGOTITE DRAGOTITE DRAGOTIT

Sipas ditarit të italianit Granx-
oti, mësojmë se italianët fituan
epërsi ndaj grekëve në datën 9
mars 1941, ku u mor sërish kuota
1615 në Golik dhe ura e Dragotit

nuk ishte më nën shënjestrën e
grekëve. Pikërisht kjo betejë pati
edhe qindra të vdekur nga të dyja
palët. Lufta italo-greke përfundoi
më 24 prill 1941. Edhe pse u tha se
Italia e organizoi luftën për të fu-
tur brenda kufirit shqiptar
Çamërinë, nga libri i Françesko
Jakomonit, ministër i Italisë në
Tiranë nga 1939-1943, "Politika e
Italisë në Shqipëri" shpjegohet se
qëllimi i vetëm i Duçes ishte
eliminimi i rrezikut që Greqia të
kthehej në bazë ajrore-detare në
Gadishullin Ballkanik. "Aq është
e vërtetë, saqë fatet e trojeve të
pushtuara nga trupat italianë, në
mbarim të operacioneve ushtar-
ake, u rregulluan pa kalimin e
Çamërisë në Shqipëri", shkruan
Jakomoni. Në fund lufta sjell
vetëm viktima, qoftë këta ush-
tarë apo popull dhimbje mbjellin,
ndaj lëmë pas hijen e rëndë të urës
së zezë së Dragotit, duke shpre-
suar se gjithkush do të prehet sa
i takon.

Mbërritja e  Duçes në
kufirin shqiptaro-grek
ku zhvillohej lufta

Kufiri i luftës italo-greke në
Shqipëri, në mars 1941
riprodhuar nga Gianni Granzotto

Grekët varrosin të rënët
në Kalamas, 1941

SPECIALE
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“Kushti kryesor, universitetet duhet të jenë të akredituara. Kush nuk pranohet”

Punësim veror në SHBA, kriteret
që duhet të plotësojnë studentët
Ambasada: Sigurohuni që të riktheheni në Shqipëri

Udhëzimi nga MASR: Procedura për autenticitetin

Njehsimet e diplomave, si do të ndryshojnë
 afatet për plotësimin e dokumentacionit

KRITERET PËR APLIKANTËT:

Të gjithë të intere
suarit që dëshi-

rojnë të bëjnë njeh-
simin e diplomave, cer-
tifikatave, gradave sh-
kencore apo titujve ak-
ademikë të lëshuara
nga institucionet e
huaja, tashmë mund të
njihen me disa ndry-
shime. Ditën e djeshme,
ministrja e Arsimit,
Sportit e Rinisë, Lindi-
ta Nikolla ka miratuar
shtesat apo dhe ndry-
shimet në udhëzimin
nr. 17, datë 3.8.2016 të

Kushtetutës së Republikës
së Shqipërisë. “Në rast të
mangësive në dokumenta-
cion, aplikantit i kërkohet
fillimisht plotësim doku-
mentacioni me anë të postës
elektronike, brenda 15
ditëve nga momenti i de-
pozitimit të aplikimit në
QSHA. Në rast të mosde-
pozitimit të plotësimeve
brenda katër javëve, apli-

kantit i kërkohen plotësime
për herë të dytë me shkresë
zyrtare, të cilat duhet të de-
pozitohen brenda katër jav-
ëve në QSHA, në të kundërt
praktika depozitohet në
arkivin e QSHA-së dhe apli-
kanti duhet të bëjë aplikim
nga fillimi.”-theksohet në
udhëzimin e publikuar në
Fletoren Zyrtare. Gjithash-
tu, në këtë të fundit bëhet

me dije se konfirmimi i au-
tenticitetit do të kërkohet
me e-mail tek IAL-ja për-
katëse të paktën dy herë
dhe, në rast mospërgjigje-
je, konfirmimi do të kërko-
het me shkresë zyrtare. Në
rast se pas gjashtë muajve
nga momenti i kërkesës së
konfirmimit me shkresë
zyrtare ende nuk ka një
përgjigje nga IAL-ja, prak-

tika përkatëse do të depozi-
tohet në arkivin e QSHA-së.
“Për njohjen dhe njësimin e

certifikatave dhe diplo-
mave, të lëshuara në për-
fundim të programeve të
studimit që i përkasin
nivelit 5 deri në 8 të Ko-
rnizës Shqiptare të Kuali-
fikimeve dhe Kor nizës
Evropiane të Kualifiki-
meve, përveç gradës shken-
core “doktor”, ngrihet Ko-
misioni i Njohjes së Diplo-
mave.”-thuhet në udhëzim.
Ndërkohë në këtë të fundit
theksohet se vërtetimi i
njohjes dhe i njësimit do të
lëshohet nga QSHA-ja në
dy kopje origjinale ku
njëra kopje i bashkëngjitet
procesverbalit përkatës
dhe ruhet në dosjen e ap-
likimit përkatës.

Voltiza Duro

Kanë nisur aplikimet
për programin veror
të punësimit për

vitin 2018-të drejt Shteteve të
Bashkuara të Amerikës. Kjo
është bërë me dije ditën e
djeshme në një njoftim të
publikuar në faqen zyrtare
të ambasadës ku theksohen
të gjitha kriteret që duhet të
plotësojnë të interesuarit.
“Studentë universiteti; jeni
në kërkim të diçkaje intere-
sante për të bërë këtë verë?
A e keni marrë në konsider-
atë Programin Veror të
Punësimit? Është një
mundësi e shkëlqyer që stu-
dentët të kalojnë pushimet
verore në SHBA. Vetëm sig-
urohuni që të ktheheni në
Shqipëri për vitin e ri shkol-
lor!”,-thekson ambasada
amerikane në Tiranë. Ap-
likimi për programin veror
të punësimit 2018 ka filluar
në 1 mars 2018 e në vitet e
mëparshme, nxënësit sh-
qiptarë kanë udhëtuar në
qytete të ndryshme në të
gjithë Shtetet e Bashkuara,
ku përjetuan kulturën
amerikane me anë të pro-
gramit. Por ata, nga ana
tjetër, ndanë kulturën dhe
gjuhën e tyre me komunite-
tet pritëse dhe dhanë një për-
vojë reciprokisht të dobish-
me ndër-kulturore në këm-
bim.
KUSHTET

Kandidatët që duan të
aplikojnë për punësim ver-
or në SHBA, duhet të jenë
studentë me kohë të plotë në
një universitet të akreditu-
ar së fundmi, të cilët kanë
përfunduar të paktën një
semestër të vitit të parë të
universitetit. Gjithashtu,
ata duhet të zotërojnë mirë
gjuhën angleze, dhe të kenë
rezultate të mira shkollore,
ndërkohë që çdo student,
duhet të jetë i aftë të demon-
strojë se ai/ajo do të kthe-
het në Shqipëri në përfun-
dim të programit. Më tej
ambasada amerikane bën
me dije se studentët e vitit
të fundit, mund të aplikojnë,
por ata mund të kenë më
shumë vështirësi për të
dhënë prova të lidhjeve të

mjaftueshme me Shqipërinë.
Ndërkaq, për ata që kanë
ndjekur më pak se një vit
universitet, koha e studi-
meve, mund të mos konsid-
erohet një investim i kon-
siderueshëm në shkollim aq sa
të krijojë lidhje me Shqipërinë.
Studentët që janë të interesuar
të bëhen pjesë e këtij programi
punësimi vetëm për stinën e
verës duhet të kenë një vend
pune të konfirmuar në Shte-
tet e Bashkuara, në kohën e
intervistës. Ekspertët thek-
sojnë se studentët me kohë të
pjesshme, me korrespondencë,
ashtu si edhe ata që ndjekin
shkolla profesionale, ata që
mësojnë në distancë, dhe shkol-
la të mesme për të rritur, nuk
kualifikohen për Programin

Veror të Punësimit. “Ne nuk
mund të miratojmë vizat e Pro-
gramin Veror të Punësimit për
studentët që nuk marrin pjesë
në një institucion plotësisht i
akredituar. Studentët që nd-
jekin programet e akredituara
brenda institucioneve të pa
akredituar nuk do të prano-
hen. Ambasada nuk mund të
miratojë çdo aplikim që nuk i
plotësojnë kriteret e më-
sipërme”,-theksohet në
njoftim. Më tej, në faqen zyr-
tare të ambasadës bëhet me dije
se agjencia që merret me akred-
itimin është APAAL. “Ne kemi
marrë informacionin nga kjo
agjenci dhe nga Ministria e Ar-
simit dhe Sporteve. Kjo në
asnjë mënyrë nuk mund të
merret si një gjykim në cilës-

-Ata duhet të jenë studentë me kohë të plotë në një
universitet të akredituar së fundmi, të cilët kanë
përfunduar të paktën një semestër të vitit të parë të
universitetit.
-Duhet të zotërojnë mirë gjuhën angleze, dhe të
kenë rezultate të mira shkollore.
-Çdo student, duhet të jetë i aftë të demonstrojë se
ai/ajo do të kthehet në Shqipëri në përfundim të
programit.
-Studentët e vitit të fundit, mund të aplikojnë, por ata
mund të kenë më shumë vështirësi për të dhënë
prova të lidhjeve të mjaftueshme me Shqipërinë.
-Për ata që kanë ndjekur më pak se një vit
universitet, koha e studimeve, mund të mos
konsiderohet një investim i konsiderueshëm në
shkollim aq sa të krijojë lidhje me Shqipërinë.
-Ata duhet të kenë një vend pune të konfirmuar në
Shtetet e Bashkuara, në kohën e intervistës.
-Studentët me kohë të pjesshme, me
korrespondencë, ashtu si edhe ata që ndjekin
shkolla profesionale, ata që mësojnë në distancë,
dhe shkolla të mesme për të rritur, nuk kualifikohen
për Programin Veror të Punësimit.

Voltiza Duro

inë e përgjithshme të ndon-
jë institucioni arsimor pub-
lik apo privat në Shqipëri,

por thjesht për të udhëzuar
studentët e interesuar mbi
kriteret e kualifikimit dhe se

kush ka të drejtë të ap-
likojë.”,-nënvizojnë ek-
spertët.

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT
Subject: – RFP for Diversification of Sustainable Rural Development in Albania Defining
the role of Municipalities.

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 45857

“RFP for Diversification of Sustainable Rural Development in Albania Defining the role of
Municipalities”

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 15-May-18

Address for communications:
Email: procurement.al@undp.org
Or
Str. “Skenderbej”, Gurten Center (Volkswagen building), 2nd floor
Tirana, Albania

Ambasada amerikane në Tiranë
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KATEGORITË PËRFITUESE

Drejtuesit: Kjo mundësi, shans i artë për studentët, aplikimet deri në 10 maj

“Procter & Gamble” kërkon studentët
e “Luarasit”, intershipe të paguara
Menaxheri Andrey Avramov: Ky universitet, më i miri

Kolegji Universitar
“Luarasi” është
përzgjedhur nga ko-

mpania globale “Procter
and Gamble” si pikë referi-
mi për të rekrutuar në
radhët e saj studentët më të
shkëlqyer. “Procter and
Gamble” u krijua 180 vjet
me parë në Ohajo nga Will-
iam Procter dhe James
Gamble, të cilët prodhonin
sapunë në një dyqan të
vogël. Por, sot kompania ka
një vlerë mbi 230 miliardë
dollarë dhe prodhon
produkte të kujdesit person-
al dhe detergjente për 5 mil-
iardë konsumatorë në
mbarë botën, në tregjet e 180
shteteve, përfshi këtu edhe
Shqipërinë. Andrei Avram-
ov, menaxher shitjesh në
“Procter and Gamble” për
Shqipërinë dhe Kosovën tre-
gon se kompania vjen për
herë të parë në vendin tonë
për të rekrutuar të rinj sh-
qiptarë. Ndërkohë, Avram-
ov më tej tregon arsyen
përse u përzgjodh pikërisht
Kolegji Universitar “Luara-
si”. “Ne jemi këtu për të rek-
rutuar, jemi në kërkim të
talenteve shqiptare. Kemi
kuptuar që na duhet më
shumë diversitet në filialin
e kompanisë që mbulon Eu-
ropën Juglindore, kështu që
po kërkojmë për talentet më
të mira shqiptare. Kemi
nevojë për më shumë njerëz
nga rajoni, qoftë për të kry-
er intershipe të paguara apo

Aurora Golemi

për të aplikuar për pozi-
cione pune, pasi kompania
mbulon me produkte rreth
60 milionë konsumatorë në
këtë rajon”, - u shpreh
menaxheri i shitjeve të ko-
mpanisë multimiliardëshe.
Më tej ky i fundit shton se
tashmë dihet që “Luarasi”
zhvillon programe studimi
në anglisht e studentët sh-
qiptarë janë targeti i tyre
kryesor, pasi të gjithë këta

të rinj kanë dëshirë të rriten
profesionalisht e të krijojnë
eksperienca pune.

Aplikimet sipas shteteve
Studentët e Kolegjit Uni-

versitar “Luarasi” janë për-
ballë një mundësie të sh-
këlqyer, pasi ata mund të
zgjedhin të aplikojnë ndërm-
jet Athinës, Beogradit,
Bukureshtit apo Sofjes për
një pozicion në “Procter and
Gamble”. “Ne kemi disa pozi-

cione të lira në 4 shtete për
profesione të ndryshme si në
shitje, IT, financë, market-
ing etj. I ftojmë studentët të
aplikojnë dhe më pas të ven-
dosin se ku e gjejnë veten më
mirë. Ne ofrojmë intershipe
të paguara, që shkojnë deri
në 1400 dollarë e akomodimi
është i siguruar. Benefiti më
i madh që ofrojmë është eks-
perienca që merret gjatë in-
tershipit. Intershipi i

MUNDËSITË
“I ftojmë studentët
të aplikojnë dhe më
pas të vendosin se
ku e gjejnë veten
më mirë. Ne
ofrojmë intershipe
të paguara, që
shkon deri në 1400
dollarë, akomodimi
është i siguruar.
Benefiti më i madh
që ofrojmë është
eksperienca që
merret gjatë
intershipit”, - tha
menaxheri i
kompanisë.

paguar është thjesht një bo-
nus në këtë rast. Por mos
harroni që përfshihet edhe
eksperienca e të jetuarit jas-
htë për disa muaj. Inter-
shipet nga tre në gjashtë
muaj zhvillohen në Greqi,
Serbi, Rumani dhe Bullgari.
Të rinjtë vërtetë që do të për-
ballen me sfida, por gjith-
ashtu do të vihen në provë
se çfarë janë të aftë të bëjnë.
Studentët e ‘Luarasit’ janë

përballë një mundësie të sh-
këlqyer”, -theksoi më tej
Andrei Avramov. Ndërkaq,
për drejtuesit e “Luarasit”,
kjo mundësi u jep stu-
dentëve një shans të artë për
të aplikuar deri në 10 maj.
Pasi dëgjuan me interes pre-
zantimin nga përfaqësuesit
e kompanisë globale, vetë
studentët e “Luarasit”
shprehën interesin se do të
aplikojnë për intershipe.

G j a t ë  m b l e d h j e s  s ë
djeshme të Këshillit

Bashkiak të Tiranës ësh-
të miratuar vendimi për
d h ë n i e n  e  n d i h m ë s
e k o n o m i k e  p ë r  3 5 4 5
familje në kryeqytet. Mes
këtyre familjeve që do të
përfitojnë këtë pagesë ka
edhe persona me statusin
e  j e t i m i t ,  v i k t i m a  t ë
dhunës në familje, indi-
vidë viktima të trafikim-
it apo edhe familjet me
shumë fëmijë. Një tjetër
v e n d i m  i  r ë n d ë s i s h ë m
është edhe ai për kompen-
simin e  energjisë  elek-
trike për kategoritë në
nevojë  dhe më konkre-
tisht individët përfitues
të statusit  të  invalidit ,
paraplegjik dhe tetraple-
gjik. Gjithashtu, këshilli
bashkiak miratoi  edhe
fondin për pagesën që u
jepet personave me aftësi
t ë  k u f i z u a r  d h e  i n -
validëve të punës në ter-
ritorin e Njësive Admin-
i s t r a t i v e  n ë n  a d m i n i s -
trimin e Bashkisë Tiranë,
si dhe vendimin “Për mi-
ratimin e familjeve ap-
likuese që përfitojnë nga

programi i bllok ndihmës
ekonomike deri në 6%”.
Vendimet e sipërpërmen-
dura që do kenë ndikim
në jetën e shumë famil-
jeve dhe qytetarëve të Ti-
ranës ,  u  miratuan nga
këshilli bashkiak me 32
vota.
PËRPLASJET

Mbledhja e Bashkisë së
Tiranës nisi mes tension-

i t  d h e  k a o s i t ,  p a s i
këshilltarët e opozitës u
larguan nga mbledhja me

Në mbështetje të kuadrit ligjor në fuqi, përfitojnë
mbështetje financiare këto kategori:

-Persona me aftësi të kufizuar.

-Kujdestari i një personi me aftësi të kufizuar.

-Persona të verbër.

-Kujdestari i një personi të verbër.

-Paraplegjik-tetraplegjik.

-Kujdestari i një paraplegjik-tetraplegjikut.

-Invalidë pune.

Gjithashtu, disa nga kategoritë e PAK përfitojnë
edhe mbështetje të veçantë që lidhen me:

-Paketë higjieno-sanitare.

-Kompensimin e energjisë elektrike.

-Kompensimin e telefonisë fikse.

Këshilltarët opozitarë braktisin sallën

Mbledhja e këshillit bashkiak, miratohet
ndihma ekonomike për 3545 familjeVoltiza Duro

pretendimin se projektv-
endimet e propozuara bi-
nin ndesh me interesat e

qytetarëve.  Ata preten-
duan gjithashtu se shkak
i vendimit për të brakti-
sur mbledhjen e këshillit
ishte edhe prania në sallë
e 6 anëtarëve të majtë me
mandate të falsifikuara.
“LSI  deklaron se  do  të
v o t o j ë  ç d o  v e n d i m  p ë r
n d i h m ë n  e k o n o m i k e ,
por nuk mund të marrë
pjesë në mbledhje me 6

mandate të pavlefshme.
D o  l a r g o h e t  n g a  s a l l a
d h e  d o  s h k o j ë  p r a n ë
qytetarëve dhe artistëve
të tubuar, përpara bash-
k i s ë  d u k e  q ë n d r u a r
g j i t h m o n ë  n ë  k r a h  t ë
tyre në mbrojtje të vler-
ave kombëtare dhe hapë-
s i r ave  p u bl i ke ” ,  -  t h a
Eltjon Halimi, këshilltar
i LSI.

KOMPESIMI I ENERGJISE ELEKTRIKE
Një tjetër vendim i rëndësishëm është edhe ai
për kompensimin e energjisë elektrike për
kategoritë në nevojë dhe më konkretisht
individët përfitues të statusit të invalidit,
paraplegjik dhe tetraplegjik.



Dje në këshillin bashkiak

Andrei Avramov,
menaxher shitjesh në
“Procter and Gamble”
gjatë prezantimit të
intershipit në “Luarasi”
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MBLEDHJA

Artistët përplasen me
policinë para hyrjes
në mbledhjen e
këshillit bashkiak

Fatmira Nikolli

Mbledhja e djeshme e
Këshillit Bashkiak të
Tiranës ka nisur me për-

plasje që te dera e bashkisë.
Ndonëse kishin konfirmuar pjesë-
marrjen në sallë, disa prej artistëve
dhe grupit të shoqërisë civile që
prej dy muajsh protestojnë për
të mbrojtur godinën e Teatrit
Kombëtar, nuk janë lejuar të
hyjnë në mbledhje. Ka qenë ren-
di i ditës dhe një projektvendim,
për dhënien e pronave shtetërore
me PPP, që i ka detyruar artistët
të mësyjnë bashkinë, duke ndjerë
për mes këtij  projektvendimi
rrezik për të ardhmen e Teatrit
Kombëtar.

Si fillim, këshilltarët e PD dhe
LSI e kanë braktisur Këshillin
Bashkiak, duke deklaruar se
nuk do i marrin kurrë votat e
tyre, as për transformimin e
parkut Rinia e  as për Teatrin
Kombëtar.
PËRPLASJA ME POLICINË

Një grup artistësh të
mbledhur para Bashkisë së Ti-
ranës tentuan të futen në ambi-
entet e bashkisë, ku po zhvillo-
hej mbledhja e Këshillit Bashki-
ak,  për të ndjekur nga afër
mbledhjen.

Ata u përplasën me policët, që
kishin bllokuar derën e bashkisë
dhe nuk i lejuan artistët të fu-
teshin brenda për të shmangur
ndonjë përplasje.

Ndërkaq u lejuan të futen
brenda vetëm tre artistë, Kastri-
ot Çipi, Robert Budina dhe Alert
Celoaliaj. Këta të fundit deklaru-
an pas daljes nga mbledhja se
nuk e besojnë atë që thonë
këshilltarët e majtë.
PREMTIMI I BASHKISË

Këshilltarët bashkiakë thanë
dje se po i jepet e drejta bashkisë
që të negociojë një procedurë për
kalimin e disa pronave sh-
tetërore, që ndodhen në territor-
in e Bashkisë së Tiranës me
qëllim përmirësimin e  infras-
trukturës, arsimimit dhe fushave
të zhvillimit ekonomik. “Ka disa
procedura dhe disa prona sh-
tetërore i kalojnë Bashkisë së
Tiranës. Ka një kërkesë me të
cilën ne i japim dritën jeshile
bashkisë që të nisë procesin, për
t’i kaluar këto prona shtetërore
në pronësinë e saj”. Pas miratim-
it  të  kalimit  të  pronave sh-
tetërore në pronësi të bashkisë
së Tiranës, u kalua në çështjen
tjetër të rendit të ditës për zh-
villuesit privatë që kanë shpre-
hur interesin për të  bash-
këpunuar me bashkinë e Ti-
ranës nëpërmjet marrëveshjes
me sipërmarrjen.

Sipas bashkisë, bëhet fjalë për
prona kufitare me persona pri-
vatë, e për prona që nuk janë në
funksion. “Për shkak se bash-
kia Tiranë në bashkëpunim me
privatin në zona të caktuara

Bashkia: Nuk prekim teatrin! Artistët:
Pse negociuat për projektin “fantastik”?

PD e LSI braktisin
mbledhjen, miratohet
vendimi për bash-
këpunimin PPP

Privatit i jepen troje
shtetërore për
përdorim e rijetëzim
në zona të ndryshme

mund të ndërtojë, kopshte, qen-
dra shëndetësore, çerdhe që janë
në kufi me prona private e që
mund të shërbejnë për qendra
sociale, ka një projektvendim. Së
dyti, bëhet fjalë për objekte të
rrënuara, që ndodhen ne per-
iferi të bashkisë së Tiranës, e që
sot janë në administrim e saj. Në
bashkëpunim me privatin u
jepet jetë. Përmes medias mëso-
het se është thënë që kjo ka
lidhje me teatrin. Por lidhja me
teatrin është zero, e këtë e them
si qytetar. Kjo nuk ka lidhje fare
me atë çfarë diskutohet, nga me-
dia në lidhje me teatrin”,-tha
kryetari i Këshillit Bashkiak Al-
drin Dalipi.

Ai shtoi se “ndjen keqardhje
për çdo lloj keqinterpretimi të
kësaj  çështjeje.  E them me
përgjegjësi institucionale që ky
vendim nuk ka lidhje fare me Te-
atrin Kombëtar në asnjë pikë të
sajën. Një vendim i tillë, një kon-
tratë e tillë kërkon 3/5 e votave,
kërkon më shumë se ç’jemi ne”.

Si për të dhënë më shumë sig-
uri, Dalipi theksoi se “Teatri
nuk është pronë e bashkisë dhe
nuk e menaxhon bashkia. Ndaj,
i bëj një thirrje këshillit që në
këtë vendim të shkruhet: Ky ven-
dim nuk ka asnjë pasojë për tru-
allin e Teatrit Kombëtar të Ti-
ranës.

Ky është propozim i qartë dhe
shumë i ndershëm. Po ju jap një
garanci meqenëse situata erdhi
kështu. Është situatë keqkupti-
mi”.

ABAZ HADO, ARTISTËVE
Pas kryetarit  të Këshillit

Bashkiak, fjalën e mori nënkry-
etari i Bashkisë së Tiranës, Abaz
Hado. Ai sqaroi se asnjë prej pro-
jektvendimeve që ishin në ren-
din e ditës të Këshillit Bashkiak
nuk ka të bëjë dhe nuk trajton
çështjen e truallit të Teatrit Ko-
mbëtar.

Duke folur para këshilltarëve,
në cilësinë e një njeriu që vjen
nga fusha e artit, tha se: “”Unë

besoja që duke qenë gjithë jetën
në art zotërinjtë do të kishin të
drejtën të ma jepnin mua, të më
dëgjonin. Projektvendimi në
fjalë vjen si një nismë inovative
për të shfrytëzuar edhe ato pro-
na që janë në pronësi të Bashkisë
Tiranë dhe që janë amortizuar e
minimizuar me kalimin e viteve.
Sipas këtij projektvendimi pr-
onat që do të zhvillohen sipas
kësaj nisme, më pas do të mer-
ren sërish në dispozicion nga

Bashkia e Tiranës,  për t ’u
shfrytëzuar për programe të
ndryshme sociale, si banesa me
bonus qiraje për familjet  në
nevojë apo pika shërbimi për
qytetarët”.
ARTISTËT: NUK BESOJMË

Që gjatë mbledhjes artistët u
treguan skeptikë.

Fjalisë së Dalipit që “ka një
klimë mosbesimi, e cila frymëzo-
het nga një luftë politike”, Rob-
ert Budina iu përgjigj menjëherë:
“Nuk dua t’ju dëgjoj fare. Nuk
jemi politikë fare, fare”.

Me të dalë nga mbledhja,
artistët shprehën keqardhjen
për mbledhjen.

“Na drejtoheshin ne, kur nuk
kishim të drejtën e fjalës. Nuk
mund të tallen me ne. Na thonë
tani që kanë vënë kllapa e para-
grafë. Duhet të merren juristët
me mënyrën se si na u drejtuan.

Kryesia e Këshillit Bashkiak
dhe nënkryetari i bashkisë u
munduan të na bindnin se teatri
nuk kërcënohet nga kjo dhe se
trualli i Teatri Kombëtar dhe in-
stitucioni i Teatrit Kombëtar
janë nën administrimin e MK-së.
Ne këtë e dimë, por dimë edhe se
në këto kushte,  Z.Veliaj i  ka
dhënë të drejtën vetes të nego-
ciojë, të gjejë një arkitekt dhe ta
shpallë në Këshillin Bashkiak në
datën 23 nëntor të vitit të kalu-
ar, që ka marrë një propozim për
një projekt fantastik për teatrin
në një kohë që edhe atëherë teat-
ri, nuk ishte në administrimin e
bashkisë”,-tha Kastriot Çipi.

Ai shtoi se për klimën e mos-
besimit mund të thuhet edhe më
shumë. “E përsëritën disa herë
fjalën ‘klimë mosbesimi’ dhe
mund ta përsëris edhe unë prapë,
klimën e mosbesimit, sepse ne si
sindikatë nuk kemi besim te
bashkia. Ne i kemi bërë thirrje
bashkisë që prej dy muajsh, për
të bërë transparente të gjithë
procedurën që ajo ka ndërmarrë
duke përfshirë edhe komuni-
kimin me firmën që ka bërë pro-
pozimin e pakërkuar dhe kjo
procedurë nuk na është vënë në
dispozicion. Nëse ka një klimë
mosbesimi kjo vjen nga qënd-
rimet e bashkisë dhe me sa duket
kjo do vazhdojë, e nuk zgjidhet
me kaq”, shtoi Çipi. Artistët
vërejtën,  se nuk ishin në
mbledhje vetëm për Teatrin Ko-
mbëtar, “Ne jemi kundër çdo
transferimi të një prone publike
në pronësi të privatit. Aq më
tepër që ky vend ka borxhe pa
fund ndaj pronarëve ligjorë të
shpronësuar.

As justifikimet me çerdhe e
shkolla nuk bindin, sepse çerd-
het e shkollat duhet të jenë
pronë publike”.

Artistët dje në këshillin bashkiak
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PREMIERA

Premiera në Teatrin Eksperimen-
tal, me Ermira Gjatën, Eni Janin e
Adriana Tolkën

Mattheiss dhe unë jemi për
pjekur ta përmbledhim të
vështirën në fjali të

thjeshta. Për të qenë të drejtë, jemi
kujdesur që të gjitha botëkuptimet
të marrin nga një goditje të vogël,
jo vetëm katolikët dhe ortodoksët,
por edhe maçot (të përkufizuar
përmes babait, vëllait, burrit,
djalit), myslimanët, - (pastërtia
hyjnore e MARI-LE-s në pa-
pastërtinë e tualetit”) dhe mark-
sistët, nëse ka akoma të tillë (zg-
juarsia e të shtypurve për sa i për-
ket botës që do të vijë).

Ka qenë ky lajtmotivi i shfaqjes
“Presidentet” për regjisoren Sab-
ine Mitterecker.

Në qendër të shfaqjes janë tri
gra: dy pensioniste me të ardhura
minimale dhe një pastruese tu-
aletesh me iluzione fetare.

Erna, Grete dhe Marile janë të
venitura dhe as nuk duan t’ia dinë
që ne i mëshirojmë. Triumfi i tyre
qëndron vetëm tek të ekzistuarit.

Ato nuk i bien në qafë askujt,
nuk shërbejnë më për të ardhura
ekonomike dhe janë të paafta për
të lindur trashëgimtarë. Ato veçse
frymojnë dhe kënaqësia e tyre vjen
duke u shtuar nga të folurit, të
dërdëlliturit në çdo frymëmarrje,
që ndërpret agoninë e dhimbjes së
heshtur. ‘Presidentet’ janë trupa
fizikë, që zotërojnë gjuhën, pran-
daj edhe biseda mes tyre trajton
vetëm aspekte materiale: ushqim,
jashtëqitje, seksualitet, që atyre u
trupëzohet vetëm nga pakënaqësia
dhe dhuna. Bota e tyre endet rreth
tavolinës së një kuzhine dhe vetëm
një racion mishi u jep atyre shijen
e jetës së mirë.

Pjesa e shkruar nga Werner
Schawab, vë në qendër gratë që
mbajnë publikun mbërthyer në
skenën e TKE të interpretuara nga
Ermira Gjata, Eni Jani dhe Adri-
ana Tolka, si pjesë e produksionit
të fundit të këtij teatri për këtë se-
zon, nën regjinë e Sabine Mitter-
ecker më 28-29 prill ora 20.

“Janë tri Zonja shumë të veçan-
ta. Nuk ishte e lehtë për mua të
punoja në një gjuhë të huaj, por
përveç lodhjes çdo gjë e kam bërë
me kënaqësi shumë të madhe”, u
shpreh Sabine Mitterecker,
regjisore. “Kuptuam tamam që gju-
ha e teatrit dhe e artit në përgjithë-
si është universale. Shpesh herë

“PRESIDENTET”
Një shfaqje për të goditur

katolikë, myslimanë e marksistë
kuptoheshim edhe me sy”,-tha dje
para mediave Ermira Gjata.

Për Eni Janin, “nëse nuk bëhet
një punë thelbësore me aktorin,
nuk do të mund të transmetojmë
diçka te spektatori”, ndërsa Adri-
an Tolka tha se “hapat e mi për të
realizuar rolin e Ernës kanë qenë
si të një fëmije”. Schwab te “Presi-
dentet” e paraqet së prapthi etikën
e krishterë të vuajtjes, sepse e kon-
sideron atë diçka serioze. Ai shkon
te më banalja dhe më e imta. Me
forcën dhe poezinë e teksteve të tij,
ai ndryshoi teatrin, si asnjë autor
gjermanishtfolës. Regjisorja tha se
është kujdesur që të gjitha botëk-
uptimet të marrin nga një goditje
të vogël, jo vetëm katolikët dhe

ortodoksët, por edhe maçot dhe
myslimanët.

Gratë e kanë triumfin e tyre
vetëm tek të ekzistuarit. Ajo ekz-
istencë nuk frymëzon mençurinë
e të nënshtruarve, të cilët mund
ta paramendojnë botën e ardhs-
hme, çka ato thonë është po aq e
gabuar, sa dhe kushtet e ekzis-
tencës së tyre. Çdo fjali, me fjalë të
rrumbullakosura në gjuhën e
tyre, u jep atyre pushtet dhe për

këtë duhet luftuar me bindje, truk
e dredhi deri edhe me vrasje dhe
goditje vdekjeprurëse. Ashtu siç
bëjnë edhe presidentët dhe presi-
dentet në botën e madhe. Por ekz-
iston edhe nostalgjia për diçka
krejt tjetër. Jo vetëm për të mbijet-
uar, por edhe për t´u bërë i dal-
lueshëm në veçantinë e vet, pan-
gatrrueshmërinë e vet. Për MARI-
LE, mistiken e tualeteve, rrëmimi
në papastërti shndërrohet në

ndjesinë e pastërtisë hyjnore. Më
e ulëta lartësohet, edhe pse ajo e
çon tjetrin në buzë të greminës.
Schwab te “Presidentet” e paraqet
së prapthi etikën e krishterë të
vuajtjes, sepse e konsideron atë
diçka serioze. Ai shkon tek më ba-
nalja dhe më e imta. Ai e konden-
son (përmbledh) të rënkuarin, të
vuajturin dhe shpresat e kota të
të poshtëruarve në një muzikë gju-
hësore të padëgjuar, në një himn për
tri zëra të qenies së lënduar.

Gjuha e Schwab-it nuk e përshk-
ruan botën, ajo e krijon atë në çdo
fjali nga e para. Por ajo që krijohet
rishtazi mund edhe të ndryshohet.

“Balkan Jazz Showcase” në Tiranë

EDICIONI I PARË

Takim i muzikantëve JAZZ nga
vendet e Ballkanit mbahet në

datat 29-30 prill në Tiranë. Përgjatë
2 netëve do të organizohet festivali
Balkan Jazz Showcase me koncerte
me grupe të muzikës jazz nga ven-
det e Ballkanit. Gjatë paraditeve do
të zhvillohen seminare me studentë
të Liceut Artistik dhe Universitetit
të Arteve, që do të jenë të hapura
dhe për publikun e gjerë dhe fansa
të muzikës Jazz.

Qëllimi është promovimi i muz-
ikës jazz ballkanike dhe mbështet-
ja e krijimtarisë shqiptare në
rrymën jazz. Po ashtu synohet vi-
talizimi i jetës artistike të Tiranës
me një vlerë evropiane dhe traditë
të artit muzikor JAZZ si dhe mbësh-
tetjen e tregut muzikor ballkanik, i
cili perfeksionohet drejt vlerave më

të mira falë shkëmbimeve të tilla ar-
tistike.

Pjesëmarrësit janë nga grupe të
muzikës Jazz nga vendet ballkani-
ke si dhe grupe të përbashkëta me
muzikantë nga Bullgaria –
Stanislav Arabadjiev Trio; Greqia –
Dimos Dimitriadis Trio; Croatia &
Alb - AmGeDi Trio; Mal i Zi - MNE -
Sule Jovovic quartet; Rumania- -
Sorin Zlat Trio; Serbia- trio FAM
dhe Shqipëri & Kosovë – quartet
Gent Rushi. Marrin pjesë përveç
Jazz bands dhe menaxherë të festi-
valeve ndërkombëtare të muzikës jazz
nga Greqia, Italia, Izraeli, Hungaria.

Data 30 prill është Dita Ndërko-
mbëtare e Jazz-it që celebrohet me
evente dhe koncerte në shumë
vende të botës dhe sidomos në
Europë.

“Divat” në një koncert, bashkohen motrat
 Libohova me Dilon, Tarifën e Kokëdhimën

Vokale dhe profile artistesh
të spikatura, ato kanë

shënjuar epoka të ndryshme të
historisë së muzikës shqiptare.
Tashmë kanë vendosur të bash-
kojnë forcat dhe ngjyrimet e
zërave të tyre në një spektakël
muzikor të vetëm nën emrin
“DIVA”.
Nën konceptin e një koncerti
të mirëfilltë, ku në qendër do të
jenë këngëtaret shqiptare të
skenave të mëdha, për herë të
parë Rovena Dilo, Irma Libo-
hova, Eneda Tarifa dhe Besa
Kokëdhima do të ngjiten në të
njëjtën skenë më 16 maj, në një
spektakël që në qendër ka di-
vat e muzikës shqiptare.

“Sigurisht që nuk jemi vetëm
ne të katërta, prandaj është tit-
ulluar ‘Diva’ për ta lënë më të
përgjithshëm, por edhe të

përveçëm, konceptin e artistes sh-
qiptare që mund ta mbajë këtë for-
mat kaq të rëndësishëm siç është
‘Diva”, u shpreh dje Rovena Dilo,
këngëtare.

Irma Libohova tha se “kemi
zgjedhur këngët që janë më të
bukurat dhe që ndoshta janë bërë
me viralet, këngë që edhe njerëzit
të na shoqërojnë në sallë”.

Secila prej artisteve ka një rep-
ertor të gjerë artistik, prej të cilit
do të sjellin 28 materiale në 120
minuta koncert.

“Target grupi është femra, roli
i saj dhe suksesi në jetën e saj në
shoqëri dhe në arritjet personale
të vetat”,-u shpreh Eneda Tarifa.

Në këtë rrugëtim, është një art-
ist i njohur  që i shoqëron. Kanta-
utori Elton Deda që është marrë
me kurimin muzikor dhe artistik
të këtij koncerti, që pason traditën

e mirë të koncerteve pop simfoni
të realizuara më parë si “Tre
muskëtjerët” apo Alban Skenderaj.

“Në këtë erë të re, që këngëtarë
këndojnë me orkestra simfonike,
pra po bëhet një lloj pop-i simfon-
ik, rroku simfonik, mendo se ësh-
të shumë mirë dhe njerëzit e pre-
tendojnë atë lloj tingëllimi”-u
shpreh Elton Deda.

Nëse interesi në publik për nos-
talgjinë e këngëve të 4 divave të
skenës shqiptare do të jetë i lartë,
artistet mendojnë që ta organi-
zojnë për tri mbrëmje rresht recit-
alin e përbashkët, më 16-17-18 maj,
në skenën e Pallatit të Kongreseve.

Koncerti “DIVA” është edhe një
mesazh që artistët po bëjnë rezis-
tencë dhe kanë gjetur këtë mënyrë
për ta ftuar publikun te shijet e
tyre dhe te përvoja më e mirë e
muzikës shqiptare.
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Emmanuel Macron,
kundërhelmi për Trump N ë s e  j e n i  e n d e  b e q a r ë ,  n d o s h t a  d o

t ë  k r i j o h e n  k u s h t e t  f a v o r i z u e s e  p ë r
t ë  b ë r ë  t a k i m e  p r e m t u e s e ,  D u k e  u
d h ë n ë  m ë  s h u m ë  h a p ë s i r ë  h o b i v e
d h e  k r i j i m t a r i s ë  s u a j ,  d o  t ë  j e n i  m ë
t ë  g a t s h ë m  p ë r  t ë  n d i h m u a r  t ë
t j e r ë t .

DEMI

Diell i së bashku me Hënën  do t’ ju
vërë në provë. Do të zbaviten duke
bërë të shfaqen tensione që zakon-
isht i mbani nën kontroll. Do të jeni
të acaruar dhe nuk do të jeni toler-
antë përballë madje edhe keqkupti-
meve të vogla me të tjerët.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të jeni autori tar dhe konkret.  Edhe
pse, për shkak të kundërshtive të vogla,
do të përjetoni momente të mira e të
këqi ja .  Dorëzohuni  përpara fak teve:
zemra ju rreh fortë për një person të
veçantë, që deri  më tani e keni shpër-
f i l lu r !

U r a n i  j u  j e p  s h u m ë  e n e r g j i ,  e  c i l a
ësh të  idea le  për  të  da lë  për  t ’u  a rgë-
tuar  me miq të ,  por  edhe  për  të  ush-
t ruar  spor te  të  ndryshme.  Do të  d in i ,
g j i thash tu ,  edhe  të  g jen i  n jë  mes  të
ar të mid is  dashur isë dhe punës,  duke
f i tuar  admi r im nga  të  g j i thë .

St ra teg j i të  pak komplekse dhe pak të
paqar ta  që  po  v in i  në  zba t im nuk  do
të  më e f i kase  sesa  n jë  l i n jë  vepr im i
konk re t ,  t ë  qa r të  dhe  të  sak të .  Me
Venus in  dhe  Mars in  a rmiqësor  qën-
dron i  la rg  f l i r t imeve,  që i  bën i  th jesht
për  ina t .

Në mjedisin e punës mund të ndryshojnë
disa gjëra. Duhet të përballeni me sfida
të re ja.  Është e for të dëshira për të
ri l indur, për t ’ ia nisur nga e para. Është
një ëndërr që mund të realizohet dhe e
keni vetë në dorë për t ’ ia dalë. Varet
nga vullneti juaj.

M e  P l u t o n i n  j o  s h u m ë  m i q ë s o r  b ë n i
k u j d e s  m e  a t a  q ë  n u k  j a n ë  d u k e  j u
thënë  të  vë r te tën .  Nuk  mund  të  bën i
m ë  s i k u r  n u k  e  k u p t o n i :  ë s h t ë  k o h a
pë r  sqa r ime .  Do  t ë  pë r f i t on i  nga  n j ë
f r ymëz im  n i smë ta r ,  që  do  të  mbësh -
t e t e t  n g a  f a n t a z i a  d h e  k r i j i m t a r i a .

Neptun i  në bashkëvepr im me Mars in
do të  nx isë pr i r jen për  t ’u  mbyl lur  në
vetvete ,  duke mos shfaqur  emocione
dhe ndjen ja .  Sot  jen i  të  shpërqendru-
ar  dhe nervozë.  Por ,  për  fa t ,  humor i  i
keq është  i  përkohshëm dhe d ie l l i  do
të  ndr iço jë !

Nëse do t’ju duhet të përballeni me tekat e
një familjari, jini të duruar. Mos bini pre e
nervozizmit dhe përpiquni ta zgjidhni çësh-
tjen me urtësi. Të mendoni mbi atë që du-
het të bëni do t’ju ndihmojë të qartësohen
për rrugën që doni të vazhdoni të ndiqni.

Sot do të keni të bëni më shumë më
kënaqës inë ,  sesa  me punën.  Do  t ’ i
zgjidhni çështjet e përditshmërisë me
efikasitet për t ’u pasur zi l i .  Në çështjet
e  dashur isë ,  do  të  ken i  n jë  lu f të  të
b r e n d s h m e  m i d i s  d ë s h i r ë s  p ë r  t ’ u
shmangur dhe nevojës për siguri.

Është koha e duhur për të ndërtuar me
vendosmëri dhe durim bazat për të zhvillu-
ar më tej projekte të ndërmarra. Jepini, pra!
Do të dini të shqyrtoni në mënyrë të prerë
dhe me zgjuarsi çështje shumë delikate dhe
të rëndësishme që kanë të bëjnë me punën.

Detyrat dhe përgjegjësitë duhet të jenë
një plan të parë për ju, me Saturnin dhe
Hënën që bashkëveprojnë duke ju mbësh-
tetur. Një mik me ndikim, me më shumë
përvojë ose më i madh se ju, do t’ju ndih-
mojë të realizoni një ëndërr.

Dje në “Deutsche Welle”

Nga Michael Knigge

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

... Macron tregoi se di t’i dalë
përballë mikut të tij, Trump - men-
don Michael Knigge. Vizita e
zgjeruar e Emmanuel Macron në
SHBA ishte e ndarë në dy pjesë, në
qendër të pjesës së parë ishte vetë
presidenti francez dhe presidenti
Trump, sepse ai e ftoi presidentin
francez për vizitë shtetërore në
Uashington. Macron nga ana e tij
i shpjegoi me mirësjellje diferencat
politike, por u përball me respekt
me mikpritësin. Presidenti francez
nuk mund t’i shpëtonte - ashtu si
edhe krerë të tjerë qeveritarë, tra-
jtimit tipik Trumpian. Në për-
pjekjen për të nderuar mikun,
shprehimisht për ta bërë “më të
bukur”, Trump i pastroi me dorë
zbokthin nga xhaketa e kostumit
Macron. Ai i dhuroi një puthje në
ajër presidentit francez dhe e tre-
goi veten të stuhishëm si gjith-
monë.
MAMAMAMAMACRCRCRCRCRON NUK E NDRON NUK E NDRON NUK E NDRON NUK E NDRON NUK E NDRYYYYYSHOISHOISHOISHOISHOI
QËNDRIMIN E TRUMPITQËNDRIMIN E TRUMPITQËNDRIMIN E TRUMPITQËNDRIMIN E TRUMPITQËNDRIMIN E TRUMPIT

Në deklaratat publike dhe gjatë
konferencës së shtypit, Trump
nuk ndryshoi pozicion për temat
që kishin rëndësi për presidentin
francez: zgjatja e marrëveshjes
atomike me Iranin, angazhimin e
mëtejshëm të SHBA në Siri, luftën
kundër ndryshimit të klimës dhe
dhënien fund të kërcënimeve për
futjen e doganave ndëshkuese për
mallrat nga BE. Macron ia doli të
anashkalojë këtë e të mos e jepte
veten para spektaklit pa stil të
Trumpit. Pas kësaj pjese të parë,
mund të kishe përshtypjen se
Trump nuk e trajton Macron si
partner të barabartë. Madje as nuk
mund ta mënjanojë simpatinë për
Macron për këtë. Trump e mbushi
me komplimente homologun e ri, i
tregoi rezidencën e George Wash-
ingtonit në Mount Vernon, dha një
banket shtetëror për nder të tij.
Por më vonë publikisht ai i hodhi
tutje propozimet e Macron. Nga
Shtëpia e Bardhë, Macron nuk
mori me vete më shumë se for-
mulën standarde: “Do ta marrim
vesh shpejt”.
MAMAMAMAMACRCRCRCRCRON MBRON MBRON MBRON MBRON MBRON ON ON ON ON VLERAVLERAVLERAVLERAVLERATTTTT
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Por, pas kësaj erdhi akti i dytë i
vizitës së Macron në SHBA, mo-
menti kur foli para senatorëve dhe
deputetëve të Kongresit Ameri-
kan. Këtë fjalim ai e mbajti në an-
glisht, gjë e pazakontë për një pres-
ident francez. Ajo që parashtroi
Macron nuk ishte gjë tjetër, veçse
një refuzim direkt i politikës Trum-
piane dhe taktikës që e solli atë në
pushtet. Macron mbrojti me pa-
sion demokracinë, lirinë, toler-
ancën e të drejtat e njeriut si edhe
bashkëpunimin ndërkombëtar -
një pretencë e fuqishme e vlerave
të sulmuara perëndimore. E të

gjitha këto Macron i tha para një
kongresi të kontrolluar nga re-
publikanët, që me pak përjashtime
e mbështet presidentin Trump, i
cili shpesh i injoron këto vlera.
Fakti që fjalimi u mbajt në zemër
të demokracisë së Shteteve të Bash-
kuara i dha atij një peshë të
veçantë. Por kur kjo vizitë e Ma-
cron u përbë nga dy pjesë, a mund
të quhet si sukses, kur Macron

nuk ia doli ta lëvizë Trumpin nga
pozicionet e tij? Po, dhe kjo për dy
arsye.
SUKSES PËR MACRON DHESUKSES PËR MACRON DHESUKSES PËR MACRON DHESUKSES PËR MACRON DHESUKSES PËR MACRON DHE
BEBEBEBEBE

Së pari, sepse në Uashingtonin
e Donald Trumpit duhet të jesh
mirënjohës për çdo lloj suksesi të
vogël. Pas suksesit të papritur në
zgjedhje, vëzhguesit në kryeqyte-
tin amerikan spekulonin gjysmë

me shaka, se banketi i parë sh-
tetëror do të shtrohej për kryemi-
nistrin hungarez, Viktor Orban. E
aq larg realitetit këto spekulime
nuk ishin, në fund të fundit politi-
kani i parë europian, që e vizitoi
Trumpin pas zgjedhjes së tij ishte
Nigel Rafage, strategu i Brexitit.
Dhe tani Trump e cilëson diktator-
in koreano-verior “një njeri të
nderuar”. Para këtij sfondi, ftesa
për Macron, presidentin e një ven-
di tradicionalisht aleat, por edhe
një anëtar qendror në BE nuk ish-
te e vetëkuptueshme. Përkundrazi,
ajo mund të shihet si një sukses si
për Macron, ashtu edhe Bash-
kimin Europian. Së dyti, Macron e
përdori vizitën e tij, e sidomos fjal-
imin e tij para Kongresit Ameri-
kan, për t’i risjellë në vëmendje vler-
at perëndimore dhe për t’i mbroj-
tur ato. Duke e bërë këtë me emo-
cion dhe retorikë të shkëlqyer, ai
skicoi vizionin e një bote, që mund
të përshkruhet si kundërpesha e
botëkuptimit të Trumpit. Nxjerrja
në pah e kësaj alternative ishte sa
e shumëpritur, aq edhe e
nevojshme.

Në deklaratat publike dhe gjatë
konferencës së shtypit, Trump nuk

ndryshoi pozicion për temat që kishin
rëndësi për presidentin francez: zgjatja e

marrëveshjes atomike me Iranin,
angazhimin e mëtejshëm të SHBA në Siri,

luftën kundër ndryshimit të klimës dhe
dhënien fund të kërcënimeve për futjen e
doganave ndëshkuese për mallrat nga BE.

Macron ia doli të anashkalojë këtë e të
mos e jepte veten para spektaklit pa stil të

Trumpit.
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Udhërrëfyes i
diplomacisë shqiptare
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... apo si rezultat i gjykimit të
bazuar në përvojën që del nga vep-
rime e zhvillime të caktuara. Kon-
statimet e këtilla shërbejnë për të
qartësuar se pse ka ndodhur diç-
ka, por fatkeqësisht ato nuk ia
dalin të parandalojnë një rrjedhojë
të dëmshme e me pasoja për sho-
qërinë e caktuar. Ndaj çështje pre-
okupuese e akëcilës shoqëri vijon
të mbetet e vërteta e thënë në ko-
hën e duhur dhe në mënyrën e du-
hur.

Në kohën kur në mediet tona po
debatohej zëshëm, e do të thosha
tejet zhurmshëm, për të ashtuqua-
jturën çështje të detit, madje në një
kontekst me të gjerë edhe për rela-
cionet e shtetit shqiptar me atë
grek, vjen një kontribut i
çmueshëm i diplomatit dhe intele-
ktualit Shaban Murati.

Vepra "Çështja e paqenë e detit:
një intrigë diplomatike greke apo
shqiptare?" (The inexistent sea is-
sue: a Greek or Albanian diplomat-
ic intrigue?) vjen në kohën e poli-
tizimit të skajshëm të secilës prej
sferave të jetës sonë, pa lënë anash
me këtë rast as çështjet diploma-
tike dhe çështjet që rregullohen me
dokumente ndërkombëtare, apo që
edhe mund të konsiderohen tash-
më të zgjidhura, gjithnjë bazuar në
efektet që në planin ndërkombëtar
i prodhojnë ato. Debati i
brendshëm lidhur me çështjen e
detit u përvijua në dy linja
përçuese dhe përfaqësuese të pikë-
pamjeve të faktorëve politikë në
shtetin shqiptar. Sipas njërës linjë
të argumentimit Republika e Sh-
qipërisë po humbiste hapësirën e
saj detare (fjala është për opozitën
e sotme, e cila më 2009 kishte nën-
shkruar marrëveshjen me Gre-
qinë), ndërsa sipas tjetrës Sh-
qipëria me rinegocim ajo po fiton-
te më shumë se sa kishte marrë me
marrëveshjen e zhbërë të vitit 2009.

Në këtë kohë rreshtimesh pasio-
nale e anuese, të shoqëruara me
debate të nxehta, vjen një qasje
racionale, një qasje shkencore, e
cila këtë çështje të paqenë e ndër-
lidh sa me interesimet greke, që
qartazi kanë ngritur krye, duke
pasur për synim përfitimet në ek-
sploatimin e pasurive natyrore të
konstatuara në hulumtimet e
viteve të fundit në këto hapësira
detare, po aq edhe me nxitimin e
palogjikshëm të diplomacisë sh-
qiptare për të arritur një mar-
rëveshje ndërshtetërore. Në të
vërtetë, synimet e këtilla të diplo-
macisë greke ishin vijimësi e pre-
tendimeve të Kishës Greke për një
protektorat mbi popullsinë
ortodokse shqiptare, që kishte ni-
sur, në mënyrë të hapur, me prece-
dentin e ndërhyrjes flagrante në
Përmet. Mosfunksionalizimi i au-
toqefalisë së Kishës Ortodokse
Shqiptare si subjekt më vete dhe
përpjekjet e pareshtura për hele-
nizimin e komunitetit ortodoks
shqiptar gjatë 27 vjetëve të kaluar
përbëjnë një vijimësi të ndërhyr-
jeve në çështje të brendshme të

jetës fetare e institucionale në Sh-
qipëri. Këtu duhet shtuar edhe një
varg ndërhyrjesh qeveritare greke
në raport me punët e brendshme
të Republikës së Shqipërisë,
sikurse janë ndarja e saj territori-
ale, minoriteti grek në Shqipëri
dhe mërgimtarët shqiptarë në Gre-
qi. Nga ana tjetër, dobësia e shtetit
shqiptar dhe mosveprimi i vendo-
sur, sikundër vëren autori i librit
"ka sanksionuar një formë protek-
sioni grek mbi ortodoksinë sh-
qiptare nëpërmjet legalizimit në
protokollin zyrtar të ministrave
dhe kryeministrave grekë gjatë
vizitave në Tiranë të takimeve të
tyre me kryepeshkopin grek të
Kishës Ortodokse të Shqipërisë, në
një kohë që ata nuk kanë takuar
kurrë as Kryetarin e Komunitetit
Mysliman të Shqipërisë dhe as Pri-
matin Katolik të Shqipërisë". Ndë-
rhyrjet e këtilla diplomatike janë
bërë një objekt trajtimi e analize
të diplomatit tonë të shquar, am-
basadorit Shaban Murati. Duke
marrë parasysh edhe raportin e
zhdrejtë të marrëdhënieve ndërm-
jet Greqisë dhe Shqipërisë, hapja e
çështjeve të tilla, si kjo e detit, ësh-
të bërë për interesa të palës e cila
në planin diplomatik ishte pozi-
cion më të konsoliduar. Kujtojmë
se më 2007, kur nga pala greke u
shtruan çështja e detit, fillimisht
vetëm si çështje e shelfit kontinen-
tal, Shqipëria nuk ishte shtet i
NATO-s dhe pozita e saj ndërko-
mbëtare ishte dukshëm më e pafa-
vorshme nga ajo që është sot.

Parë në një kontekst më të gjerë
të ndërhyrjes greke në çështje të
brendshme dhe në hapësirën sh-
qiptare, Shaban Murati e vlerëson
çështjen e detit si një intrigë diplo-
matike. Dhe për të gjithë është e
qartë se intriga është një "veprim

që bëhet me qëllim të keq e prapa
krahëve të dikujt për ta ngatërru-
ar me të tjerët, për ta futur në
kurth a për ta dëmtuar; (intriga
është) punë tinëzake dhe e pabesë
që dikush e bën për të arritur qëlli-
met e tij jo të ndershme". Pra, fjala
është për një kurth nëpërmjet të
cilit, Greqia, partneri, i deklaruar
si strategjik, i Shqipërisë, ndërhyn
me qëllim të përfitimeve në dëm të
palës së konsideruar si inferiore,
pra në këtë rast të palës shqiptare.
Autori, me të drejtë, shtron për
reflektim të gjerë çështjen e pra-
nimit të Greqisë si partner
strategjik, ndërkohë që ajo nuk e
ka hequr gjendjen e luftës me Sh-
qipërinë, ndërkohë që ende nuk i
njeh kufijtë tokësorë dhe ujorë të
Shqipërisë, ndonëse bashkërisht të
dyja vendet bëjnë pjesë në NATO.

Disa nga përfundimet më me
interes të ambasadorit Shaban
Murati për njohësit e fushës, pra
për diplomatët, por edhe për opin-
ionin e gjerë, janë këto:

1. Çështja e detit është çështje
e paqenë në marrëdhëniet ndërm-
jet Greqisë dhe Shqipërisë;

2. Kjo çështje nuk ka ekzistu-
ar si e tillë për gati një shekull të
tërë, ndonëse marrëdhëniet dyp-
alëshe në vijimësi janë karakteri-
zuar nga gjendje të tensionuara,
madje edhe të luftës;

3. Ambiciet greke për zgjerim
territorial në det vijnë si rezultat i
hulumtimeve për rezerva të naftës
dhe të gazit në hapësirën e preten-
duar detare;

4. Këtë çështje, apo më mirë
thënë këtë intrigë, e kanë krijuar
artificialisht mekanizmat qeveri-
tarë dhe diplomatikë shqiptarë me
negocimin dhe nënshkrimin e nxi-
tuar të marrëveshjes së vitit 2009;

5. Nënshkrimi i marrëveshjes

së detit është akt i pashembullt
pazari në dëm të sovranitetit dhe
të integritetit territorial të Sh-
qipërisë;

6. Marrëveshja e nënshkruar
është anuluar nga Gjykata Kush-
tetuese e Republikës së Shqipërisë
më 2010 dhe ky është akti që nga
autori vlerësohet si përgjegjsh-
mëri e rrallë juridike, historike,
kombëtare, politike, diplomatike
etj. Gjykata Kushtetuese e Repub-
likës së Shqipërisë e ka hedhur
poshtë edhe objektin e mar-
rëveshjes, gjë që, në rrafshin jurid-
ik, politik e diplomatik, pamundë-
son çdolloj rinegocimi të mëtejmë;

7. Mekanizma përkatës të
qeverisë greke statusin aktual të
marrëveshjes e vlerësojnë, në
mënyrë tendencioze dhe për interesa
vetjake, me togfjalëshin terminologjik
"marrëveshje e bllokuar" dhe jo mar-
rëveshje e anuluar, apo marrëveshje
nul, sikundër është në realitet;

8. Kjo marrëveshje e anuluar
krijon një vatër të re tensionimi
dhe kushtëzimesh të pritura në
marrëdhëniet ndërmjet Greqisë
dhe Shqipërisë, veçmas parë në
prizmin e anëtarësimit të Sh-
qipërisë në Bashkimin Evropian;

9. Si rrjedhojë e gjendjes së
krijuar (nënshkrimi dhe anulimi i
marrëveshjes) qeveria aktuale sh-
qiptare dhe ajo greke janë në
proces të negocimit të një pakoje
çështjesh me interes (ku përfshi-
het edhe çështja e paqenë e detit)
për të dyja palët, por ku nuk është
përfshirë çështja çame;

10.  Përgjithësisht autori kon-
staton apetitet e palës greke për
rivendikime territoriale në dëm të
Shqipërisë, ndërsa tehun e kritikës
e drejton kah mekanizmat diplo-
matikë e shtetërorë shqiptarë, të
cilët në këtë çështje u treguan të

nxituar, të papërgatitur dhe infe-
riorë.

Libri "Çështja e detit", i cili vjen
në një format dygjuhësh, shqip dhe
anglisht, është një udhërrëfyes i
rëndësishëm për diplomacinë, poli-
tikën dhe institucionet shtetërore
shqiptare përgjithësisht. Është një
tekst bazik, të cilin do të duhej ta
lexonin dhe, nga i cili do të mund
të mësonin shumë përfaqësuesit
tanë, veçmas ata që janë të
ngarkuar me marrëdhëniet e Sh-
qipërisë me të tjerët e sidomos me
fqinjët. Përtej faktit se trajtohet
një situatë konkrete, libri me di-
mensionet e tij të trajtimit shpër-
faq dobësitë kronike të diploma-
cisë sonë.

Një vlerë të shtuar të këtij stu-
dimi e përbën edhe aspekti refer-
encial që ka zbatuar autori. Shtoj-
ca me disa dokumente kryesore
ndërkombëtare për kufijtë e Sh-
qipërisë me Greqinë, sikundër janë
Protokolli i Firences i vitit 1925,
pastaj Akti përfundimtar i delim-
itimit të kufijve të Shqipërisë i vitit
1926, Studimi i kufirit ndërko-
mbëtar Shqipëri-Greqi i Departa-
mentit të Shtetit Amerikan i vitit
1971 etj. dhe Bibliografia pothua-
jse shteruese për çështjen e traj-
tuar janë një mbështetje e rëndë-
sishme dokumentare për konsta-
timet që i gjemë në këtë libër.

Një meritë të veçantë në këtë
drejtim e ka edhe botuesi i saj Fon-
dacioni "Alsar" i Tiranës dhe kry-
etari i tij z. Mehdi Gurra. Botimi
dygjuhësh dhe në një format të
këtillë teknik është gjithsesi një
model që duhet ndjekur edhe nga
botues të tjerë.

Duke përfunduar më lejoni të
them se Shaban Murati është ndër
mendjet më kritike në raport me
rrjedhat tona shoqërore dhe veç-
mas lidhur me marrëdhëniet
ndërkombëtare të shtetit shqiptar.
Komentet, analizat dhe përfun-
dimet e tij janë rezultat i shqyrti-
meve profesionale, i vjeljes shter-
uese të burimeve, i njohjes së trak-
tateve relevante ndërkombëtare, i
qëndrimit të patundur në parime
të etikës moderne shkencore, i ar-
gumentimit të qëndrueshëm edhe
përballë mendjeve më kritike në
raport me të. Kësaj duhet t'i sh-
tojmë edhe faktin se autori është
ndër shkruesit më të mirë të sh-
qipes nga radhët e diplomatëve
tanë; tekstet e tij shquhen për
qartësi konceptuale dhe rrjedhsh-
mëri logjike e gjuhësore.

Me dijet nga fusha e teorisë së
diplomacisë dhe të akteve bazike
ndërkombëtare, me vetëdijen his-
torike, me përvojën e rrallë nga
veprimtaria shumëvjeçare diplo-
matike, me njohjen e kontekstit
rajonal e global të ekzistimit të
shtetit shqiptar dhe të shqiptarëve
përgjithësisht, mjeshtri i diploma-
cisë shqiptare, Shaban Murati, na
ka ofruar një kontribut të
çmueshëm për zgjidhjen e proble-
meve aktuale kufitare, por edhe një
udhëzim për rrugëtim më të sigurt
në vorbullat e ardhme të bërjes së
diplomacisë.

*Drejtor i Institutit*Drejtor i Institutit*Drejtor i Institutit*Drejtor i Institutit*Drejtor i Institutit
Albanologjik të PrishtinësAlbanologjik të PrishtinësAlbanologjik të PrishtinësAlbanologjik të PrishtinësAlbanologjik të Prishtinës
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Gardiani vlonjat i durrsakëve kërkon trepikëshin në sfidën e radhës në “Niko Dovana”

Moçka bën “llogaritarin”:
Ja si shpëton Teuta

Fitorja me Kamzën shpëton bregdetarët

FLET PRESIDENTI I KAMPIONËVE

Gjici: Gurit nuk i kam vënë çmim,
Skënderbeu më mirë se KukësiPresidenti i Kukësit,

Safet Gjici ka dhënë një
prononcim për “Report
TV”, ku ka komentuar në
lidhje me një largim të
mundshëm të sulmuesit
Sindrit Guri. Ai tha se
zërat për një çmim 1 milion
euro, nuk janë të vërteta
pasi vetë ai nuk i ka vënë
një çmim shkodranit. “Për
Gurin janë afruar shumë
për të dhënë oferta dhe disa
nga këto oferta janë të
vërteta, por klubi i Kukësit
pret ofertat me shkrim.
Jemi në bisedime. Unë nuk

kam përcaktuar çmim,
natyrisht kjo varet nga klu-
bet që do sjellin ofertat dhe
nëse do biem dakord edhe për
një përqindje të kartonit në
momentin që mund të shitet
diku tjetër”,-u shpreh Gjici.

Ai ka folur edhe për
mundësinë e pjesëmarrjes në
Ligën e Kampionëve, në rast
se Skënderbeu nuk i shpëton
dënimit, duke thënë se dëni-
mi i korçarëve nuk e gëzon

atë. Për sa i përket stadiumit
të ri, presidenti i verilin-
dorëve është shprehur se në
fund të sezonit do të fillojnë
punimet. “Ne nuk presim që
të ndërtojmë mirësinë tonë
nga fatkeqësia e tjetrit.
Natyrisht që Skënderbeu
ashtu si dhe Kukësi, i kanë
dhënë ton kampionatit sh-
qiptar. Janë dy ekipe që kanë
kaluar shumë ture në Kupat
e Europës. Skënderbeu ka

bërë shumë herë më mirë se
sa Kukësi, sepse është futur
dy herë në grupe të Europa
League dhe nga kjo ka për-
fituar gjithë futbolli sh-
qiptar, për t’u rritur koefi-
cienti dhe kjo rritje përkthe-
het në lekë stadiumi? Pro-
jektideja është, tani duam
të bëjmë projektzbatimin,
në kuptimin që të jemi të
gatshëm për të nxjerrë fon-
det 50% nga qeveria dhe
50% nga FSHF-ja. Besoj se
kur të mbyllet edhe sezoni,
do të fillojmë zbatimin e
projektit”,-përfundoi pres-
identi i kampionëve në fuqi.

Teuta pret të dielën në
shtëpi, skuadrën e
Kamzës dhe ekipi i

drejtuar nga Gentjan Bege-
ja kërkon të marrë maksi-
mumin e pikëve, për të bërë
kthesën pas humbjes së pë-
suar në transfertë me Fla-
murtarin. Para takimit të
radhës ka qenë portieri
Shpëtim Moçka ai që ka
folur në “Supersport”, filli-
misht për ndeshjen e hum-
bur me Flamurtarin. “Nuk
luajtëm mirë në Vlorë dhe
për këtë ndikuan edhe mu-
ngesat që kishim, nuk ish-
in tre lojtarë të formacion-
it. Bëmë shumë gabime në
mbrojte”,-ka thënë filli-
misht Moçka.

Sfida e radhës duhet fitu-
ar dhe portieri vlonjat be-
son shumë se do t’ia dalin
ta kalojnë me sukses sfidën
me Kamzën, që konsidero-
het një finale, që vendos
shumë. “Gardiani” beson
shumë se në fund të sezonit
do ta realizojnë objektivin
sezonal, pasi kanë edhe
kalendarin në favor. “Ësh-

të si një finale për ne, po
fituam me 90% jemi të shpë-
tuar. Mendoj se gara është
mes nesh, Vllaznisë dhe
Kamzës. Fitorja në shpë-
ton, por edhe barazimi bën
punë. Duke parë kalendar-
in deri në fund, them se do
të shpëtojmë”, përfundoi
Moçka deklaratën e tij.

Në tri ndeshjet e më-
parshme mes këtyre dy
ekipeve, bilanci është i
barabartë, teksa në
ndeshjen e parë në Kamzë
kanë barazuar 1-1.
Durrsakët kaluan të parët

fundit realizoi në muajin
dhjetor golin e fitores në

stadiumin “Niko Dovana”,
kurse hakmarrja erdhi në
fazën e tretë, kur Teuta fi-
toi me rezultatin 1-2 në
transfertë. Beqja dhe Latif
realizuan për “djemtë e
detit”, ndërkohë që serbi
Racic në shtesë shënoi një
gol me penallti sa për statis-
tika. Diferenca mes Teutës
dhe Kamzës para takimit të
së dielës është katër pikë
dhe skuadra e drejtuar nga
Julian Ahmataj do të
kënaqej edhe me një pikë,
pasi do të ruanin distancën me
një rival direkt për mbijetesën.

në avantazh pas një au-
togoli të Frashërit, ndërko-

hë që në fund barazoi me
penallti Stevan Racic. Ky i

SKËNDERBEU

Daja rikuperon Xhejms dhe
Shehin para Kukësit

ISH-KAPITENI I SERBISË SQARON SITUATËN

Zeka: Mediat kanë tjetërsuar të vërtetënDisa zëra në kufijtë e
kalimit të imagji-

natës ishin ato të pak
ditëve më parë në Kosovë,
teksa është përfolur se
ish-kapiteni i të rinjve të
Serbisë, Arton Zekaj ka
lënë të hapur mundësinë
për kalimin te Kosova.
Por vetë futbollisti i ka
përgënjeshtruar këtë
zëra, teksa në një interv-

në stërvitje dhe lexoj disa
gjëra që nuk kanë asnjë
lidhje me të vërtetën. Nuk
kam marrë asnjë ftesë dhe
as që kam menduar ndon-
jëherë rreth kësaj çështjeje.
Më besoni e kam kokën plot,
s’pushojnë thirrjet telefon-
ike, nuk e di çfarë të them
më për diçka që nuk ka baza

istë për “Novosoti”, thekson
faktin se nuk e merr në kon-
sideratë këtë kalim të mund-
shëm. “Kam pasur një ftesë
nga ana e medieve dhe me
atë rast kam folur për luftën
e Sopotit (ekip serb) për mbi-
jetesë. Askund nuk është
përmendur asgjë që lidhet
me atë temë, e pastaj shkoj

për polemika e sqarime.
Thuhet se do të luaja për
Kosovën në rast se nuk
përfshihem në planin e
përfaqësueses A të Ser-
bisë. Kjo është jo kor-
rekte, pasi unë nuk jam
askush që të “kërcënoja”
dikë”, është shprehur
Zeka.

Ndërkohë në Shkodër luhet “finalja” tjetërMe titullin kampion
që duket një çështje

e arkivuar gara është e
ashpër për zonën europi-
ane dhe mbijetesën. Java
31-të propozon një kryqë-
zim të tillë një sfidë që
etiketohet si finalja e par-
akohëshme. Në Loro
Boriçi, Vllaznia që synon
pikët e mbijetesës pret
Laçin që sulmon zonën
europiane. Shkodranët
nuk po kalojnë një mo-

kambanat e rënies nga kate-
goria e ndjejnë më pranë.
Pothuajse e njëjtë është situa-
ta edhe tek Laçi, e cila shpë-
ton vetëm falë kualifikimit në
finalen e Kupës së Shqipërisë.
Formacioni i Gentjan Mezan-
it ka harruar shijen e fitores
mes Kupës dhe kampionatit,
suksesi i fundit ka qenë ai
ndaj Kamzës më 18 mars tek-
sa rezultatet negative kanë

ment të qetë dhe dy humbjet
e fundit ndaj Teutës, rivalit
direkt dhe Luftëtarit ka tra-
zuar humorin në skuadër, aq
sa detyroi drejtuesit të krye-
nin një mbledhje me
skuadrën për të kërkuar re-
agimin. Nuk janë vetëm rezu-
ltatet, por mënyra se si kuqe-
blutë janë paraqitur në këto
dy ndeshje ka lënë një shije të
keqe në Shkodër që tashmë

sjellë një rënie dhe largimin
për momentin nga zona eu-
ropiane.6 javë përpara fun-
dit nuk ka më kohë për ga-
bime, pasi dështimi në këtë
90-minutësh mund të jetë fa-
tal për objektivat e të dyja
skuadrave. Në Loro Boriçi
ka një finale të parakohs-
hme, Europa dhe mbijete-
sa kalojnë nga ky 90
minutësh.

Klubi vijon betejën ligjore me UEFA-n për të shpëtuar
të ardhmen, skuadrës në fushë i duhet të vazhdojë

serinë e fitoreve. Suksesi i radhës vlen festën për titullin,
edhe pse përballë do të jetë një Kukës i vendosur për të mos
abdikuar në përballjen e drejtpërdrejtë. Lajmet e mira për
Ilir Dajën nuk mungojnë, për sfidën me kampionët tra-
jneri do të ketë në dispozicion dy pika kyçe në skajet e
fushës, Orges Shehin në portë dhe James në repartin e
sulmit. Rikthime tejet të rëndësishme për vetë eksperiencën
e gardianit të portës ndërkohë që mungesa e James u ndie
së tepërmi në sfidën e fundit me Partizanin, tashmë nigeri-
ani është i gatshëm për të dhënë kontributin e tij, por ai që
shqetëson në kampin korçar është sulmuesi kryesor dhe
kryegolashënuesi i skuadrës, Ali Sowe. Futbollisti nga
Gambia i është nënshtruar ekzaminimeve mjekësore re-
zultati i të cilave ka qenë se ende nuk mund të fillojë stër-
vitjen me grupin. Sowe i duhet që të vijojë programin e
rikuperimit me vrapime veçmas nga skuadra, dhe evolimi
i gjendjes së tij, veçanërisht këtë të premte do të jetë ven-
dimtar për të përcaktuar shanset e sulmuesit për të qenë
në fushë. Gjithsesi mundësitë që Sowe t’ia dalë për të qenë
titullar këtë të diel duken të pakta, pasi edhe nëse 23-vjeçari
ja del që të fillojë stërvitjen me grupin, vështirë se mund
t’ia dalë që të dielën të jetë në formë optimale për një ndeshje
të vështirësisë së lartë si ajo me Kukësin.
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Mohamed Salah vlen
më shumë se Nej
mar. Falë para-

qitjeve të tij fantastike në
kampionatin anglez dhe
Champions League, Liver-
puli i ka rritur vlerën e kar-
tonit egjiptianit. Sipas tab-
loidit britanik “Daily Mail”,
drejtuesit e “The Reds” i
kanë kërkuar 200 milionë
paund (230 milionë euro)
Real Madridit për të marrë
shërbimet e 25-vjeçarit.
Salah ka edhe katër vite të
mbetura në kontratën me
vlerë 90 mijë paund në javë,
që nënshkroi pasi u trans-
ferua nga Roma në “An-
field”. Por, me ardhjen e tij
në kampionatin anglez dhe
performancën pozitive që
ka bërë deri më tani, duke u
kthyer në një yll ndërko-
mbëtare, Liverpuli dhe
agjenti i lojtarit, Remi Abas
po rishikojnë kushtet e
kontratës. Vlera e kartonit
të ish-sulmuesit verdhekuq

Anglezët rrisin në stratosferë çmimin e yllit egjiptian, që po shkëlqen në “Anfield”

Liverpuli, “bllokadë” Realit:
Për Salah duhen 200 mln paund

Nëse ndodh, thyhet rekordi i Nejmarit

ishte afërsisht 100 milionë
paund në muajin dhjetor,
kur Zinedine Zidane shfaqi
interes për të në Botërorin
e Klubeve, por tashmë duke
që është rritur deri në 200
milionë paund.

Me 43 golat e shënuar
këtë sezon, Salah është
kthyer në një ikonë në “An-

field” dhe një yll i padisku-
tueshëm në futbollin
botëror. Liverpuli ka dek-
laruar që nuk do ta shesë
yllin egjiptian, për këtë i
kanë vendosur një vlerë të
lartë kartonit të tij, që të
mos ketë mundësi asnjë
klub për ta blerë. Trajneri
Jurgen Klop dëshiron me

patjetër që ta mbajë 25-
vjeçarin në skuadër, pasi
falë tij është shumë pranë
finales së madhe të Cham-
pions League, që do të luhet
në Kiev të Ukrainës. Gji-
gantët e Premier League
gjithashtu janë pranë nën-
shkrimit të një marrëveshje
të re me brazilianin Rober-

to Firmino, i cili ashtu
sikurse Salah, shënoi dy
herë në fitoren 5-2 ndaj
Romës, në gjysmëfinalen e
parë të Ligës së Kampi-
onëve. Egjiptiani nuk ka
klauzolë blerjeje në kon-
tratë, ndaj kjo ua bën më të
vështirë madrilenëve.
Përveç kësaj, Reali duhet të
vendosë se cilin prej
lojtarëve dëshiron përfun-
dimisht të transferojë në
“Santiago Bernabeu”, Nej-
marin nga PSG apo Salah nga
Liverpuli. Braziliani duket i
pakënaqur në Ligue 1 dhe
shanset për t’u kthyer në La
Liga janë të larta. Edhe vetë
presidenti Perez ka pranuar
që do të bëjnë maksimumin
që ta afrojnë në skuadër 26-
vjeçarin. Por, dalja në skenë e
ylli egjiptian të “Të kuqve”
duket që ua ka ngatërruar
paksa planet drejtuesve të
“Los Blancos”, ndaj u duhet
të vendosin më parë se për ci-
lin do të futën në garë.

EL-KLASIKO

ZGJIDHET GJYQTARI,
BARCELONA RRUDH BUZËTTani është zyrtare,

Alehandro Hoze
Hernandez do të jetë
gjyqtari kryesor i
ndeshjes Barcelona–Real
Madrid që do të zhvillo-
het më 6 maj, ndeshje që
korrespondon me javën
numër 36 të La Liga-s.
Hernandez ishte gjyq-
tari kryesor i “El Clasi-
co”-s së dytë të kampi-
onatit të vitit të shkuar,
në të cilën Barcelona fi-
toi në ditën e shënuar të
“Shën Hordi”-t, falë një
goli të Leo Mesit në
minutën e fundit. Në atë
ndeshje, futbollistët
blaugrana reklamuan
dhe kërkuan dëbimin
nga fusha e lojës për
Marselon dhe Kasemi-

ron. Mbrojtësi i majtë në
pjesën e parë bëri një ndë-
rhyrje të rëndë kundër Mes-
it, që nuk kishte në zotërim
topin, gjë që çoi në gjakosjen
e argjentinasit dhe Marselo
nuk u dënua. Menjëherë pas
ngjarjes së mësipërme,
Kasemiro i dha një të shtyrë
Mesit, por Hernandez nuk i
dha karton sepse do të ishte

i dyti për të dhe do të linte
Realin me një lojtar më pak.
Pak më vonë, në pjesën e
dytë, karton i kuq i meritu-
ar për Serxho Ramos për një
ndërhyrje me të dyja këmbët
kundër Mesit. Hernandez gjith-
ashtu u përfol shumë në një
ndeshje më parë kur topi kaloi
vijën fatale, por ai nuk e konfir-
moi golin kundër Betisit.

FORMULA 1

FETEL: NË KINË GABIMI
NISI NGA UNË, JO NGA VERSTAPEN

Sigurisht që Sebastian
Fetel nuk ka asnjë

kujtim të bukur nga Çmi-
mi i Madh i Azerbajxhan-
it, duke parë që vitin e sh-
kuar në këtë cirkuit u
përfshi në përplasjen me
Hamilton. Ndërsa gjer-
mani në për “Sky Sport”
është kthyer që të flasë
për kontaktin që ka pa-
sur në Kinë me Maks Ver-
stapen. “Natyrisht që nuk
doja që të garoja në
mënyrën më të rëndë me
të në Kinë, sepse nuk
kisha asgjë për të fituar.
Në thelb kam pritur që ai
të kalonte, por sigurisht
që nuk mund të prisja që
të vinte mbi mua. Besoj se

kam shumë për të mësuar
nga ai gabim i thjeshtë që
nisi nga unë. Në fund të garës
kemi folur me njëri-tjetrin
dhe besoj se ka qenë e mjaf-
tueshme”. Fetel më pas foli
edhe për garën e ardhshme,
duke e hequr veten nga roli i
favoritit. “Nuk jemi ne favor-
itët. Sipas mendimit tim, du-

het të shohim tri makinat e
nivelit parësor, si përherë
diferencën e bëjnë vetëm de-
tajet. Kush do të jetë në
gjendje të dallojë diçka, ai
do të ketë shanset që të fi-
tojë. Ne do ta nisim nga një
bazë optimale, makina ësh-
të e fortë dhe e ka treguar
në të tre cirkuitet ku kemi
garuar”. Ai gjithashtu u
pyet edhe për një shaka të
mundshme mbi Daniel
Riçiardo: “Nuk e di se si më
sheh si shokun e ri të
skuadrës. Unë nuk mund ta
ndihmoj. Nga Daniel kam
kujtime të bukura. Kemi
garuar së bashku te Red
Bull, në një vit që ishte i
komplikuar për mua”.

Gjykata lë në burg
dy huliganët e Romës

Dy italianë janë
inkriminuar nga

drejtësia britanike, tifozë
të Romaës, të arrestuar në
Liverpul për dhunën jas-
htë stadiumit para
ndeshjes Liverpul-Roma,
pasi çuan në gjendje të
rëndë një mbështetës të
“Reds”-ave, Shon Koks, 53
vjeç, që tashmë ndodhet
në koma. Dy të rinjtë janë
Filipo Lombardi, 20 vjeç,

për të cilin policia në Mer-
sijsajd e akuzon për dhunën
e shkaktuar kundër Koks,
dhe Daniele Skiusko, 29 vjeç,
i akuzuar për mbajtjen e
mjeteve të dhunës. Pritet tash-
më që gjykata të formalizojë
ndalimin e tyre. Sipas asaj që

referohet nga studiot ligjore,
të dy italianët janë njohur me
masën e arrestit me burg nga
gjykatësi MekGarva. Filipo
Lombardi dhe Daniele Skius-
ko kanë refuzuar që të pagua-
jnë për këtë çështje, ndaj janë
dërguar në burg. Seanca

tjetër e gjyqit do të zhvillohet
më 24 maj. Për ta, sipas kon-
firmimit nga avokatët, aku-
za nuk është më tentativë
vrasjeje, sepse për Skiusko
akuza tashmë është “dhunë
e çrregullt”, ndërkohë që për
Lombardin akuzat janë të
dëmtimit me dhunë të një per-
soni. Të dy janë transferuar
në një burg të Liverpulit dhe
duhet që të qëndrojnë deri në
ditën që do të procedohen. Të
dy tifozët e Romës janë arres-

tuar për dhunën kundër ti-
fozit të Liverpulit kanë
hedhur poshtë akuzat e bëra
nga gjykatësit anglez. Filipo
Lombardi dhe Daniele Skius-
ko janë marrë në pyetje gjatë
orëve të shkuara dhe kanë
konfirmuar se nuk kanë
qenë ata autorët e asaj që
ndodhi. Të dy, në bazë të asaj
që raportohet nga avokati ital-
ian, Lorenco Kontruçi, shfrytë-
zuan të drejtën për të mos u
përgjigjur pyetjeve të tjera.

Kishte mbetur pezull çësh-
tja e rikthimit të mund-
shëm të sulmuesit Zllatan
Ibrahimoviç te Kombëtar-
ja e Suedisë, pas kualifikim-
it të saj për në Botërorin e
Rusisë. Por tani gjithçka
ka marrë fund. Ibrahimov-
iç nuk do të jetë në “Rusi
2018” me Suedinë. Një dek-
laratë e Federatës Suedeze
të Futbollit, që është
shpërndarë sot, bën me dije
se trajneri Johanson nuk
do ta grumbullojë sulmues-
in 36-vjeçar jashtë. Futbol-
listët e Suedisë, nëpërmjet
mbrojtësit Grankvist, do-
nin të dinin vendimin nëse
Ibra do të ishte në grup apo
jo. Kurse vetë trajneri Jo-
hanson kishte thënë më
parë se Ibrahimoviç ishte
një lojtar i tërhequr nga ko-
mbëtarja. Mbetet për t’u
parë tani si do ta presë ylli
i Los Anxheles Galaksi
këtë vendim të trajnerit të
Suedisë.

Nuk ka Botëror
për Ibrahimoviç,
Suedia i mbyll

derën
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Kryeministri grek mirëpret presidentin e Këshillit Europian

Alxis Tsipras: Do të ruajmë qetësinë nga
provokimet e rrezikshme të Turqisë

ALEXIS TSIPRAS
“Ne po dëshmojmë dhe jemi të
vendosur që me qetësi të trajtojmë
provokimet e rrezikshme në Egje nga
Turqia, provokime drejt të drejtave
tona sovrane”, -  tha Tsipras.

Greqia vazhdon të
qëndrojnë e qetë

përballë “provokimeve
të rrezikshme” që po
bëhen nga Turqia, tha
sot kryeministri grek,
Alexis Tsipras. Kryem-
inistri, i cili ka mirëpri-
tur presidentin e Komi-
sionit Evropian, Jean-
Claude Juncer, tha se
Greqia mund të luajë
rol  qendror në ng-
ritjen e rolit të bllokut,
me qëllim që të bëhet
forcë që promovon
paqen dhe sigurinë,
transmeton Reuters.
“Ne po dëshmojmë dhe
jemi të vendosur që me
qetësi të trajtojmë pro-
vokimet e rrezikshme

në Egje nga Turqia, pro-
vokime drejt të drejtave
tona sovrane”, - tha
Tsipras. Greqia dhe Tur-
qia, dy shtete anëtare të
NATO-s, për një kohë të
gjatë kanë pasur mosmar-
rëveshje për një sërë çësh-
tjesh, përfshirë hapësirën
ajrore mbi Egje deri tek të
drejtat  minerare në
Qipron e ndarë etnikisht.
Retorika mes dy vendeve
është ashpërsuar edhe më

shumë, pasi dy ushtarë
grek janë arrestuar në
Turqi. Në anën tjetër, Gre-
qia po refuzon që t’ia dorë-
zojë Ankarasë tetë ush-
tarë turq, të cilët, presi-
denti turk, Recep Tayyip
Erdogan, i akuzon se kanë
marrë pjesë në puçin e
dështuar më 2016. Ndërko-
hë kujtojmë se në kulmin
e tensioneve mes Greqisë
dhe Turqisë, mediat greke
publikojnë videon e për-

plasjes së fortë, kur anija
turke goditi anijen e rojës
bregdetare greke, pas të
cilave pati kërcënime mes
dy vendeve. Si duket edhe
në videot  që kanë pub-
likuar mediat  g r e k e
duket momenti kur nga e
majta e anijes greke vjen
a n i j a  t u r k e  d h e  g j a t ë
ndryshimit të kursit e go-
det  në  p jesën  fundore .
Anija greke pësoi vetëm
dëme materiale, por de-

b a t i  q ë  l a  p a s  i s h t e
shume i madh e që vazh-
don të lakohet nga me-
diat e dy vendeve. Inci-
denti ndodhi pak para
mesnatës të hënën, më
12 shkurt në Imia. Inci-
denti është regjistruar
nga kamerat që ishin në
patrullën greke. Kjo ish-
t e  d h e  z a n a f i l l a  e
thellimit të mëtejshëm të
marrëdhënieve mes Gre-
qisë e Turqisë.

Kur NATO bombar
doi  Serbinë në
vitin 1999,  Ale-

ksandar Vuçiç, ishte min-
istër i informacionit, duke
zbatuar rregullat e cen-
surës për ish-presidentin,
Slobodan Milosheviç, i cili
më vonë do të gjykohej për
krime lufte. Kështu e nis
shkrimin e tij, media brit-
anike “The Guardian”,
kur flet për Kosovën dhe
Serbinë si dhe dialogun në
mes të këtyre dy shteteve.
Gati dy dekada më vonë,
vetë Vuçiç është President
i Serbisë. Duke pretenduar
se ka hedhur shumë nga
pikëpamjet  e  t i j  të  më-
parshme nacionaliste dhe
duke u larguar nga akuzat
për autoritarizëm, ai tani
shihet nga bashkësia
ndërkombëtare si njeri që
mund të nënshkruajë një
marrëveshje që përfundi-
misht do të sjellë pajtimin
mbi Kosovën. Presidenti i
Serbisë, Aleksandër Vuçiç,
në një intervistë dhënë për
Guardian në Beograd këtë
javë, tha se beson që tani
ka një dritare të shkurtër
prej një periudhe gjashtë
muaj apo një vit, në të cilën
mund të jetë e mundur të
nënshkruhet një mar-
rëveshje. “Ne jemi të gat-
shëm të diskutojmë çdo
çështje të vetme, jemi gati
të marrim parasysh çdo
propozim të vetëm që do të
nënkuptonte një zgjidhje
kompromisi”,-tha ai, duke
siguruar që Serbisë t’i ofro-
het diçka në këmbim. Kos-
ova është njohur nga më
shumë se 100 shtete, por
ende ekzistojnë pesë vende,
të BE-së që nuk e njohin
atë, kryesisht për shkak se
ata kanë frikë se mund të
krijojë një precedent për
mosmarrëveshjet e tyre të

brendshme territoriale,
por, nuk e njohin  as Kina,
India dhe Rusia. Shpresa
në Bruksel është se mund
të arrihet një marrëveshje
që do të çonte në pranimin
e Beogradit nëse nuk do të
njohë zyrtarisht pavarës-
inë e Kosovës dhe do të
hapë rrugën që Kosova të
marrë një vend në OKB dhe
që të dy vendet të fillojnë
një rrugë drejt anëtarë-
simit në BE. Vuçiç, siç sh-
kruan Guardian, i ka rri-
tur këto shpresa, por në
këmbim kërkon një paketë
përfitimesh për Serbinë. Ai
është përfshirë tashmë në
dialogun e rregullt  të
mbikëqyrur nga BE-ja në

Bruksel me presidentin e
Kosovës, Hashim Thaçi.
Thaçi i tha, gjithashtu, për
“The Guardian” javën e
kaluar se ai priste një mar-
rëveshje gjithëpërfshirëse
që do të arrihej këtë vit.
Pas takimit me Angela
Merkel në Berlin këtë
muaj,  Vuçiç tha se nuk
kishte qenë në gjendje të
fle natën dhe nuk ishte në
gjendje të hante, sepse ai
ishte aq nervoz për fatin e
Serbisë. Kritikët e Vuçiç
thonë se kjo është pjesë e
një imazhi të ndërtuar me
kujdes të një luftuesi vetë-
mohues për Serbinë që
maskon një përpjekje të
papërpunuar për të kon-

soliduar pushtetin. Guard-
ian shkruan se, në kohën
kur marrëdhëniet midis
Rusisë dhe perëndimit janë
në një pikë të ulët, Vuçiç
ndoshta më shumë se çdo
udhëheqës tjetër botëror
po ecën në mes të dyjave,
duke këmbëngulur se inte-
grimi evropian është një
përparësi kryesore për
Serbinë,  duke mbajtur
lidhje shumë të ngushta me
aleatin e saj tradicional në
Moskën. Ndërsa, nga ana
tjetër, Franca do t’i dërgojë
notë proteste çdo shteti që
në të ardhmen, me kërkesë
të Serbisë, do të tërheqë njo-
hjen e pavarësisë së Kos-
ovës. Parisi zyrtar, siç njof-

Franca: Notë proteste për këdo që tërheq njohjen e shtetit kosovar

“The Guardian”: Vuçiç do ta
pranojë pavarësinë e Kosovës
Presidenti serb: Gati të diskutojmë për kompromis

ALEKSANDËR
VUÇIÇ
“Ne jemi të
gatshëm të
diskutojmë çdo
çështje të vetme,
jemi gati të marrim
parasysh çdo
propozim të vetëm
që do të
nënkuptonte një
zgjidhje kompromisi
duke siguruar që
Serbisë t’i ofrohet
diçka në këmbim”,-
ka thënë presidenti
i Serbisë, Vuçiç për
“The Guardian”.

ZYRTARI I LARTË
FRANCEZ
“Për ne Kosova
është e pavarur
dhe  do t’i
dërgojmë notë
proteste çdo shteti
që eventualisht,
me kërkesë të
Serbisë, tërheq
njohjen e
pavarësisë së
Kosovës”,- ka
thënë zyrtari i këtij
shteti në selinë
diplomatike serbe
në Nju Jork,
shkruan “Koha.net”

ton sot gazeta e Beogradit
“Politika”, është i irrituar
me veprimet dhe aktivitetet
e Serbisë kundër Kosovës.
Kjo gazetë me habi shkru-
an se ky vend aleat i dikur-
shëm i Serbisë e ka bërë
këtë kërcim pas lajmeve se
Serbia po lobon te disa sh-
tete që e kanë njohur pavar-
ësinë e Kosovës që ta tërhe-
qin njohjen. “Për ne Koso-
va është e pavarur dhe ne
do t’i dërgojmë notë pro-
teste çdo shteti që eventu-
alisht, me kërkesë të Ser-
bisë, tërheq njohjen e pavar-
ësisë së Kosovës”, ka thënë
zyrtari i këtij shteti në selinë
diplomatike serbe në Nju-
Jork, shkruan “Koha.net”.

SHKURT

Turqia dënon
me burg edhe
13 gazetarë

Një gjykatë turke dënoi 13
gazetarë me burg, nën
akuzat për terrorizëm. Ata
kanë qenë punonjës të
gazetës opozitare Cumhu-
riyet dhe janë arrestuar pas
përpjekjes për grushtshtet
në Turqi, në korrik të vitit
2016. Autoritetet turke kanë
akuzuar stafin e Cumhu-
riyet-it për mbështetje të
grupeve që i kanë shpallur
terroriste dhe të klerikut
fetar, Fethullah Gulen, të
cilin Ankaraja e fajëson për
organizimin e grushtshtetit
të dështuar. Gulen, i cili e
mohon përfshirjen, jeton në
mërgim në SHBA dhe au-
toritetet atje kanë refuzuar
ta ekstradojnë në Turqi. Mbi
50,000 njerëz janë arrestuar
dhe 150,000 të tjerë janë pe-
zulluar ose pushuar nga
puna, pas puçit të dështuar.
Trembëdhjetë gazetarët e
dënuar përfshijnë disa nga
emrat më të shquar turq, si
kryeredaktorin Murat
Sabuncu, karikaturistin
Musa Kart dhe kolumnistin
Kadri Gursel. E themeluar
në vitin 1924, gazeta Cum-
huriyet ka ruajtur pavarës-
inë në një mjedis të kontrol-
luar mediatik, duke shkak-
tuar zemërim te presidenti
turk, Recep Tayyip Er-
dogan. Pas vendimit të
gjykatës për gazetarët, gaze-
ta ka shkruar në ueb-faqen
e saj: “Do të jeni të turpëru-
ar para historisë”. Në mua-
jin mars, 25 gazetarë turq
janë burgosur për lidhje të
dyshuara me Gulenin.

Kim Jong-un do të
takojë liderin e
Koresë së Jugut

Kim Jong-un do të bëhet
udhëheqësi i parë i Koresë së
Veriut, i cili do të kalojë në
territorin e Koresë së Jugut
që nga fundi i Luftës së Ko-
resë në vitin 1953, pasi deta-
jet përfundimtare në lidhje
me samitin janë vendosur.
Koreja e Jugut tha se Presi-
denti Moon Jae-in do të
takojë personalisht Kim në
kufi në orën 09:30 ditën e
premte. Bisedimet historike
do të përqendrohen në shen-
jat e fundit të Koresë së Veri-
ut që mund të jenë të gatshëm
të heqin dorë nga armët e saj
bërthamore. Analistët thonë
se samiti mund të jetë një hap
përparimi pas shumë vitesh
tensioni. Kim është i vendo-
sur që të kalojë vijën e de-
markacionit ushtarak, një
shenjë e përcaktuar qartë e
kufirit zyrtar ndërmjet dy
territoreve. Megjithatë ai do
të mbetet brenda zonës të
çmilitarizuar. Seuli ka
paralajmëruar se arritja e një
marrëveshjeje që synon çlir-
imin e Penianit nga armët e
saj bërthamore do të jetë e
“vështirë” për shkak se
teknologjia bërthamore dhe
raketore e Koresë së Veriut
ka përparuar kaq shumë që
nga takimi i liderëve më
shumë se një dekadë më parë.

Aleksandër Vuçiç

Alxis Tsipras
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një që pretendon të zgjidhet.
9. Bursa pa kufij.
12. Një tokë që fitohet
13. Janë shpendë që krakarisin.
14. Kalohet në gjumë.
15. Gjysmë ditari.
16. Gardner aktore.
17. Qëndrojnë mbi piedestal.
20. Të fundit në studim
22. Janë aftësitë me telepati
23. Kilmer aktor
25. Janë për plehra.
26. Ai ekzekutiv tani është bashki.
28. Kaluar në krye.
30. Janë pa shenjtorë në desktop.
31. Inicialet e Daudet.
33. Një Baba përrallor.
35. Mund të kthehen në mllef.

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:
- Faik-Konica-me-veshje-kombetare-pastel-201510. Një i

mbushur me mllef e mëri, në mendjen e tij anemike,
rrokullis mendime të tmerrshme (Albania 9, 1898).

-  Drejtësia i takon fushës së ëndrrave; vetëm forca
mbisundon (Albania 11, 1898).

Jorge Luis Borges:
- Koha është lënda prej së cilës unë jam bërë.

Koha është një lumë që më merr mua me vete,
por unë jam lumi; është një tigër ai që më
përlan mua, por unë jam tigri; është një zjarr ai
që më shkrumbon mua; por unë jam zjarri.

- Jeta është si një libër, varet si e
shkruan dhe me çfarë boje...

- Të presësh është e dhimshme.
Edhe të harrosh është e
dhimbshme. Por të mos dish se
çfarë vendimi do të marrësh, kjo
është një nga vuajtjet më të
mëdha." Paulo Coelho

- Kurrë s'e bëj gabimin e të
debatuarit me njerëz, për
opinionet e të cilëve nuk kam
respekt. (Edward Gibbon)

HORIZONTAL
1. Eshtë edhe ai i mëngjesit.
3. Një piktor si Ligabue.
7. Një thirrje me emra
11. Në radhë të parë.
13. Era e kafesë.
16. Eshtë nusja me vello.
17. Lear që këndon Tumorrow.
20. Një pjesë e nomenklaturës.
21. Gjysmë rebusi.
22. Ruhet nga polici.
23. Ai kapital është ekstrem.
25. Haan që qe trainer i yni.
26. Eshtë operatori i Tv.
28. Janë shakaxhinj.
29. Satelit i Jupiterit.
31. Janë pallto ushtarake.
32. Cruise aktor.
34. Kryeqyteti i Libanit.
37. Fundi i një filmi.
38. Ka pasuri minerale.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

37. Merrte fuqi nga toka.
39. Eshtë vendi në bjeshkë.
40. Janë krime të një killer-i.
41. Mbyllin portat.
42. Mund të jenë fetare.
44. Kërkon një Taulanti.
46. I absurdit ai i Samuel Beckett.
47. Fitim pa kufij.

VERTIKAL
2. Fatal pa ekstreme.
3. Një peshë e pastër.
4. Pak dramatike.
5. Mbyllin një manastir.
6. Jepen me motivacion.
7. Kështu përfundon një uragan.
8. Përpilojnë akte juridike të tillë.
9. Eshtë bekim... prifti.
10. Kompozoi në Bolero të famshme.

11. Një S në USA.
13. Eshtë tregti me objekte të shenjta.
14. Një që beson kollaj.
15. Janë kodra rëre.
17. Eshtë mnetalprerëse si torno.
18. I bëjnë tekanjozët.
19. Ndërmarrje Montimi Tiranë.
21. Janë njëvendëshe në Formuloa 1.
24. Një publik si bar.
27. Mund të jenë diesel të tilla.
28. Eahtëë brinjë në skuadër.
29. Janë vegla.
32. U hahet të martuarve.
34. Fundi i njëen fatziu
35. Një teolog në xhami.
36. Ai i shtatë është kinemaja
38. Një pjesë njohurive.
40. Verifikuar pjesërisht.
43. Kufizojnë tatimet.
45. Fund janari.
.
.

39. Delon aktor.
41. Në krye të armatës.
42. Falur pa kufij.
43. Nuk di të tradhtojë.
45. Qendër ditore.
46. Inicialet e Duvall.
47. I qetë ai i Shollohovit.
48. Një është I Zi.
49. Oxa këngëtare.
50. Fata e mbretit Artu

VERTIKAL
1. Eshtë tretës me zorrë.
2. Ishte muza e astronomisë.
4. Tre asa.
5. Inicialet e Reitman regjisor.
6. Janë tinguj.
8. Përfshijnë edhe karotat.
9. Eshtë era pas Krishtit.
10. Simon i Duran Duran.
12. Malet me Akonkagua.

14. Një M në FMN.
15. Një vend si Katari.
18. Me të nxjerrin një metër.
19. Fundi i një fundi.
23. Lumë në SHBA.
24. Një pjesë e marrëzisë.
26. Eshtë mistrec, qerrata.
27. Janë centralet si Chernobyl
28. Child i Byron.
30. Mbreti i elfëve.
31. Eshtë bas me katër tela.
33. Gjashtëdhjetë në orë
35. Mbeten në fund.
36. Falen pa fe.
38. E dymbëdhjetë ajo e Shakespeare.
39. Argento aktore.
40. Opera e Verdit.
43. Gjysmë borxhi.
44. Ente Ndërtimi Greke.
47. Fillojnë dobët.
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M A J A F O R M A T

H A R A K I R I E R I T

A S I I R A D A M E S E

S H A M A T A L O T U S

M A S H U R K A P I R A K

E S T E R A D H U N A

I T E A T E R M I N

E R A I P O L A R T A

K E L P O L E M I K A T

L P O L I G A M I

E T A P I K A T A R E L

K O M O I D E N T O K E

T R I S E T M N U N

I T T U T U I I T I D

K A D E T K O S H L E

E T I K S E K S E R E T

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

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

12 I 16 1 12 9 2 16 12

9 D 12 14 9 6 4 1 2 16 12 16

2 E 15 12 16 2 16 2 4 5 2 8 4

6M 12 10 12 6 4 11 2

4 15 7 1 4 11 12 15 8 12

6 12 11 4 10 12 8 16 2 16 16 4

16 5 12 5 2 6 4 16 16 4 1

1 2 8 2 16 2 4 17 9 11 16

16 16 16 2 5 5 2 10 12

4 9 2 16 1 5 12 8 6 4 16

11 2 16 6 7 5 12 4 6 4 2

16 4 8 16 5 12 15 16 2 4 8 2
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