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LISTA E III EMERORE

Tokat e zëna nga ndërtimet 
pa leje, hapet aplikimi

për 3500 pronarët që do
marrin kompensimin

“Kemi legalizuar 150 mijë objekte të ndërtuara pa leje”

Kreu i ALUIZNI-t: Titujt e paligjshëm Kreu i ALUIZNI-t: Titujt e paligjshëm 
të pronësisë do t’i kthehen shtetittë pronësisë do t’i kthehen shtetit

Reforma e pronave, 
Artan Lame: Si do 
të zgjidhen rastet 
e mbivendosjeve

Të gjithë personat që kanë marrë tokë me ligjin 7501 në 
shkelje të ligjit do t’ia kthejnë atë shtetit. Kreu i ALUIZNI-t, 
Artan Lame tha se qeveria po tenton të frenojë plaçkitjen 
e pronave, përmes verifi kimit të titujve të pronësisë dhe 
kontrollit të procedurave mbi ndarjen e saj. Dy muaj më 
parë qeveria bllokoi dhënien e certifi katave...
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INTERVISTA

Ndryshimet në qeveri, 
Rama: Ata që nuk u

përgjigjen qytetarëve, 
të largohen

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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DEBATI NE PD

Drejt zyrtarizimit partia 
e re, Patozi: Qëndrimi i 

Berishës i papranueshëm, 
rrugët tona janë ndarë

DEA DHE EUROPOL, ORGANIZATORE TE OPERACIONIT: SEKUESTRUAM EDHE 1.5 MLN EURO

Jam sot përpara jush jo vetëm me 
një shqetësim të lartë politik, por 

me indinjatë të thellë lidhur me rolin 
shumë negativ të kryeministrit të 
vendit ... Vijon në faqen 21

Nga PETRIT VASILI 

Integrimi dhe gënjeshtra e qeverisë 
mbi shpenzimet për NATO-n 

Opinioni
 Ditësi

 

Energjia, prodhuesit
kërcënojnë me rritje
të çmimit të bukës. 
OSHE: S’do i ulim 

PERPLASJA PER FURRAT
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Robert Ndrenika: Kam
frikë se do e shembin
natën godinën dhe do
më presin pensionin
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TEATRI KOMBETAR

Nga VOLTIZA DURO
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INTERVISTA/ Flet Fatos Malaj: Sa do të kushtojnë lejet 3-vjeçare për emigrantët 

Ndryshon ligji grek, lehtësira për shqiptarët 
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Fëmijët që kanë ikur nga Greqia mund të aplikojnë për leje qëndrimi
që duhet të kryejnë. Disa 
ditë më parë, organizata 
“Arogji-Përkrahja” paraqiti 
disa propozime në seancën 
dëgjimore në Komisionin 
Parlamentar të Admin-
istratës Publike, Rendit 
Publik dhe Drejtësisë. Gjatë 
kësaj seance ...

Me ndryshimet në ligjin 
grek për Kodin e Em-

igracionit, tashmë emi-
grantët shqiptarë që jetojnë 
e punojnë në Greqi do të 
kenë disa lehtësira lidhur 
me dokumentacionin, lejet 
e qëndrimit dhe pagesat 

Dy shqiptarët që drejtonin “tregtinë” u arrestuan në hollin e një hoteli. 
Sekuestrohen edhe dy tonë hashash në Itali, kush është skafisti kavajas  

Nga SULEJMAN MATO

Kjo parti fi llimisht u shfaq si një 
lëvizje popullore. Tashmë, pas 27 

vjetësh, duke ndjekur dhe kuvendin 
e saj për miratimin e statutit, kujtoj 
me  ... Vijon në faqen 20

PD-ja, ç’ka qenë, 
ç’është dhe ç’do të jetë 

Opinioni
 Ditësi
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KRYEMINISTRI
INTERVISTA

Kryeministri sqaron se çfarë i kërkuan deputetët gjermanë në Bundestag

Ndryshimet në qeveri, Rama: Ata që
s'u përgjigjen qytetarëve, të largohen
Deklarata e Bashës, "Luli të përballet me skandalin e financimit rus"

Kryeministri Edi Rama
deklaroi dje se negoci
atat e Shqipërisë me

Bashkimin Evropian do të
hapen, pasi nuk ka asnjë vend
që të ketë thënë "jo". Gjatë in-
tervistës për "Tonight Ilva
Tare" në "Ora News", Rama u
shpreh edhe për ndryshimet
në radhët e drejtuesve social-
istë. "Tani është koha e duhur
për të dëgjuar nga njerëzit
çfarë nuk është bërë si duhet,
për të marrë masa dhe lar-
guar ata drejtues që nuk u
përgjigjen pritshmërive, për
të kuptuar raportin tonë me
publikun dhe patjetër për të
hapur sa më shumë mendje",
tha Rama.

A do të hapen negociatatA do të hapen negociatatA do të hapen negociatatA do të hapen negociatatA do të hapen negociatat
dhe nga se varen?dhe nga se varen?dhe nga se varen?dhe nga se varen?dhe nga se varen?

Këtë dua të di edhe unë,
sepse ne i kryem me sukses
detyrat e shtëpisë për këtë
fazë, e cila nuk është fundi i
procesit të anëtarësimit dhe
tani topi është në fushën e
politikës. Janë vendet anëtare
që duhet të mbështesin reko-
mandimin, që objektivisht
nuk do të ketë problem. Në
vendet anëtare ka dinamika
të brendshme dhe sigurisht
edhe një frymë dhe jo në ven-
det e parëndësishme, e cila
nuk është fryma e përpara
disa viteve në lidhje me zgjer-
imin dhe vendimmarrjes i
duhet të haset edhe me rezis-
tenca të brendshme, që nuk
janë të papërfillshme.

Qeveria ka diçka në dorëQeveria ka diçka në dorëQeveria ka diçka në dorëQeveria ka diçka në dorëQeveria ka diçka në dorë
me këtë vendimmarrje poli-me këtë vendimmarrje poli-me këtë vendimmarrje poli-me këtë vendimmarrje poli-me këtë vendimmarrje poli-
tike?tike?tike?tike?tike?

Natyrisht, ne do të
trokasim në çdo derë ku ësh-
të e nevojshme, të hymë në
çdo derë për të këmbëngulur
për meritën që kemi marrë
rekomandimin, si dhe për të
këmbyer opinione mbi
shqetësimet e tyre. Ka një
moment spekulimi, pasi këtu
nuk bëhet fjalë që Shqipëria
kërkon të anëtarësohet sot.
Mendoj se është një spekulim
që vjen si rezultat i raporteve
me opinionin publik, ku forca
antievropiane e paraqesin
këtë proces a thua se këtu
bëhet fjalë që nesër vendet e
Ballkanit apo Shqipëria do të
ulen në tryezën e familjes evro-
piane. Në qershor duam të
çelen negociatat.

Keni një listë që kanëKeni një listë që kanëKeni një listë që kanëKeni një listë që kanëKeni një listë që kanë
rezerva dhe që kanë thënërezerva dhe që kanë thënërezerva dhe që kanë thënërezerva dhe që kanë thënërezerva dhe që kanë thënë
jo?jo?jo?jo?jo?

Ne nuk kemi asnjë vend që
ka thënë jo, por dimë që ka
vende ku ka një debat dhe
debati është i lidhur me bal-
anca të brendshme. Për shem-
bull, në Gjermani edhe për
faktin ku procedura kalon
nga Parlamenti, pra qeveria
duhet të marrë votën e Parla-
mentit. Edhe në Francë ka një
lloj tensioni të brendshëm, që
lidhet me fuqizimin e forcave
antievropiane dhe me presio-
nin që ushtrojnë në lidhje me
zgjerimin. Ka edhe procese të
afërta zgjedhore që ndikojnë

tek politikanët.
Keni besim se mund taKeni besim se mund taKeni besim se mund taKeni besim se mund taKeni besim se mund ta

zgjidhni votën pro tëzgjidhni votën pro tëzgjidhni votën pro tëzgjidhni votën pro tëzgjidhni votën pro të
Francës?Francës?Francës?Francës?Francës?

Kam besim që ne do t'i hap-
in negociatat. Do të jetë deri
në fund një përpjekje jo e le-
htë. Ne kemi në dorë një dëft-
esë shumë të fortë. Rekoman-
dimi është shumë i qartë dhe
lë pak hapësirë për interpre-
time të ndryshme. Flasim për
këtë fazë dhe nuk flasim për
një fazë që ka shteruar të
gjitha alternativat. Procesi i
negociatave është shumë i
rëndë. Është një proces me
lupë me çdo detaj.

Në deklaratën me kan-Në deklaratën me kan-Në deklaratën me kan-Në deklaratën me kan-Në deklaratën me kan-
celaren Merkel, foli për kush-celaren Merkel, foli për kush-celaren Merkel, foli për kush-celaren Merkel, foli për kush-celaren Merkel, foli për kush-
te dhe parakushte...te dhe parakushte...te dhe parakushte...te dhe parakushte...te dhe parakushte...

Kancelarja e sqaroi edhe
vetë, parakushtet janë prior-
itetet dhe faza e zbatimit të
tyre.

Pranuat se ju kanë pyeturPranuat se ju kanë pyeturPranuat se ju kanë pyeturPranuat se ju kanë pyeturPranuat se ju kanë pyetur
për çështjen "Tahiri". Apër çështjen "Tahiri". Apër çështjen "Tahiri". Apër çështjen "Tahiri". Apër çështjen "Tahiri". A
mund ta dimë se çfarë ju py-mund ta dimë se çfarë ju py-mund ta dimë se çfarë ju py-mund ta dimë se çfarë ju py-mund ta dimë se çfarë ju py-
etën?etën?etën?etën?etën?

Më pyetën për atë që dihet,
që lidhet me interpretimin e
bërë nga Komisioni i Mandat-
eve, sepse ata kanë një sistem
tjetër. E dyta, janë disa njerëz
në atë grup parlamentar, që
janë fatkeqësisht nën presio-
nin e dezinformimit të vazh-
dueshëm që bëhet nga Tirana
dhe kohë për t'u marrë me de-
taje me Shqipërinë nuk kanë.
Unë kam sqaruar atë që edhe
publikisht sqaruar është.

A pati një kërkesë shtesë?A pati një kërkesë shtesë?A pati një kërkesë shtesë?A pati një kërkesë shtesë?A pati një kërkesë shtesë?
Komisioni ka bërë vetëm

pyetje dhe jo kërkesa dhe unë
u jam përgjigjur pyetjeve.

Ka një deKa një deKa një deKa një deKa një deputet gjerputet gjerputet gjerputet gjerputet gjerman qëman qëman qëman qëman që
thotë se hathotë se hathotë se hathotë se hathotë se hapja e nepja e nepja e nepja e nepja e negociagociagociagociagociatatatatatavvvvveeeee
është e parakohshme. Men-është e parakohshme. Men-është e parakohshme. Men-është e parakohshme. Men-është e parakohshme. Men-
doni se mund të ndikojë?doni se mund të ndikojë?doni se mund të ndikojë?doni se mund të ndikojë?doni se mund të ndikojë?

Nuk është sekret që
zotëria ka një mendim të kon-
soliduar kundër qeverisë sonë.
Kemi pasur një debat në Ti-
ranë dhe i kemi opinionet
shumë të largëta. Kur flet, dëg-
joj në gjermanisht Partinë
Demokratike të Shqipërisë.
Është pozicion legjitim i tij.
Është një nga 600 e kusur de-
putetë të Bundestagut. Edhe
sajesat e Partisë Demokra-
tike merren të mirëqena prej
tij.

Si shkoi takimi me të?Si shkoi takimi me të?Si shkoi takimi me të?Si shkoi takimi me të?Si shkoi takimi me të?
Nuk kisha takim.
Drejton komisionin.
Ishte korrekt dhe në fund

të seancës më kërkoi ndjesë
se nuk mund të më shoqëron-
te, sepse kishte një takim me
ministrin e Brendshëm. Unë
e kam vlerësuar faktin që kur
bëhej fjalë për të nxjerrë nga
bunkeri PD-në, ai ishte në
krahun e duhur të historisë.
Kjo është një gjë shumë e
rëndësishme nga çfarë men-
don, ai ndryshe nga unë. Ne i
mbështesim me fakte dhe re-
zultate të konfirmuara nga
Komisioni Evropian, ndërsa
zt.Krishbaum i merr nga se-
lia e Partisë Demokratike.

Nuk e bindët?Nuk e bindët?Nuk e bindët?Nuk e bindët?Nuk e bindët?
Nuk kishte pse e bindja.
Ai është i rëndësishëm tek

parlamentarët e tjerë.
Nuk gjykoj mbi rëndësinë

e njëri apo tjetrit. Tani u bëra
veteran në këtë fushë dhe qe-
niet politike i nuhas shumë

kollaj. Unë nuk dua të bind
as zt. Krishbaum dhe as
Partinë Demokratike.

Jeni optimist për hapjenJeni optimist për hapjenJeni optimist për hapjenJeni optimist për hapjenJeni optimist për hapjen
e nee nee nee nee negociagociagociagociagociatatatatatavvvvve në qershor?e në qershor?e në qershor?e në qershor?e në qershor?
Nëse nuk hapen, do të mbaniNëse nuk hapen, do të mbaniNëse nuk hapen, do të mbaniNëse nuk hapen, do të mbaniNëse nuk hapen, do të mbani
përgjegjësi?përgjegjësi?përgjegjësi?përgjegjësi?përgjegjësi?

Jam optimist. Ne do të
bëjmë maksimumin. Nëse do
të jetë e bazuar mbi meritën
dhe faktet dhe rezultatet që
flasin qartë, ne do të na japin
po. Nëse vendimmarrja
ndikohet nga dinamika të
brendshme, kjo është jashtë
mundësive tona. Është
thjesht dhe vetëm një çështje
e shkurtër kohe. Nëse nuk
hapen në qershor, do të hap-
en në dhjetor.

Edhe gjatë mbledhjes sëEdhe gjatë mbledhjes sëEdhe gjatë mbledhjes sëEdhe gjatë mbledhjes sëEdhe gjatë mbledhjes së
asamblesë u folët social-asamblesë u folët social-asamblesë u folët social-asamblesë u folët social-asamblesë u folët social-
istëve sikur të jenë në fush-istëve sikur të jenë në fush-istëve sikur të jenë në fush-istëve sikur të jenë në fush-istëve sikur të jenë në fush-
atë. Lidhet kjo me skenaratë. Lidhet kjo me skenaratë. Lidhet kjo me skenaratë. Lidhet kjo me skenaratë. Lidhet kjo me skenar
zgjedhjesh të parakohshme?zgjedhjesh të parakohshme?zgjedhjesh të parakohshme?zgjedhjesh të parakohshme?zgjedhjesh të parakohshme?

Thashë që ne do të nisim
një fushatë llogaridhënie për
pak ditë. Do të shkojmë në të
gjithë Shqipërinë. Të 360 e
kusur njësitë administrative
të vendit do të preken nga
deputetët. Tani është koha e
duhur për të dëgjuar nga
njerëzit çfarë nuk është bërë
si duhet, për të marrë masa
dhe larguar ato drejtues që
nuk u përgjigjen pritsh-
mërive, për të kuptuar rapor-
tin tonë me publikun dhe pat-
jetër për të hapur sa më
shumë mendje.

Është një fushatë llog-Është një fushatë llog-Është një fushatë llog-Është një fushatë llog-Është një fushatë llog-
aridhënie dhe jo fushatë ele-aridhënie dhe jo fushatë ele-aridhënie dhe jo fushatë ele-aridhënie dhe jo fushatë ele-aridhënie dhe jo fushatë ele-
ktorale?ktorale?ktorale?ktorale?ktorale?

Fushatë llogaridhënie.
Qysh kur kemi kërkuar një
mandat pa të tjerë, jam zotu-
ar që kjo do të jetë një bash-
këqeverisje me njerëzit. Duhet
të ndërtojmë të gjitha urat e
një bashkëqeverisjeje të mirë-
filltë me njerëzit.

Do të flas gjerësisht për plat-
formën e qeverisjes
'shqipëriaqëduam.al', të cilët
në vend që të sorollaten, të
harxhojnë 3 minuta dhe të
marrin përgjigje për 10 ditë.
Ata që nuk u përgjigjen
qytetarëve, të largohen.

VVVVVetëm sot janë larguar detëm sot janë larguar detëm sot janë larguar detëm sot janë larguar detëm sot janë larguar dyyyyy
drejtorë të punësimit. Ështëdrejtorë të punësimit. Ështëdrejtorë të punësimit. Ështëdrejtorë të punësimit. Ështëdrejtorë të punësimit. Është
në kompetencën tuaj përnë kompetencën tuaj përnë kompetencën tuaj përnë kompetencën tuaj përnë kompetencën tuaj për
këto shkarkime dhe mbikëto shkarkime dhe mbikëto shkarkime dhe mbikëto shkarkime dhe mbikëto shkarkime dhe mbi
ç'kritere i bëni këto sh-ç'kritere i bëni këto sh-ç'kritere i bëni këto sh-ç'kritere i bëni këto sh-ç'kritere i bëni këto sh-
karkime?karkime?karkime?karkime?karkime?

Sot kemi pasur një takim,
pasi i takoj çdo muaj drejtues-
it e Shërbimit Kombëtar të

Punës. Secila zyrë ka objekti-
va konkrete. Sot kemi pasur
një takim shumë pozitiv, sepse
kemi kapërcyer objektivin e
muajit nga rreth 2100 dhe
kemi shkuar në 2600. Ka pa-
sur një kapërcim të objektiv-
it. Një numër zyrash kanë re-
alizuar objektivat dhe dy zyra
nuk e kanë realizuar.

Keni ndjekur sotKeni ndjekur sotKeni ndjekur sotKeni ndjekur sotKeni ndjekur sot
mbledhjen e grupit par-mbledhjen e grupit par-mbledhjen e grupit par-mbledhjen e grupit par-mbledhjen e grupit par-
lamentar të PDlamentar të PDlamentar të PDlamentar të PDlamentar të PD, z.Basha ka, z.Basha ka, z.Basha ka, z.Basha ka, z.Basha ka
paralajmëruar nxjerrje skan-paralajmëruar nxjerrje skan-paralajmëruar nxjerrje skan-paralajmëruar nxjerrje skan-paralajmëruar nxjerrje skan-
dalesh që do tronditin qever-dalesh që do tronditin qever-dalesh që do tronditin qever-dalesh që do tronditin qever-dalesh që do tronditin qever-
inë në maj. Keni dijeni përinë në maj. Keni dijeni përinë në maj. Keni dijeni përinë në maj. Keni dijeni përinë në maj. Keni dijeni për
këtë?këtë?këtë?këtë?këtë?

Kam dijeni për një skandal
që Lulzimi duhet ta përballojë,
që është skandali i fitimeve të
paligjshme të PD, ku ka një
hije shumë rëndë të përfshirjes
të financuesve rusë, gjë për të
cilën ka hetime jo vetëm në
Shqipëri dhe Lulzim Basha
duhet ta përballojë me dinjitet
këtë skandal. Do vijnë në të
ardhmen skandale që do tron-
ditin qeverinë, këto janë injek-
sione për të mbajtur gjallë
frymën e PD.

A kA kA kA kA keni ju ndonjë infeni ju ndonjë infeni ju ndonjë infeni ju ndonjë infeni ju ndonjë inforororororma-ma-ma-ma-ma-
cion shtesë përveç atyre qëcion shtesë përveç atyre qëcion shtesë përveç atyre qëcion shtesë përveç atyre qëcion shtesë përveç atyre që
kanë dalë në aludim?kanë dalë në aludim?kanë dalë në aludim?kanë dalë në aludim?kanë dalë në aludim?

Flas për një skandal (finan-
cimi rus), që nëse do të ishim
ne në atë pozicion, nuk e di çdo
të kishin bërë ata.

Në ç'kuptim?Në ç'kuptim?Në ç'kuptim?Në ç'kuptim?Në ç'kuptim?
Nëse do të ishim ne që do

kishim bërë gjithë atë zullum
që ka dalë në pah në mënyrë
të qartë, nuk e di çfarë do
kishin bërë ata, nuk e di sa
gjëra do ishin djegur në Sh-
qipëri.

JJJJJu ku ku ku ku keni ndonjë infeni ndonjë infeni ndonjë infeni ndonjë infeni ndonjë inforororororma-ma-ma-ma-ma-
cion shtesë, që nuk ka dalëcion shtesë, që nuk ka dalëcion shtesë, që nuk ka dalëcion shtesë, që nuk ka dalëcion shtesë, që nuk ka dalë
deri tani për këtë çështje?deri tani për këtë çështje?deri tani për këtë çështje?deri tani për këtë çështje?deri tani për këtë çështje?

Nuk jam pjesë e grupeve të
hetimit. Di të them se kaq sa
ka dalë, mjafton që përpara se
të lajmërojë se skandalet do
dalin në të ardhmen për qever-
inë, kryetari i opozitës të për-
ballet me skandalin që ka vënë
në pozitë shumë të vështirë të
gjithë ne dhe që për herë të
parë ka hedhur mbi Sh-
qipërinë dhe një hije ndërhyr-
je ruse.

A keni ndonjë plan apoA keni ndonjë plan apoA keni ndonjë plan apoA keni ndonjë plan apoA keni ndonjë plan apo
program për vizitë të Tsiprasprogram për vizitë të Tsiprasprogram për vizitë të Tsiprasprogram për vizitë të Tsiprasprogram për vizitë të Tsipras
në Shqipëri së shpejti?në Shqipëri së shpejti?në Shqipëri së shpejti?në Shqipëri së shpejti?në Shqipëri së shpejti?

Kemi diskutuar në parim
që do të bëhet një takim, por
sigurisht është normale që të
priten rezultatet e këtij proce-
si, sepse nuk është vetëm ky

aspekt, është një dosje e plotë
që shtrihet në 70 vjet. Ne kemi
ambicien që t'u japim zgjidhje
disa probleme të mbartura.
Kemi lënë që të takohemi kur
ky proces të kryhet dhe
urojmë të kryhet me sukses.

Ju e keni shprehur hapurJu e keni shprehur hapurJu e keni shprehur hapurJu e keni shprehur hapurJu e keni shprehur hapur
simpatinë për Erdogan, edhesimpatinë për Erdogan, edhesimpatinë për Erdogan, edhesimpatinë për Erdogan, edhesimpatinë për Erdogan, edhe
pse kjo mund të shihet mepse kjo mund të shihet mepse kjo mund të shihet mepse kjo mund të shihet mepse kjo mund të shihet me
dyshim nga Brukseli. Tuskdyshim nga Brukseli. Tuskdyshim nga Brukseli. Tuskdyshim nga Brukseli. Tuskdyshim nga Brukseli. Tusk
kur ishte në konferencë thakur ishte në konferencë thakur ishte në konferencë thakur ishte në konferencë thakur ishte në konferencë tha
se vetëm 1% e shkëmbimevese vetëm 1% e shkëmbimevese vetëm 1% e shkëmbimevese vetëm 1% e shkëmbimevese vetëm 1% e shkëmbimeve
tregtare lidhet me Turqinë…tregtare lidhet me Turqinë…tregtare lidhet me Turqinë…tregtare lidhet me Turqinë…tregtare lidhet me Turqinë…

Ishte e mirënënvizuar për
t'iu thënë atyre që merren me
marrëdhënien tonë me Tur-
qinë që është një dokërr dhe
s'ka vlerë.

A ka shqetësim për mar-A ka shqetësim për mar-A ka shqetësim për mar-A ka shqetësim për mar-A ka shqetësim për mar-
rëdhënien tuaj me Erdoga-rëdhënien tuaj me Erdoga-rëdhënien tuaj me Erdoga-rëdhënien tuaj me Erdoga-rëdhënien tuaj me Erdoga-
nin në Bruksel?nin në Bruksel?nin në Bruksel?nin në Bruksel?nin në Bruksel?

Nuk ka shqetësime, por
edhe kush i ka këto
shqetësime, i pastë me shën-
det, mua nuk më intereson.
Marrëdhënia e Shqipërisë me
BE është një marrëdhënie që
matet me cilësinë e qëndri-
meve tona. Qëndrimet e Sh-
qipërisë kanë qenë në një linjë
me BE. Turqia është një vend
mik, kemi një partner
strategjik të shpallur në pro-
gramin tonë elektoral. Unë
shpresoj dhe punoj që të ketë
shumë më tepër investime
turke në Shqipëri seç ka. Bi-
lanci ynë tregtar edhe pse në
rritje, është shume larg poten-
cialeve që ka.

Ka një grup që konsidero-Ka një grup që konsidero-Ka një grup që konsidero-Ka një grup që konsidero-Ka një grup që konsidero-
het si terrorist, është grupihet si terrorist, është grupihet si terrorist, është grupihet si terrorist, është grupihet si terrorist, është grupi
Feto, ju thanë që po mbahenFeto, ju thanë që po mbahenFeto, ju thanë që po mbahenFeto, ju thanë që po mbahenFeto, ju thanë që po mbahen
në vëzhgim. Mund të ketënë vëzhgim. Mund të ketënë vëzhgim. Mund të ketënë vëzhgim. Mund të ketënë vëzhgim. Mund të ketë
një skenar si ai i Kosovës qënjë skenar si ai i Kosovës qënjë skenar si ai i Kosovës qënjë skenar si ai i Kosovës qënjë skenar si ai i Kosovës që
këta persona të arrestohenkëta persona të arrestohenkëta persona të arrestohenkëta persona të arrestohenkëta persona të arrestohen
dhe deportohen në Turqi. Adhe deportohen në Turqi. Adhe deportohen në Turqi. Adhe deportohen në Turqi. Adhe deportohen në Turqi. A
do ta bëni këtë?do ta bëni këtë?do ta bëni këtë?do ta bëni këtë?do ta bëni këtë?

Unë nuk flas me nëse. Unë
di të them që ai rrjet që orga-
nizoi përmbysjen me dhunë
të një qeverie të zgjedhur në
Turqi, është një rrjet i rrez-
ikshëm. Kur vjen puna tek
Shqipëria, ne sigurisht që
njerëz të cilët supozohen të
lidhur me atë rrjet i mbajmë
në vëzhgim.

Kryeministri Edi Rama, dje te
"Tonight Ilva Tare" në “Ora News”

Kryeministri Edi Rama dhe
kancelarja gjermane
Anxhela Merkel
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MEJP: Takimi u zhvillua në një klimë konstruktive bashkëpunimi

"Deti", mbahet në Tiranë raundi
i parë i negociatave me Greqinë
Tryeza e dytë pritet të mbahet në Greqi

Patriarku rus, Kirill u prit dje në takime zyrtare nga
Presidenti i Republikës, Ilir Meta dhe kryeministri

Edi Rama. Sikundër edhe në takimin me Presidentin
Meta, Kirill vuri në dukje ndryshimet e vendit tonë që
prej vizitës së tij në 2003. Duke u ndaluar tek Tirana,
Patriarku rus i njohu një pjesë të mirë të meritës së
progresit Ramës si kryebashkiak. Në takimin me
Ramën, Kirill ndau edhe opinio-
net e tij mbi artin. Si një adhu-
rues i artit, për të një vepër ësh-
të e mrekullueshme nëse është
autentike, edhe në qoftë se ësh-
të e shëmtuar në aspektin este-
tik. "Jam i impresionuar nga ar-
ritjet në Tiranë, ndryshime të
jashtëzakonshme. Sot i thashë
Anastas, unë nuk e njoh këtë
vend, është qytet shumë i bukur.
Merita e madhe ju përket juve si
kryebashkiak i Tiranës. Besoj
që është fat që për disa vite është drejtuar nga njeriu i
artit. Estetika është faqja e jashtme e harmonisë", tha
Kirill. Nga ana e tij, kryeministri Rama tha se "Kisha
ruse, përtej besimit, përfaqëson edhe një vatër të jash-
tëzakonshme të artit dhe të kulturës". Ndërsa gjatë
takimit me Presidentin Meta, kreu i shtetit theksoi se
roli i besimeve fetare është i pazëvendësueshëm për
paqen, bashkëjetesën dhe harmoninë midis popujve
dhe kombeve. Në fjalën e tij, Patriarku Kirill shprehu
kënaqësinë që konstatonte një ndryshim dhe progres
të madh në Shqipëri, në të gjitha fushat, nga vizita e tij
e parë para 15 viteve në vendin tonë.

Shqipëria dhe Greqia
nisën dje bisedimet
zyrtare për marrëve-

shjen e re të delemitimit të
zonave detare mes tyre. Sipas
njoftimit të dy ministrive të
Jashtme, të Shqipërisë dhe
Greqisë, dje, u zhvillua në Ti-
ranë raundi i parë i bisedi-
meve. Lajmi u bë publik edhe
nga Ministria e Jashtme e
Greqisë në faqen zyrtare.
"Raundi i parë i bisedimeve
midis Greqisë dhe Shqipërisë
mbi përcaktimin e zonave de-
tare mes tyre ndodhi sot, më
30 prill 2018, në Tiranë. Taki-
mi u zhvillua në një klimë
konstruktive bashkëpuni-
mi", thuhet në njoftimi e Min-
istrisë së Jashtme. Mësohet
se takimi është zhvilluar
mes grupeve negociatore
dhe jo në nivel ministrash.
Raundi i dytë i bisedimeve
pritet të zhvillohet në Greqi.
Mbajtja e këtij raundi të parë
bisedimesh në Tiranë ishte
paralajmëruar nga ministri
Ditmir Bushati javën e kalu-
ar në një intervistë për "Zërin
e Amerikës". "Ka pasur vone-
sa për shkak të situatës së
brendshme dhe për shkak të
nevojës për një rakordim më
të mirë nga ana jonë. Javën
tjetër do të jetë raundi i ne-
gociatave në nivel të ek-
spertëve shqiptarë dhe grekë
sa i përket marrëveshjes, apo
tekstit për një marrëveshje
për kufizimin e zonave de-
tare. Ndërkohë, puna po
vazhdon në të gjitha frontet
e tjera. Mendoj se i gjithë pro-
cesi i bisedimeve për të gjitha
temat që janë në bisedime me
Greqinë është futur në hul-
litë e normalitetit dhe besoj
se do të kemi mundësinë që
të ecim përpara në adresimin
e këtyre temave", deklaroi
Bushati. Takimet në nivel
ekspertësh u vonuan për sh-
kak të mungesës së autoriz-
imit për plotfuqishmërinë
nga Presidenti Ilir Meta, që
rrëzoi dy herë kërkesën e
Ditmir Bushatit. Takimet me
palën greke fillimisht nisën
nga një takim i dy ministrave
të jashtëm në Kretë e më pas
në Korçë. U desh një kohë jo
e shkurtër që të vendoseshin
emrat e negociatorëve, mes
të cilëve u debatua mjaft për
emrin e Artur Meçollarit.
Nga ana e saj, pala greke ka
10 negociatorë në këtë tryezë.
"Grupi ynë negociator për-
bëhet nga 10 persona. 8 janë
zyrtarë të Ministrisë së Jas-

Darina Tanushi

Shifrat e punësimeve,
Rama shkarkon krerët

e 2 zyrave rajonale

Kryeministri e njëhe-
rësh kreu i social-

istëve, Edi Rama mësohet
se ka shkarkuar në më-
nyrë të menjëhershme dy
prej drejtorëve të zyrave
të punës, ditën që u mbajt
në Tirana Asambleja Ko-
mbëtare e PS-së. Në këtë
mbledhje Rama foli për
lëvizje e shkarkime për
ata që nuk kanë përm-
bushur objektivat e cak-
tuara. Deri më 31 dhjetor
2018, Rama ka kërkuar 25
mijë punësime të reja. Bu-
rimet i thanë "Neës 24" se
kryeministri ka zhvilluar
një mbledhje pa media me
drejtuesit rajonalë të kë-
tyre zyrave, prej nga ku
morën shkarkimin ai i El-
basanit dhe i Delvinës. Ol-
tion Kokunja, kreu i zyrës
së punësimit në Elbasan
ka punësuar pak më
shumë se 50% e objektiv-
it, pra 65 persona nga 110
për muajin prill.  Të njëj-
tin fat ka pësuar dhe kreu
i zyrës së punësimit të
Delvinës, Skënder Qilimi
me vetëm 3 punësime më
pak se objektivi. Po të
njëjtat burime saktësojnë
se përveç shkarkimeve,
shefi i kabinetit ka përgë-
zuar kryetarët e zyrave të
punësimit për dy bash-
kitë Pogradec dhe Kukës,
që kanë mundur të dy-
fishojnë objektivin, duke
punësuar dy herë më
shumë se objektivi mujor.

htme, një personalitet i të
drejtës ndërkombëtare dhe
një specialist i hartografisë",
- ka deklaruar Kotzias pak
javë më parë. Kufiri detar
është njëra nga çështjet që
po diskutohet mes dy
vendeve. Nga Athina pritet
abrogimi i ligjit të luftës, ësh-
të arritur marrëveshja për

ndërtimin e varrezës së ush-
tarëve grekë në Shqipëri,
marrëveshja për vulën apos-
tile dhe pritet ajo për lejet e
drejtimit të automjeteve. Në
një prej takimeve të palës
shqiptare, mësohet se ka
pasur debate sa i përket përf-
shirjes në këto diskutime të
kufirit territorial.

Tre ministra në Kuvend për emigrantët

Bushati: Krimi të mos
lidhet me shqiptarët

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir
Bushati kërkon që krimi i organizuar të mos lid-

het me shqiptarët, pasi siç tha ai, ka një tendencë të disa
vendeve për të asociuar krimin e organizuar me sh-
qiptarët. Tre ministra të kabinetit "Rama" u mblodhën
dje në një tryezë të organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë,
në bashkëpunim me Ministrinë e Shtetit për Diasporën
dhe Ministrinë e Drejtësisë dhe në mjediset e kryesisë së
Kuvendit me temë "Mbi të drejtat e personave të privuar
nga liria jashtë vendit". Për ministrin Bushati, është
shumë e vështirë të bëhet dallimi i përgjegjësive për disa
shtetas, të cilët kanë 20-30 vjet që nuk jetojnë në Shqipëri
edhe pse mbajnë pasaportë shqiptare. Ministri nënvizoi
faktin se në 2017 ne kemi
30% më pak të dënuar,
raste kur shtetas sh-
qiptarë janë dënuar se në
2016. Nga ana e saj, min-
istrja e Drejtësisë, Etilda
Gjonaj tha: "Deri në fund
të vitit 2017 në 6 shtetet
ku ndodhet dhe numri
më i lartë i shqiptarëve,
në institucionet peniten-
ciare, si në Greqi, Itali,
Gjermani, Angli, Holan-
dë dhe Austri rezultojnë
rreth 4500 shtetas sh-
qiptarë të dënuar apo
paraburgosur, një numër
pothuajse i njëjtë me
numrin e personave të privuar nga liria në institucionet
e vuajtjes së dënimit në shtetin shqiptar", tha ministrja
e Drejtësisë, Etilda Gjonaj. Ministri për Diasporën, Pan-
deli Majko u shpreh: "Duhet pranuar se në psikikën tonë
administrative për diplomatët e aftë është fiksuar for-
mati i diplomatit të luftës së ftohtë. Si mund të jetë një
diplomat i aftë për forcimin e marrëdhënieve në një sh-
tet kur është i pamundur të vendosë marrëdhënien me
komunitetin e shqiptarëve që jeton aty", tha Majko. Por,
atij iu përgjigj Bushati: "Jo në çdo rast bëhet fjalë për
pasaportë shqiptare, që do të thotë që përgjegjësia sh-
kon përtej shtetit shqiptar dhe mundësitë për të ndë-
rhyrë janë thuajse zero", u shpreh Bushati. Zëvendëskry-
etarja e Kuvendit, Vasilika Hysi, tha: "Thuhet që numri
i shqiptarëve në burgjet e huaja është i konsiderueshëm,
por si parlamentarë, ne nuk kemi të dhëna të plota dhe
të sakta për numrin e tyre".

Patriarku i Moskës pritet nga Meta e Rama

Kirill, lavde kryeministrit: I
impresionuar nga arritjet në Tiranë

NEGOCIATORËT
SHQIPTARË

BASHKËKRYETARËT
Armand Skapi nga Ministria e Jashtme
Ylber Dogjani, komandant i Flotës
Detare.
ANËTARËT:
Artur Meçollari nga Ministria e Mbrojtjes
Aida Hajna, zv.drejtore e Policisë
Elira Koka, sekretare e përgjithshme e
Ministrisë së Drejtësisë
Ferdi Hyraj nga Instituti i Gjeografisë
Luan Përzhita nga Instituti i Arkeologjisë
Lorenc Çela nga Drejtoria e Institutit të
Gjeohapësirës
Qirjako Qirko, ambasador në Londër
Arsen Mullahi
Viktor Doda
Ardjan Bylyku, nga AKBN.Fakimile e deklaratës së

Ministrisë së Jashtme greke

e
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Tërhoqi fjalën nga Kuvendi
i PD, Endira Bushati: Prej
fishkëllimave dhe fyerjeve

POLITIKE

ZGJEDHJET NE PD
DEBATET

Kuvendi Kombëtar, in
stitucioni më i lartë i
PD-së u shoqërua me

debate jo të vogla të
brendshme, çka i dha më
shumë autoritet zërit të par-
tisë së dytë më të madhe në
vend. Pas fjalës së fortë të
demokratit të Kukësit, ish-
kreut të PD në këtë zonë, Ibs-
en Elezi, që mes të tjerash
atakoi edhe Arben Ristanin,
duke pyetur se përse ai u ven-
dos në vend të Ridvan Bodes
si sekretar i përgjithshëm, pa
qenë asnjë ditë anëtar, vjen
reagimi i Ristanit, i cili është
përgjigjur ish-kreut të PD.
"Në fakt, unë kam qenë nga
studentët e grevës së '90, kam
qenë absolutisht pranë PD
dhe kontribuues ndër vite i
saj. Megjithatë, s'dua të kra-
hasohem me askënd, por
kam shumë respekt për z.
Boden, si një nga figurat qen-
drore të PD-së. E kam pasur
edhe në momentet e para të
punës, jam konsultuar me
kënaqësi me të. Çështja nuk
ishte të dalë në këto nivele
personale, po diskutonin stat-
utin, e mira ishte të disku-
tonim për setin e rregullave
si ta bëjmë më mirë", u
shpreh Ristani. Po dje, ish-
kreu i PD-së në Kukës, Ibsen
Elezi vuri në dukje se shumi-
ca e demokratëve janë
kundër bashkëpunimit me
Lëvizjen Socialiste për Inte-
grim, duke e konsideruar
këtë forcë politike si mjaft të
dëmshme. Ai shprehet për
"Report TV", se deputeti
demokrat, Flamur Noka
është një ndër më të pasurit
e "selisë blu", që ecën me sh-
tëpi pas. Demokrati deklaroi
se mjaft ligjvënës kanë blerë
makina aq të shtrenjta, sa
një njeri i thjeshtë nuk blen
dot një shtëpi. Elezi tha se PD
ka deputetë të korruptuar, që
kanë shtëpi nga 450 mijë euro.
Ai shkoi edhe më tej kur tha
se mjafton të shohësh maki-
nat luksoze të deputetëve për
të kuptuar se si i kanë bërë
paratë. Demokrati i shqetë-
suar bëri të ditur se Flamur
Noka është vetëm njëri prej
këtyre deputetëve. Kurse sek-
retari i përgjithshëm i PD-së,
Arben Ristani, i ftuar në
"News 24" teksa foli për zërat
kritikë brenda PD, u shpreh
se ata që i duan të mirën par-
tisë, duhet të ishin bërë pjesë
e procesit dhe nuk duhet të
bëjnë kritika për shou. Sipas
tij, disa kritikë kanë qenë
pjesë e stafeve të kundërsh-
tarit. "Unë do thosha se ne
kurorëzuam një punë disam-
ujore. Ka një interes të madh
për rregullat e brendshme të
PD. Ka pasur disa kritika, por
ne kemi ndjekur një proces
gjithëpërfshirës. Ky proces
ka marrë mendimin e
gjithëve në PD dhe ka pasur
një grup pune që ka
mbledhur të gjithë faktorët
dhe ka bërë pjesë të gjitha

Ish-kreu i PD: Flamur Noka, pasaniku më i madh i PD, me shtëpi 450 mijë euro

Ristani replikon me Elezin: Kam
qenë student i grevës së '90

"Nuk doja që Selami të fishkëllehet si Blushi"

Valentina Madani

mendimet. Kritika nuk du-
het të bëhet kritikë për kri-
tikë. Po të kishin dashur të
mirën e PD, duhet të ishin
bërë pjesë e procesit dhe nuk
duhet të bëjnë shou. Në
punimet e Kuvendit ne u
dhamë mundësi të gjithëve
dhe e mira ishte që ta bënim
më përpara. Ka edhe njerëz
të tjerë, që kanë qenë pjesë e

stafeve të kundërshtarit dhe
vijnë dhe bëjnë kritika për
shou. Ne kemi pasur një
proces gjithëpërfshirës. Ne
kemi një komision që do
vlerësojë kandidaturat për
deputetë. Statuti i PD është
i mirëpritur dhe i hapur", -
tha Ristani. Ndërkohë, duke
iu përgjigjur pyetjes nëse PD
do nisë protestat dhe aksio-

nin që do ndërmarrë,
Ristani tha se lufta opozi-
tare është e gjerë dhe në disa
plane. Ai u shpreh se PD do
marrë pjesë në seancat e
Kuvendit dhe nuk do e
bojkotojë. "Lufta opozitare
është e gjerë dhe shumë-
planëshe. Ne nuk duam të
humbim seancat parlamen-
tare, pasi tribuna e parla-

mentit nuk mund të lësho-
het dhe ne duhet të na nd-
jekin që njerëzit të marrin
vesh çfarë bëhet", - tha Rsi-
tani. Sekretari i përgjiths-
hëm i PD-së u shpreh se nuk
do dëshironte që Eduard Se-
lami të fishkëllehej gjatë ko-
hës që po kritikonte Bashën
në Kuvendin e PD. "Nuk doja
që Selami të fishkëllehet dhe

kjo nuk ka të bëjë me atë që
iu bë Ben Blushit dikur,
sepse PD s'ka lidhje me ban-
dat. Selami do ishte mirë që
nëse do të kontribuojë në PD,
të merrte pjesë në proces
dhe të debatonte. Elezi luaj-
ti pak me ndjeshmërinë e
demokratëve kur përmendi
Azem Hajdarin", - tha
Ristani.

ARBEN RISTANI
"Kam qenë nga
studentët e grevës
së '90, kam qenë
absolutisht pranë
PD dhe kontribuues
ndër vite i saj. S'dua
të krahasohem me
askënd, por kam
shumë respekt për
Boden, si një nga
figurat qendrore të
PD. E kam pasur
edhe në momentet
e para të punës,
jam konsultuar me
kënaqësi me të".

VETINGU NË PD
"Statuti i ri i PD është shumë më i mirë. Synuam
të ofronim vendimmarrjen tek anëtarësia e
partisë, të përdorim skemën e votimit '1 anëtar, 1
votë' edhe te kryetarët e grupseksioneve. Kemi
një parti më operative për t'iu përgjigjur
kërkesave të kohës. Do t'i përgjigjemi procesit të
vetingut për kandidaturat, do ketë institucione
për veting brenda partisë", tha z.Ristani.



Deputeti i Partisë
D e m o k r a t i k e ,

Luçiano Boçi, shpreh bind-
jen se në Kuvendin Ko-
mbëtar të së dielës, kri-
tikëve të Lulzim Bashës
iu bë një ftesë të pastër
bashkuese. Në një shkrim
në faqen e tij në "Face-
book", deputeti demokrat
ndan në tri kategori dis-
kutantët e djeshëm, ndër-
sa shton se PD përgatitet
të vijë në qeveri. "Kuvendi
i Partisë Demokratike,
deshën nuk deshën kri-
tikët e zemëruar dhe të
pazemëruar ishte një ofer-
të e pastër bashkuese për
të gjithë ata që kritikën e
shohin dhe e konsiderojnë
si mekanizëm demokratik
për të diskutuar dhe
dhënë opinione hapur, 'në
mes të shtëpisë', pa u
keqgjykuar e anatemuar.
Gjithçka me dëshirën dhe

"Kritikët morën ofertë të pastër"

Kuvendi i PD, Boçi: Po përgatitemi
të rikthehemi në qeveri

angazhimin për të ngritur
PD në piedestalin e sukses-
it. Shembujt nuk munguan.
Kritika e mirë është si oguri
i mirë. Skeptikët, gjykuesit
objektivë të furtunave poli-
tike, panë qartazi dhe
prekën ngritjen reale të PD",
tha z.Boçi. Sipas tij, z.Basha

me fjalën e tij nuk la vend
për ekuivok e hezitime. PD
përgatitet të marrë fatet e
vendit në dorë. Starti ka ni-
sur. "Bindja e përhapur te-
jkaloi sallën e pamjaf-
tueshme të Pallatit të Kon-
greseve. 'Fanatikët', ata që
kanë sakrifikuar dhe fli-
juar shumë gjëra për PD,
tejmbushën sallën dhe për-
puthen dje dëshirën me
faktin. Prekën vërtetësinë
dhe seriozitetin e një
opozite, që shpalosi alter-
nativën dhe moralin poli-
tik qytetar. Më shumë se
kushdo, ata e ndjejnë që ng-
ritja është e pandalshme.
Prandaj suksesi i këtij Kuv-
endi nuk ishte vetëm statu-
ti i ri, por njëkohësisht mb-
jellja e bindjes e shpresës së
re. Kritikët, skeptikët e 'fa-
natikët' nuk duhet të shkë-
pusin më zinxhirin e besim-
it", theksoi deputeti i PD-së.

Anëtarja e Këshillit Kombëtar të PD-së, Endira Bus
hati përmes një statuti në "Facebook" shpjegoi

arsyet se pse e tërhoqi fjalën që kishte parashikuar të
mbante në Kuvendin Kombëtar të PD-së. Bushati ko-
mentoi edhe fishkëllimat dhe
ulërimat nga salla kur po fliste,
Ibsen Elezi, ish-kryetar i degës
lokale të PD në Kukës, që kri-
tikoi Bashën dhe Berishën.
"Pse e tërhoqa fjalën time në Ku-
vendin e PD-së... Meqë shumë
miq, po më pyesin pse u tërho-
qa nga fjala ime në Kuvend, e
ndjej si detyrim të shpjegohem:
Unë në Kuvend do të theksoja
të njëjtat qëndrime që kam
mbajtur në kryesi dhe Këshill
Kombëtar. Isha e treta në radhë,
pas Eduard Selamit dhe Edvin
Kullurit. Unë kam qenë shpesh kundra qëndrimeve të
Eduard Selamit... Por, fishkëllimat, fyerjet, ulërimat në
sallë kur ai, një ish-kryetar i PD-së dhe kandidat për
kryetar në 2017 po thoshte disa të vërteta të pamo-
hueshme ishin të shëmtuara, por edhe domethënëse...
Dhe unë nuk mund të isha pjesë e së shëmtuarës, edhe
pse jo shkaktare e saj...", shprehet zj.Bushati.

Kuvendi Kombëtar
 i Partisë
Demokratike

Arben Ristani, sekretari
i përgjithshëm i PD-së
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Partia Demokratike
pritet që të futet në
një proces zgjedhor

nga seksionet, grupseksio-
net e deri te kryetarët e de-
gëve. Pas miratimit nga Ku-
vendi Kombëtar i ndryshi-
meve statutore, Partia
Demokratike nis procesin e
zgjedhjeve në bazë. Krerët e
seksioneve dhe grupseksion-
eve zgjidhen me parimin
"një anëtar, një votë", ndër-
sa kryetarët e degëve nga
kuvendet. Procesi i
zgjedhjeve të brendshme do
të nisë brenda kësaj jave
bashkë me publikimin e
udhëzimit që do të nxjerrë
brenda pak ditësh kreu i PD-
së, Lulzim Basha. Një ditë
pasi kritikët e akuzuan nga
Kuvendi Kombëtar se
përmes ndryshimeve të reja
statutore ka marrë peng
Partinë Demokratike, Lul-
zim Basha ka paralajmëru-
ar nga mbledhja e grupit
parlamentar nisjen e
zgjedhjeve në bazë. Ndry-
shimet e reja statutore i hap-
in rrugë procesit të ri elek-
toral në të gjitha degët e Par-
tisë Demokratike. Burime
nga mbledhja e grupit të
demokratëve shprehen se
brenda javës pritet të dalë
udhëzimi për nisjen e këtij
procesi, që përfshin seksio-
net, grupseksionet dhe
krerët e degëve. Pasi të ketë
përfunduar në bazë, ky proces
do të nisë edhe me struktura
e reja drejtuese të Partisë
Demokratike, për t'u bërë gati
për betejën elektorale të qer-
shorit të 2019-ës. Kryetari i
Partisë Demokratike, Lulzim
Basha, ka informuar gjith-
ashtu grupin parlamentar se
brenda kësaj jave do të
shpërndahet udhëzimi për
ristrukturimin e degëve. Por
pavarësisht zgjedhjeve në
parti, demokratët nuk do të
heqin dorë nga mbështetja e
protestave popullore, si dhe
do të vijojnë bojkotin e ko-
misioneve parlamentare,
përveç atyre që kryesohen
nga opozita, siç është ai he-
timor për ish-ministrin e
Brendshëm, apo edhe Komi-
sioni i Reformës Zgjedhore.
Edhe këtë të enjte, çështja
"Tahiri" dhe ajo e burgosjes
së protestuesve kuksianë do
të jenë pjesë e aksionin të
opozitës në parlament.
Burime brenda mbledhjes së
djeshme të grupit parlamen-
tar të PD-së bëjnë me dije se
z.Basha ka folur për pub-

Paralajmërimi i Bashës: Në maj publikohen skandale që tronditin qeverinë

Post-Kuvendi, PD bëhet
gati për zgjedhjet në parti
Aksioni opozitar, raport i kushtëzuar me Kuvendin

Valentina Madani

likimin e një skandali në
muajin maj, duke u shpre-
hur se do të tronditet ekzis-
tenca e qeverisë. Basha më-
sohet të jetë shprehur para
deputetëve, se socialistët nuk
mund të mbajnë më të fshe-
hur zullumin dhe keqqever-
isjen 5-vjeçare, por nuk ka
dhënë informacion se me kë
lidhen këto afera të pretend-
uara. Grupi parlamentar i
PD-së do të vijojë mar-
rëdhënien e kushtëzuar me
Kuvendin, duke mos marrë
pjesë në komisione, me për-

jashtim kur flitet për çështje
me rëndësi për qytetarët dhe
ato që lidhen me integrimin.
Por, krahas këtyre zhvilli-
meve, Basha u ka kërkuar
deputetëve që artikulimi poli-
tik të fokusohet te çështja
"Tahiri", lirimi i të burgo-
surve për protestën e Rrugës
së Kombit dhe mbështetja e
qytetarëve dhe grupeve të
interesit në protesta të ndry-
shme. Lidhur me mar-
rëdhënien e saj me parla-
mentit, PD do të vazhdojë t'i
braktisë komisionet veç ras-

teve specifike, siç mund të jetë
komisioni "Tahiri". Basha u
shpreh në mbledhje se PD-ja
do të vazhdojë protestat dhe
do mbështesë qytetarët në të
gjithë vendin. Z.Basha thek-
soi se çështja "Tahiri" do të
mbetet në artikulimin poli-
tik të opozitës. Në seancën
parlamentare të së enjtes do
të mbahet edhe qëndrimi i
plotë i PD-së. "Parlament
normal me Sajmir Tahirin
të lirë dhe kuksianët në burg
nuk ka", mësohet të jetë
shprehur z.Basha.

ZGJEDHJET
Pas miratimit nga
Kuvendi Kombëtar i
ndryshimeve
statutore, Partia
Demokratike nis
procesin e
zgjedhjeve në bazë.
Krerët e seksioneve
dhe grupseksioneve
zgjidhen me parimin
një "anëtar, një
votë", ndërsa
kryetarët e degëve
nga kuvendet.
Udhëzimi për nisjen
e procesit del këtë
javë.



Ish-kryeministri flet për aferën 180 milionë euro

Vizita në Berlin, Berisha: Studiuesi
shqiptar fundosi Ramën në Berlin

Ish-kryeministri Sali Berisha vijoi me akuzat në drejtim
të pasardhësit të tij Edi Rama, lidhur me vizitën e këtij

të fundit në Berlin. Në një status në faqen e tij të "Face-
book"-ut, Berisha thekson se një studiues shqiptar, që
sipas tij ka fundosur kryeministrin pasi i ka bërë pub-
like dokumente për një aferë korruptive 180 milionë
euro. "I ftuar si 'rastësisht' në takim, një studiues sh-
qiptar pyeti Ramën për aferën e fundit korruptive të
djegsave prej 180 milionë euro! Rama, si për të pranu-
ar implikimin direkt të tij në këtë aferë, iu drejtua
studiuesit shqiptar duke i thënë se këto i ke marrë
nga mediat e kazanit. Ai iu përgjigj prerazi, duke i
treguar dokumentet zyrtare që faktojnë atë, që ai ng-
riti në takim dhe lexoi para të pranishmëve dokumen-
tet që fundosën Ramën", - shkruan Berisha. Ish-kryem-
inistri përmend se: "Rama pranon autorësinë e fush-
atës staliniste të shpifjeve të ulëta. Ne Berlin e nd-
jekin si hije e zezë. Jo vetëm Tahiri dhe fushata stalin-
iste e shpifjeve të ulëta, por edhe djegsat që e djegin
Ramën në Berlin. Të dashur miq, Edvin Kristaq
gënjeshtrën kudo që shkoi në Berlin e ndoqën tri hije
të zeza. a) hija e Saimir Trafikut. b) Hija e fushatës
staliniste e shpifjeve të ulëta ndaj deputetëve të nderu-
ar të Bundestagut dhe c) hija e korrupsionit dhe konkre-
tisht e aferës së fundit korruptive të djegsave".

AKSIONI
Kreu i PD-së foli dje për publikimin e një skandali
në muajin maj, që sipas tij do të tronditë
ekzistencën e qeverisë. Basha i ka lënë në enigmë
deputetët ndërsa nuk ka dhënë informacion për
çfarë dhe me kë lidhet ky skandal i pretenduar.
Grupi i PD-së do vijojë marrëdhënien e kushtëzuar
me Kuvendin, ndërsa brenda javës kjo forcë politike
do të nisë ristrukturimin në bazë.



Drejt zyrtarizimit partia e re, Patozi: Qëndrimi
i Berishës i papranueshëm, rrugët tona ndahen
Duket Astrit Patozi do

të ndahet përfundi-
misht nga Partia Demo-
kratike. Këtë la të kupto-
hej nga studioja e emi-
sionit "Real Story", kur
tha se tashmë kanë rënë
të gjitha motivet që mba-
nin lart Lëvizjen për Ring-
ritjen e PD. Ai tha se ven-
di ka nevojë për një forcë
të re. "Kanë rënë të gjitha
motivet që e mbanin ngri-
tur misionin e Lëvizjes
për Ringritjen e PD. Kon-
gresi i ndarjes me mur
Berlini. Unë nuk ndiej më
asnjë detyrim ndaj partisë
së Bashës, ndihem përjetë-
sisht borxhli ndaj PD, që
sot nuk ekziston më. Sho-
qëria shqiptare ka nevojë
për një projekt të ri poli-
tik. I vendosur, që ta nd-
jek këtë projekt", dek-
laroi Patozi. Ai thotë më
tej se nuk ka pasur synim
të bëhej kryetar i PD. Po
ashtu, Patozi zbulon se i
propozoi Topallit të kan-

didonte për drejtimin e
partisë. "I kam kërkuar
Jozefina Topallit që të kan-
didonte dhe unë do ta
mbështesja. Ajo për arsyet
e saj nuk pranoi. Asn-
jëherë nuk kam menduar
që të jem kryetar i PD. Dësh-
mitar për këtë është Sali
Berisha, sepse e kam
treguar këte gjë", tha Pa-
tozi. Ndarja me Berishën:

Duket se largimi nga PD e
ndan Patozin edhe nga
lideri historik i PD, i cili e
ka propozuar deri në pos-
tin e kreut të grupit të PD,
detyrë që e mbajti 6 vite në
pushtet. Ai tha se në stu-
dion e "Real Story" se, "në
kushtet që Berisha ka bërë
zgjedhjen e tij, rrjedhi-
misht është një ndarje dhe
nga Berisha".

TAKIMI
Një ditë pas Kuvendit
Kombëtar të PD-së,
Lulzim Basha dhe
Monika Kryemadhi u
fotografuan dje në kafen
në "Rogner" në Tiranë.
Kujtojmë se Kryemadhi
ishte pjesë e takimit të
rëndësishëm të
demokratëve, mbyllur
me miratimin e statutit
të ri të PD-së.
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Zbardhet dosja e plotë e prokurorisë, zbulohen lëvizjet e Vladimir Kurtit dhe Ruzhdi Hodos

Vrasja e Agim Bucit në Kamëz,
lihen në burg dy të dyshuarit

Nën akuzë për vjedhje me pasojë vdekjen, autorët shfaqin pendesë

Ina Allkanjari

Gjykata e Krimeve të
Rënda ka zhvilluar
ditën e djeshme se-

ancën gjyqësore ndaj
Vladimir Kurtit dhe Ruzh-
di Hodos, të cilët akuzohen
për vjedhje me pasojë vde-
kjen. Dy të pandehurit u
njohën me masën e sig-
urisë ‘arrest me burg’ pasi
dyshohen si autorë të ng-
jarjes së 25 prillit në Ka-
mzë, ku gjatë tentativës
për të grabitur një mini-
market, qëlluan për vde-
kjen pronarin e dyqani
Agim Bucin dhe plagosën
bashkëshorten e tij Meri-
ta Buci. Dy të rinjtë e kanë
pranuar krimin dhe kanë
treguar edhe vendin ku
kanë hedhur armën e krim-
it, megjithatë deri më tani
policia nuk ka mundur ta
gjejë.  Ndaj të rinjve
prokuroria ka ngritur
akuzën e grabitjes me
armë me pasojë vdekjen
kryer në bashkëpunim, ve-
për për të cilën rrezikojnë
dënim të rëndë.
SEANCA GJYQËSORE

Ditën e djeshme në orën
09:30 në Gjykatën e Kri-
meve të rënda ishte plani-
fikuar të zhvillohej sean-
ca gjyqësore ndaj dy të
akuzuarve për grabitjen
me pasojë vdekjen të
ndodhur më 25 prill në Ka-
mzë. Seanca nisi me vonesë
pasi për arsye sigurie
Vladimir Kurti dhe Ruzh-
di Hodo u shoqëruan drejt
gjykatës veçmas nga njëri-
tjetri. Për shkak të vepri-
meve hetimore dhe ruajtjes
së sekretit seanca u zhvil-
lua me dyer të mbyllura.
Mësohet se në sallën e gjy-
qit nuk ka qenë prezent
asnjë nga familjarët e dy të
rinjve.  Përpara trupës
gjykuese dy të arrestuarit
e kanë pranuar akuzën, më
herët ata kanë treguar
edhe vendin ku kanë
hedhur armën e krimit,
megjithatë deri më tani
policia nuk ka mundur ta
gjejë. Sipas burimeve ata
nuk kanë dhënë shpjegime
të hollësishme, por kanë
shfaqur pendesë. Gjatë se-
ancës ata kanë dhënë ver-
sione të ndryshme, se cili
nga të dy qëlloi mbi çiftin
Buci, në sy të djalit të tyre
6-vjeçar. Sipas hetimeve të
deritanishme, Vladimir
Kurti është ai që ka qëllu-
ar me armë zjarri në dyqa-
nin e çiftit të bashkëshort-
ëve, gjatë tentativës për të
grabitur paratë në market.
Për këtë arsye prokurorja
ka rindërtuar skenën e
krimit, veprimet e kryera
nga dy të arrestuarit para
dhe pas ngjarjes dhe ka
nënvizuar faktin se perso-
ni që ka qëlluar mbi Agim
Bucin është i  dyshuari
Vladimir Kurti.

Me kërkesë të prokuror-
isë, gjykata caktoi për ta
masën e sigurisë “arrest

në burg” për akuzën e
“vjedhjes me armë me pa-
sojë vdekjen” dhe “mbajtje
pa leje të armëve luftar-
ake”. Kurti dhe Hode u sho-
qëruan nga policia vetëm
pak minuta pas ngjarjes.
Pas marrjes në pyetje ata
u lejuan të largohen, pa
ditur se veprimet e tyre po
mbaheshin nën vëzhgim
dhe se në mjetin “Vols-
vagen” të përdorur prej
tyre në ngjarjes ishte ven-
dosur një transmetues
satelitor. Përgjimi i lejuar
i komunikimeve mes tyre i
dha organit të hetimit të
tjera prova. Ata pranuar
krimin përpara grupit he-
timor dhe kanë treguar
edhe vendin ku kanë
hedhur armën e krimit.
Ndonëse polumbarët vi-
jojnë kërkimet intensive,
deri më tani nuk kanë
mundur ta gjejnë pisto-
letën me të cilën u qëllua
për vdekje Agim Buci, ba-
bai i katër fëmijëve.
DOSJA E
PROKURORISË

Zbardhet dosja e
prokurorisë lidhur me gra-
bitjen në Kamzë ku u vra
Agim Buci dhe u plagos
bashkëshortja e tij Rita
Buci, skenë e ndodhur në
prani të djalit 6-vjeçar të
çiftit. “Më datë 24.04.2018, i
dyshuari Vladimir Kurti
është takuar me të dyshua-
rin Rruzhdi Hoda dhe i ka
thënë këtij të fundit se do
të kryenin një punë bash-
kë, do të shkonin të vidh-
nin diku. Të nesërmen i
dyshuari Rruzhdi Hoda me
automjetin e tij tip ‘Golf ’
me targë AA 2699 KF, ka
vajtur pranë banesës së të
dyshuarit Vladimir Kurti.

Ky ka marrë kapuçat dhe
dorashkat në shtëpi dhe i
është drejtuar makinës.
Lëvizën me automjet deri
tek rruga ‘Miqësia’ dhe
aty parkuan makinën në
lagje.  Më pas në këmbë
ecën përgjatë bulevardit
‘Berisha’ dhe janë kthyer
te kthesa që të çonte tek
dyqani i Agim Bucit”, thu-
het në dosje. Më tej thek-
sohet se rreth 30 metra
para se të shkonin te
dyqani,  Vladimiri i  ka
dhënë Rruzhdiut një thikë
buke me bisht druri, një
palë dorashka dhe një
kapuç. Vladimir që kishte
të veshur një xhup të zi me
kapuç ecën bashkë me
Rruzhdiun drejt dyqanit.

Rreth 5 metra përpara se
të futeshin në dyqan,
Vladimir ka nxjerrë pisto-
letën nga brezi dhe u fut në
dyqan, i  ndjekur nga
Rruzhdiu me thikë në dorë.
Vladimiri është afruar tek
kasa e lekëve për të marrë
lekët, ndërkohë që pranë
kasës ndodhej fëmija i mi-
tur i Agim Bucit. Rita kur
ka parë Vladimirin tek
kasa e maskuar e ka gjua-
jtur me produkte ushqi-
more.  Në atë moment
Vladimir ka gjuajtur duke
e plagosur dhe gruaja ësh-
të rrëzuar. Direkt është
afruar Agim Buci që u për-
lesh me Vladimir Kurtin, i
cili e gjuajti me armë dhe
atë. Pas ngjarjes të dy të

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE– Pas ngjarjes në
Kamzë, ku Vladimir Kurti
qëlloi më armë zjarri me
pasojë vdekjen e Agim
Bucit dhe plagosjen e
bashkëshortes së tij Rita
Buci, ka folur vëllai i vik-
timës, Ferit Buci. Reagimi
i tij erdhi pas deklaratave
të të atit të Vladimir Kur-
tit, i cili tha për mediat se
“i biri ishte një monstër
dhe se duhej dënuar me
varje”. “Jemi të tronditur.
Këto akte i bëjnë vetëm
terroristët. I ati i vrasësit
nëse e ka të birin mostër
ta çonte në polici para se
të vriste një familje. Edhe
i ati i vrasësit të shkojë në

dyshuarit janë larguar me
vrap. Sipas hetimeve në
dosjen e organit të akuzës
thuhet se dy autorët pas
krimit të kryer kanë vra-
puar të maskuar deri tek
rruga ‘Berisha’. Para se të
dilnin aty kanë hequr
maskat dhe kanë vazhdu-
ar rrugën jo duke vrapuar.

Pasi hipën në makinë
kanë dalë tek lumi i Bo-
villës dhe nga ura e
Zgafnorit,  kanë hedhur
armën e krimit, maskat,
dorashkat, xhupa e panta-
llonat në lumë.
ARRESTIMI

Drejtori i policisë së Ti-
ranës në një deklaratë për
mediat më 26 prill tregoi
detaje nga operacioni i ar-

restimit të autorëve të dy-
shuar të vrasjes së Agim
Bucit dhe plagosjes së
bashkëshortes së tij, gjatë
tentativës për grabitje të
marketit  në rrugën
‘OSBE’. Gjatë orëve të para
të mëngjesit të së premtes,
policia e Tiranës në bash-
këpunim të ngushtë me
Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Tiranë, finali-
zuan me sukses operacio-
nin e koduar “Hijet” duke
zbardhur dhe dokumentu-
ar autorësinë e ngjarjes së
ndodhur ditën e mërkurë
në Kamzë, ku gjatë
vjedhjes me armë mbeti i
vrarë shtetasi Agim Buci
dhe u plagos bashkëshort-
ja e tij, Merita Buci. “Op-
eracioni është rezultat i
punës profesionale të pan-
dërprerë, duke vlerësuar
maksimalisht informacio-
net e mbledhura si dhe pro-
vat e administruara nga
grupi i posaçëm hetimor. Si
rezultat i hetimeve të der-
itanishme, rezulton se au-
torë të dyshuar kësaj ng-
jarjeje janë 2 shtetasit
Vladimir Kurti, 28 vjeç,
banues në Tiranë dhe
Ruzhdi Hode, 25 vjeç, ban-
ues në Tiranë”, u shpreh
drejtori i policisë së Ti-
ranës Kastriot Skënderaj.
Nga hetimet rezultoi se i
dyshuari Vladimir Kurti
ka kryer ekzekutimin me
armë zjarri të shtetasit
Buci dhe plagosjen e bash-
këshortes së tij. Në cilës-
inë e provës materiale poli-
cia ka sekuestruar autom-
jetin tip “Volklsvagen”, me
të cilin autorët kanë sh-
kuar dhe më pas janë lar-
guar nga vendi i ngjarjes,
si dhe veshjet dhe dorezat
e përdoruara në vendng-
jarje.

Petrit Kurti mohon të birin vrasës, flet vëllai i viktimës

Agim Buci: Ta kishe çuar në burg, s’mund ta falim
familjen e Agim Bucit, që
t’i shkojë për ngushëllim,
por deri tani nuk e ka
marrë askush përsipër,
pasi është i vetëdijshëm
që ngjarja është shumë e
rëndë. Ndërsa për të bi-
rin tha se kërkon dënim
maksimal. Madje iu drej-
tua presidentit, kryemi-
nistrit dhe kryetarit të
Kuvendit që të rishikojnë
ligjin dhe të kthehet dëni-
mi me vdekje. E ky ligj, ai
kërkon që të zbatohet së
pari, me djalin e tij. Gjith-
ashtu, mësohet se Petrit
Kurti e ka denoncuar më
herët të birin në polici për
dhunë në familje.

burg se s’ka rritur fëmijë të
mirë”, tha Ferit Buci. Më
herët Petrit Kurti i kërkoi
falje familjes Buci dhe mohoi
djalin e tij. Ai tha se po ten-
ton të ndërmjetësojë me

AUTORËT
Përpara trupës
gjykuese Vladimir
Kurti dhe Ruzhdi
Hodo e kanë
pranuar akuzën e
ngritur ndaj tyre.
Sipas burimeve ata
nuk kanë dhënë
shpjegime të
hollësishme në
sallën e gjyqit, por
kanë shfaqur
pendesë. Gjatë
seancës ata kanë
dhënë versione të
ndryshme, se cili
nga të dy qëlloi mbi
çiftin Buci, në sy të
djalit të tyre 6-
vjeçar.

Vladimir Kurti Ruzhdi Hodo

Ferit Buci
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Operacioni, në bashkëpunim me DEA-n dhe EUROPOL. Krerët e bandës, 2 shqiptarë

Goditet mafia shqiptare në Madrid,
sekuestrohen 1 ton kokainë e 1.5 mln euro
Lënda narkotike transportohej nga Kolumbia

me fluturime çarter, arrestohen 5 persona

ORGANIZATA KRIMINALE
Hetimi nisi nëntorin e kaluar dhe pas disa përpjekjeve,
agjentët e policisë spanjolle mësuan ekzistencën e një
organizate kriminale me shtetas shqiptarë, që jetonin në
Spanjë dhe kishin futur në vend sasi të mëdha kokaine
nga Kolumbia me fluturime çarter. Hetuesit zbuluan
gjithashtu një dërgesë të kokainës që ishte ruajtur në
Madrid për shpërndarje të mëvonshme. Operacioni
kulmoi me arrestimin e dy trafikantëve shqiptarë, ku
njëri prej tyre ishte koka e bandës së kokainës, ndërsa
tjetri është numri dy i organizatës kriminale.



SPSPSPSPSPANJËANJËANJËANJËANJË

Policia spanjolle në
bashkëpunim me
DEA-n amerikane

dhe EUROPOL i kanë dhënë
një goditje të fortë mafies sh-
qiptare në Madrid. Gjatë një
operacioni të ndërmarrë
nga policia vendëse është
bërë i mundur shkatërrimi i
një grupi kriminal, që
trafikonte kokainë nga Ko-
lumbia me anë të fluturi-
meve çarter. Mësohet se op-
eracioni është finalizuar me
sekuestrimin e një sasie re-
kord kokaine prej 1 ton dhe
1.5 milionë euro. Ndërsa
kanë përfunduar në pranga
5 persona, 2 prej të cilëve
shqiptarë (u kapën në hollin
e një hoteli në Madrid), 2
spanjollë dhe 1 kolumbian.
Sipas mediave spanjolle, ata
transportonin sasi të mëdha
kokaine nga Kolumbia për
në Spanjë me fluturime
çarter, duke u hequr sikur
ishin një kompani që ofron-
te transport. Po sipas medi-
ave, në mes të arrestuarve
është dhe lideri i këtij grupi
kriminal. Sinjalizimet e
para janë dhënë nga policia
kolumbiane, ndërsa nga he-
timet në bashkëpunim me
DEA-n amerikane dhe EU-
ROPOL, policia spanjolle
arriti të zbulojë se krerët e
mafies shqiptare kishin kri-
juar në Spanjë pikën hyrëse
për kokainën, që më pas
mbushte Europën.
TRAFIKU I KOKAINËSTRAFIKU I KOKAINËSTRAFIKU I KOKAINËSTRAFIKU I KOKAINËSTRAFIKU I KOKAINËS

Media spanjolle "ABC
Madrid" raportoi se
agjentët e antidrogës arritën
të ndërhyjnë për të bërë të
mundur sekuestrimin e 1 ton
kokaine dhe 1.550.000 euro.
Organizata lëvizte sasi të
mëdha kokaine nga ajri nga
Kolumbia dhe përdorte një
grup kriminelësh spanjollë,
të njohur si "bota e natës", për
mënyrën e shpërndarjes. Më-
sohet se droga transportohej
në valixhe të mëdha të zeza
përmes fluturimeve direkte
nga Kolumbia në Spanjë. Si-
pas "ABC Madrid", e cila u ref-
erohet burimeve policore,
konfirmoi se valixhet e
mëdha brenda të cilave fshi-
hej kokaina transporto-
heshin nga Kolumbia si të ish-
in pjesë e një shërbimi "ad
hoc" i kontraktuar për trans-
ferim. Policia vendëse ka
bërë me dije se droga ishte e
ndarë në 790 pako me ko-
kainë dhe se shuma 1,550,000
euro cash që mbanin në një
valixhe ishte për pagesën e
transportit të drogës. Gjith-
ashtu, mësohet se droga ish-
te markuar me logon 'CR7',
një shkurtim që përdoret
nga lojtari i famshëm i Re-
alit të Madridit, Cristiano
Ronaldo. Hetimi nisi nëntor-
in e kaluar dhe pas disa për-
pjekjeve, agjentët e policisë
spanjolle mësuan ekzis-
tencën e një organizate

Shkatërrohet grupi i
trafikut të drogës
Shqipëri-Greqi

GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Goditet një grup
të trafikut të drogës Sh-
qipëri-Greqi. Operacioni
është ndërmarrë në lagjen
"Peristeri" të Athinës, ku
janë gjetur dhe sekuestru-
ar 45 kg marijuanë. Poli-
cia greke ka arrestuar
drejtuesin dhe pasagjerin,
të dy shqiptarë 25 dhe 41
vjeç. Në pranga ka përfun-
duar edhe pronari i mjetit,
një shqiptar 49-vjeçar, por
identiteti i tyre nuk behet
i ditur. Sipas policisë së
vendit fqinj, shqiptarët dy-
shohet se janë pjesë e një
grupi te organizuar krim-
inal. Gjithashtu, janë
sekuestruar 1650 euro,
2400 lekë të reja shqiptare,
3 automjete, 4 celularë.

U gjendet kokainë
në makinë, kapen

dy shqiptarë
ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Dy shqiptarë janë
kapur në Prossedi mbrë-
mjen e së dielës, ndërsa
udhëtonin me 1 kg ko-
kainë në makinë përgjatë
provinciales 252. Makina
u ndalua nga karabinierët
e Njësisë Investigative të
Latinës dhe iu nënshtrua
kontrollit. Droga u gjet në
një zarf  të termoizoluar të
fshehur pranë motorit. Në
brendësi të mjetit u gjetën
edhe 6 mijë euro cash, posh-
të sediles së pasme të djath-
të. Në pranga përfunduan
një i ri shqiptar 28 vjeç dhe
një grua po shqiptare, rezi-
dentë në Ferentino, (Frosi-
none). Në vijim të kontrol-
lit të kryer në banesën e
tyre, nga karabinierët e st-
acionit lokal u gjetën dhe u
sekuestruan edhe dy pe-
shore elektronike dhe ma-
terial për paketimin e
drogës. Gruaja u dërgua në
burgun e Rebibbias, ndër-
sa burri në burg në Latina.

EURO
Sipas "ABC Madrid", e cila u referohet
burimeve policore, konfirmoi se valixhet
e mëdha brenda të cilave fshihej
kokaina transportoheshin nga Kolumbia
si të ishin pjesë e një shërbimi "ad hoc"
i kontraktuar për transferim. Policia
vendëse ka bërë me dije se droga ishte
e ndarë në 790 pako me kokainë dhe
se shuma 1,550,000 euro cash që
mbanin në një valixhe ishte për
pagesën e transportit të drogës.

1,550,000

Skafisti nga Kavaja ishte në kërkim që nga viti 2014

Bllokohet mjeti lundrues me 2 tonë marijuanë,
në  pranga Saimir Çarku e 3 shqiptarë  të  tjerë

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Një tjetër sasi e
madhe droge është seku-
estruar në Itali. Në  orët e
para të  mëngjesit të  dje-
shëm, në  ujërat e Adria-
tikut (mes Salentos dhe
vendit tonë ) u kap një
sasi prej 2 tonë kanabis
sativa, ndërsa u arrestu-
an 4 shqiptarë. Në kuadër
të operacionit të ndërmar-
rë nga Guardia Di Finan-
ca, përveç sasisë së madhe
të hashashit u sekuestrua
edhe një kallashnikov.
Aksioni u mbajt në afërsi
të Salentos, ndërkohë që
policia u vu në ndjekje të
një mjeti lundrimi. Ndo-
nëse drejtuesit e mjetit nuk
iu bindën urdhrit për të
ndaluar, Guardia Di Fi-
nanca arriti ta ndalonte
anijen. Katër shqiptarët do
të mbrohen nga avokati
Cosimo Rampino. Ndër-
kaq, njëri nga katër sh-
qiptarët, i arrestuar në
Itali për trafikimin e 2
tonëve marijuanë, nuk
është emër i panjohur për
policinë tonë. Saimir
Çarku, nga Kavaja është
një nga katër trafikantët

e arrestuar ditën e djeshme.
Lajmi konfirmohet për
"GSH" nga burime pranë
Policisë së Shtetit. Emri i tij,
nuk është i panjohur për
policinë shqiptare, pasi prej
muajsh ai është shpallur
person në kërkim, për shkak
se dyshohet si anëtar i një

rrjeti të fuqishëm trafiku
droge nga Shqipëria drejt
Italisë . Nga hetimet e
Prokurorisë për Krime të
Rënda, Çarku rezulton të
jetë i përfshirë në ngjarjen e
datës 14 korrik 2017, ku në
fshatin Bago të Kavajës, u
sekuestrua një sasi prej 1360

kg hashash. Asokohe u
tha se droga ishte ndarë në
dy automjete dhe gjatë
kërkimeve në "Plazhin e
Gjeneralit" u zbulua dhe
skafi, me të cilin do të
trafikohej sasia e madhe e
lëndës narkotike drejt sh-
tetit fqinj. Në pranga për-
funduan Kejvi Hajdari,
djali i ish-shefit të krimeve
në Gramsh, Artur Haj-
dari, Ronald Hysenbelliu,
Aristotel Kasaj dhe Arvis
Muca, por i fundit u lirua
me vonë. Nga hetimi i
prokurorisë, si anëtarë të
këtij grupi kriminal u
identifikuan dhe katër
persona të tjerë, mes tyre
edhe Çarku, të cilët u
shpallën në kërkim me
vendim të gjykatës për
Krime të Rënda.

kriminale me shtetas sh-
qiptarë, që jetonin në Span-
jë dhe kishin futur në vend
sasi të mëdha kokaine nga

Kolumbia me fluturime
çarter. Hetuesit zbuluan
gjithashtu një dërgesë të
kokainës që ishte ruajtur në

Madrid për shpërndarje të
mëvonshme. Operacioni
kulmoi me arrestimin e dy
trafikantëve shqiptarë, ku

njëri prej tyre ishte koka e
bandës së kokainës, ndërsa
tjetri është numri dy i orga-
nizatës kriminale.

Droga e sekuestruar
në Madrid të Spanjës

Njëri nga trafikantët e
arrestuar gjatë operacionit
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Prodhuesit e bukës
kërkojnë që çmimi i
energjisë elektrike të

jetë i njëjtë si për furrat e
thjeshta ashtu edhe për ato
që ofrojnë edhe prodhime të
tjera brumi, përfshirë edhe
pastiçeritë. Furrat që furni-
zohen me tension të ulët kanë
një çmim energjie të reduktu-
ar prej 7.6 lekë për kilovat/
orë. Në këtë kategori hyjnë
furrat që vetëm prodhojnë e
tregtojnë bukë dhe asnjë
produkt tjetër. Shoqata e
Prodhuesve të Bukës kërkon
që të tarifohen për energjinë
me 7.6 lekë për kilovat/orë
edhe furrat që kanë frig-
oriferë dhe tregëtojnë edhe
produkte të tjeta. Kjo kërke-
sa ka hasur kundërshtimin e
OSHEE-së , e cila argumenton
se vendimi për tarifimin mer-
ret nga Enti Rregullator i En-
ergjisë dhe operatori po zba-
ton ligjin.
KËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESA

Sipas Shoqatës së
Prodhuesve të Bukës, në
këtë kategori nuk janë të përf-
shira të gjitha furrat, por
vetëm ato që nuk kanë pa-
jisje frigoriferike. Pjesa tjetër
e subjekteve paguajnë një
çmim energjie prej 14 lekësh
për kilovat/orë, i cili është
sa dyfishi i tarifës për furrat
e bukës. "Nuk duhet të jetë
selektive, duhet të jetë bllok.
Qeveria ose të rrisë çmimin
për të gjithë ose të lërë për të
gjithë si është, si për furrat e
pasticeritë që të jetë alterna-
tive dhe për pasticeritë dhe
për bukën se ne po na
dhunojnë. Vjen dikush thotë
e ke furrë, dikush pasticeri.
Dikush ka mikun, nuk e
paguan. Gjithë prodhimet e
bukës janë në harmoni me
byrekët, me këto gjërat e vog-
la që bëjmë ne, thjesht janë
këtu për të mbuluar një pjesë
të punëtorëve që kemi ne. Për
të mbajtur atë personel që
kemi për të marrë rrogën e
duhur",-thonë prodhuesit e
bukës. Një pjesë e furrave
kanë paralajmëruar rritje të
çmimit të bukës për shkak të
kostove, shtuar edhe faturat
e energjisë. Por, për disa treg-
tarë rritja e çmimit, mbi 80
lekë që kushton aktualisht
një bukë masive, do të ulte
shitjet, duke marrë në kon-
sideratë faktin se ka qyteta-
rë që presin të blejnë bukët e
ftohta me gjysmë çmimi.
"Nqs rritet çmimi i dritave,
ateherë do rrisim dhe cmim-
in e bukës se nuk kemi çfarë
të bëjmë. Paguajmë çdo
muaj nga 20-30 lekë vetëm
për kasën, plus kam sigu-
rimet e punëtorëve. Edhe
kaq me 80 lekë nuk e blejnë
se nuk e marrin. Marrin me
40 lekë me gjysmë çmimi, të
f t o h t ë , - d e k l a r o j n ë
prodhuesit. Shoqata e
prodhuesve të bukës i ka
kërkuar ministrit të En-
ergjisë, Damian Gjiknuri, që
për furrat e tregtimit të

bukës, ëmbëlsirave dhe by-
rektoreve, tarifa e çmimit të
energjisë të jetë 8.2 lekë për
kilovat/orë. Në rast se kjo
kërkesë nuk do të merret
parasysh, prodhuesit
paralajmërojnë rritje të
çmimit të bukës.
REAGIMI I OSHEEREAGIMI I OSHEEREAGIMI I OSHEEREAGIMI I OSHEEREAGIMI I OSHEE

Në lidhje me deklaratën e
prodhuesit e bukës që anko-
hen për çmimin e energjisë
që sipas tyre nuk aplikohet
çmimi i privilegjuar për të
gjitha furrat OSHEE thotë
se po zbaton vendimin e
ERE. "OSHEE ka respektu-
ar në vazhdimësi vendimet
e ERE duke aplikuar çmimet
e përcaktuara për kategori
të caktuara të biznesit. Për
vitin 2018, çmimet e caktu-
ara nga ERE për furra buke
e prodhim mielli për tension
0.4 janë 7.6 lekë, kurse për
furra buke e prodhim mielli
në nivel tensioni 10 dhe 6 kv
është 7.1 lekë. Për të dyja
këto kategori është aplikuar

në mënyrë rigoroze ky çmim
që nga fillimi i vitit dhe sot
që flasim nuk ka asnjë ndry-
shim. Ne kemi monitoruar
subjektet në terren dhe kemi
evidentuar se mjaft subjekte
që pretendonin se kishin fur-
rë buke e prodhim mielli, re-
zultonin me aktivitet tjetër
në disa raste deri dhe paruk-
eri e lloto. Pra, nuk kishte
ndryshuar natyra e biznesit
pas dhënies me qira të ambi-
entit. Kemi marrë masa e më
pas kemi ndërhyrë për
sistemimin e kategorisë së
biznesit që i takon. Por një
grup tjetër mjaft i rëndë-
sishëm janë furra buke, pro-
dhim mielli dhe prodhime të
tjera që nuk përfshihen në
këtë kategori vendimmarrëse
të ERE. Përveç bukës masive,
e cila duhet subvencionuar
dhe me të drejtë ka edhe këtë
çmim, kemi një gamë të gjerë
prodhimesh nga më të ndry-
shmet, pastiçeri, byrek,
tregtim të produkteve të bul-

metit, që ja ndryshojnë ko-
mplet natyrën këtij biznesi
dhe nuk na lejojnë ne të ap-
likojmë këtë çmim të diferenc-
uar dhe në avantazh të këtyre
bizneseve. Kemi ndjekur me
rigorozitet vendimet e ERE,
kemi bërë ndryshimet e tarifës
kur kemi parë se ky aktivitet
është i ndryshëm nga ai i për-
caktuar, pra ka një gamë mjaft
të gjerë produktesh. Por dhe
kemi kontribuar në zgjidhje,
duke iu këshilluar ndarjen e
ambienteve në dy aktivitete,
pra aty ku kemi shërbimin e

tregtisë të pastiçerisë,
produkteve të tjera, byrek etj.
të ketë tarifë shërbimi me 14
lekë në tension të ulët. Për
zonat ku ka prodhim, ku janë

furrat e pjekjes dhe bru-
matriçet do të aplikohet çmi-
mi 7.6 lekë. OSHEE ka qenë e
gatshme për të bashkëpunu-
ar për zgjidhjen dhe
pastrimin e situatës, por nuk
mund të bëhemi pjesë e një fa-
vorizimi të padrejtë. Sepse në
qoftë se një subjekt tregton
qumësht, kos e të tjera dhe
përballë tij ndodhet një sub-
jekt që kryen tregtinë në treg
të lirë, por ama nuk prodhon
bukë, të dy duhet të paguajnë
energjinë sipas nivelit të ten-
sionit që është përcaktuar
nga ERE me 14 lekë për kilo-
vat. Pretendimet e shoqatës
ne i kemi diskutuar me ta,
kemi kërkuar argumente e
kemi dhënë dhe kundërargu-
mente, por ne do të zbatojmë
vendimin e ERE. OSHEE do
të vazhdojë të këmbëngulë që
furnizimi me energji për të
gjithë klientët në rrjet, duhet
të bëhet në përputhje me nive-
lin e tensionit me të cilët ata
punojnë. Por në rastet e ndon-
jë situate specifike si furrat e
bukës dhe fabrikat e miellit,
ne do ta zbatojmë çmimin e
diferencuar nëse ata do të
zbatojnë me rigorozitet ob-
jektin e veprimtarisë së
tyre"-thuhet në reagimin
zyrtarë të OSHEE-së.

Çmimi i energjisë për furrat, OSHEE sqaron pretendimet dhe nuk tërhiqet nga tarifa

Energjia, prodhuesit kërcënojnë
 rritjen e çmimit të bukës

Shoqata: Edhe furrat që kanë frigorifer të përfitojnë ulje tarife
Hapësira për ndryshimin

e çmimit të energjisë
Ndërsa në lidhje me pyetjen se "pritet ndonjë ven

dim të ERE për ndryshimin e çmimit"? OSHEE bën
të ditur se "në takimin e fundit me ERE dhe diskutime
me prodhuesit e bukës, të cilët shprehën shqetësimet e
tyre. Ne jemi në gatishmëri për të kontribuar për
zgjidhjen, ramë dakord të uleshim, të rishikonim volu-
min e energjisë të tregtuar nga këto subjekte, të shih-
nim peshën specifike që zë një kategori nga tjetra, për
t'u ofruar të dhënat që ata të vijnë me një propozim
konkret sa mendojnë ata të jetë çmimi i azhornuar pas
ndryshimit të tregut në lidhje me prodhimet e miellit e
të bukës. Por në të gjitha rastet, ne do të insistojmë që
kjo tarifë e re që duhet të miratohet nga ERE (nëse do
ketë të tillë) të mos cenojë financat e kompanisë. Pra,
ajo diferencë të ardhurash mesatarisht që është 3 lekë,
si pasojë e subvencionimit të këtyre subjekteve, të mos
shtohet me qëllim që të mos rëndojë në çmimin e
klientëve të tjerë, sepse kompania ka një buxhet të cak-
tuar që duhet të plotësohet me të ardhurat e përgjiths-
hme të siguruara prej saj. Pra, nëse përfiton një palë do
rëndohet tarifa në një grup tjetër shoqëror që padrejtë-
sisht do të paguajë diçka që nuk u takon".

VARIANTET E REJA TË QEVERISË

Tri variante për pragun e tatimfitimit 5%
Qeveria është duke

shqyrtuar 3 variante
për të ndryshuar pragun
e tatimit mbi fitimin për bi-
zneset. Aktualisht, ndër-
marrjet me xhiro vjetore
deri në 5 milionë lekë
paguajnë 0 tatim-fitim,
nga 5 në 8 milionë pagu-
het 5% dhe mbi 8, 15%.
Pragu 8 milionë po disku-
tohet që të ndryshojë e të
bëhet 10, 12 ose 14 mil-
ionë lekë. Ministria e Fi-

nancave sqaron se e gjithë
nisma bëhet për të lehtë-
suar bizneset e për t ' i
dhënë fund evazionit që
ndodh për shkak të
fashave. Ndryshimi i pra-
gut të xhiros nisi të men-
dohet si zgjidhje nga frika
që shfaqën bizneset, të cilët
hynë për herë të parë në
skemën e Tatimit mbi
Vlerën e Shtuar. Tashmë që
zinxhiri i TVSH-së do të gjur-
mohet dhe te i vogli, bëhet

më e vështirë ulja fiktive
e xhiros. Ministria e Fi-
nancave dhe Ekonomisë
ka nisur konsultimet me
ekspertët dhe grupet e in-
teresit për të propozuar
më pas në Këshillin e Min-
istrave dhe parlament
variantin final të ndry-
shimeve. Brenda dy mua-
jve ligji do të shkojë në
parlament dhe pritet të
hyjë në fuqi gjatë gjysmës
së dytë të vitit.

Foto ilustruese

MIE hap procedurat për leje,
mbizotëron kromi

Gjatë muajit maj, Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë do të presë oferta për 31 zona minerare. Pjesa

më e madhe e këtyre zonave kanë qenë të miratuara në
planet vjetore të mëparshëm, duke nisur nga viti 2011. Min-
istria shpalli procedurën e parë në fillim të prillit për 16 leje,
afati i fundit për të cilat janë datat 2, 3 dhe 4 maj. Ndërsa
këtyre lejeve u shtohen 15 të tjera, me afat përfundimtar për
pranimin e ofertave datat 28, 29 dhe 30 Maj. Procedura nuk
është e kufizuar në pjesëmarrje në bazë të shtetësisë, çka
nënkupton se edhe kompanitë e huaja mund të garojnë për
të fituar lejet e shfrytëzimit. Ndërkohë, për shoqëritë fituese,
kusht është pajisja me leje mjedisi dhe vendim nga KKT.
Vetëm pas marrjes së lejeve të mësipërme, shoqëria do të
mund të pajiset me lejen minerare. Ndër zonat minerare,
mbizotërojnë minierat për nxjerrjen e kromit, por nuk
mungojnë as mineralet e tjera si bakri, guri gëlqeror, etj.

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt. 04.05.2018 ora 16:00
Përfundon Ankandi i Tretë për pasurinë:
- Pasuria “Apartament”  me sip. 72 m2, me adresë  Rr. “1 Maji”
Korçë.  Me çmim 16 330 Euro
 Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt
Cel 0682096575

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR. 2/963-ND+1-43 , E LLOJIT ‘APARTAMENT’ , VOLUMI 55 , FAQJE
73, ZONA KADASTRALE 8513 , ME SIPËRFAQJE 67,81 M2 , NË ADRESËN :
RRUGA “K. KËRTUSHA” , SHKALLA 1 , KATI 7 , DURRËS , NË PRONËSI TË
SHTETASVE : Z. LUTFI GJYZELI DHE ZNJ. ENKELEJDA GJYZELI”.
ÇMIMI  2.000.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 18.05.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

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

1- Apartament nr.3 me sip. 90.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-3, Vol.18, Fq.80, e ndodhur ne
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe
ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 50.173 Euro.

2- Apartament nr.4 me sip. 103.4 m² , ZVRPP Tirane, ZK: 8250, Numri i
Pasurisë: ND3/241+1-4, Vol.18, Fq.81,  e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri
eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 57.324 Euro.

3- Apartament nr.16 me sip. 189 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-16, Vol.18, Fq.93, e ndodhur ne
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe
ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 104.781 Euro.

4- Apartament nr.20 me sip. 103.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-20, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri
eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 57.380 Euro.

Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date
09.05.2018, ora 16.00 ne zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne
Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Të gjithë personat që
kanë marrë tokë me
ligjin 7501 në shkelje

të ligjit do t'ia kthejnë atë sh-
tetit. Kreu i ALUIZNI-t Ar-
tan Lame, tha se qeveria po
tenton të frenojë plaçkitjen
e pronave, përmes verifikim-
it të titujve të pronësisë dhe
kontrollit të procedurave
mbi ndarjen e saj. Dy muaj
më parë qeveria bllokoi
dhënien e certifikatave dhe
sistemi hyri në proces veri-
fikimi për shkak të abuzi-
meve në bregdet. Lame foli
edhe për ligjin 7501 i ap-
likuar në Shqipëri pas
rënies së regjimit komunist
me qëllim ndarjen e pronës
së kolektivizuar nga
sistemi. "Ligji 7501 ishte i
mirë në parim, por degradoi
me kalimin kohën. Pasi
mbaroi ndarja e tokës me
7501 pas vitit 2000, ky ligj ka
prodhuar plaçkitje të
tokave. U nda pylli i fshatit
si tokë bujqësore, rëra e
detit si tokë bujqësore. Ajo
që bëri qeveria para dy mua-
jsh ishte të frenohej plaçkit-
ja. Ato që janë tituj të
paligjshëm duhet të kthe-
hen mbrapsht në tokë shte-
ti, ndërsa ata të cilët i kanë
të ligjshme tapitë e tokave,
t'i gëzojnë ato",-tha Lame, i
ftuar në emisionin "Këndi i
Ekspertit". Lidhur me legal-
izimet, Lame u shpreh se in-
stitucioni arrin të legalizojë
3 mijë objekte në muaj dhe
të gjitha kërkesat e dorë-
zuara do të shqyrtohen me
të njëjtin intensitet.
VERIFIKIMETVERIFIKIMETVERIFIKIMETVERIFIKIMETVERIFIKIMET

Drejtori i ALUIZNI-t, Ar-
tan Lame iu përgjigj pyetjeve
dhe shqetësimeve të qyteta-
rëve për problemet dhe re-
formën e qeverisë te pronat.
"Pronat vijojnë të mbeten një
nga plagët sociale dhe prob-
lemi më esencial i qytetarëve
dhe qeverive ndërvite, por dy
muaj më parë qeveria bllokoi
dhënien e certifikatave dhe
sistemi hyri në proces veri-
fikimi për shkak të abuzi-
meve në bregdet"-tha Lame.
Ndër shqetësimet e qyteta-
rëve ishte edhe ai për legaliz-
imin e pronës, për kërkesat e

Kreu i ALUIZNI-t: Kemi legalizuar 150 mijë objekte të ndërtuara pa leje

Reforma e pronave, Lame: Titujt
e paligjshëm do t'i kthehen shtetit
Verifikim AMTP, ja si do të zgjidhen rastet e mbivendosjes

Ornela Manjani

dorëzuara pranë ALUIZNI-t
vite më parë. Lame tha se in-
stitucioni arrin të legalizojë
3 mijë objekte në muaj dhe
të gjitha kërkesat e dorë-
zuara do shqyrtohen me të
njëjtin intensitet. "Kemi
numër kolosal të objekteve
në proces legalizimi, kemi

arritur në shifrën e 150 mijë
legalizimeve të kryera nga
viti 2006. Në 2013-ën qeveria
e kaluar na e dorëzoi me 21
mijë legalizime, sot kemi 150
mijë objekte të legalizuara.
Deri në 2013 qytetarët e kish-
in fjetur mendjen se nuk
bëhen, por duke parë këto

ritme, kjo krijon edhe mb-
ingarkesë për institucion-
in. Legalizohen rreth 3000
objekte në një muaj, një
shifër e jashtëzakonshme.
Vjet arritëm deri në 5 mijë
legalizime në muaj, por ishte
një stres i jashtëzakonshëm
për institucionin. E gjitha

është çështje radhe, duhet
durim"- tha Artan Lame, drej-
tor i ALUIZNI-t. Lame foli
edhe për ligjin 7501 i aplikuar
në Shqipëri pas rënies së
regjimit komunist me qëllim
ndarjen e pronës së kolektiv-
izuar nga sistemi. Sipas tij,
ky ligj, pas vitit 2000 kur
mbaroi toka e kooperati-
vave, solli plaçkitjen e tokave
shtetërore si ranishtet dhe
pyjet. "Ligji 7501 ishte i mirë
në parim, por degradoi me
kalimin kohën. Pasi mbaroi
ndarja e tokës me 7501 pas
vitit 2000, ky ligj ka prodhuar
plaçkitje të tokave. U nda
pylli i fshatit si tokë bujqë-
sore, rëra e detit si tokë bujqë-
sore. Ajo që bëri qeveria para
dy muajsh ishte të frenohej
plaçkitja. Ato që janë tituj të
paligjshëm duhet të kthehen
mbrapsht në tokë shteti,
ndërsa ata të cilët i kanë të
ligjshme tapitë e tokave, t'i
gëzojnë ato"-tha drejtor i
ALUIZNI-t.

ANKESAANKESAANKESAANKESAANKESAT PËRT PËRT PËRT PËRT PËR
MBIVENDOSJEMBIVENDOSJEMBIVENDOSJEMBIVENDOSJEMBIVENDOSJE

Ankesat e qytetarëve ish-
in edhe sa i takon regjistrim-
it të pronës në Hipotekë pasi
kanë marrë legalizimin. Lame
tha se kjo vjen si rrjedhojë e
problemit të hartave që për-
dor Hipoteka, të cilat sipas tij
janë jashtë standardit. Re-
formimi kadastral, tha Lame,
do i japë fund edhe këtij
ngërçi. "Reforma do jetë
shumë e thellë. Situata e ka-
dastrës është në prag të
katastrofës dhe do vazh-
dojmë të vuajmë, por duhet
ta reformojmë. Problemi i
mbivendosjes së hartave, ësh-
të, hartat më të mira sot i ka
ALUIZNI, sepse baza mbi të
cilën filloi është fotografimi
ajror i 2008 dhe mbi atë bazë
u bë hartografia, por jo me
vlerë ligjore. Por, hartat më
të këqija i ka Hipoteka, por
me vlerë ligjore. Mbivendos-
ja e tyre shkakton vetëm
kaos"-tha Lame.

Konsultim me sipërmarrjen

 Skema e re për mbështetjen e bujqësisë
Ministrja e Shtetit për

Mbrojtjen e Sipër-
marrjes, Sonila Qato zhvil-
loi një takim me prodhues-
it shqiptarë. Gjatë takimit
u diskutuan problematikat
kryesore që prekin sipër-
marrjen në këtë fushë; si
ngritja e laboratorëve të
akredituar për mundësimin
e certifikimit të produkteve
bujqësore; gjetja e mënyrave
për rritjen e eksportit të
prodhimeve shqiptareve
apo përkrahja me fonde për
bujqësinë sipas skemave të
miratuara tashmë nga
qeveria shqiptare. Të pran-
ishëm në takim ishin: për-
faqësues të kompanive pri-
vate, Bashkimi i Prodhu-
esve Shqiptarë, Shoqata e
Agrobiznesit, Dhoma e

Tregtisë dhe Industrisë dhe
zv. ministri i Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural. "Zyra e Min-
istrit të Shtetit për Mbrojtjen
e Sipërmarrjes ka mundësuar
një sërë takimesh me grupet
interesit dhe ministritë
përgjegjëse për disa fusha.
Kjo tryezë është e fokusuar
në trajtimin e problema-
tikave që ka sektori i bujqë-
sisë, ndaj mirëpresim sugje-
rimet apo rekomandimet tu-
aja lidhur me çështje që në
këndvështrimin tuaj duhen
riparë apo ndryshuar. Minis-
tria e Shtetit për Mbrojtjen e
Sipërmarrjes ka organizuar

disa tryeza me grupe të ndry-
shme interesi në kuadër të re-
formës së derregullimit, nga
ku kanë dalë sugjerime nga
grupet e biznesit, të cilat më
pas janë trajtuar në tryeza
teknike nga ministritë
përgjegjëse."-tha Qato. Për-
faqësues të Bashkimit të
Prodhuesve Shqiptarë
kërkojnë asistencë për orien-
timin e fondeve. "Ne duam të
bëhen konsultime e takime
për t'u orientuar se si mund
të përfitojmë nga fondet IP-
ARD. Po të merren në konsid-
eratë edhe mendimet e Sho-
qatës së Prodhuesve do të ish-

te shumë efektive. Ndërsa në
lidhje me skemat që mbulon
qeveria shqiptare mendojmë
se ajo duhet të jetë e fokusuar
tek bimët mjekësore. Në
ligjin për fermerin duhet të
përfshihen jo vetëm farat e
fidanët, por dhe bimët mjekë-
sore. Kemi kërkuar të ngri-
het një drejtori për bimët
mjekësore, si një zë ku ka
mundësi për punësim. Duhet
angazhim dypalësh për të rri-
tur kapacitete eksportuese",
-u shprehën përfaqësuesit e
Bashkimit të Prodhuesve
Shqiptarë. Ndërkohë zëv-
endësministri i Bujqësisë u

shpreh se aplikimet për
mbështetje me grande për
bimët medicinale janë shumë
të ula. "Te bimët medicinale
kemi problem, sepse ap-
likimet janë në nivel shumë
të ulët. Sa i takon skemës së
infrastrukturës ne men-
dojmë që me këtë buxhet nuk

dalin fondet, por kemi IPARD
dhe kjo na ndihmon, nuk
është e ndaluar të aplikosh
atje për fonde për bimët me-
dicinale. Kemi dëgjuar gru-
pet dhe kemi vendosur t'i
bëjmë ndryshmet sipas kon-
sultimeve".- tha zv.ministri i
Bujqësisë.

Shtrenjtohen shtëpitë në kryeqytet,
 BSH: Në Tiranë, shitja e pronave u rrit në 2017

Banka e Shqipërisë zh
villoi një anketim me

agjencitë e Pasurive të
Paluajtshme në të gjithë
vendin dhe vërejti se në
gjysmën e dytë të vitit 2017,
vëllimi i shitjeve të rapor-
tuara në zonën qendrore të
Tiranës ishte shumë më i
lartë se periudhat e më-
parshme, ndërkohë që çmi-
met u rriten me 0.7% ndaj
6-mujorit të parë 2017,
raportoi Banka e Sh-
qipërisë. Për zonat bregde-
tare, agjentët kanë rapor-
tuar çmime mesatare 30%
më të ulëta se në periudhën
bazë (2013) dhe 7% më të

ulëta se gjashtëmujori i kalu-
ar. Për zonat e tjera, agjentët
kanë raportuar rritje mesa-
tare të çmimeve të shitjes me
5%, kundrejt periudhës së
kaluar dhe rreth 20% më të
larta se periudha bazë.
Agjentët raportojnë numri i
pronave të pa shitura, si për
banesat, ashtu edhe për godi-
nat tregtare, ka shënuar
rënie; balanca neto ishte pozi-
tive, duke treguar më pak pro-
na të pa shitura, për herë të

tretë rresht që nga koha e
fillimit të vrojtimit, pavarë-
sisht se me vlera më të
moderuara në krahasim me
gjashtëmujorin e kaluar.
Koha mesatare e shitjes së
pronave në rang vendi ishte
mesatarisht 12.2 muaj ose
rreth 2.3 muaj më e gjatë se
në gjashtëmujorin e kaluar.
Për Tiranën, subjektet e inter-
vistuara kanë raportuar një
kohë mesatare shitjeje prej 8.2
muajsh. Kjo kohë shitjeje ish-

te më e shkurtër krahasuar
me 9.5 muaj të raportuar në
gjashtëmujorin e kaluar. Për
zonën e bregdetit koha e
shitjes është rritur ndje-
shëm nga 11.7 muaj në rreth
19.3 muaj dhe e njëjta ecuri
vlen edhe për zonat e tjera;
subjektet kanë raportuar
rritje të qenësishme të ko-
hës së shitjes në krahasim
me periudhën paraardhëse;
nga 9.7 muaj në 14 muaj. Si-
pas agjentëve, rreth 80% e

pronave për banim dhe e
atyre për përdorim tregtar,
të shitura prej tyre janë
blerë me hua bankare. Kjo
shifër shënon rritje të lehtë
në krahasim me vlerën prej
72% të raportuar në peri-
udhën paraardhëse. Pjesa e
çmimit të shitjes së pronës
që është mbuluar me kredi
(LTV) vlerësohet rreth 61%,
më e ulët nga 64% në kra-
hasim me periudhën e më-
parshme.

Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen
e Sipërmarrjes, Sonila Qato

Kreu i ALUIZNI-t, Artan Lame
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Prokurorja e Apelit të
Tiranës doli ditën e

djeshme në seancë dëgji-
more publike dhe u përball
me rezultatet e hetimit ad-
ministrativ të kryer nga
Komisioni i Pavarur të
Kualifikimit, në të tria sh-
tyllat; pasuria, figura mo-
rale dhe aftësitë profesion-
ale. Bazuar në raportet e
përcjella në KPK dhe në
hetimin e thelluar, Memçaj
justifikonte pasurinë, si
dhe plotësonte dy kriteret
e tjera të vetingut. Relatori
i çështjes, Roland Ilia, u
shpreh se në raportin e IL-
DKPI, thuhet se prokuror-
ja e justifikon me burime

Prokuroria e Krimeve
të Rënda ka përfund
uar hetimet dhe ka

kaluar për gjykim çështjen
penale ndaj 9 personave të
akuzuar për grabitje ban-
kash në Tiranë. Sipas organ-
it të akuzës, përgjegjës për tri
episode të grabitjes së gati 9
milionë eurove, teksa trans-
portoheshin drejt Rinasit
janë: Admir Nikaj (Murataj),
Dash Kupa, Ernest Kupa,
Neim Avdulaj, D. M, A.Ç, Fat-
jon Xhyliu, Dritan Sinani
dhe Aleksandër Murataj. Në
dosjen e prokurorisë thuhet
se grupi kriminal drejtohej
nga Admir Murataj. Të pan-
dehurit e dosjes do të përball-
jen për episodet përkatëse
me akuzat e "vjedhjes së
bankave", "pjesëmarrjes në
grup të strukturuar krimi-
nal" dhe "mbajtje pa leje të
armëve luftarake".
EPISODI I PEPISODI I PEPISODI I PEPISODI I PEPISODI I PARË IARË IARË IARË IARË I
VJEDHJESVJEDHJESVJEDHJESVJEDHJESVJEDHJES

Në Prokurorinë pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqë-
sor Tiranë, fillimisht është
regjistruar procedimi penal
datë 03.12.2015 dhe janë kry-
er hetime në lidhje me episo-
din e parë të vjedhjes, fakt
penal ky i ndodhur më datë
03/12/2015. Ku rreth orës
13:30, është marrë njoftim se
në segmentin rrugor Qafë
Kashar-Rinas, në afërsi të
kryqëzimit të fshatrave Bërx-
ull-Domje është vjedhur me
arme një automjet i llojit fur-
gon, i blinduar, i shoqërisë së
sigurisë "Rogat Security", i
cili në atë moment transpor-
tonte një vlerë të kon-
siderueshme të hollash. Au-
tomjeti në fjalë shoqërohej
edhe nga një automjet tjetër,
i llojit autoveturë, në të cilin
ndodheshin rojet e shoqërisë
së sigurisë "Rogat Security".
Mekanizmi i ngjarjes rezul-
ton të ketë qenë i tillë që
mjeteve të shoqërisë private
të ruajtjes dhe sigurisë iu
është prerë rruga nga një
automjet i llojit fuoristradë,
i cili është futur nga kryqëz-
imi i rrugës së fshatit Domje-
Laknas në rrugën kryesore,

"Pasuria justifikohet me burime të ligjshme"

Vetingu, prokurorja Fatjona Memçaj
në 'sitë', KPK: Rezulton e pastër

Grupi i strukturuar kriminal drejtohej nga Admir Murataj, ja akuzat me të cilat do përballen

Grabitja e bankave, dërgohet në
gjykatë çështja për 9 të pandehurit
Dosja e plotë e prokurorisë, zbardhet skema si u vodhën gati 9 mln euro

të ligjshme pasurinë, ka bërë
deklarim të saktë dhe nuk
ka fshehje të ardhurash.

Pavarësisht të dhënave të
këtij institucioni, theksoi
Ilia, Komisioni zhvilloi një
hetim të thelluar për pasur-
inë e ish-drejtoreshës së kab-
inetit në Prokurorinë e
Përgjithshme, por sërish
nuk u evidentuan problem-
atika. Si pasuri të
prokurores, e cila u emërua
në sistem në vitin 2003, u lis-

tuan një apartament me
sipërfaqe 96 metra katrorë,
blerë me 27.800 dollarë, një
automjet, një mjet motorik
Vespa dhe llogari bankare,
burimet e të cilave janë të
njohura dhe të ligjshme.

Sa i përket figurës mo-
rale, Komisioni deklaroi se
Drejtoria e Sigurimit të In-
formacionit të klasifikuar,
ka konfirmuar përshtatsh-
mërinë e Fatjona Memçaj,
për të vijuar detyrën. Në

këtë përfundim është arri-
tur pas shqyrtimit që iu ësh-
të bërë pese dosjeve penale
të hetuara prej saj, të
përzgjedhura me short dhe
dy ankesave të paraqitura
kundër saj nga shtetasit V.Ç
dhe M.B. Prokurorja e apelit
falënderoi Komisionin për
transparencën në kryerjen
e hetimit dhe deklaroi se
nuk ka asnjë kundërshtim
lidhur me gjetjet e tij.

 "Falënderoj Komisionin

për korrektësinë e treguar.
Rezultatet e hetimi të drejta
dhe korrekte, nuk kam asn-
jë kontestim. Kërkoj kon-

ku në atë moment po kalo-
nin mjetet me sasinë e të hol-
lave. Si rezultat i veprimit të
autorëve mbi mjetin e blind-
uar duke e goditur me au-
tomjetin e tyre, dhe duke qël-
luar me armë për të kanosur
punonjësit e shoqërimit të
këtij mjeti, kanë arritur të
vjedhin të gjithë sasinë e
vlerës monetare që po trans-
portohej. Nga shpjegimet e
dhëna nga punonjësit e
bankës dhe aktet e sekues-
truara rezulton se shuma
objekt vjedhje përbëhej nga
GPB-1.800.000, USD-800.000,
AUD 200.000, CAD-200.000.
EPISODI I DYTË IEPISODI I DYTË IEPISODI I DYTË IEPISODI I DYTË IEPISODI I DYTË I
VJEDHJESVJEDHJESVJEDHJESVJEDHJESVJEDHJES

Më datë 09.02.2017, rreth
orës 12:00 dy automjete të
blinduara të shoqërisë
Sh.P.S.F "Jaguar Security"
janë nisur nga Banka së
bashku me punonjësit e
kësaj shoqërie, për të trans-

portuar një sasi vlerash
monetare për në Rinas. Pasi
makinat e blinduara janë fu-
tur në rrugën e Rinasit, në
mes të makinave të blindu-
ara është futur një automjet
fuoristradë, i cili fillimisht i
ka bllokuar rrugën makinës
shoqëruese dhe më pas ka
dalë mbrapa saj. Në këtë
kohë nga një rrugë dytësore
ka dalë një automjet tjetër,
fuoristradë, i cili e ka godi-
tur makinën e blinduar duke
e ndaluar atë. Në këtë mo-
ment nga ky automjet kanë
dalë disa persona të maskuar
dhe armatosur, të cilët kanë
qëlluar në drejtim të makinës
së blinduar. Në të njëjtën
kohë nga dy persona të ar-
matosur është sulmuar edhe
makina e shoqërimit të au-
tomjetit të blinduar. Nga au-
tomjeti fuoristradë që ka për-
plasur makinën e blinduar
kanë dalë dy persona, të cilët

mbanin në duar çekiç (varre)
dhe kanë goditur xhamin e
parë të makinës. Pasi nuk
është bërë e mundur thyerja
e xhamit, autorët kanë godi-
tur xhamin e derës së shofer-
it, duke e thyer atë dhe më
pas nën kërcënimin e
armëve kanë zbritur në tokë
dy punonjësit e SHPSF-së dhe
kanë filluar që të kërkojnë
çelësat e kasafortës. Në të
njëjtën kohë dy nga autorët
e tjerë kanë arritur të neu-
tralizojnë tre punonjësit e
tjerë të SHPSF-së që ndod-
heshin në makinën sho-
qëruese. Pasi autorët nuk
kanë arritur të gjejnë çelësin
e kasafortës, me anë të një
guri fresibël, të cilin e kishin
në makinën e tyre, kanë thy-
er kasafortën duke marrë
nga aty 8 (tetë) thasë me
vlera monetare dhe më pas
janë larguar në drejtim të
urës së Sharkës, në zonën e

Vorës. Aty, kanë braktisur
makinat dhe ju kanë vënë
flakën automjetit tip Jeep
Gran Sheroke dhe tip Chev-
rolet dhe janë larguar në
drejtim të paditur me një
makinë të tretë. Nga dekla-
rimet e dhëna nga punonjësit
e bankës shuma e cila është
dërguar për shitje jashtë sh-
tetit, dhe që ishte e vendosur
në tetë thasët brenda në fur-
gonin të transportit për në
Rinas ka rezultuar të jetë: 2.4
(dy pikë katër) milionë euro,
200.000 (dyqind mijë) dollarë
amerikanë, 260.000 (dyqind e
gjashtë dhjetë mijë) paund
britanikë etj.
EPISODI I TRETË IEPISODI I TRETË IEPISODI I TRETË IEPISODI I TRETË IEPISODI I TRETË I
VJEDHJESVJEDHJESVJEDHJESVJEDHJESVJEDHJES

Më datë 13.02.2015 rreth
orës 12.30 minuta shërbimet
e policisë kanë marrë
njoftimin se në vendin e qua-
jtur ish-"Stacioni i Trenit"
pikërisht pranë bulevardit

"Zogu i Parë" është vjedhur
nën kërcënimin e armëve
nga tre persona të maskuar
banka ndërkohë që punonjë-
si i bankës dhe një nga
punonjësit e sigurisë të
SH.R.S.F-së "Euro Gjici", po
nxirrnin nga tuneli i kësaj
banke një shumë të kon-
siderueshme parash për
transportimin e tyre në
drejtim të aeroportit të Rin-
asit. Nga materiali hetimor
rezulton se shuma objekt
vjedhje përbëhej nga 900.000
(nëntëqind mijë) franga
zvicerane, 800.000 (tetëqind
mijë) paund britanikë si dhe
16.100 (gjashtëmbëdhjetë
mijë e 100) euro.

Sipas akteve hetimore të
grumbulluara për këtë ng-
jarje kriminale, rezulton se
autorët e vjedhjes në momen-
tin që kanë braktisur autom-
jetin e SHRSF Euro Gjici, të
marrë në vendngjarje e kanë
braktisur atë dhe janë parë
duke u futur në një automjet
të llojit tip minifurgon me
ngjyrë të bardhë, i cili është
fiksuar nga kamerat e sub-
jekteve tregtare që ndodhen
në itinerarin e rrugës që
kanë përshkruar edhe au-
torët e ngjarjes pas vjedhjes
së bankës Union. Automjeti
i dyshuar në ngjarjen e datës
13.02.2015 është i llojit mono-
volum; ngjyrë të bardhë; i
dyshuar i tipit "Peugeot Part-
ner", tip i vjetër, me disqe të
thjeshta, pa xhama anësore.
Ky automjet është i ngjas-
hëm me automjetin që rezul-
ton i fiksuar edhe në ngjar-
jet e datave 03.12.2015 dhe
09.02.2017 të hyjë në shtëpinë
e të pandehurit organizator
Admir Nikaj, në fshatin
Prezë.

firmimin tim në detyrë",-tha
Memçaj. Vendimi për lek-
toren Memçaj pritet të
shpallet më datë 3 maj.

Grabitja e ndodhur në
dhjetor të 2015-ës

Grabitja e ndodhur në
shkurt të 2015-ës
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Geron e Erion Hasanbelli akuzohen për vrasje në Belgjikë pas masakrës së Sanatoriumit

Akuzohen për pastrim parash, prokuroria
çon për gjykim dosjen e vëllezërve Hasanbelli
Nën akuzë, edhe motra. Gjykata u sekuestroi pasurinë,

dyshohet se është siguruar në rrugë të paligjshme

Përdhunoi të miturin, bie në
pranga pedofili 34-vjeçar

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ish-kryeministri Sali Berisha ditën e djeshme
publikoi mesazhin e një qytetari ku thuhej se në dy ditë
më parë në fshatin Shkozë e Madhe në njësinë adminis-
trative të Thumanës në Fushë-Krujë është përdhunuar
një 6-vjeçar, por ky rast ësh-
të mbajtur i fshehtë. Sipas
mesazhit, përdhunuesi ish-
te i afërmi i kryebashkiakun
e Krujës, Artur Bushi dhe
për këtë arsye kjo ngjarje
nuk u bë publike. Në lidhje
me mesazhin e publikuar
nga ish-kryeministri Sali
Berisha ka reaguar Policia
e Krujës, e cila thekson se
ky rast nuk është fshehur,
por është publikuar në
faqen e saj zyrtare. Sipas
policisë, në lidhje me këtë
ngjarje është arrestuar shtetasi D. T., 34 vjeç, banues
në Kodër Thumanë dhe se pritet ekspertiza mjekolig-
jore për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Godet dhe i vë pistoletën në kokë të
riut, shpallet në kërkim 31-vjeçari

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN -  Ndërhyrja
në kohë e policisë ka
parandaluar përshkallë-
zimin e mëtejshëm të një
konflikti me armë në qy-
tetin e Elbasanit. Mëso-
het se në sallën opera-
tive të Drejtorisë Ven-
dore të Policisë Elbasan
ka mbërritur dje një tele-
fonatë se në lagjen "Kala"
të këtij qyteti po konflik-
toheshin dy të rinj, ku
njëri prej tyre dyshohej
se kishte edhe armë zjar-
ri. Menjëherë uniformat
blu kanë shkuar në vend-
ngjarje, ndërsa është
konstatuar se shtetasi
E.S., që dyshohej se kish-

AKUZAT
Sipas burimeve zyrtare nga organi i akuzës, dy
vëllezërit dhe motra e tyre akuzohen për veprën
penale: "Pastrim i produkteve të veprës penale ose
veprimtarisë kriminale". Pasuritë e tyre ishin
vendosur në sekuestro preventive nga Gjykata e
Shkallës së Parë e Fierit me kërkesë të
prokurorisë së këtij rrethi, pasi dyshohet se janë
siguruar në mënyrë të paligjshme.



FIERFIERFIERFIERFIER

Prokuroria e Fierit ka
përfunduar hetimet
dhe ka çuar për gjy-

kim dosjen në ngarkim të sh-
tetasve Gentjan (Geron)
Hasanbelli, Erion (Mikel)
Hasanbelli dhe Hysnie
Hasanbelli. Sipas burimeve
zyrtare nga organi i akuzës,
dy vëllezërit dhe motra e
tyre akuzohen për veprën
penale "Pastrim i produk-
teve të veprës penale ose ve-
primtarisë kriminale". Pa-
suritë e tyre ishin vendosur
në sekuestro preventive nga
Gjykata e Shkallës së Parë e
Fierit me kërkesë të
prokurorisë së këtij rrethi,
pasi dyshohet se janë sigu-
ruar në mënyrë të
paligjshme. Dy vëllezërit
Hasanbelliu nga Patosi, vite
më parë ishin shpallur në
kërkim ndërkombëtar nga
autoritetet italiane si pjesë
e një organizate kriminale,
që shfrytëzonin për qëllime
prostitucioni në Milano va-
jza nga Shqipëria, Rumania,
Bullgaria, Rusia, Maroku,
Moldavia etj., si edhe për
trafik lëndësh narkotike
nga Shqipëria në drejtim të
Italisë.

Policia e Elbasanit
ekzekutoi më 25 korrik të
2015-ës një urdhër ndalimi
ndaj vëllezërve, me akuzën
e trafikut të drogës dhe pros-
titucionit. "Këta shtetas u
ndaluan nga efektivët e pol-
icisë, pasi Gjykata e Milanos
në Itali ka lëshuar urdhër
arresti për veprat penale
'Trafik droge', 'Organizatë
kriminale, ndihmë dhe nxitje
prostitucioni'", thuhej në
njoftimin zyrtar të asaj
kohe.
MASAKRA EMASAKRA EMASAKRA EMASAKRA EMASAKRA E
SANSANSANSANSANAAAAATTTTTORIUMITORIUMITORIUMITORIUMITORIUMIT

Më 19 gusht të vitit 2000,
Kasandër Noga hyri në San-
atorium i shoqëruar nga
Julian Çela dhe pasi shkel-
muan dhomën e reanima-
cionit ku ndodheshin të sh-
truar Aqif Hasanbelli (babai
i vëllezërve Hasanbelli) dhe
Dritan Hajdini, shoku i
Geronit, u ka hequr serumin
nga krahu dhe me breshëri
automatiku i ka lënë të vde-
kur në vend. Vrasja ndodhi
për motive hakmarrjeje,
pasi këta persona i kishin
vrarë kohë më parë vëllain
Kasandër Nogës.
HAKMARRJA NËHAKMARRJA NËHAKMARRJA NËHAKMARRJA NËHAKMARRJA NË
BELGJIKËBELGJIKËBELGJIKËBELGJIKËBELGJIKË

Vëllezërit Hasanbelli u
vunë në ndjekje të djaloshit
nga Patosi dhe dy vjet më
vonë, më 17 mars të vitit
2002, Geroni së bashku me
Erion Hasanbelliun ten-
tojnë të hakmerren. Në
Antverp të Belgjikës, Erion
dhe Geron Hasabelliu
ekzekutojnë Julian Celën
dhe plagosin rëndë
Kasandër Nogën. Pas ng-
jarjes në Belgjikë, Geroni
arriti të arratisej dhe u stre-
hua në Itali, ku u arrestua

në vitin 2009 dhe u ekstrad-
ua në Shqipëri. Kurse
Kasandër Noga, autori i
masakrës së Sanatoriumit u
arrestua nga policia belge
në vitin 2003 dhe në 2005 u
ekstradua në Shqipëri, pasi
mbi të rëndonte një dënim
me burgim të përjetshëm.
Ndërkohë, autoritetet belge
sollën dosjen e vrasjes në
Anvers në Shqipëri. Në shta-
tor të vitit 2008, Gjykata e Fi-
erit vendosi në mungesë
masën e sigurisë "Arrest me
burg" për Geronin dhe vëllain
e tij. Ai u shpall në kërkim
dhe u ekstradua nga Italia

më 17 qershor të vitit 2009.
Gjykata e Shkallës së Parë të
Fierit me vendimin e datës 7
shtator 2009 e shpalli të pafa-
jshëm Geron Hasanbelli dhe
urdhëroi lirimin e menjëher-
shëm, duke dënuar vetëm të
vëllanë, Erionin me 25 vjet
heqje lirie për kryerjen e ve-
prave penale "Vrasje me para-
mendim për gjakmarrje e
kryer në bashkëpunim",
"Vrasje me paramendim për
gjakmarrje" e kryer në bash-
këpunim mbetur në tenta-
tivë si dhe "Mbajtje pa leje të
armëve të zjarrit". Çështja
shkoi në Gjykatën e Apelit

të Vlorës, e cila rrëzoi këtë
vendim dhe e dënoi Geronin
me 14 vite burg. Në zbatim të
këtij vendimi, policia e Ti-
ranës arrestoi mbrëmjen e 13
qershorit 2013 Geron Hasan-

belli në Rrugën e Barrika-
dave. Ndërkohë që më 21
tetor 2013 nga Belgjika u ek-
stradua vëllai i tij, Erion
(Mikel) Hasanbelli, atëherë
35 vjeç, nga Fieri.

Rruga përgjatë lumit Kir
e pakalueshme, shoferët
protestë para bashkisë

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Drejtues të
mjeteve që bëjnë rrugën e
Dukagjinit dje protestuan
përpara Bashkisë Sh-
kodër. Rruga përgjatë lu-
mit Kir është e pakal-
ueshme, ndaj ata u
mblodhën para bashkisë
për të takuar drejtuesit
lokalë për zgjidhjen e prob-
lemit, por askush nuk i ka
pritur. Gjatë tubimit, drej-
tuesit e mjeteve u shpre-
hën se rruga është një
rrezik dhe ka pasur shumë
aksidente. "Prej vitesh
nuk mirëmbahet, edhe pse
ka një firmë që ka ten-
derin e mirëmbajtjes",
thanë ata. Ndërkaq, shof-
erët por edhe banorët dek-
laruan se do të bllokojnë
qarkullimin për mësuesit,
punonjësit e shëndetësisë,
por edhe vetë banorët apo
turistët, nëse nuk merren
masa për rehabilitimin e
këtij segmenti rrugor.

te dhe armën e zjarrit sapo
ka parë policinë, është lar-
guar me shpejtësi. Pas heti-
meve paraprake, hetuesit e
çështjes deklaruan se 31-

vjeçari E.S., banues në El-
basan, pas një konflikti
për motive të dobëta ka
goditur me grusht si dhe
ka kanosur me pistoletë
shtetasin A.H, 24 vjeç, ban-
ues në lagjen "5 Maji". Poli-
cia po vijon punën për
kapjen e shtetasit të shpal-
lur në kërkim, si dhe për
gjetjen e sekuestrimin e
armës së zjarrit. Materialet
në ngarkim të 31-vjeçarit do
t'i kalojnë Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Elbasan,
për veprat penale: "Dëm-
time të tjera me dashje",
"Kanosje" dhe "Prodhimi
dhe mbajtja pa leje  e
armëve të zjarrit".

Geron Hasanbelli Kasandër Noga
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PËRGJEGJËSJA
"Mesa duket ka dalë
çeku i invalidëve me
vonesë e lekët do të
vijnë pas pak. Mund të
fillojë shpërndarja në
orën 13.30 të ditës së
sotme (djeshme).
Problemi vjen nga
bashkia e qytetarët
nuk kanë faj. Posta
duhet ta përballojë
patjetër situatën, kurdo
që të vijnë paratë.
Janë rreth 700 vetë që
do të marrin pagesën
sot, por shumë janë pa
qejf, iu bie të fikët e
kanë hallet e tyre".

Qytetarët: Erion Veliaj nuk interesohet për ne, na ka lënë pa bukë e pa ilaçe

Invalidët marrin pensionet një javë
me vonesë, dyndje në Postën Shqiptare
Përgjegjësja e zyrës: Shkak, shtyrja e daljes së çekut nga bashkia

Voltiza Duro

Që prej orëve të para
të ditës së djeshme,
para dyerve të Postës

Shqiptare në kryeqytet janë
shënuar radhë të gjata nga
invalidët që prisnin për të
marrë paratë që iu takon nga
bashkia. Por vonesa në dal-
jen e çekut ka bërë që kjo
kategori të ngelë pezull prej
më shumë se një javë për të
tërhequr pagesën e invalid-
itetit, çka ka shkaktuar jo
pak zemërim në radhët e
tyre. "Gazeta Shqiptare" ka
qënë mesditën e djeshme në
Zyrën Postare nr. 29, një prej
filialeve të Postës Shqiptare
në kryeqytet ku qytetarët e
revoltuar kanë hedhur aku-
za mbi Bashkinë e Tiranës
për situatën e krijuar. "Po
presim pagesën e invalidi-
tetit e akoma s'po i ndajnë
lekët, data është 30 prill sot,
e ne akoma po presim. Nuk
na kanë dhënë asnjë lloj
shpjegimi se përse po na i
vonojnë kaq shumë. Erion
Veliaj nuk po e çan kokën
fare për ne, as do t'ia dijë
fare, ndërkohë që ne rrimë
e hapim sytë. Duhet të fillo-
nin t'i ndanin lekët që në
datë 20, e kanë kaluar plot
10 ditë që ne presim. Më
duhen ilaçet jam i sëmurë,
e më duhet të vij të rri në
radhë këtu përditë, me orë
të tëra për 30 mijë lekë të
vjetër. Ky është turp i madh
që na mbajnë lekët neve",-
thotë Bujar Xhebafti për
'GSH'. Ndërkohë të tjerë
shprehen se kjo kategori
gjithmonë përbuzet e
paragjykohet nga shteti e
pushtetarët. "I kemi marrë
gjithmonë në datën 23 të çdo
muaji, por s'po i japin kurrë
në datën e duhur. Kategoria
jonë është shumë e përbu-
zur dhe e paragjykuar nga
shteti e këto lekë s'po na i
japin nga xhepi i tyre push-
tetarët, por na takojnë në
bazë të ligjit. Pagesa është
33 mijë lekë të vjetër në
muaj e mezi i presim këto
para. Të mëdhenjtë e Bash-
kisë së Tiranës e kanë fajin.

faturën e energjisë elektrike.
"Marrim vetëm 32 mijë lekë
të vjetra në muaj nga Bash-
kia, e me këto duhet të pagua-
jmë ilaçet, ushqimet, faturat,

ndërkohë që pensioni është
150 mijë lekë të vjetra. Unë
jetoj me dy vajzat e mia, por
asnjëra prej tyre nuk punon,
e për më tepër që e madhja
është e sëmurë. Por pushteta-
rët tanë mesa duket nuk
fëlliqen, i ka plasur cipa",-tre-
gon për 'GSH' një tjetër in-
valide.
REAGIMI
NGA POSTA
SHQIPTARE

Ndërkohë përgjegjësja e
zyrës pranë Postës Shqiptare
bën me dije për "Gazeta Sh-
qiptare" se shkak për situ-
atën e krijuar është vonesa
nga Bashkia e Tiranës në dal-
jen e çekut për pagesat e in-
validitetit. "Mesa duket ka
dalë çeku i invalidëve me
vonesë e lekët do të vijnë pas
pak. Mund të fillojë shpërn-
darja në orën 13.30 të ditës së
sotme (djeshme). Problemi
vjen nga bashkia e qytetarët
nuk kanë faj. Posta duhet ta
përballojë patjetër situatën,
kurdo që të vijnë paratë. Janë
rreth 700 vetë që do të mar-
rin pagesën sot, por shumë
janë pa qejf, iu bie të fikët e
kanë hallet e tyre",-thotë
përgjegjësja për 'GSH'. Ajo më
tej shton se organizimi duhet
të bëhet nga bashkia e që në
datën 25 të çdo muaji duhet
të dalë çeku pasi është një
fond që duhet të dalë. "Në rast
se do dilte çeku nga Bashkia,
normalisht që Posta Sh-
qiptare do e aprovonte e gjith-
monë përplaset puna me pen-
sionet. Janë 24 njësi admin-
istrative që menaxhohen
nga bashkia, e fondi s'mund
të dalë në datën 30, por
burime nga bashkia na
thanë që fondi ka kaluar që
të enjten, e kështu që puna
çalon te thesari që varet nga
"Ministria e Financave",-sh-
ton ajo për 'GSH'.

Kreshnik Çollaku: Kërkesë e formalizuar për t'u
diskutuar në mbledhjen e këshillit bashkiak

Këtyre nuk iu dhimbset ky
popull, pushtetarët tanë nuk
janë njerëz, se po të kishin
nuk do na linin të vuanim në
këtë lloj forme", - shprehet i

revoltuar Sali Suli, një tjetër
qytetar që mban statusin e
invaliditetit.
"PENSIONET
E ULËTA"

Invalidët, teksa presin në
radhë për paratë, tregojnë se
pagesa që marrin është qe-
sharake dhe nuk mund t'i
ndihmojë për të shlyer as

Kreu i këshilltarëve të
PD në Këshillin Bash-

kiak të Tiranës, Kreshnik
Çollaku, i pyetur nga
'Gazeta Shqiptare' tregon
se do të bëhet një kërkesë
e formalizuar në
mbledhjen tjetër në
mënyrë që ti jepet fund sit-
uatave të tilla. "Problemi i
invalidëve qëndron në fak-
tin që sot (dje) ishte dita e
fundit e marrjes së pagesës
së invaliditetit. Pra, nëse
nuk i marrin sot (dje) nuk
i tërheqin dot për një
muaj, e ngelen pa para.
Tashmë invalidët shpre-
hën dëshirën që të mblid-

hen në një grup e të for-
malizojnë kërkesën e tyre
mbi problematikat që ha-
sin e ne si këshilltarë të
bëjmë një kërkesë që të
shqyrtohet në mbledhjet e
Këshillit Bashkiak. Në
këtë mënyrë të mund të
caktohet një datë për
tërheqjen e pagesës së in-
validitetit, e jo të presin në
këtë mënyrë. Në të gjitha
pikat e njëjta situatë ka
qënë sot (dje). Nuk ka in-
formacion se pse është
vonuar dhënia e parave,
por besoj se nuk ka fonde",-
shprehet Çollaku për
"GSH".

Qytetarët duke
pritur në

radhë para
Postës

Shqiptare për
të marrë

pensionin

Kreshnik Çollaku

Radha në Postën Shqiptare ditën e djeshme
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DISPOZITAT E REJA
EMIGRANTËT NË GREQI

LEJET E
QENDRIMIT
Fëmijët që janë
larguar nga Greqia
me prindërit e tyre,
por kanë kryer këtu
shumë vite shkollë
(mbi 6), do të mund
të aplikojnë për leje
qëndrimi,
pavarësisht se
mungojnë nga
Greqia më shumë
se dy vjet

Voltiza Duro

"Fëmijët që janë larguar nga shteti helen mund të aplikojnë për leje qëndrimi, kriteret që duhen përmbushur"

Ndryshimet në ligjin grek, ja
lehtësirat për emigrantët shqiptarë
Fatos Malaj: Sa do të kushtojë leja e qëndrimit për 3 vjetMe ndryshimet në

ligjin grek për Ko
din e Emigracionit,

tashmë emigrantët sh-
qiptarë që jetojnë e punojnë
në Greqi, do të kenë disa le-
htësira lidhur me dokumen-
tacionin, lejet e qëndrimit
dhe pagesat që duhet të
kryejnë. Disa ditë më parë,
organizata "Arogji-Përkrah-
ja" paraqiti disa propozime
në seancën dëgjimore në Ko-
misionin Parlamentar të
Administratës Publike, Ren-
dit Publik dhe Drejtësisë.
Gjatë kësaj seance, përfaqë-
suesit e emigrantëve sh-
qiptarë në shtetin helen
parashtruan anët pozitive
dhe negative të këtij projek-
tligji. Në një intervistë eksk-
luzive për "Gazeta Sh-
qiptare", Fatos Malaj,
ndërmjetës ndërkulturor në
Ministrinë e Emigracionit
dhe drejtues i organizatës së
emigrantëve "Arogji -
Përkrahja" tregon propoz-
imet që janë pranuar deri
më tani. Ai thekson se ap-
likimet për leje të jashtëza-
konshme do të shqyrtohen
në bazë të ligjit të më-
parshëm, domethënë, nuk
do të kërkohen dokumente
shtetërorë për të vërtetuar
periudhën e qëndrimit në
Greqi. Ndërkohë është pran-
uar edhe propozimi që fëm-
ijët, të cilët janë larguar nga
Greqia me prindërit e tyre,
por kanë kryer këtu shumë
vite shkollë (mbi 6), do të
mund të aplikojnë për leje
qëndrimi, pavarësisht se
mungojnë nga Greqia më
shumë se dy vjet. Malaj bën
me dije se një ndër propoz-
imet që u pranua lidhet me
pagesën e taksës së leje qën-
drimit për arsye të jashtëza-
konshme e cila para ishte
300 euro për 2 vite, ndërsa
tashmë do të jetë 300 euro
për 3 vjet.

Ju morët pjesë në se-Ju morët pjesë në se-Ju morët pjesë në se-Ju morët pjesë në se-Ju morët pjesë në se-
ancën dëgjimore në komi-ancën dëgjimore në komi-ancën dëgjimore në komi-ancën dëgjimore në komi-ancën dëgjimore në komi-
sionin parsionin parsionin parsionin parsionin parlamentar glamentar glamentar glamentar glamentar grrrrrek.ek.ek.ek.ek.
Çfarë paraqitët gjatë kësajÇfarë paraqitët gjatë kësajÇfarë paraqitët gjatë kësajÇfarë paraqitët gjatë kësajÇfarë paraqitët gjatë kësaj
seance?seance?seance?seance?seance?

Në emër të organizatës
"Arogji-Përkrahja", e cila
mbështet emigrantët sh-
qiptarë në Greqi, ne para-
qitëm në parlamentin grek,
në mënyrë të përmbledhur
një vlerësim për projek-
tligjin, ku nxorëm në pah
anët pozitive, si dhe
shpjeguam në mënyrë të ar-

gumentuar anët negative të
tij. Gjithashtu, paraqitëm
edhe disa propozime, me
shpresën se do të përfshihen
në projektligj.

Më konkretisht, cilatMë konkretisht, cilatMë konkretisht, cilatMë konkretisht, cilatMë konkretisht, cilat
ishin disa nga pikat që uishin disa nga pikat që uishin disa nga pikat që uishin disa nga pikat që uishin disa nga pikat që u
diskutuan në mbështetje tëdiskutuan në mbështetje tëdiskutuan në mbështetje tëdiskutuan në mbështetje tëdiskutuan në mbështetje të
emigrantëve shqiptarë nëemigrantëve shqiptarë nëemigrantëve shqiptarë nëemigrantëve shqiptarë nëemigrantëve shqiptarë në
Greqi?Greqi?Greqi?Greqi?Greqi?

Ne kërkuam që në asnjë
rast të mos shfuqizohet neni
i lejes për arsye të jashtëza-
konshme që u jep mundës-
inë atyre që kishin dikur një
leje qëndrimi, të pajisen sër-
ish me leje qëndrimi. Gjith-
ashtu, kërkuam që të mos
shfuqizohet neni që u ofron
mundësinë atyre që erdhën
në Greqi me vizë para tre
vjetësh, të aplikojnë për leje
qëndrimi për arsye të jash-
tëzakonshme si dhe
kërkuam që në asnjë rast të
mos shqyrtohen aplikimet
për leje për arsye të jashtëza-
konshme që ndodhen aktu-
alisht pranë shërbimeve, me
dispozitat e reja nëse këto
janë më të këqija e kjo të
bëhej vetëm në rast se dis-
pozitat janë më favorizuese.
Rrjedhimisht, shfuqizohen
këto dy kategori dhe
mundësinë për të aplikuar e
kanë ata që jetojnë prej të
paktën shtatë vjetësh në
Greqi, por me kusht që të

kenë dokumente zyrtare nga
institucionet shtetërore,
ndërsa pranoheshin edhe
dokumente nga institucione
private (remitanca nga
bankat, analiza mjekësore,
etj.). Ky fakt do të kishte si
rezultat që të mos mundin të
aplikojnë për leje qëndrimi
disa mijëra emigrantë.

Po në lidhje me doku-Po në lidhje me doku-Po në lidhje me doku-Po në lidhje me doku-Po në lidhje me doku-
mentacionin që duhet tëmentacionin që duhet tëmentacionin që duhet tëmentacionin që duhet tëmentacionin që duhet të
paraqesin emigrantët përparaqesin emigrantët përparaqesin emigrantët përparaqesin emigrantët përparaqesin emigrantët për
të vërtetuar qëndrimin nëtë vërtetuar qëndrimin nëtë vërtetuar qëndrimin nëtë vërtetuar qëndrimin nëtë vërtetuar qëndrimin në
GrGrGrGrGreqi, a këreqi, a këreqi, a këreqi, a këreqi, a kërkuakuakuakuakuat ndonjë le-t ndonjë le-t ndonjë le-t ndonjë le-t ndonjë le-
htësim?htësim?htësim?htësim?htësim?

Normalisht që po! Gjatë
seancës dëgjimore ne
kërkuam që të hiqet dësh-
mia e qëndrimit në Greqi me
dokumente shtetërore, për-
derisa një emigrant i
paligjshëm nuk mund të
kryejë veprime me shtetin
dhe të mjaftojë vetëm qën-
drimi shtatëvjeçar në Greqi,

ose të pranohen edhe doku-
mentet private. Gjithashtu,
vlen të theksoj edhe një
kërkesë tjetër që konsiston
në dhënien e mundësisë të
gjithë fëmijëve të brezit të
dytë që u kthyen në atdhe-
un e tyre si të mitur dhe pa
miratimin e tyre, të mundin
të rikthehen në legjitimitet,
pa marrë parasysh nëse
kanë munguar nga Greqia.
Por mjafton të kenë lindur
në Greqi dhe të kenë nd-
jekur këtu shkollën. Më tej
u kërkua që të shndërrohen
lejet dhjetëvjeçare në leje
rezidenti afatgjatë
(pesëvjeçare).

Cilat janë disa nga anëtCilat janë disa nga anëtCilat janë disa nga anëtCilat janë disa nga anëtCilat janë disa nga anët
popopopopozitizitizitizitizitivvvvve të këtij pre të këtij pre të këtij pre të këtij pre të këtij projek-ojek-ojek-ojek-ojek-
tligji?tligji?tligji?tligji?tligji?

Leja e re e qëndrimit që
do të nxirret në bazë të dis-
pozitave të reja, do të ketë
vlefshmëri për tre vjet dhe

do të kushtojë 300 euro,
ndërsa e njëjta leje para
vlente për dy vjet dhe kush-
tonte po 300 euro. Një tjetër
risi pozitive e projektligjit
është se barazon institucio-
nin e martesës me institucio-
nin e bashkëjetesës së pro-
vuar. Domethënë një çift që
është i martuar konsidero-
het se ka të njëjtat të drejta
e detyrime edhe në të
drejtën e emigracionit, me
një çift që ka hartuar kon-
tratë bashkëjetese. Në fund,
një tjetër anë pozitive, është
se u zgjidh një problem seri-
oz për shumë prindërit që
nuk kanë asnjë dokument të
qëndrimit të ligjshëm, për-
derisa tashmë do t'u ofrohet
mundësia që të mund të
regjistrojnë fëmijët e lindur
në Greqi në gjendjen civile
greke, gjë që deri tani nuk e
bënin dot, me rezultat

shumë prindër të mos mund-
nin të pajisnin me pasaportë
dhe dokumente të tjera iden-
titeti fëmijët e tyre.

Cilat prej propozimeveCilat prej propozimeveCilat prej propozimeveCilat prej propozimeveCilat prej propozimeve
tuaja janë pranuar deri mëtuaja janë pranuar deri mëtuaja janë pranuar deri mëtuaja janë pranuar deri mëtuaja janë pranuar deri më
tani ngtani ngtani ngtani ngtani nga para para para para parlamenti glamenti glamenti glamenti glamenti grrrrrek?ek?ek?ek?ek?

Organizata 'Arogji-
Përkrahja' u informua nga
instancat kompetente se nga
propozimet që paraqitëm në
komisionin parlamentar,
janë pranuar disa prej tyre.
Kështu aplikimet për leje të
jashtëzakonshme do të
shqyrtohen në bazë të ligjit
të mëparshëm, domethënë,
nuk do të kërkohen doku-
mente shtetërorë për të
vërtetuar periudhën e qën-
drimit në Greqi. Një tjetër
fakt i rëndësishëm që duhet
theksuar është që tashmë
fëmijët që janë larguar nga
Greqia me prindërit e tyre,
por kanë kryer këtu shumë
vite shkollë (mbi 6), do të
mund të aplikojnë për leje
qëndrimi, pavarësisht se
mungojnë nga Greqia më
shumë se dy vjet. Kjo gjë më
parë nuk lejohej. Një ndër
propozimet që u pranua lid-
het me pagesën e taksës së
leje qëndrimit, e cila para
ishte 300 euro për 2 vite,
ndërsa pas propozimit tonë
do të jetë 300 euro për 3 vjet,
pra do të shtohet një vit më
shumë i lejes për ata që e
kërkojnë për arsye të jash-
tëzakonshme. Kjo është diç-
ka tejet pozitive.

Si e vlerësoni ju pran-Si e vlerësoni ju pran-Si e vlerësoni ju pran-Si e vlerësoni ju pran-Si e vlerësoni ju pran-
imin e këtyre dy propozi-imin e këtyre dy propozi-imin e këtyre dy propozi-imin e këtyre dy propozi-imin e këtyre dy propozi-
meve?meve?meve?meve?meve?

Organizata 'Arogji-
Përkrahja' e konsideron si
shumë pozitiv këtë zhvillim
dhe pret që edhe propozimet
e tjera të pranohen në inter-
es të emigrantëve.

Leja e re e qëndrimit që do të nxirret në bazë të
dispozitave të reja, do të ketë vlefshmëri për tre vjet
dhe do të kushtojë 300 euro, ndërsa e njëjta leje para
vlente për dy vjet dhe kushtonte po 300 euro.

Fatos Malaj
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Eugent Bushpepa e bëri një
hyrje "alla grande" në
provën e parë në Lisbonë.

Sajti kushtuar Eurosong, Wiwiblogs,
shkruan se "rokeri, zëri i të cilit nuk
zbret asnjëherë nga niveli i përsos-
ur, kapi notat e veta më të larta, ndër-
sa sytë e tij shihnin kamerën që nuk
iu shqit asnjë çast".

Në një shkrim pas provës së
parë zyrtare në Lisbonë, Wiwiblog
vëren se performancat e rokut
kanë tendencën të jenë krejt të
thjeshta dhe as kjo nuk përbën
ndryshim.

"Ndriçimi - që përfshin të ku-
qen shqiptare - krijon një ambient
të këndshëm që i shkon aq shumë
këtij zhanri. Edhe më mirë: ata ar-
rijnë ta mbushin gjithë skenën me
instrumentet dhe karizmën e
tyre. Eugent është i vogël, por nuk
zhduket. Çfarë tjetër? Veshja e
zezë në skenë dhe kohezioni i Eu-
gentit me grupin, duket sikur
ngjit në skenë një bandë që është
në turne gjatë një koncerti - shtoi
kësaj, edhe vokalistet femra
shumë tërheqëse me veshje të
zeza të ndezura".

Bushpepa ka bërë për vete
gazetarët në Lisbonë, jo vetëm me
zërin dhe këngën. Ai ka plotësuar
dëshirën e tyre duke kënduar për
ta edhe në konferencë shtypi.

Para pyetjeve, gazetari i Wi-
wiblogs e vlerësoi për zërin, një
gazetar britanik e cilësoi këngën
e tij si këngën më të mirë sh-
qiptare në Eurosong, ndërsa një
gazetar polak, u shpreh se zëri i
tij është fenomenal.

"Zë fantastik, këngë fantastike,
të gjithë janë të magjepsur pas
saj.

Jam i interesuar të di, për ak-
tivizmin tënd shoqëror sa i takon
të drejtave të njeriut. Çfarë do të
kërkosh për të drejtat e njeriut",
e pyeti një gazetar australian, për
çka, Bushpepa u përgjigj, se
"përpiqem të ndihmoj njerëz që
janë në nevojë në Shqipëri. Marr
pjesë në koncerte që kanë të bëjnë
me të drejtat e njeriut".

Në konferencën e mbajtur pas
provës së parë në skenën e Euro-
sogn, ai tha se shkurtimi i këngës
për t'u bërë e pranueshme për
minutazhin e Festivalit Europian,
ishte pak i dhimbshëm. Për të, sh-
kurtimi bënte problem për kresh-
endon e notave të këngës "Mall",
për të cilën u shpreh se ka shkru-
ar nga malli për familjen.

"Kur ishte nata finale e Festi-
valit të Këngës (në Shqipëri), në
fillim nuk u ndjeva mirë, sepse
nuk dëgjova mirë. Nuk dëgjova
emrin tim kur u tha fituesi i Fes-

tivalit të Këngës, pastaj më thanë,
e fitove ti dhe u emocionova",-kuj-
toi ai. Bushpepa e quajti rritje ar-
tistike fitoren dhe një portë e
hapur drejt një porte më të mad-
he.

"Do jap maksimumin tim për të
kënaqur këdo që ka votuar për
mua te Festivali i Këngës. Muzika
është feja ime. Kam bërë muzikë
që kur isha 6 vjeç. Kam bërë muz-

FESTIVALI EUROPIAN

Këngëtari shqiptar bën për vete
gazetarët e huaj: Fantastik,
fenomenal, na magjepse

Eugent Bushpepa në Eurosong,
'frika nga gjysmëfinalja e vdekjes'

Fatmira Nikolli

shumë mirë dhe me vlerësim mak-
simal për performancën vokale të
Gentit. Po kështu dhe mediat kanë
shprehur shumë interes. Genti i
është përgjigjur të gjitha pyetjeve
në konferencë. Ndjehet mirë dhe i
sigurtë në vetvete",-tha Duraj për
"GSH"

Ai shtoi se "konkurrojmë në
gjysmë finalen e parë që vlerëso-
het si gjysmë finalja e vdekjes,
sepse ka shumë shtete me këngë
të mira që konkurrojnë me këngë
shumë të mira".

Festivali Evropian i Këngës do
të mbahet në datat 8, 10 dhe 12 maj
këtë vit në Lisbonë të Portugalisë.

Shqipëria, e cila këtë vit prezan-
tohet nga Eugent Bushpepa me
këngën "Mall", do të performojë në
natën e parë gjysmëfinale, më 8
maj 2018 dhe këndon i treti në ren-
ditje. Ndërkohë, ka shtete që sh-
kojnë automatikisht në finale dhe
nuk garojnë.

Në axhendë janë përcaktuar dy
prova individuale për secilin shtet,
dhe tri prova të lidhura të shfaqjes
gjysmëfinale të secilit shtet për-
faqësues. Çdo provë në përfundim
të saj do të pasohet nga një konfer-
encë për shtyp e delegacionit, për
mediat e akredituara në Eurosong
2018. Për këngëtarin tonë përfaqë-
sues, rëndësi të veçantë paraqet
prova gjenerale e datës 07 maj, pra
një ditë para konkurrimit, pasi në
këtë provë bëhet votimi nga juritë
profesioniste të secilit vend, votim
i cili, duke i bashkëngjitur edhe
votat e publikut në mbrëmjen e
transmetimit live, përcaktojnë kal-
imin ose jo në finalen e madhe të
datës 12 maj.

"Zëri i tij nuk e zbret
asnjëherë nivelin e përsosur,
kapi notat e veta më të larta"

ikë që kur mbaj mend. Është
mënyra që unë e shpreh më mirë
veten",-tha ai.

I pyetur nëse ka muzikë 'fast
food' në Shqipëri, Bushpepa tha se
"ka muzikë komerciale, por s'do ta
quaja fast food. "Unë vetë jam
rock, sepse kështu jam unë nga
brenda. Nëse dikush e kap ndjen-
jën rok që po shfaq, do isha i lum-
tur".

NGA LISBONA
"GSH" ka kontaktuar dje me

Kleart Duraj, pjesë e ekipit sh-
qiptar që gjenden në Lisbonë për
Eurosong.

Ai tha se në provat e para që ish-
in të dielën, Bushpepa doli shumë
mire. "Ka ende disa gjëra për të
ndryshuar e përmirësuar, e
shpresojmë të rregullohen deri në
provat e dyta. Kritika e ka pritur

Në foto:
Eugent Bushpepa

Në foto:
Delegacioni shqiptar në Lisbonë

Kleart Duraj:
Ndihet i sigurt.

Bushpepa:
Do jap

maksimumin
tim.”

““
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Pas 16 vjetësh, dje, ora 19:00,
në sheshin e Teatrit, ka ni
sur mbledhja e firmave për

shpalljen e Teatrit Kombëtar dhe
Teatrit Kombëtar Eksperimental
"kompleks monument kulture". Në
takimin publik numër 8 (java e tetë
ku çdo të hënë artistët mblidhen në
protestë para ose në teatër), syno-
hej formësimi i një diskutimi të lirë
midis pjesëmarrësve, në mënyrë që
secili të shprehte opinionin e vet në
lidhje me mbrojtjen e Teatrit Ko-
mbëtar dhe pronës publike.

I pranishëm ishte Robert
Ndrenika, Arben Derhemi, Robert
Budina. Folësit e vunë theksin te
restaurimi i godinës. Njëri prej
tyre u bëri thirrje studenteve të ar-
kitekturës që t'i bëjnë punët e
diplomës për teatrin. Sa i takon
shumëkujt që mungon, Robert
Ndrenika tha se i kupton. "Ç'a të
bëjë ai që rrezikon bukën e gojës?!
Edhe mua, ndonjëherë më merr fri-
ka se mos më presin pensionin.
Kanë të drejtë ata të shkretët që
nuk vijnë. Po të të lënë pa bukën e
gojës, ata s'kanë ç'bëjnë. Falën-
derojmë ata që janë prononcuar në
favorin tonë, thoshte dikush që kjo
tokë është e shenjtë. Edhe unë atë
mendim kam. Ky është Jerusalemi
ynë. Duhet ta mbrojmë. Të bësh
kulla këtu, nuk di ç'të të them.
Edhe një e është tmerr, jo të bësh
7-8 të tjera. Ftojmë shoqërinë civile
e intelektualët të prononcohen për
këtë punë. Se mbase e kemi ne ga-
bim. Ai u kërkoi falje kuksianëve,
le ta thotë nëse është bërë gabim.
Kam frikë se mos ndonjë pabesi,
ndonjë gjë, se mos na e prishin te-
atrin në mes të natës. Ndaj duhet
të jemi të vëmendshëm", tha dje
Robert Ndrenika, duke premtuar që
do të jetë edhe në javët e tjera në
protestë. "Protesta e dikurshme ish-
te ndryshe. Kori i TKOB këndonte
skllevërit e Verdit. Atëherë Mithat
Havari na thoshte që po përdorni
instrumentet e qeverisë", kujtoi
një tjetër protestues, që kishte mar-
rë pjesë në protestën e 20 viteve më
parë.

Po dje, artistët kanë firmosur
një kërkesë përmes së cilës duan
shpalljen e dy godinave kompleks
monumental, çka do të ndalonte
shembjen e tij. Mes të tjerash, në
kërkesë citohet një shkrim i 1939-
ës nga Idro Montanellit (gazetar e
shkrimtar italian), jepen shembuj
krahasues me godinën dhe ngjar-
jet historike të ndodhura në të, si
edhe renditen emrat e artistëve që
janë ngjitur në skenën e tij.

PËRMBPËRMBPËRMBPËRMBPËRMBAJTJAJTJAJTJAJTJAJTJA E KËRKESËSA E KËRKESËSA E KËRKESËSA E KËRKESËSA E KËRKESËS
Tiranë, 30 prill 2018
Drejtuar: znj. Mirela Kumbaro
Ministre e Kulturës
Për dijeni: znj. Arta Dollani
Drejtore e IMK
Lënda: Propozim për shpallje

monument kulture të kompleksit
që përfshin Teatrin Kombëtar dhe
Teatrin Kombëtar Eksperimental
"Kujtim Spahivogli"

Baza ligjore: Neni 31 i Ligjit nr.
9048, datë 07.04.2003 "Për
Trashëgiminë Kulturore" (i ndry-
shuar)

E nderuar znj. Ministre!
Ne, artistët dhe shikuesit, në

cilësinë e përdoruesit të objektit të
Teatrit Kombëtar dhe Teatrit Ko-
mbëtar Eksperimental, me nismën
e Sindikatës së Artistëve të Skenës

dhe Ekranit (SASE) dhe Lëvizjes
"Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit"
ju drejtohemi me këtë propozim për
shpalljen e këtij kompleksi "Monu-
ment Kulture" i Kategorisë II, nisur
nga sa vijon:

Kompleksi, i porositur nga
Qeveria shqiptare, filloi të ndërtohet
në vitin 1938, sipas projektit të ar-
kitektit italian Giulio Berte. Ai u
konceptua si kompleks rekreativ, në

përbërje të të cilit ishte Kino-Teatri
"Savoia" (me 800 vende), nën emrin
rrethi italo-shqiptar "Skënderbeg".
Megjithëse u ndërtua në periudhën
e racionalizmit, gjë që reflektohet në
të gjitha interieret origjinale, ko-
mpleksi ishte një vepër "monumen-
tale, madje tepër monumentale" si-
pas gazetarit të shquar italian Indro
Montanelli (Albania uno e mille,
Torino, 1939), me një arkitekturë të
stilit post-futurist, "diçka midis (pik-
turave të) De Chirico dhe (projek-
teve të) Sant'Elia", sipas studiuesve
të sotëm italianë (Arkitektura mod-
erne italiane për qytetet e Sh-
qipërisë, Tiranë 2012). Edhe sot e
kësaj dite, ky kompleks është i vet-
mi ndërtim me elementë të arkitek-
turës futuriste në Shqipëri!

Ndërtimi u bazua mbi një skelet
hekurbetoni, ndërsa muret u reali-
zuan me dy shtresa panelesh të
parafabrikuara, të quajtura "popu-
lit" ose "patercemento", me përbër-

je fibrash druri plepi dhe çimen-
toje. Kjo ishte një teknikë eksperi-
mentale për kohën, që sot ka gjetur
përdorim të gjerë në ndërtime të
tilla, për shkak se këto panele kanë
aftësi të shkëlqyera izolimi termik
dhe akustik dhe janë të padjegshme.
Shembulli më i fundit është kino-
teatri 'David' në Verona
(https:www.cinemateatrodavid.it), i
ndërtuar me të njëjtën teknikë, në
vitin 2017. Edhe në këtë pikëpam-
je, kompleksi është unikal, pasi ësh-
të e para ndërtesë e ndërtuar me
panele të parafabrikuara në Sh-
qipëri.

Gjatë viteve të pushtimit italian,
në kino-teatrin "Savoia", përveç fil-
mave u shfaqën pjesë teatrore dhe,
për herë të parë në Shqipëri, opera
e koncerte të muzikës klasike, por
edhe koncerte të muzikës folklorike
shqiptare. Pas pushtimit gjerman,
kino-teatri u riemërtua "Kosova".

Më 1 mars deri më 13 prill 1945,
këtu u zhvillua i pari gjyq special i
diktaturës komuniste, që dënoi me
vdekje 17 qytetarë shqiptarë, me
burgim të përjetshëm 8 të tjerë dhe
me burgime të ndryshme 35 të
tjerë. Kjo ngjarje me rëndësi të jas-
htëzakonshme për kujtesën his-
torike të kombit shqiptar është ar-
syeja e tretë pse ky objekt duhet të
shpallet monument kulture.

Pas gjyqit, aty u vendos grupi
'Central Theatral', bërthama e atij
që më vonë do të bëhej Teatri Popu-
llor (1947-1989), sot Teatri Kombëtar
(1989 e në vazhdim). Më 30 maj
1945, grupi 'Central Theatral' dha
premierën e parë, "Topazi", e cila
shënoi lindjen e të parit teatër pro-
fesionist në Shqipëri. Prej 73
vjetësh, kompleksi është selia e Te-
atrit Kombëtar të Shqipërisë, insti-
tucioni artistik më i rëndësishëm i

PROTESTA

Ja ç'shkruante Indro Montanelli për godinën:
Vepër "monumentale, madje tepër monumentale"

"ËSHTË TOKË E SHENJTË"
Ndrenika: Teatri, Jerusalemi ynë,

kam frikë se do më presin pensionin

Fatmira Nikolli

vendit, që ka pasur gjatë këtyre
viteve më shumë shikues se sa pop-
ullsia aktuale e vendit dhe që ka
nxjerrë një plejadë të shkëlqyer
regjisorësh, autorësh, skenografësh
e aktorësh, të cilët i dhanë tonin
edhe kinematografisë shqiptare, e
cila nisi prodhimin e saj artistik në
vitin 1953, me filmin "Skënderbeu".
Nëse, me të drejtë, kemi shpallur
monument kulture një banesë, ku
ka jetuar për rreth një vit e gjysmë
familja e Nënë Terezës, a nuk e
meriton të shpallet monument kul-
ture "shtëpia" ku kanë kaluar
gjithë jetën e tyre Mihal Luarasi,
Kujtim Spahivogli, Pirro Mani, Pan-
di Stillu, Sokrat Mio, Rrok
Dabërdaku, Hysen Devolli, Agim
Zajmi, Shaban Hysa, Fadil Paçrami,
Ruzhdi Pulaha, Besim Levonja,
Xhemal Broja, Mihal Popi, Loro
Kovaçi, Sandër Prosi, Kadri Roshi,
Sulejman Pitarka, Agim Qirjaqi,
Robert Ndrenika, Marie Logoreci,
Violeta Manushi, Drita Pelingu,
Margarita Xhepa, Behije Çela, Ilia
Shyti, Prokop Mima, Ndrekë Luca,
Mimika Luca, Fatos Haxhiraj, Pav-
lina Mani, Antoneta Papapavli, Liza
Vorfi, Yllka Mujo e Ndriçim Xhepa,
me një fjalë pjesa më e madhe e
konstelacionit të teatrit dhe kine-
matografisë shqiptare?

Përveç Teatrit Kombëtar, këtu
kanë lindur të gjitha institucionet
kombëtare të artit skenik dhe
edukimit artistik: Baleti i Vogël
(1947) dhe Filarmonia e Shtetit
(1952) sot Teatri i Operas dhe Ba-
letit, Cirku Kombëtar (1952, i vet-
mi cirk në Ballkan), Estrada e Sh-
tetit (1952) sot Teatri i Metropolit,
Shkolla e Lartë e Aktorëve "Ale-
ksandër Moisiu" (1959), sot Univer-
siteti i Arteve dhe Teatri Kombëtar
i Komedisë (2011) sot Teatri Ko-
mbëtar Eksperimental "Kujtim Spa-
hivogli". Vështirë se mund të gjen-
det në botë një ndërtesë ku kanë
lindur gjashtë institucione artis-
tike!

Në vitin 2002 ka pasur një peti-
cion të artistëve, për shpalljen e
Teatrit Kombëtar monument kul-
ture, të mbështetur nga peticione
të studentëve të UB Kamëz dhe
Fakultetit të Shkencave Sociale të
UT, si edhe një tjetër nga 65 de-
putetë të Kuvendit të Shqipërisë.
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe
Sporteve atëherë deklaroi se akti i
shpalljes monument kulture nuk
ishte i nevojshëm, pasi objekti
mbrohej nga VKM nr. 180, datë
13.4.2000 "Për shpalljen Ansambël
Monument Kulture të Aksit Krye-
sor dhe Qendrës Historike të Qy-
tetit të Tiranës".

Për sa më lart, ne propozojmë
shpalljen e kompleksit, që përf-
shin Teatrin Kombëtar dhe Teat-
rin Kombëtar Eksperimental
"Kujtim Spahivogli" Monument
Kulture i Kategorisë II dhe zonës
së mbrojtur 50 (pesëdhjetë) metra
nga perimetri i tij.

"Kam frikë se
do vijnë të na e

shembin natën, kam
frikë nga ndonjë

pabesi", tha Ndrenika

““
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29 persona vdesin në Afganistan, mes tyre dhe fotoreporteri Shah Marai

Sulmet kamikaze, vriten
nëntë gazetarë në Kabul

Nicholson: I dënojmë fuqishëm sulmet frikacake

Dy sulme të koordinu
ara vetëvrasëse në
Kabul vranë së paku

29 persona, përfshirë tre ko-
rrespondentë të radios "Eu-
ropa e Lirë" dhe së paku pesë
gazetarë të tjerë. Policia tha
se së paku 45 veta janë pla-
gosur dhe paralajmëroi se
numri i viktimave mund të
rritet. Përgjegjësinë për sul-
met e mori grupi militant i
Shtetit Islamik. Zyrtarë të
Ministrisë së Shëndetësisë
thanë se njëri sulmues
vetëvrasës ka hedhur veten
në erë në lagjen Shash Dar-
ak, pranë ndërtesave të shër-
bimeve të inteligjencës. Sul-
mi i dytë ka ndodhur 20
minuta më vonë, kur një sul-
mues vetëvrasës, duke pre-
tenduar se është gazetar, ka
hedhur veten në erë jashtë
Ministrisë për Zhvillim Ur-
ban, ku kanë qenë të
mbledhur gazetarë.
Gazetarët e radios "Evropa e
Lirë" Abadullah Hananzai
dhe Moharram Durani janë
në mesin e shtatë
pjesëtarëve të mediave të
vrarë në sulmin e dytë.
Agjencia AFP e identifikoi
Shah Marain, fotograf i
kësaj agjencie në Kabul, si
gazetar tjetër të vrarë. Gaze-
tari tjetër i radios "Evropa e
Lirë", Sabawoon Kakar, vdiq
në spital nga plagët e marra.
AP citoi zëdhënësin e poli-
cisë në Kabul, Hashmat
Stanekzai, të ketë thënë se
katër policë janë vrarë në të
dyja shpërthimet. Në një de-
klaratë të lëshuar përmes
agjencisë së tij të lajmeve
"Amaq", Shteti Islamik tha
se luftëtarët e tij i kanë kry-
er sulmet. Ato ndodhin
vetëm pak ditë pasi mili-

tantët talibanë kanë nisur
një ofensivë të re, duke refu-
zuar thirrjet e qeverisë af-
gane për bisedime për paqe.
"I dënojmë në termat më të
fuqishëm sulmet e sotme
frikacake në Kabul, të cilat
kanë lënë të vrarë dhe të pla-
gosur forca afgane dhe
qytetarë të pafajshëm af-
ganë, përfshirë gazetarë af-
ganë",-tha përmes një dek-
larate John Nicholson, ko-
mandant i forcave të SHBA-

së dhe të NATO-s në Afgani-
stan. "Armiqtë e Afganistan-
it nuk mund të fitojnë. Vep-
rimet si këto vetëm se
forcojnë përkushtimin tonë
të palëkundur ndaj popullit
të Afganistanit",-tha Nichol-
son. Shefi i policisë në Kab-
ul, Dawood Amin, tha se zona
pranë sulmeve, që përfshin
shumë zyra të huaja, është
mbyllur dhe se hetimet janë
duke u zhvilluar. Hananzai
ka qenë gazetar dhe video-

kameraman, i cili ka punu-
ar në një projekt kundër
narkotikëve për radion
"Evropa e Lirë", të quajtur
"Karavani i Helmit". Durra-
ni ka qenë gazetare që ka
punuar në një program jav-
or të Radios Evropa e Lirë
për gratë. Rreth një javë më
parë, një sulm vetëvrarës ka
vrarë 60 veta dhe plagosur së
paku 120 të tjerë në një
qendër për regjistrim të vo-
tuesve në Kabul. Shteti Is-

lamik e ka marrë përgjegjës-
inë edhe për këtë sulm, që ka
ndodhur më 22 prill në
lagjen Dashte Barçi, zonë e
populluar me shiitë. Grupi
militant sunit sulmon
shpesh pakicën shiite të Af-
ganistanit, pasi e konsideron
si femohuese. Qeveria në
Kabul lufton edhe mili-
tantët talibanë, të cilët janë
rrëzuar nga pushteti nga një
pushtim i udhëhequr nga
SHBA-ja 17 vjet më parë.

SHKURT
Kërcënohet

me jetë
Zoran Zaev

Kryeministri maqedo-
nas, Zoran Zaev, së fundi në
disa raste ka qenë pjesë e
kërcënimeve me jetë
përmes rrjeteve sociale.
Kërcënimet kanë qenë
përmes video-porosive, po-
rosive të shkruara dhe fo-
tografive të djegura.
Kërcënimi i fundit, sipas
portali Maktel, vjen nga një
profil që mban emrin e or-
ganizatës nacionaliste "Tr-
dokorni", të cilët sërish e
kanë paralajmëruar Zaevin.
"Dëgjuam lajme se Z.Z do të
ndryshojë kushtetutën. E
po Z.Z ndryshoje kush-
tetutën, dhe ligjet, por do të
ndryshojmë edhe ty me
nënshkrimin tënd. Durim-
it po i vjen fundi",-është
porosia e shkruar. MPB në
dy raste më parë ka ngritur
procedura hetimore lidhur
me kërcënimet ndaj kryem-
inistrit dhe funksionarëve
të tjerë shtetëror.

Ministri serb,
Haradinajt: Në pranga,

nëse hyn në Serbi
Ministri i Brendshëm

serb, Nebojsha Stefanoviç, ka
thënë se asnjë protokoll nuk
mund ta mbrojë kryeminis-
trin e Kosovës, Ramush Ha-
radinaj, nga arrestimi nëse
ky i fundit viziton Serbinë.
Duke komentuar deklaratën
e Haradinajt se është i gat-
shëm për të vizituar Medveg-
jën dhe se vizita e tij do të
bëhej me protokoll dhe me
leje të autoriteteve serbe, Ste-
fanoviç ka thënë se Haradi-
naj e ka vendin vetëm në
burg. "Gjykatat tona e
kërkojnë Haradinajn për
krime të rënda dhe nuk ka
protokolle që mund ta
mbrojnë atë",-është shprehur
Stefanoviç. Ai ka theksuar se
Haradinaj figuron edhe në
listën e INTERPOL-it dhe
nuk do ta kursejnë asnjëherë.
Javën e kaluar kryeministri
është ftuar të marrë pjesë në
manifestimin tradicional
"Takimet e Vendlindjes 2018"
në Medvegjë.

I prishi qetësinë,
vritet nga fqinji

shqiptari në Francë
Një 30-vjeçar shqiptar

nga Kosova është vrarë me
armë zjarri mbrëmjen e së
mërkurës, 25 prill 2018, në
Mulhouse të Francës. Ngjar-
ja ka ndodhur rreth orës
17:45 në një ndërtesë të
vogël banimi në rrugën
"Rue des Juifs", në lagjen
Dornach. Kanë qenë fqinjët
ata të cilët e kanë dhënë
alarmin pasi kanë dëgjuar
të shtënat me armë, shkru-
an "France Bleu", transme-
ton OraNews. Autori i krim-
it, një person 35-vjeçar ësh-
të ende në arrati dhe i
kërkuar nga policia. Trupi i
pajetë i viktimës është gje-
tur në oborr. Dyshohet se ai
është vrarë me pushke nga
fqinji i tij nga kati i tretë,
për shkak të zhurmës së
madhe që po bënte.

Kryeministri i Kosovës,
i vendit që shpalli pa-

varësinë pas shkëputjes
nga Serbia, dhe që Madri-
di refuzon ta njohë nga fri-
ka e inkurajimi të separat-
istëve katalanas, mbrohet
nga çdo krahasim në
lidhje me këtë rajon të
Spanjës, në një intervistë
të publikuar sot në të
përditshmen "El Pais".
"Nuk ka asnjë analogji të
mundshme mes Kosovës
dhe Katalonjës", deklaroi
Ramush Haradinaj duke
shtuar se vendi i tij nuk do
ta njohë kurrë pavarësinë
e këtij rajoni të tunduar
nga ndarja. "Kosova ka lin-
dur nga shpërbërja e Fed-
eratës Jugosllave, në një
proces të përgjakshëm ku
të gjithë ishin kundër të
gjithëve. Ky nuk është ras-
ti i Spanjës, ku të drejtat
civile dhe politike respek-

tohen",-deklaroi Ramush Ha-
radinaj. "Ne luftojmë për
demokracinë, por mbi të
gjitha për të drejtat e njeri-
ut. Ky nuk është rasti i Kata-
lonjës", insistoi ai. Kosova
shpalli në vitin 2008 pavar-
ësinë nga Serbia. Pesë vende
të BE-së, Spanja, Qiproja,
Greqia, Rumania dhe Sllova-
kia, nuk e kanë njohur.
Ndërkohë që javën e kaluar
Franca ka shprehur "irriti-
min" e saj me lobimin e Ser-
bisë për të tërhequr sa më
shumë shtete njohjen e Ko-

sovës. Sipas 'Novosti' një për-
faqësues francez është dek-
laruar se synimi i tyre është
skandaloz dhe se do t'i dër-
gojë notë proteste çdo shteti
që në të ardhmen eventual-
isht me kërkesë të Serbisë, do
të tërheqë njohjen e pavarë-
sisë së Kosovës. Një përfaqë-
sues francez sipas 'Novosti'
thotë se misioni i Serbisë që
disa vende të tërheqin njo-
hjen e Kosovës, shkel qën-
drimin e tyre pasi kjo është
çështje e zgjidhur. Ndërkohë
që të mërkurën e kaluar min-

istri i Jashtëm serb, Ivica
Daçiç ka thënë se një anëtarë
i përhershëm i Këshillit të
Sigurimit të OKB-së dhe
anëtar me ndikim i Bashkim-
it Evropian ka ndërmend të
dërgojë një notë-proteste nga
çdo shtet që e ardhmja të
tërheqë njohjen e Kosovës,
por nuk ka zbuluar se për ci-
lin vend bëhet fjalë. Anëtarë
të përhershëm të Këshillit të

Sigurisë së OKB-së, dihet se
janë Britania e Madhe dhe
Franca. Daçiç kohë më parë
pati deklaruar edhe për
disa tërheqje të njohjeve,
për të cilat Ministri i
Punëve të Jashtme të Kos-
ovës, Behgjet Pacolli ka
deklaruar se nuk ka asnjë
tërheqje zyrtare të njohjes
së shtetit të pavarur të
Kosovës.

RAMUSH HARADINAJ
"Nuk ka asnjë analogji të mundshme mes Kosovës
dhe Katalonjës. Kosova ka lindur nga shpërbërja e
Federatës Jugosllave, në një proces të
përgjakshëm ku të gjithë ishin kundër të gjithëve. Ky
nuk është rasti i Spanjës, ku të drejtat civile dhe
politike respektohen", tha kryeministri kosovar.



Spanja refuzon njohjen, reagon kryeministri kosovar

Ramush Haradinaj për "El Pais": Nuk ka
analogji mes Kosovës dhe Katalonjës

JOHN
NICHOLSON
"I dënojmë në termat
më të fuqishëm
sulmet e sotme
frikacake në Kabul, të
cilat kanë lënë të
vrarë dhe të plagosur
forca afgane dhe
qytetarë të pafajshëm
afganë, përfshirë
gazetarë afganë.
Armiqtë e Afganistanit
nuk mund të fitojnë.
Veprimet si këto
vetëm se forcojnë
përkushtimin tonë të
palëkundur ndaj
popullit të
Afganistanit",-tha
Nicholson.

Moharram DuraniAbadullah HananzaiSabawoon Kakar

Ramush Haradinaj
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DOKUMENTET

1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila
plotësohet në ATP;
2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas
radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me
përcaktimet e Kodit Civil.
3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha
subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i
nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën
financiare, në emër të tyre;
4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë për
hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të
subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i
llogarisë bankare ku do të transferohet vlera financiare
e përfituar;
5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së
shërbimit;
6. Dokument identifikimi.

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

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendim. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të
vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
se miratuar në VKM për
subjektet përfituese"-thuhet
në njoftimin e Agjencisë së
Trajtimit të Pronave, të cilit
i bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku

është përcaktuar edhe
shumë për secilin, por për të
marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PRPRPRPRPROCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURATTTTT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e

thjeshte. Bazuar në VKM
nr.383 date 19.05.2010 "Për për-
caktimin e procedurave të
shpërndarjes së fondit të ko-
mpensimit në vlerë për pr-
onarët e pasurive të paluajt-
shme, pronë private që prek-

en nga ndërtimet informale",
i ndryshuar, subjektet për-
fitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën
takuese në pronën që ko-
mpensohet. Nëse kërkesa

paraqitet nga një pjesë e bash-
këpronarëve, ajo shoqërohet
nga prokura e posaçme e
nënshkruar prej tyre, ku si
tagër i nevojshëm të jetë edhe
e drejta për të tërhequr vlerën
financiare, në emër të tyre. Në

rastin e kërkesave individu-
ale të secilit bashkëpronarë
apo të një pjese të tyre, për çdo
aplikim të kryer, paguhet
tarifë shërbimi, pavarësisht
se i përket të njëjtës pasuri të
paluajtshme.

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

Pronarët që marrin kompensimin,
hapet aplikimi për 3500 dosje

Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në Agjenci

Ornela Manjani
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Formulari TIP

BAJRAM MUSA MYRTA
RIFAT MUSA MYRTA
IBRAHIM MUSA MYRTA
ISMETE MUSA DEDA
NAXHIJE GANI MYRTO
MIMIZA GANI MYRTO
BESNIK GANI MYRTO
SELMAN TAHIR BELSHAKU 109.2 6,312 689,270.40            
KELMEND TASI PELLUMBI 457.8 1,030 471,534.00            
ADEM BAKALLI
AISHE BAKALLI
SHAZIVAR MASAR KARAOSMANI
SHEGUSH MASAR KOSOVA
FATBARDH SAMI DOKO
ARBEN SAMI DOKO

NESFIJE TEKI SELENICA(TELA)

BULENT TEKI TELA
EDMOND TEKI TELA
AGRON TEKI TELA
GJERAK MAZLLEM KARAISKAJ
FELATUN MAZLLEM KARAISKAJ
NEBI ISMAIL SEFA
HAJALI ISMAIL YPI
XHANETA ISMAIL PRODANI
SUHELA XHEVDET LIBOHOVA
TEUTA SKENDER FOR A
LAVDIJE SKENDER KALASA
ISAK XHEMALI MUSTA 499.8 6,312 3,154,737.60         
EDUART DALIP HASANI 8.6 1,030 8,858.00                
ADRIAN TOPALLI 936.9 1,030 965,007.00            
KADRI SHAHIN DERVISHI
BEJAZE TARE DERVISHI
DALIP TARE DERVISHI
HAJDAR TARE DERVISHI
ADRIANA DERVISHI
KLEJVIS AGRON DERVISHI
XHORXHINA AGRON DERVISHI
HURMA SELIM DERVISHI
ZHULJETA MUSA DERVISHI
ELIDA MUSA DERVISHI
BRUNILDA MUSA DERVISHI
KLODIANA MUSA DERVISHI

178,285.00            

19,855

938.6

90.5

33.1

195.2

2,478

6,312

1,970

3,875,497.45         

5,924,443.20         

82,021.80              

DALIP TARE DERVISHI
KADRI SHAHIN DERVISHI
BEJAZE TARE DERVISHI
HAJDAR TARE DERVISHI
ADRIANA DERVISHI
KLEJVIS AGRON DERVISHI
XHORXHINA AGRON DERVISHI
HURMA SELIM DERVISHI
ZHULJETA MUSA DERVISHI
ELIDA MUSA DERVISHI
BRUNILDA MUSA DERVISHI
KLODIANA MUSA DERVISHI
SANIJE FETA KOÇI 40.2 2,478 99,615.60              
NIKO XHEZAR BAKU
ELVIRA MUSTAFA BAKU
RRAPUSH TABAKU 901.6 1,030 928,648.00            

26,862.00              

57,068.34              2,478

13,4312.0

23.0

DONIKA MUHAMET TOPALLI 1,162.4 1,030 1,197,272.00         
ALIQI PETRAQ BANUSHI
DHIMITRAQ PETRAQ SHOMO
VANGJELI PETRAQ GRABOVA
MUSTAF HYSEN CENAJ
GANI HYSEN CENAJ
ISAK HYSEN CENAJ

7.3 5,280 38,385.60              

8,53713.2 112,688.40            

IKFANE ETHEM TAHIRI 101.4 1,030 104,442.00            
MYRTEZA XHYRA
NEBI XHYRA
SABIRE MEHMET SHEJAKU 430.4 6,312 2,716,684.80         
AFRIDA YMER BALASHI
ARBEN PEQINI
BASHKIM ISMAIL ARAPI
DASHAMIR PEQINI
DEVIS AGRON BALASHI
DIANA ARAPI
FATBARDHA PEQINI
GRETA AGRON BALASHI
IRIDA ARAPI
KLAJDI ARAPI
LIRI ARAPI
NAIM PEQINI
PELLUMB ARAPI
SHPRESA ARAPI
SULION AGRON BALASHI
VIOLETA AJAZI
ARBEN IBRAHIM KARAKYZJA
NAIM IBRAHIM KARAKYZJA
ASTRIT IBRAHIM KARAKYZJA
MAJLINDA IBRAHIM KARAKYZJA
ARDIAN IBRAHIM KARAKYZJA
MEREME KARAKYZJA
ARIF KARAKYZJA
GAZMEND KARAKYZJA
SHEGUSH KARAKYZJA
BESNIK MEHMET GARUNJA

ANILA MEHMET STAFA(GARUNJ
A)

DALLENDYSHE MEHMET BEQIRI
KLODIANA MEHMET POROÇANI

495.4

9.6

1,030 510,262.00            

1,030 9,888.00                

6,312 4,099,644.00         649.5

SKENDER NAZMI BOJA
HANCE ABDYRRAMAN BOJA
GAZMEND PETRIT HASEKIU
IBRAHIM PETRIT HASEKIU
AGIM QAZIM HASEQIU
ARTA ASHKI HASEQIU
ELIDA MEHMET HASEQIU
FATMIR HAKI HASEQIU
FERDINAND HAKI HASEQIU
HYSEN MEHMET HASEQIU
LEONORA ASHKI HASEQIU
LUAN HAKI HASEQIU
MERITA ASHKI HASEQIU
MIMOZA MEHMET HASEKIU
NIMETE MEHMET HASEQIU
QAZIM ASHKI HASEQIU
SHAHU HAKI HASEQIU
VALENTINA ASHKI HASEQIU
VERONIKA ASHKI HASEQIU

37.6 57,126 2,147,937.60         
EQEREM SHABAN VAKIAKI
ASTRIT SHABAN VAKIAKI
RUDEN EQEREM VAKIAKI
LEJLA SHABAN KAZAZI
FATMIRA SHABAN VAKIAKI
SUZANA SHABAN KALLCIU
LINDITA SHABAN BARCI
SANIJE YMER GABECI
HYSNI YMER VAKIAKI
BEQIR YMER VAKIAKI
AISHE YMER HAVERI
LUMTURI YMER ZELKA
REXHEP YMER VAKIAKI

2,200,994.40         6,312

5,049.60                

5,049.60                

57,126

0.8

348.7

6,312

3.1

0.8

6,312

177,090.60            

KOMUNITETI MYSLYMAN

XHAVIT IBRAHIM LESKOVIKU 14.0 57126 799,764.00            
VERGJINUSH HASAN NEZO 55.1 22,493 1,239,364.30         
BARDHHANE MUHAMET PELINKU
BARDHYL MUHAMET PELINKU
DITBARDH MUHAMET PELINKU
FATBARDHA MUHAMET PELINKU
LULBARDH MUHAMET PELINKU
PELLUM BARDH MUHAMET PELINKU
PULBARDH MUHAMET BEKTASHI
MUSTAFA AHMET ÇELA 18.1 23,955 433,585.50            
LULZIM KIKA
HALIL KIKA
AFERDITA VORPSI
VJOLLCA VORPSI
LIRI KIKA
FLUTURA VERZIVOLLI
NAZIRE KIKA
SADETE KIKA
SOKOL KIKA
ARJETA KIKA
HATUSHE KIKA
BARDHYL KIKA
AVENIR KIKA
VERA KIKA
ALDA KIKA
KLEJDA KIKA
MITHAT FIQIRI DINE
XHELAL FIQIRI DINE(NASUFI)
TOMORR FIQIRI DINE(NASUFI)
HANA FIQIRI DINE(NASUFI)
SKENDER FIQIRI DINE(NASUFI)
HALIL REXHEP PRUSHI 4.0 21,299 85,196.00              
SEMIHA FRASHOLLI
MITHAT FRASHOLLI
FATMIR FRASHOLLI
SELMAN FRASHOLLI
HAJRIJE HOXHA
HAKI NURI HOXHA
FADIL NURI HOXHA
RAMAZAN NURI HOXHA
SHKELQIM NURI HOXHA
ENGJELLUSHE NURI HOXHA(LAKNORI)
MUHAREM RAMAZAN HOXHA
BEJTE RAMAZAN HOXHA

50.0

380.6 1,298,987.80         3,413

22,493

57,126

21.8 21,299

656,795.60            

57,126

29.2

27.7

463,892.22            

2,856,300.00         

1,582,390.20         

ALI MEHMET BARÇI
HYSEN MEHMET BARCI
NAXHIJE MEHMET TUZI
SANIJE MEHMET SHYLE
ZENIJE MEHMET BARÇI
SHQIPONJA AGRON KUSI
DANJELA DURIM KUSI
GEZIM DURIM KUSI
KEJSI DURIM KUSI
BASHKIM ULAJ
SHOQERIA EU 2008 SHPK
BASHKIM ULAJ
SHOQERIA EU 2008 SHPK
ARDIAN SHYQYRI DERHEMI
ARSED OSMAN BODINAKU
BEDRIE ABDULLA LICI
BESMIR OSMAN BODINAKU
BESNIKE SHYQYRI NDONI
HYRIJE ABDULLA DUKA
IGLIMONA SHYQYRI KALAJA
LILIANA JETON LIKU
LIRIJE DERHEMI

1,180,981.50         

2,692,542.00         

23,955

23,955

23,955

112.4

49.3

295.5

60.6

2,560 756,480.00            

1,451,673.00         
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KUME MEHMET BALI 378.0 3,413 1,290,114.00         
AGIM HYSEN ÇOÇOLI
FIRDES HYSEN GLINA
FLORINDA NAZMI KOVAÇI
SKENDER NAZMI ÇOÇOLI
SADETE ÇOÇOLI
GENCI FERDIT ÇOÇOLI
ARTUR FERDIT ÇOÇOLI
REZARGJENDA AHMET ÇOÇOLI
DIANA AHMET ÇOÇOLI
SKËNDER GUMBARDHI
MISERET GUMBARDHI
GJINOVEFA GUMBARDHI
VINCENCO GUMBARDHI
IBRAHIM GUMBARDHI
ZYHRA GUMBARDHI
SILVA GUMBARDHI
MARIN GUMBARDHI
KËZE GUMBARDHI
BEIXHE GUMBARDHI
LEJLA GUMBARDHI
RESHAT GUMBARDHI
AGIM GUMBARDHI
ALI MUSTAFA KOSOVA
SHQIPE AQIF KOSOVA
MYRVETE MUSTAFA PERMETI
SOKOL PETRIT KOSOVA 
ERMIRA PETRIT HYDI
XHAFER ISLAM BARI 82.0 8,500 697,000.00            
ESAT BRAHIM BUSHATI
MINIRE BRAHIM BUSHATI
MUSA BRAHIM BUSHATI
ZYHNIJE BRAHIM BUSHATI
GJYLYZE BRAHIM BUSHATI
MEHMET SULEJMAN MITARJA 614.1 12,764 7,838,372.40         

RUZHDIE PEZA
XHAFERR MUSTFA KARADAKU

ZYHA OSMANAJ
MAHMUD DALIP XHANI 1,211.5 12,764 15,463,586.00      
LULZIM KIKA
HALIL KIKA
AFERDITA VORPSI
VJOLLCA VORPSI
LIRI KIKA
FLUTURA VERZIVOLLI
NAZIRE KIKA
SADETE KIKA
SOKOL KIKA
ARJETA KIKA
HATUSHE KIKA
BARDHYL KIKA
AVENIR KIKA
VERA KIKA
ALDA KIKA
KLEJDA KIKA

AGIM RIZA STAFA
ISMET HASKO

EDUART ISMET HASKO
ILDA RIZA HASKO

DHURATA RIZA HASKO
QAZIM MUHARREM FAMA

GLEORT QAZIM FAMA
DARLING QAZIM FAMA

697,200.00            

5,701,520.00         

3,081,419.50         

84.0

484.0

284.5

210,469.0

10.0 307,830.00            

2,069,342.10         

5,524,259.20         

257,824,525.00    1,225

8,300

432.8

30.9

30,783

66,969

11,780

10,831

12,764

BRIGITA XHEPA
KURT QAZIM XHEPA

ALEKS DALIP MALAJ 762.2 4,242 3,233,252.40         
SHQIPONJA AGRON KUSI

DANJELA DURIM KUSI
GEZIM DURIM KUSI
KEJSI DURIM KUSI

SHQIPONJA AGRON KUSI
DANJELA DURIM KUSI

GEZIM DURIM KUSI
KEJSI DURIM KUSI

GANI ZYBER XHEPA 80.0 2,560 204,800.00            
ZENEL BAJRAM DERVISHI 310.0 2,560 793,600.00            

SHQIPONJA AGRON KUSI
DANJELA DURIM KUSI
GEZIM DURIM KUSI
KEJSI DURIM KUSI

LINDITA GANI LULI
XHEMI SHKELQIM LULI
ENEA SHKELQIM LULI

BEQIR DERHEMI
QERIME REÇA

BEQIR DERHEMI
QERIME REÇA
BENAR FATMIR HOXHA
BESNIK FATMIR HOXHA

FATMIRA PINARI
LEJLA PINARI

MYZEJEN MANGLLI
PETRIT FORTUZI

QEFSERE BALLUKU
RAMAZAN FORTUZI
SHEFQET PINARI

SULLTANA PINARI
SUTE KAPLLANI

YLLI PINARI
ZYBEJTE TAFAJ

NURIJE SELIM CORJA 186.8 34,068 6,363,902.40         
BUJAR ZYBER SKENDERI
HYSNI ZYBER SKENDERI

LIRI SKENDER SINANI
MAHMUDIE ZYBER SHKALLA
NEZHMIE SKENDER FORTUZI

SULLTANE SKENDER KAZANI

1,809,010.80         

2,187,165.60         

12,711,597.00      

872,140.80            

488,960.00            

3,056,896.00         

64.2

239,500.00            

1,597,440.00         

772,280.00            

476,496.40            

34,068

500.0

15.8

53.1

2,560

2,560

38,614

479

30,158

30,158

2,560

34,068

34,068

624.0

20.0

1,194.1

191.0

25.6

421.5

ARIAN HAMDI KARAPICI
DILAVER MYSLYM KARAPICI
MYZEJEN HAMDI BARDHOSHI

RASIM HAMDI KARAPICI
SABRIE HYSEN QOSJA
SANIJE HYSEN MYDERIZI

SOKOL ZOTKAJ 26.6 66,969 1,781,375.40         
KUJTIM MEHMET KELLEZI 99.7 66,969 6,676,809.30         

NAZMIE IDRIZ KAPOLLARI 235.60 33,755 7,952,678.00         
BEQIR SADIK QOQJA
BUKUROSHE LEKA (Qoqja)
FATOS BEQIR QOQJA
SADIK BEQIR QOQJA
SEMIHA BOHJAKU (Qoqja)
SHQIPE MEÇAJ (Qoqja)
ADELINA                 HAMITI
ADRIANA SKENDER HAMITI
ARBEN SABRI HAMITI
DALLENDYSHE SABRI HAMITI
FADIL SHAHIN HAMITI
FATJON SKENDER HAMITI
FATMIR SHAHINI HAMITI
FLORESHA XHEMAL HAMITI
GENIMETE SABRI HAMITI
 GJYLE SHAHINI HAMITI
HAZBI SABRI HAMITI
KLODJAN RAJMOND HAMITI
 KLOTILDA RAJMOND HAMITI
LEONORA SKENDER HAMITI
MIMOZA XHEMAL HAMITI
MYHJRIJE SABRI HAMITI
NADIRE SHAHINI HAMITI
 NAFIJE SHAHINI HAMITI
QEMAL VATH HAMITI
 RABIJE SHAHINI HAMITI
HABIJE SKENDER HAMITI
SERVETE HAMITI
SULLTANE SABRI HAMITI
VLADIMIR XHEMAL HAMITI
XHEVAHIRE XHEMAL HAMITI
XHUME HAMITI
KOMUNITETI SHQIPTAR MYSLIMAN 141.00 32,878 4,635,798.00         
ZENEL BAJRAM DERVISHI 379.60 2,560 971,776.00            
ANASTAS HEKURAN HOXHA
BAJRAM HEKURAN HOXHA
MUSTAFA HEKURAN HOXHA
ABDULLA KEÇI
ALI KEÇI
FATMIRA KEÇI

1,137,757.50         

9,535,125.60         

440,187.90            

49.50 22,985

29,106

31,219

327.60

14.1

SHOQ. SIAC SH.P.K.

10.00

477.10

29,106 291,060.00            

29,106 13,886,472.60      

RAPUSH ILIAZ SULA 12.50 30,783 384,787.50            
BANKA KOMBETARE TREGETARE 248.90 32,878 8,183,334.20         

4.00 66,969 267,876.00            
CAJE MEHMET DELIU 343.30 2,080 714,064.00            
HILMI HALLULLI
ABDULLA REXHEP SHIJAKU
MAHMUT REXHEP SHIJAKU
HIVZI HALLULLI
LEJLA HALLULLI
KADRI HALLULLI
SHYQYRI TAFAJ
BAHRI TAFAJ
LEMAN TAFAJ
BENAN TAFAJ
SHKELQIM TAFAJ
BUKUROSHE TAFAJ
RUHIJE SHIJAKU
SHEFKI SHIJAKU
HAJRIE BRAHJA
DRITA KELMENDI
RESHAT SHIJAKU
SERVETE AHMETI
NJAZI SHIJAKU
REXHEP SHIJAKU
KUME SHIJAKU
RAZIJE SHIJAKU
RASIM SHIJAKU
XHAHRIJE SHIJAKU
SHEFQET SHIJAKU
REZARGJENT TAFAJ
XHEVDET SHIJAKU
SHEMSIJE BASTARI
BESNIK SHIJAKU
LUMTURI ALIAJ
HAMDI SHIJAKU
AGIM FERZAJ
OLSI FERZAJ
ZELIJE PINARI
SABA HOXHA
SKENDER SHIMA
SHPRESA SHIMA
LUAN SHIMA
KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR 250.90 32,878 8,249,090.20         
KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR 28.80 32,878 946,886.40            
GANI BELIU
ESAT BELIU
XHAVIT BELIU
FEJZI BELIU
RAMAZAN BELIU
HAJRIE MACI
EDUARD BELIU
MERITA BELIU
BESNIK MASAR SOPOTI
FISNIK MASAR SOPOTI
ARTAN KOKA 89.50 33,755 3,021,072.50         

917.00 31,270 28,674,590.00      
105.40 32,878 3,465,341.20         

8,317,455.60         

274,954.80            

1,115,646.00         

66,969 5,511,548.70         

23,703

112.70

82.30

263.00 4,242

215.40 38,614

11.60

FONDACIONI SHPRESA PER SHQIPERINE

KRYEGJYSHATA BOTERORE  BEKTASHIANE
KRYEGJYSHATA BOTERORE  BEKTASHIANE

66,969 7,547,406.30         

LULZIM KIKA
HALIL KIKA
AFERDITA VORPSI
VJOLLCA VORPSI
LIRI KIKA
FLUTURA VERZIVOLLI
NAZIRE KIKA
SADETE KIKA
SOKOL KIKA
ARJETA KIKA
HATUSHE KIKA
BARDHYL KIKA
AVENIR KIKA
VERA KIKA
ALDA KIKA
KLEJDA KIKA
GRIGOR SKENDER CILKA
TEODOR SKENDER CILKA
VALTER SKENDER CILKA
MERITA ÇAUSHI
MANOLA (KELMENDI) ÇAUS
ENKELEJDA (PAZARI) ÇAUSHI
ARJAN DENIA
LUMTURI ZYLFI
FISNIK CANO
DASHURI CANO
DURIM SPAHIU
KUJTIM CANO
LUAN ÇAUSHI
HASBIJE ÇAUSHI
SUZANA ÇAUSHI
ILIR ÇAUSHI
EDMOND QAMIL IBRA 402.80 528 212,678.40            
MAHMUT SHABAH CAPI 276.00 878 242,328.00            
AQIF ZEQO ELEZI 14.10 12,764 179,972.40            
ABDYL MEHMET SHABANI
XHEMALI MEHMET SHABANI
HAXHI ASLLANI
XHAFERR HAXHIASLLANI
FAIK ISMAIL LAÇI 217.20 1,860 403,992.00            
IRENA HOBDARI (BULI)
VASIL HOBDARI
EVAN RROGO
ELENA PILIKA
KLITI PILIKA
ARIANA PILIKA
DIMITRIOS MERKURIUS KONDI
SOKRAT QIRJAKO
MERI QIRJAKO
STELLA MANO
KETI STASA
ALDA STASA
ZHORZHETA MOSKO
ANDONETA MOSKO
VALENTINA MOSKO
KRISTAQ MOSKO
ALBERT MOSKO

4,633,332.00         

15,689,508.80      

45.63 30,783

363.00

66,969

1229.20

7.93 30,783

15.28

244,109.19            

1,023,286.32         

1,404,628.29         

23.50 9,055 212,792.50            

12,764

12,764

DIMITRIOS MERCURIUS KONDI
LYSIMACHOS PAVLOS KONTIS
VASO KONDI
EVAN RROGO
ELENA PILIKA
KLITI PILIKA
ARIANA PILIKA
SOKRAT QIRJAKO
MERI QIRJAKO
STELLA MANO
KETI STASA
ALDA STASA
ZHORZHETA MOSKO
ANTONETA MOSKO
VALENTINA MOSKO
KRISTAQ MOSKO
ALBERT MOSKO
IRENA HOBDARI (BULI)
VASIL HOBDARI
HYSEN BERDAKU 250.60 322 80,693.20              
ELTON BAJRAM BARDHI 400.00 2304 921,600.00            
LULE ISLAM MERJA 200.80 442 88,753.60              
HAXHI BAJRAM QERIMI 299.20 442 132,246.40            
BERAM HALIM BRAHIMI 680.00 442 300,560.00            
SABAH BERAM BRAHIMI 540.00 442 238,680.00            

9,05552.40 474,482.00            

XHEVRIE SEJFULLA BAKIU
MEHMET SEJFULLA EMIRI
BUKURIJE SEJFULLA MALI
SHQIPE SEJFULLA GUNI
XHAVIT SEJFULLA EMIRI
NAXHIE EMERLLA EMIRI
FLUTURA SABRI EMIRI
GEZIM SABRI EMIRI
DILAVER SABRI EMIRI
KUMRIJE SABRI EMIRI
FATBARDHA SABRI EMIRI
ADILE DASH SHERRI
FITNETE SHERRI(DASHI)
FATBARDHA QAMIL SHERRI(DASHI)
SULLTANE QAMIL SHERRI(DASHI)
SUZANE QAMIL SHERRI(DASHI)
GEZIM QAMIL SHERRI(DASHI)
AFRIM QAMIL SHERRI(DASHI)
BESNIK QAMIL SHERRI(DASHI)
MIMOZE QAMIL SHERRI(DASHI)

383,675.88            

4011 240,660.00            60.00

45.08 8511

TEFIK ALUSH KOKALARI
EKREM ALUSH KOKALARI
EDMOND ALUSH KOKALARI
ALDA ALUSH VESHI
FLORINDA NAZMI ÇOÇOLI
SKENDER NAZMI ÇOÇOLI
ILIRJANA NAZMI ÇOÇOLI
TEFIK ALUSH KOKALARI
EKREM ALUSH KOKALARI
EDMOND ALUSH KOKALARI
ALDA ALUSH VESHI
FLORINDA NAZMI ÇOÇOLI
SKENDER NAZMI ÇOÇOLI
ILIRJANA NAZMI ÇOÇOLI
GJENE BUSHAJ
EDMOND GJERGJ BUSHAJ
GENTJAN GJERGJ BUSHAJ
ALKET GJERGJ BUSHAJ
LLAMBI SIMON BULI 79 12,764 1,008,356.00         
NAZMI JONUS KULLA 365.58 12,764 4,666,263.12         
NIGJARE SHQERRA
ANETA SHQERRA
XHULJANA SHQERRA
FATBARDHA SHQERRA
ELUERT SHQERRA
ROVENA SHQERRA
XHANI SHQERRA
BEATRICE SHIJAKU
MUHAZEZ SHIJAKU
ALBERT SHIJAKU
LUMTURI SHIJAKU
BLERTA SHIJAKU
ABDYL SHIJAKU
SHKENDI DERVISHI
SHKELQIM DERVISHI
PAJTIM DERVISHI
EDMOND DERVISHI
ILIR DERVISHI
LETIM HALIM AÇKA 3.5 14,192 49,672.00              
LUANESHA BERISHA 268.10 12,764 3,422,028.40         
ESTREF STUDENICA 253.30 12,764 3,233,121.20         
ALTIN RESHIT IPEKU 452.60 12,764 5,776,986.40         
SELMAN TAHIR BELSHAKU 393.9 12,764 5,027,739.60         
PËLLUMB PETRIT KOVAÇI 8.00 8,537 68,296.00              

122,500.00            

2,009,053.60         

245

168,500.00            

152,795.80            

500.00

500.00 337

157.4 12,764

453.40 337

AGIM FERID QOSJA
ARBEN NAIM QOSJA
AVNI HAJDAR QOSJA
BESNIK NAIM QOSJA
BRUNILDA NAIM REÇI
EMINE HYSEN QOSJA
FATIME FERID QOSJA
FIRDES ESTREF QOSJA
GEZIM NAIM QOSJA
IBRAHIM ADEM QOSJA
KIMETE ADEM QOSJA
KUJTIM ADEM QOSJA
MYZEJEN HAJDAR MICCOLIS
PULLUMB ADEM QOSJA
ROLAND FERID QOSJA
SHKELQIM ADEM QOSJA
VJOLLCA HAJDAR ALLA
ENGJELLUSHE ALI SEITLLARI
MAJLINA ALI QOSJA
LULZIM ALI QOSJA
ANILA ALI BARDHI
KUJTIM RAMAZAN TARJA 453.10 4,242 1,922,050.20         
BEDRI ADEM HOXHA 4.60 4,242 19,513.20              
AGIM ALI BODURI 276.60 4,242 1,173,337.20         
IDRIZ MAHMUT BULKU 51.30 23,703 1,215,963.90         
AGRON FORTUZI
DJANA KADIU
DORINA FORTUZI
GENC SHEMLLIU
HASHIM SHEMLLIU
HATIXHE KALLESHI
HIQMET KADIU
KUJTIM SHEMLLIU
LIRI ARAPI
MIRVJENA KADIU
MYNYR KADIU
NEZIHAT MNERI
RAMAZAN KADIU
SANIJE KADIU
FAIK SADA 7.40 31,270 231,398.00            
JEMINE QAZIM MAÇI(Tugu)
ISLAM QAZIM TUGU
NJAZI QAZIM TUGU
EQEREM QAZIM TUGU
ANASTASI GORENGA
AGIM TUGU

42.21 66,969 2,826,761.49         
70.74 34,068 2,409,970.32         

MYSLYM NUREDIN GOXHAJ 215.60 324 69,854.40              
FAIK ALLUSHAJ 195.40 324 63,309.60              
PULLUMB VELI MEHMETI 298.40 324 96,681.60              
BESIM MUSTAFA KOCI 284.90 528 150,427.20            
SELIM IMER MLINI 487.60 324 157,982.40            
VEHBI HAMIT META 458.70 490 224,763.00            

93.00 10,348 962,364.00            

303.00

9.80 4,242

31,270

32,878

KOMUNITETI MYSLYMAN 
SHOQERIA MAX COMPANY SHPK

ALUFLOR - Shpk

407.10

9,962,034.00         

12,730,017.00      

41,571.60              

SIRI TAHIR BESHIRI
ESAT TAHIR BESHIRI
LUTFIJE TAHIR DIZDARI
HILMIJE TAHIR HAMZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KOKA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF GALANXHI
MIRANDA ESHREF FERRA
LINDITA EJUP HASHORVA
SEMIRAMIZ EJUP KRAJKA
HAMET ISUF RUSTEMAJ
ARTEMONA HAMET RUSTEMAJ
EDUARD HAMET RUSTEMAJ
ANITA HAMET ROKO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUSTINA
ENKELEJDA MECE 142.40 30,158 4,294,499.20         
MAKBULE SELIM HUTA 23.40 34,068 797,191.20            
BEQIR HUSHA
FERIDE HUSHA
HATLIJE ILJAZI
MIRUSHE RECI
RUKIJE PLUMBI(Husha)
SHEFQET HUSHA
BEQIR HUSHA
FERIDE HUSHA
HATLIJE ILJAZI
MIRUSHE RECI
RUKIJE PLUMBI (Husha)
SHEFQET HUSHA
ISMETE SKERA 283 29,106 8,236,998.00         
SIRI TAHIR BESHIRI
ESAT TAHIR BESHIRI
LUTFIJE TAHIR DIZDARI
NILMIJE TAHIR HAMZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KOKA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF GALANXHI
MIRANDA ESHREF FERRA
LINDITA EJUP HASHORVA
SEMIRAMIZ EJUP KRAJKA
HAMET ISUF RUSTEMAJ
ARTEMONA HAMET RUSTEMAJ
EDUARD HAMET RUSTEMAJ
ANITA HAMET ROKO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUSTINA

8,935,542.00         

10,047,391.20      29,106

307

257 29,106 7,480,242.00         

29,106

286.20

345.20

29,106 8,330,137.20         
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SIRI TAHIR BESHIRI
ESAT TAHIR BESHIRI
LUTFIJE TAHIR DIZDARI
NILMIJE TAHIR HAMZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KOKA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF GALANXHI
MIRANDA ESHREF FERRA
LINDITA EJUP HASHORVA
SEMIRAMIZ EJUP KRAJKA
HAMET ISUF RUSTEMAJ
ARTEMONA HAMET RUSTEMAJ
EDUARD HAMET RUSTEMAJ
ANITA HAMET ROKO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUSTINA
ANILA WITONSKI
ARBEN RAMAJ
ARTA TAFARUCI
DHURATA HOXHA
DYLFIQARE TUFINA
IGLI EMIN HOXHA
ORNELA EMIN HOXHA
LATIF HOXHA
LULJETA TAFARUCI
LUMTURI TUFINA
MERITA BAJRAMI
RAJMONDA PELLUMBI
SEBAHET QYLAFKU
SULEJMAN BODINAKU
SUZANA UKA
XHEVAT BEKTESHI
YLLI TAFARUCI
DASHAMIR SKENDER KADENAJ 97.2 33,755 3,280,986.00         
FATIME SHYQYRI BROCA
HATLIJE SHYQYRI BROCA
HYSEN SHYQYRI BROCA
MYHRIJE SHYQYRI BROCA
RAZIJE SHYQYRI BROCA
DITURI REIZ HATILLARI 8.48 66,969 567,897.12            
GANI HAMIT BLETA 369.00 878 323,982.00            
ENVER YMER ZUNA 319.20 324 103,420.80            
QEMAL DAN MARKU 232.50 3,560 827,700.00            
HYSNI DAN MARKU 267.70 3,560 953,012.00            
FERIT ISUF LAKASI 292.74 324 94,847.76              
REFIK MILAZIM MUCA 160.00 324 51,840.00              
RAMAZAN BEQIR PASHACIU 282.00 4,242 1,196,244.00         
ARTUR SKENDER HYMELI 353.30 12,764 4,509,521.20         
LUFTIJE IBRAHIM HAXHIHYSENI 209.80 12,764 2,677,887.20         
DEMIR ABDIHOXHA
SHPRESA DEMIR ÇEKREZI
RIGERS IDRIS BAKRI
FJORENTINA MUSA GEGA
NDRIÇIM DEMIR LOKA
FATMIRA DEMIR LOKA
FERDINAND DEMIR BAKRI
ENVER DEMIR BAKRI
ASTRIT DEMIR BAKRI
ZYRA DEMIR KEPI
QAZIM MUSA GJERMAKU
INDRIT MUSA GJERMAKU
DRITA EQEREM MULLAJONUZI
SHKENDIJE EQEREM SHEHU
FREDERIK EQEREM ABDIHOXHA
LEONARD EQEREM ABDIHOXHA
LUMTURI EQEREM LULJA
KADRIJE ALI BAKRI
ERGYS IDRIS BAKRI
AFERDITA RAHMAN BAKRI
OLTION MEHMET BAKRI
HAMIDUSH MEHMET BAKRI

213

15.20

12,764

31,219

3,582,854.80         280.70

29,106.00

687.50 32,878 22,603,625.00      

6,199,578.00         

474,528.80            

ARBI AGALLIU 500.00 8,300 4,150,000.00         
AQIF KOCI 559.00 10,348 5,784,532.00         
MARK  GJONI 365.00 293 106,945.00            
MRI GJETO MARKU 340.00 1,929 655,860.00            
HAMDI DEMIR BAJRAMI 556.2 12,764 7,099,336.80         
NEXHMIJE MUHARREM LAMÇE 220.7 12,764 2,817,014.80         
RAMAZAN SULEJMAN MURATI
XHEMILE ISMAIL MURATI
MAHMUT DORACI 1486.0 12,764 18,967,304.00      
AGIM MALIQ MOJSJA
HAVA MALIQ MOJSJA
ZYRA MALIQ MOJSJA
BUKURIJE MALIQ MOJSJA
XHEMILE MALIQ MOJSJA
ZEGJINE MAKSUT MOJSJA
SUZANA SEIT MOJSJA
LINDITA SEIT MOJSJA
MAJLINDA SEIT MOJSJA
GEZIM SEIT MOJSJA
QAMILE MEHMET MOJSJA
LATIF XHEMAL KOJKU
FATMIR SEIT MOJSJA
HENRIETA SEFEDIN BALLIU(AGOLLI)
ELIDA SEFEDIN AGOLLI(SINANI)
DRITA XHEVDET KAMA(HADO)
AGIM HASAN ALUSHI
ARBEN HASAN ALUSHI
BASHKIM VELI SINA
EDUART VELI SINA
EMINE QEMAL SPAHIU
ANILA QEMAL LEVENISHTI
ARJAN ASTRIT KADILLI

ENGJELLUSHE SEFEDIN AGOLLI(AHMETL
ARI)

ISUF QEMAL SINA
KUJTIM XHEVDET HADO 
LAVDIE ASTRIT KUTELI(KADILLI)

LILJANA ASTRIT KADILLI(BIXHEK
U)

MARJETA VELI LEKA(SINA)
MEHMET ASTRIT KADILLI

MEREME HASAN BUHARAJA(ALU
SHI)

MERITA XHEVDET HADO(TRUNGU)

MIMOZA XHEVDET HADO(MATRAXH
IU)

SANIJE ISMAIL SINA
SEMIRAMIZ XHEVDET HADO(HOXHA)
VJOLLCA QEMAL ARAPI
ZHANETA VELI DHAMA(SINA)
ZYRA VELI MARKU(SINA)
FATMIR SELMAN DEDJA
DRITA AGIM DEDJA
ALI AGIM DEDJA
PELLUMB AGIM DEDJA
SABIRE QAZIM DEDJA
JOLANDA JORGJI TOLA
PAQESOR ISMAIL DEDJA
KASTRIOT ISMAIL DEDJA
FERIT FEJZULLA TOLA
EDIOLA FERIT TOLA
GERANT FERIT TOLA
FLORENC FERIT TOLA
GLEVIS FERIT TOLA

721.5 12,764 9,209,226.00         
473.4 12,764 6,042,477.60         

YMER SALI MULLAJONUZI 1094.4 12,764 13,968,921.60      
ILIR KALACI 83.0 33,755          2,801,665.00 
ZYBER BELBA 198.0 33,755          6,683,490.00 
SABRI MAHMUT HOXHA 501.0 490 245,490.00            

300.0 457 137,100.00            
350.0 457 159,950.00            

BAKUSHE OSMAN ISUFI 225.0 457 102,825.00            

12,764

2,898

291.6 3,721,982.40         12,764

12,764 4,782,670.80         

459,333.00            

2,472,386.80         

158.5

193.7

VAKUFI XHAMIA DYLGJERHYSEN

374.7

VAKUFI SHEH JAKUPIT

BANKA EMPORIKI
BANKA EMPORIKI

GJOK DOD DEDA
GJOVALIN DOD DEDA
FRAN DOD DEDA
LENE DOD DEDA
DIELLE DOD DEDA
GJELINE DOD DEDA
MARE DOD DEDA
PRENE DOD DEDA
SARAFIN ZENEL GJELAJ 86.40 32,878 2,840,659.20         

4.6 39,320.82              8,511

HAXHI KADRI DERHEMI
JASAN KADRI DERHEMI
MASAR KADRI DERHEMI
NAILE KADRI DERHEMI
QAMILE DERHEMI
QAZIM KADRI DERHEMI
RIFAT KADRI DERHEMI
SANIJE KADRI DERHEMI
MAKBULE ABDULLA DERHEMI
ARDIAN ABDULLA MUÇA 285.20 2,560 730,112.00            
ENGJELLUSH EMIN AGOLLI 52.80 32,878 1,735,958.40         
KADRI ISMAIL BUSHATI 62.00 32,878 2,038,436.00         
ARDIAN DERHEMI
BEDRIJE DERHEMI
BESNIKE DERHEMI
HYRIJE DERHEMI
IGLIMONDA DERHEMI
LIRIJE DERHEMI
NAZMI DERHEMI
NURIJE DERHEMI
OSMAN DERHEMI
QANIJE DERHEMI
RIDJAN DERHEMI
SEMIHA DERHEMI
ISMAIL XHURA 253.00 29,106 7,363,818.00         
ARDIAN SHYQYRI DERHEMI
BEDRIJE ABDULLA DERHEMI
BESNIKE SHYQYRI DERHEMI
HYRIJE ABDULLA DERHEMI
IGLIMONA SHYQYRI DERHEMI
NAZMI SHYQYRI DERHEMI
NURIJE ABDULLA DERHEMI
QAMILE ABDULLA DERHEMI
RIDJAN SHYQYRI DERHEMI
SEMIHA ABDULLA DERHEMI
LIRIJE DERHEMI
OSMAN DERHEMI
LUMTURI MYSLYM IBRAHIMI
NINFA SABRI CELNIKAJ 
ARJAN SABRI CELNIKAJ 
PAQIZE IBRAHIMI
ELVIS LUAN IBRAHIMI

SOFIANA LUAN IBRAHIMI    
(PASHAKO) 

QANIE SELMAN MULLAI 
LORENC GEZIM MULLAI 
REZARTA GASHI 
YLMERITA QAZIM IBRAHIMI
ENTELA SKENDER IBRAHIMI
NEVILA SKENDER IBRAHIMI
LIRIE RAMADAN IBRAHIMI
MIRELA QEMAL GJOSHI 
ETLEVA QEMAL MUÇOLLARI
GERTA QEMAL IBRAHIMI
DEVI QEMAL IBRAHIMI
RAMADAN JACE 42.70 23,703 1,012,118.10         

328.00

195.00

436.00

20.80 627,286.40            

32,878

30,158

14,334,808.00      

6,411,210.00         

4,242

32,878

1,391,376.00         

LILJANA KAJAMA
POLIKSENI NASI SHEHU
THANAS KAJAMA
TITI KAJAMA
FATIME SHYQYRI BROCA
HATLIJE SHYQYRI BROCA
HYSEN SHYQYRI BROCA
MYHRIJE SHYQYRI BROCA
RAZIJE SHYQYRI BROCA
BAKUSHE ABDULLA BODINAKU      
BEDRIJE ABDULLA  LIÇI            
HYRIJE ABDULLA DUKA                  
NURIJE ABDULLA MEZINI                
QAMILE ABDULLA LAÇI                 
SEMIHA ABDULLA HUQI                   
SHYQYRI ABDULLA DERHEMI            
BAKUSHE ABDULLA BODINAKU      
BEDRIJE ABDULLA LIÇI                 
HYRIJE ABDULLA DUKA                  
NURIJE ABDULLA MEZINI                
QAMILE ABDULLA LAÇI                 
SEMIHA ABDULLA HUQI                   
SHYQYRI ABDULLA DERHEMI            
BAKUSHE ABDULLA BODINAKU      
BEDRIE BODINAKU             
HYRIJE ABDULLA DUKA                  
NURIJE ABDULLA MEZINI                
QAMILE ABDULLA LAÇI                 
SEMIHA ABDULLA HUQI                   
SHYQYRI ABDULLA DERHEMI            
AFERDITA LUNIKU
IHSAN BANKA
LUMNIJE PAJA
MINAVERE ZAMBAKU
RIZVAN BANKA
SARA TARTARI
VILDAN BANKA
VJOLLCA LLAGAMI
RIZVAN BANKA
VILDON BANKA
ISLAM BANKA
MYNEVERE ZAMBAKU
AFERDITA LUNIKU
MAHMUDE LUNIKU
LUMNIJE PAJA
VJOLLCA LLAGAMI

347.60 10,117,245.60      

320.00 30,783

29,106

9,850,560.00         

7.70 224,116.20            

29,106 13,118,074.20      

5,739,703.20         

903.00

197.20

450.70

29,106

29,106

33,755

32,878 29,688,834.00      

2,227,830.00         66.00

RAMAZAN DELIU
ZYDI DELIU
BUKURIJE DELIU
MUHARREM DELIU
FIQIRI DELIU
SHABAN DELIU
FATBARDHA DELIU
MEHMET SPAHIU
ZEJNEL SPAHIU
SHEMSI SPAHIU
JEMINE SPAHIU
ILIR DEDJA
RAJMONDA  MEZINI
HATLIJE SPAHIU(Zeka)
LIRIJE SPAHIU
ALI SPAHIU
ISA SPAHIU
DILAVER REXHEPAJ
SIRI TAHIR BESHIRI
ESAT TAHIR BESHIRI
LUTFIJE TAHIR DIZDARI
HILMIJE TAHIR HAMZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KOKA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF GALANXHI
MIRANDA ESHREF FERRA
LINDITA EJUP HASHORVA
SEMIRAMIZ EJUP KRAJKA
HAMET ISUF RUSTEMAJ
ARTEMONA HAMET RUSTEMAJ
EDUARD HAMET RUSTEMAJ
ANITA HAMET ROKO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUSTINA
SIRI TAHIR BESHIRI
ESAT TAHIR BESHIRI
LUTFIJE TAHIR DIZDARI
HILMIJE TAHIR HAMZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KOKA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF GALANXHI
MIRANDA ESHREF FERRA
LINDITA EJUP HASHORVA
SEMIRAMIZ EJUP KRAJKA
HAMET ISUF RUSTEMAJ
ARTEMONA HAMET RUSTEMAJ
EDUARD HAMET RUSTEMAJ
ANITA HAMET ROKO

2,080 448,448.00            

1,312.50 29,106 38,201,625.00      

646.00 29,106 18,802,476.00      

215.60

SIRI TAHIR BESHIRI
ESAT TAHIR BESHIRI
LUTFIJE TAHIR DIZDARI
HILMIJE TAHIR HAMZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KOKA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF GALANXHI
MIRANDA ESHREF FERRA
LINDITA EJUP HASHORVA
SEMIRAMIZ EJUP KRAJKA
HAMET ISUF RUSTEMAJ
ARTEMONA HAMET RUSTEMAJ
EDUARD HAMET RUSTEMAJ
ANITA HAMET ROKO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUSTINA
NIKOLLA KISI
DHIMITER KISI
NATALIA GUGA
MINELLA KISI
JETA KUMANI
KLEOPATRA JANCE
LLAMBRINI KOSTANDIDHI
YLLKA TOMA
MANGALI PRIFTI
VANGJELI TASI
XHULI VODO
YLLKA SOPIQOTI
DIANA PANAJOTI
ZINAIDA KASIMATI
VILSON GERO
ELSA LEKA
VANGJEL BASKO
HAJRIE BASKO
MARGARITA KRISTULI
ROBERTA BELE
HARILLA BASKO
ANASTASIA PAPA(TRESKA)
JETA BUDA
ALEKSANDER BUDA
KLARA DERVISHI
VASIL TICO
MEROPI BUDA
EDMOND BUDA
VALENTINA BUDA(SERJANI)
GJINOVEFA BUDA(SOLLAKU)
ELVIRA BUDA(BETA)
ILIJA BUDA
SOTIRAQ XHEKA
MARIANTHI XHEKA(TEROVA)
ASPASIA XHEKA(MILE)
THOMA XHEKA
ELENI XHEKA
BLENARD XHEKA
VANGJEL XHEKA
ROMANA STASTOLI(PRIFTI)
PINA STASTOLI(HAXHIN
MIRANDA STASTOLI(DUMAN
NAIME STASTOLI
ROZETA STASTOLI(YMERI)
GJERGJI STASTOLI
ANDRIS STASTOLI

29,106

1.12 30,783 34,476.96              

       17,900,190.00 615.00

MIT'HAT FIQIRI DINE
XHELAL FIQIRI DINE (NASUFI)
TOMORR FIQIRI DINE (NASUFI)
HANA FIQIRI DINE (NASUFI)
SKENDER FIQIRI DINE (NASUFI)
ABDULLA SEFER SHEQERI
IKBALE SALI MNERI (VORPSI)
LINDITA ABDULLA SHEQERI (KLITI)
MASAR SALI VORPSI
MIMOZA ADEM YLLI (VORPSI)
MYZEJEN SALI ZYRBO (VORPSI)

NERMIN SALI KARAULL 
(VORPSI)

SEFER ABDULLA SHEQERI
SUZANA ADEM YLLI (MYFTIU)
VALBONA ADEM YLLI
LULZIM JUMA
NAZMI JUMA
SANIJE JUMA (DIBRA)
SHEFKI JUMA
YLBER JUMA
NIKOLL PAL LESI 3.55 66,969 237,739.95            
SABRI MAHMUT HOXHA 328.60 490 161,014.00            
RRAPUSH TABAKU 181.50 12,764 2,316,666.00         
MUHARREM REXHEP KASEMI 6.00 12,764 76,584.00              
NADIRE VELI URUÇI 517.40 12,764 6,604,093.60         
IKFANE ETHEM TAHIRI 237.39 12,764 3,030,045.96         
BARDHUL MANE ÇEKREZI
AISHE DERVISH ÇEKREZI

6,382.00                

852,515.37            12.73

0.50

9.32 66,969

12,764

66,969

31.06 66,969 2,080,057.14         

624,151.08            

SHAHIN BAJRAM MYFTARI 493.40 12,764 6,297,757.60         
MEHMET SULEJMAN MITARJA 542.30 12,764 6,921,917.20         
MARIJE KOSTANDIN MITROLLARI 712.83 12,764 9,098,562.12         
QAMIL BYLYKBASHI
RAMAZAN BYLYKBASHI

DHIMITRA DHIMITER SHUTERIQI 
(SHAHU) 447.60 12,764 5,713,166.40         

458.40 12,764 5,851,017.60         
568.06 12,764 7,250,717.84         

ANDON JAKUP BALLA 226.00 11,780 2,662,280.00         
BESNIK ZEF NDOCI 66.00 3,435 226,710.00            
AGRON SHARRA
DILAVIS SHARRA
NELA SHARRA
MERMERE SHARRA
DEJVIN SHARRA
SELAUDIN SHARRA
ZANA SHARRA
LUMTURI SHARRA
LUAN SHARRA
VJOLLCA SHARRA
JULEDA FALLANAJ
INDRIT SHARRA
HYSNI SHARRA
EDMONDA SHARRA
AGRON SHARRA
NADIRE SHARRA
DILAVIS SHARRA
NELA SHARRA
MERJEME SHARRA
KUDRET SHARRA
DEJVIN SHARRA
SELAUDIN SHARRA
ZANA SHARRA
LUMTURI SORRA
LUAN SORRA
VJOLLCA SHARRA

403,380.00            

3,588,090.00         

12,764

48.60 8,300

432.30

359.20

SHEH IBRAHIM GUMA
SHEH IBRAHIM GUMA

8,300

4,584,828.80         

Vaide Hoti 
Ahmet Faik Hoti 
Imer Faik Hoti 

Mirlinda Faik Hoti 
Ixhlal Hoti 
Kydret Hoti 

 Fatime       Hoti 
 Kujtim Hoti 
Ritvan Hoti 
Lejla Hoti 
Idajete Hoti 
Ermir Reshit Hoti 
Entela Reshit Hoti 
Vilma Reshit Hoti 
CLIRIM MAHMUD ALLUSHI 287.7 878                         252,600.60 

BAKUSHE MYRTEZA XHAFA

HAXHIRE MYRTEZA XHAFA

NEXHMIJE MYRTEZA XHAFA

QAZIM MYRTEZA XHAFA

TAHIR MYRTEZA XHAFA

               476,616.00 

23,703                     3,704,778.90 156.3

56 8,511

BESIM HALIL DAKAVELLI 500 332                         166,000.00 

ARTAN HAXHI SAUKU

GENTI HAXHI SAUKU
HANA HAXHI SAUKU

MERITA HAXHI BRUCI                 
( SAUKU)

391.9 31,270                   12,254,713.00 

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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PD-ja, ç’ka qenë,
ç’është dhe ç’do të jetë

Nga Sulejman Mato

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

... nostalgji ato ditët e para të
themelimit, dhe sjell në përfytyrim
entuziazmin e atyre ditëve dhe
nismëtarët e parë për krijimin e një
partie të re. Ishin të gjithë njerëz
të rinj, studentë idealistë, persona
të persekutuar, ish-të persekutuar,
artistë, shkrimtarë, aktorë, intele-
ktualë që shpresonin te një parti e
re, punëtore të fabrikave dhe uzi-
nave të falimentuara, qytetarë që
kërkonin drejtësi dhe liri, perso-
na që e kishin kuptuar dhe e kish-
in hequr mbi kurriz fenomenin
diktatura e proletariatit... Të
gjithë entuziastë. U shkëlqenin
sytë. Themeluesit e parë të kësaj
partie ishin një lloj race tjetër nga
këtë që shohim sot të ngrihen në
këmbë dhe të duartrokasin për
liderin e tyre dy herë humbës.

Dikur kjo parti u shfaq para
popullit si një dritë në errësirë dhe
si një shpresë për një jetë të re. U
ngritën mijëra njerëz dhe mbush-
ën sheshet. Në ato ditë ka pasur
shumë entuziazëm dhe shumë
përkushtim, shumë idealizëm dhe
shumë shpresë tek kjo parti e re,
me emrin e bukur “demokratike”,
e cila përfaqësonte gjerësisht aspi-
ratat e shtresave popullore. Dhe
njerëz të ndershëm, që dikur kish-
in besuar verbërisht tek ideali so-
cialist, i kthyen sytë nga P.D-ja.

I kujtova ato ditë për të kuptu-
ar kontrastin. Sot kjo parti shihet
qartazi që është rrudhur e katandi-
sur në një grupim të vogël, me fig-
ura të panjohura, me një rini pa
ideale, pa ngjyrë, që nuk të ngjall
as shpresë, as entuziazëm. Kujtoj
P.D-në e 27 vjetëve më parë, ku mer-
rja pjesë dhe unë me shokë. Plu-
ralizmi ishte një fitore e madhe, e
cila nuk u arrit vetëm nga stu-
dentët, por nga mbarë shtresat
popullore. Ju kujtohet fare mirë se
si punonjësit e uzinave dhe të mini-
erave u afruan pranë zyrave të P.D-
së, mirëpo, ashtu siç ndodh me çdo
revolucion, të parët që largohen
janë intelektualët dhe njerëzit e
thjeshtë, të fundit që largohen janë
karrieristët, servilët dhe disa in-
telektualë me histori të dyshimta.
Kështu ndodhi dhe me të famsh-
men partinë tonë të re. Të parët që
u larguam ishim ne, ndërsa të fun-
dit që nuk u larguan ishin ca per-
sona me histori të dyshimta kor-
ruptive të kësaj partie. Tashmë,
pas njëzet e shtatë vjetëve ka
rrjedhur shumë ujë. Shumë ish-
kuadro dhe themelues të PD-janë
larguar, të tjerë i kanë hyrë bizne-
sit, të tjerë janë larguar jashtë sh-
tetit, figura të reja gati të panjo-
hura i kanë zënë vendet e tyre.
Disa do t’i klasifikoja si arrivistë
dhe karrieristë, të cilët e kanë kon-
ceptuar jetën në një parti si një
mjet përfitim dhe karrierë.

Para këtij problemi

gjendemi…Partia Demokratike
nga një parti e madhe, masive,
shpresë e mirëqenies dhe të
ardhmes popullore,  përfundoi në
një parti klanore, siç kanë përfun-
duar të gjitha partitë.

Gjatë këtyre viteve Partisë
Demokratike i është besuar tri
herë drejtimi i shtetit

Në zgjedhjet e vitit 1992, në 2005
dhe në 2009, me një shpresë pak më
të vagëlluar.

Gjatë këtyre viteve të qeverisjes
së saj janë sjellë vetëm shembuj të
pasurimit të shpejtë të një grusht
pushtetarësh me klanet e veta.
2009-a. Ky ishte një zhgënjim
mbarë popullor, veçanërisht i ele-
ktoratit të djathtë, ndërkohë që në
zgjedhjet e vitit 2013 u mbajt një
qëndrim i prerë. “I pamë dhe ata
prej të cilëve prisnim aq shumë.”

Kjo ishte një histori e shkurtër
e ndërrimit të pushteteve në Sh-
qipëri, djathtas-majtas, gjersa sot
ndodhemi nën një timonier i cili
dikur kishte synuar të merrte kre-
un e së djathtës, ndërsa sot, shtrën-
gon fort timonin e së majtës. Kush
e solli të majtën në pushtet” Ishin
gabimet e P.D-së dhe zhgënjimi i
elektoratit të vet, apo tjetër gjë?

 Mund të pranojmë dhe faktin
që ishte L.S.I-ja ajo që me ato pak
vota të saj solli ndryshime në push-
tet, por unë mendoj se shkaqet janë
të thella, të shumta dhe të ndry-
shme.

Së pari, në P.D mungon ai kon-
figuracion jo vetëm i liderit të saj
të ri, por dhe ajo që duket nga pjesë-
marrja e gjerë e shtresave të stu-

dentëve, të intelektualëve të
shquar, të punëtorëve, biznes-
menëve, të tregtarëve, të ish-të per-
sekutuarve, të fermerëve.

P.D-ja ka kohë që gjendet në
udhëkryq. Ky është një fakt. Ky
udhëkryq , herë shfaqet qartazi e
herë heshturazi. Ajo që konstatoj
unë përmblidhet në dy fjalë: P’D-së
i mungon frymëzimi. Lideri i saj
me gjithë punën e tij të jashtëza-
konshme, nuk është ai që mund të
mbledhë rreth vetes anëtarë nga
të gjitha shtresat, t’i japë frymë-
zim dhe të zgjerojë frymëmarrjen
e kësaj partie. Ka kohë që pritet
të bëhet një analizë për rrud-
hosjen dhe humbjen e saj të dytë.
Në situatën që po kalon Partia
Demokratike, kërkohej një anal-
izë e fortë të shkaqeve, të cilën
Lulzim Basha nuk mundi ta bëjë.

Nuk mund të them se çfarë
mendon Berisha për beniaminin
e tij, të cilit ia dha të gjitha porto-
folet, por, një gjë është e qartë;
Lulzim Basha, me gjithë simpat-
inë time, nuk dha rezultatin e
parashikuar. Le të pranojmë
çfarëdo lloj arsyeje, dhe vjedhjet
e votave dhe korrupsionin dhe
frikën për të dalë në zgjedhje dhe
emigracionin e shumë simpati-
zantëve, në fund të fundit, ndesh-
ja kërkon rezultate. Një trajner i
mirë e merr skuadrën për ta çuar
drejt fitores. Arsyet pse skuadra
nuk mund të bëjë gol nuk janë
justifikime.

Po ta ndiqje me kujdes kuven-
din do të konstatoje me kënaqësi

se çdo gjë zhvillohej në kushtet
ligjore të statutit dhe të parimeve
demokratike, mirëpo, në situatën
që kalon kjo parti, dhe duke men-
duar se partitë tek ne privatizo-
hen dhe hipotekohen në emrin e
një personi, personalisht do të
dëshiroja që lideri i saj të ishte
një idealist i ardhur nga shtre-
sat e varfëra dhe të vuajtura.
Lulzim Basha është një milioner,
në moshë të re, i sprovuar dhe i
ezauruar në disa detyra sh-
tetërore.

Së dyti; Partia Demokratike
lindi si një lëvizje masive, mbarë
popullore. Kjo parti nuk është më
e tillë. Veç rrudhjes, ajo nuk
afron simpatizantë nga shtresa
të ndryshme dhe të krijon
imazhin e një partie liberale, mad-
je ajo dhe disa nga themeluesit
kryesorë të saj themelues të saj
Arben Imami, Eduart Selami,
Jozefina Topallit, Parti ka një his-
torik. Historikun e bëjnë theme-
luesit e saj. Kjo moskujdesje për
themeluesit ka kohë që ndodh në
këtë parti.

Në 27 vjet të themelimit, nuk
ka ndodhur që mua dhe disa in-
telektualëve të tjerë, të na jetë
bërë ftesë për të marrë pjesë në fes-
ta jubilare.

Kjo nuk ka ndonjë rëndësi, merr
rëndësi kur kupton se çfarë lidhje
dhe uniteti kanë brezat që vijnë
me ata që ikin, sa respekt kanë ata
që vijnë ndaj atyre që zëvendësojnë
dhe si e konceptojnë partinë, si një
parti që përfaqëson shtresat
mbarëpopullore apo si parti e një

Opinioni i   Ditës
klani që e konsiderojnë partinë si
një lopë.

P.D-ja ka kohë që gjendet në
udhëkryq. Ky është një fakt. Ky
udhëkryq, herë shfaqet qartazi e
herë heshturazi. Fakt është që ajo
nuk afron të larguarit dhe është
mosbesuese për rininë studentore.

Kjo parti, në fillimet e saj ka pa-
sur demokraci mendimi. Të dy par-
titë kryesore për sa i përket men-
dimit të lirë i ngjajnë njëra-
tjetrës…Aq e dukshme u pa kjo sa
që, në zgjedhjet e fundit u mbyllën
në një dhomë dy liderët, për kom-
promise politike, pa pyetur komi-
tetin drejtues, sikur të ishin pr-
onarët e partive. Reduktimi i men-
dimit partiak dhe drejtimit partiak
te një figurë e vetme është asfiksi-
mi gradual i kësaj partie.

Jemi në një çast që maxhoran-
ca po i vret çdo ditë shpresat e sh-
qiptarëve, ndërkohë që opozita, siç
thotë dhe B.Mustafaj, “nuk e ka
energjinë e nevojshme për të ng-
jallur shpresë”

Dy janë mundësitë: Së pari një
platformë bashkimi të anëtarëve
të saj, së dyti, një lider, i cili duhet
të vendoset në pozicionin e të bara-
bartit midis të barabartëve.

Defekti i partive tona është i
njëjtë në të gjitha partitë, së pari,
lideri zgjidhet nga ish kryetari.
Lideri i ri ngjitet në tribunë si ish
pasues i liderit që ikën…Mendimi
im i prerë është që lideri të dalë nga
masat, me zgjedhje të lira. Lideri
imponohet si një idealist që prem-
ton për një të ardhme të një partie,
ndërkohë që liderët tanë, përfshi
këtu dhe fillesat e para të plural-
izmit, Nanon e Berishën, nuk er-
dhën nga poshtë, u piketuan nga
paraardhësi, në rastin në fjalë nga
vetë Ramiz Alia.

Ajo çfarë pashë dhe kuptova nga
Kuvendi i Partisë demokratike, ish-
te një detashment i zgjedhur i cili,
pa kartonë miratoi unanimisht një
statut partie me ndryshime kozme-
tike. U hodhën disa ide të cilat me
shumicë votash, të panumëruara,
në mënyrë ceremoniale, si të ishin
në një festë fitoresh, nuk u miratu-
an. Idetë nuk vlerësohen me vota.
Idetë, miq të dashur, vlerësohen nga
rëndësia e tyre.

Dhe diçka tjetër, jo më pak e
rëndësishme, Partia Demokratike
është kthyer në një parti burokra-
tike. Ka dalë nga imazhi i saj i parë,
imazhi i një partie masive dhe me
prirje liberale, një parti e shesheve
tek e cila hynte kush të donte dhe
të dilte kur të donte.

Së katërti, është në mentalite-
tin tonë që lideri të jetë një njeri
karizmatik. Shembujt e Berishës
dhe të Ramës, e konfirmojnë më së
miri këtë fakt. Lulzim Basha, herë
pas herë përpiqet të paraqitet si një
tip karizmatik, ndërkohë që loja e
tij aktoreske është e dobët.

Së fundi, dua të përqendrohem
sërish mbi pikën më të dobët dhe
më debatuese, dorëheqjen, e cila
konsiderohet si një akt moral të
humbësit. E pranoj dhe unë që
dorëheqja është një akt moral, por,
edhe morali është një akt norma-
tive, i cili e dëmton shumë imazhin
e partisë. Humbësi i një beteje nuk
mund të quhet humbës, por prova
e dytë është taksative. Humbja e
dytë është një sinjal alarmi dhe një
detyrë morale. Një parti nuk
mund të shkojë përpara me një
humbës kronik. Eduart Selami,
duke iu drejtuar demokratëve,
brenda dhe jashtë sallës së kuv-
endit, i bëri një thirrje dinjitoze
kryetarit duke i kujtuar që “Lid-
ershipi është vision”. Lidershipi
është gjithçka pasi figura e tij lid-
het me vizionin e fitores së një
partie, siç është Partia e parë plu-
raliste, Partia Demokratike.
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Do të jeni të suksesshëm në shkollë dhe
në punë. Ndoshta në të vërtetë ndiheni
të pakënaqur, por kur ke fantazi e tejka-
lon mërzitjen! Venusi plot gjallëri, gjatë
ditës ju mbështet ëmbëlsisht ëndrrat dhe
dëshirat, ndërsa në mbrëmje ju sjell me
këmbë në tokë.

DEMI

Lërini butësinë që të rrjedhë lirisht. Do
të shërbejë për të çimentuar një lidhje
të konsoliduar ose të shkrijë ndrojtjen
në një marrëdhënie të porsalindur. Në
punë do t’ju duhet të pranoni disa kom-
promise: solidariteti është i barasvler-
shëm me suksesin ë ndërmarrjeve.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Në dashuri  do të tregoheni pak pose-
siv si  edhe do të ndikoheni nga kr i t ikat
dhe pakënaqësitë në famil je.  Jeni të
qetë vetëm miq,  që t ’ ju  mundësojnë
ekuil ibër. Do të keni disa shpenzime të
mëdha për  shtëpinë:  bëhet  f ja lë për
punime mirëmbajt jeje.

Do të  jen i  me miq  dashami rës  dhe
përkrahës, me të cilët do të vendosni të
organizoni një shëtitje të bukur. Mes artit
dhe natyrës, të bashkëpunues është edhe
më e lehtë. Shpenzime të paparashikuara
në punë: kompjuteri dhe printeri kanë
nevojë për ndërhyrjen e një tekniku.

N ë  k o n t a k t  m e  p u b l i k u n  j e n i  g j i t h -
monë të  p re fe ruar ,  buzëqesh ja  jua j
l e h t ë s o n  b a r r ë n  d h e  s h k r i n  p a -
kënaqës i të  e  a ty re  që  janë  në  p r i t j e .
Do të  ka lon i  n jë  mbrëmje  shumë të
bukur  dhe  a rgë tuese  në  sh tëp inë  e
miqve  të  jua j .

Do të mbizotërojë shpirt i  i  skuadrës me
kolegët, kur njëri nuk ia del e ndihmon
tjetri, pa zi l i  dhe krit ika, për të arritur
objekt iv in.  Invest imet do të duhet të
monitorohen: konsultohuni me një ek-
spert të kësaj fushë. Do të bëni blerje
interesante në l ibrari.

Do të keni  kr i j imtar i  të raf inuar.  Art i ,
fotograf ia dhe muzika nuk janë thjesht
hobi ,  por  mund të  k thehen mundës i
profes ion i .  P lanetët  bashkëvepro jnë
për t ’ ju  mbështetur .  Do të keni  shumë
energj i ,  pasion dhe besim në af tësi të
e juaj  kr i juese.

Është dita ideale për ata që kanë dëshirë të
bëjnë punime: në shtëpi keni me të vërtetë
shumë punë për të bërë. Mjetet dhe materi-
alet do të jenë të kushtueshme, por do t’ia
vlejnë. Edhe në zyrë atmosfera është e
qetë, të gjithë mendojnë për punën e tyre
pa ndërhyrë në atë të të tjerëve.

Mërkuri miqësor në bashkëveprim me Nep-
tunin, krijojnë situatën ideale për të bërë paqe
me partnerin, nëse do të ishte e nevojshme,
dhe të t’i ktheni përsëri buzëqeshjen njëri-
tjetrin. Ndërkaq, është thelbësore që të për-
balleni gjithmonë me të vërtetën.

Do  je të  n jë  d i të  shumë e  qe të  dhe
p a q ë s o r e ,  e  d o b i s h m e  p ë r  a t a  q ë
kanë punë  të  ngu tshme për  të  bërë
ose  që  duhe t  të  bë jnë  pun ime në  sh-
tëp i .  So t  ësh të  i  rëndës ishëm edhe
kontakt i  f i z ik :  Me n jë  ledhat im shpre-
hn i  të  g j i thë  the l lës inë  e  nd jen jës .

Me mendjen e turbullt, mes fantazive të pare-
alizueshme dhe projekteve të cunguara. Nëse
kërkoni gjëra, dhe është mirë që e bëni, mbësh-
tetja nuk do t’ju mungojnë. Ajo që mungon sot
është në veçanti dëshira të hyrë në lojë, duke
shfrytëzuar kapacitetet e juaja.

Hëna ju bën të ndiheni të sigurt.  Do të
shfaqni prova të mëdha miqësie dhe
idealesh të përbashkëta me të njohu-
r i t .  Do të tregoni gat ishmëri drejt  një
kolegu, i  c i l i  po kalon nëpër një fazë të
vështirë. E dini  që vepra do t ’ ju shpër-
blehet.

Integrimi dhe gënjeshtra e qeverisë
mbi shpenzimet për NATO-n

Nga Petrit Vasili

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

... z.Edi Rama, lidhur me çësht-
jet e mbrojtjes së vendit, të ush-
trisë së Shqipërisë dhe të raportit
të Shqipërisë me NATO-n. Absolut-
isht në mënyrë të padiskutueshme,
raporti dhe orientimi euroatlantik
i Shqipërisë është një orientim i
pandryshueshëm dhe një nga ar-
ritjet më madhore të politikës sh-
qiptare. Por njëkohësisht, edhe një
investim madhor për sigurinë e
vendit dhe për raportin e tij
ndërkombëtar. Prania jonë në
NATO është e lidhur me kushte të
domosdoshme dhe të pakapërcye-
shme, të cilat ne kemi detyrim t’i
zbatojmë për të qenë pjesë e kësaj
aleance dhe njëherazi pse jo, për-
fitues të mbështetjes së saj shumë
të rëndësishme dhe shumë të fu-
qishme botërore. Konkretisht, Edi
Rama në Gjermani, pak ditë më
parë, në datën 26 prill 2018, i pye-
tur nga mediat gjermane lidhur
me NATO-n, i pyetur saktësisht po
në lidhje me shpenzimin e 2% të
Produktit të Brendshëm Bruto
dhe për ndërtimin e një ushtrie eu-
ropiane, Edi Rama kryeministri i
Shqipërisë përgjigjet: “Ne tashmë
shpenzojmë 2% të Prodhimit të
Brendshëm Bruto në NATO”. Kjo
është përgjigja e Edi Ramës. Po ua
përsëris, Edi Rama thotë: “Ne tash-
më prodhojmë 2% të Prodhimit të
Brendshëm Bruto në NATO”. Py-
etja ime është: Kjo përgjigje, ky
mashtrim shumë i rëndë publik
është vazhdimi i strategjisë anti-
euroatlantike të Edi Ramës, apo në
rastin më të mirë është një dalje
nga kontrolli i sistemit psiqik dhe
i manisë për t’u kthyer në një
gënjeshtar global, që e bën të dek-
larojë?!

Publiku i gjerë do të pyesë përse
i bëj këto deklarime kaq të rënda?
Jo më larg se sa 10 ditë më parë, në
16 prill, pra 10 ditë përpara se Edi
Rama të deklarojë në takimin
nëpërmjet Olta Xhaçkës, minis-
tres së Mbrojtjes së Shqipërisë dhe
Sekretarit të Shtetit për Mbrojtjen
të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, Mattis, deklaron: “Të
gjithë tregojnë se Shqipëria është
e përgatitur për të luajtur një rol
në Ballkanin Perëndimor, siç tre-
gon dhe angazhimi juaj”, - i thotë
zonjës Xhaçka për të shtuar bux-
hetin e Mbrojtjes në 2% të Pro-
dhimit të Brendshëm Bruto deri në
vitin 2024, pra nuk e thotë që e ke
realizuar, por i thotë deri në vitin
2024. Çfarë thotë ministrja e
Mbrojtjes dhe sa është buxheti i
mbrojtjes, ai buxhet në të cilin ësh-
të futur Spitali i Traumës, heliko-
pterët dhe çfarë nuk kanë futur.
Materiali është marrë as më
shumë e as më pak, nga uebi i Min-
istrisë së Mbrojtjes, nuk është
material i opozitës. Dhe thuhet:
Projektbuxheti - Në momentin kur

paraqitej projektbuxheti i vitit
2018, pra ky buxhet që kemi në fuqi,
ka një rritje të ndjeshme me vitin
e kaluar, duke arritur në vlerën
1.2% të Prodhimit të Brendshëm
Bruto, sipas ministres Xhaçka,
1.2%! Tani unë e di që Kryeminis-
tri i Shqipërisë shkollën e dini, si e
ka, e ka me probleme, 1.2-shin e lex-
on për 2-sh, do të thotë që shikon
atë dyshin në fund dhe thotë e kemi
2%. 1.2% thotë ministrja e tij.

Dhe çfarë thoshte gjithashtu
ministrja po kur prezantonte pro-
jektbuxhetin: “Shqipëria ka mar-
rë një angazhim në Samitin e
Uellsit në vitin 2014, që buxheti i
Mbrojtjes deri në vitin 2024 të arr-
ijë në vlerën 2%”. Këtë e thotë min-
istrja e Mbrojtjes. Ndërkohë që
kryeministri, po ua kujtoj prapë,
të mos e harroni asnjëherë, thotë:
“Ne tashmë shpenzojmë 2% të Pro-
dhimit të Brendshëm Bruto në
Nato”. Ministrja e tij thotë 1.2%
dhe kemi marrë përsipër në
Samitin e Uellsit ta çojmë në 2%
në vitin 2024 dhe njëkohësisht kemi
dakordësuar me Ministrinë e Fi-
nancave një plan për rritjen e bux-
hetit të Mbrojtjes deri në vitin
2024. Dua këtu t’ju kujtoj, për të
hedhur dritë mbi strategjinë e er-
rët për të dëmtuar euroatlan-

tizmin shqiptar, që Presidenti i
SHBA-ve, Trump, dy herë radhazi
kur i drejtohej Kongresit në 1 mars
2017 thoshte: “Partnerët tanë du-
het të përmbushin detyrimet e tyre
financiare dhe tani bazuar në dis-
kutimet tona shumë të fuqishme
dhe të sinqerta, ata kanë filluar ta
bëjnë pikërisht këtë”. Po përsëri
Presidenti Trump thotë në 25 maj
2017, kur inaugurohej selia e re e
NATO-s. “Këto shqetësime të thel-
la janë të njëjta arsye përse kam
qenë i drejtpërdrejtë me Sekretar-
in Stoltenberg, duke thënë se
anëtarët e NATO-s duhet të kon-
tribuojnë më në fund për përm-
bushjen e detyrimeve të tyre finan-
ciare”. Pra, nëpërmjet një individi
që drejton Shqipërinë, që për një
aleancë strategjike të jashtëzakon-
shme për nga rëndësia e saj siç ësh-
të NATO, deklaron pa iu dridhur
syri fare, se ne tashmë shpenzojmë
2% të buxhetit për NATO-n, kjo e
dhënë për NTV-në gjermane, ja ku
është e zbardhur, 2%. Ministrja e
tij pranon që shpenzojmë 1.2% dhe
Sekretari i Shtetit të SHBA-ve për
Mbrojtjen thotë që 2% do të arri-
het vetëm në vitin 2024. Po të kish-
te një minimum respekti jo për sh-
qiptarët, por për veten e tij, i zënë
në flagrancë, në këtë mashtrim të

tillë publik, ku strategjia e errët
dhe padija bëhen bashkë, më e pa-
kta duhet të kishte dhënë
dorëheqjen pa ia kërkuar kur-
rkush, vetëm duke e konstatuar
vetë.

Por, pozicioni i gënjeshtarit glo-
bal është një lajm i zi për sh-
qiptarët, por edhe për kryeminis-
trin vetë, i cili ka marrë përsipër
të hyjë në këtë rrugë të errët, për
të nxjerrë Shqipërinë nga shinat e
integrimit euroatlantik. Pasi me
drogë dhe trafiqe pengoi dhe po
pengon rëndë integrimin europi-
an, se ato po na pengojnë për t’u
hapur negociatat. Nga ana tjetër,
gënjen partnerët tanë deri përtej
oqeanit, Presidentin Trump, Sek-
retarin e Shtetit të Mbrojtjes, pub-
likun gjerman, publikun e gjerë
europian, që me deklaratat e tij
thotë i kemi 2% dhe me gjithë këto
deklarime të rënda, shqiptarët
duhet të kuptojnë më së fundi
qartë se kush është kryeministri i
rrezikshëm i tyre, qoftë në pikë-
pamje të moralit, qoftë në pikë-
pamje të politikës që bën, qoftë në
pikëpamje të padijes së tij ek-
streme.

* Fjala e nënkryetarit* Fjala e nënkryetarit* Fjala e nënkryetarit* Fjala e nënkryetarit* Fjala e nënkryetarit
të LSI para gazetarëvetë LSI para gazetarëvetë LSI para gazetarëvetë LSI para gazetarëvetë LSI para gazetarëve
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Ishte ky urdhri i dalë nga zyrat
e Komitetit Ekzekutiv të viteve
’70, ku ndëshkoheshin me

ekzekutim të gjithë qentë e rrugës.
Sikur të mos mjaftonte kequshqy-
erja, keqtrajtimi, keqkuptimi,
keqbashkëjetesa. Ja edhe goditja
e fundit për kategorinë më të
bukur në realitetin e egër shqiptar.
Shumë fëmijë apo të rritur u zg-
juan me lot kur miqtë e tyre ishin
shënjestruar si shkaku kryesor i
keqjetesës sonë. Kur flas për këtë
periudhë më vjen ndër mend kal-
vari i vuajtjes së poetit tonë Las-
gush Poradeci për të shpëtuar Cu-
cin e tij, fatmirësisht me fund të
mirë. Edhe pse me shëndet të lig,
bëri gjithçka që i ëmbli i tij të rik-
thehej në familje… Lotët dhe puth-
jet e pjatave ku ushqehej Cuci ish-
in të shpeshta së bashku me insis-
timin apo shfrytëzimin e miqve me
influencë për të mundësuar mar-
rjen e një vendimi për
mosekzekutim. Befasuese ishte
edhe figura kasapiste e veteriner-
it të asaj kohe në ditarin e poetit
tonë të dashur Lasgush Poradeci,
por dashuria për mikun e tij be-
snik triumfoi. Një triumf fare i
paimagjinuar për pjesën tjetër të
familjarëve, të cilët nuk mundën
t’ia dalin, duke lënë nga pas një
trishtim që koha nuk mundi tua
fshijë. Edhe im shoq kishte bubin,
një qen lozonjar ngjyrë kaf, i cili e
shoqëronte dhe e priste çdo ditë
nga shkolla. Lidhja e tij me bubin
ishte e pandarë dhe çlodhja më e
bukur fëmijërore pas një dite stu-
dimi. Ditë e pashlyer ishte ajo kur
kolibja e bubit qe bosh. Trishtimi
ishte kaq i madh, saqë edhe sot kur
kërkojmë qenin pas fshehjeve të
saj lozonjare, ime vjehërr pyet
“mos na e kanë marrë kur ishim
në gjumë??”. Pjesa tjetër nuk ia
doli dot, nuk ia dolën dot ndaj
gjithë këtij mekanizmi kundër
DASHURISË. Fitoi dhuna dhe an-
tinjeriu, fitoi loti dhe e keqja bren-
da nesh, fitoi dhe trimërohet de-
monizmi.

Sot që kanë kaluar kaq vite, sit-
uata paraqitet ende e trishtë. Qenë
dhe mace, të cilët nuk kanë një
vend ku të munden të jenë më të
qetë për t;u trajtuar, kuruar,
vaksinuar, sterilizuar, si dhe një
shoqëri e tërë prezente në këtë
skenë ku nuk mund të bësh dot
asgjë i vetëm. I vetëm mundesh të
shpëtosh fare pak krijesa nga kthe-
trat e rrugës apo bastardëve
kriminelë. I vetëm je në pamundës-
inë e të jetuarit “normal”, ku paq-
ja dhe bashkëjetesa të jetë dhe ak-
tualitet. Gazetari italian i “Stris-
cia la Notizia”, Edoardo Stoppa
bën pjesë të kronikës së tij pikër-
isht këtë realitet shqiptar. Gaze-
tari nis kronikën me rrugët tona
të pasistemuara dhe ndalon në
kushtet e vështira ku jetojnë. Arin-
jtë e “kopshtit zoologjik”, pulat
apo bagëtitë të cilat tërhiqen
zvarrë, kasapër që i therin nëpër
rrugë… por problematika më evi-
dente është ajo e qenve të e rrugës.
“Kudo që të ndodhesh,  përballesh
me qentë e rrugës”, – thotë Stoppa,
e gjitha kjo sepse në Shqipëri nuk

Tiranë 1975: Grumbullojini dhe ekzekutojini!
“Të shpërthejmë bombën tonë të dashurisë!”

ekzistojnë “strehëza për qenë”.
Gazetari i “Striscia”-s përballet me
format mesjetare të ekzekutimit të
qenve pa pikën e ndjeshmërisë apo
përgjegjësisë, pasi tek ne nuk ka
një ligj për mbrojtjen e këtyre kr-
ijesave. Më kujtohet fare mirë ind-
injata ime kur pashë për të parën
herë filmin “Koncert në vitin ‘36"
ku në një nga skenat punonjësi i
bashkisë thotë se “nuk ke të drejtë
të godasësh kalin pasi ka një ligj
mbi mbrojtjen e tyre”, qeshja e
pjesës tjetër për këtë ligj “absurd”
pasohet me tekstin “unë jam pr-
onari i tyre dhe bëj ç’të dua me ta”.
Kjo tregon për një mentalitet të
egër mbi këto krijesa kaq të dashu-
ra. Ndeshemi me ndeshje legale
mes qensh dhe askush nuk i ndal-
on apo më mirë akoma, dënon. Ne
nuk jemi askush që të vendosim
mizorisht për jetët e tyre. Nëse
dikujt nuk i pëlqejnë, mjafton të
qënurit indiferent, por kurrsesi
ekzekutor. Qentë na duan dhe na
pranojnë siç jemi, pavarësisht tra-
jtimit jo të barabartë në mes nesh.
Cilët jemi ne që paskemi të drejta
të tilla mbi kafshët apo natyrën?!
Po sikur të ish e kundërta? Qyteta-
ri përkthehet respekt për gjithçka
që është në bashkëjetesën tonë dhe
përkthehet jo vetëm në gjuhën e
komunikimit, ligjeve dhe pozicion-
it. Qytetar model je nëse respek-
ton lirinë tënde e të të tjerëve dhe
mbi të gjitha ndaj më të dobëtit;
terma të njohura këto që konsid-
erohen si moralizma. Po pse ne pra
(shqiptarët) jemi kthyer në bash-
këjetues të këqij me ta?!

Shpesh kur nis të shfaqet afek-
sioni që dikush ka për miqtë më të
bukur tanë, kafshët, përballet me
reagime pro dhe kundër. Dikush e
sheh si fanatik, dikush si shem-
bull i aktores Brizhid Bardo apo
emrave të tjerë publikë të etiketu-
ar “adhurues kafshësh”. “Pse nuk
adopton një njeri dhe i fal atij
gjithçka që i ka munguar?” -
gjykon dikush. “Pse nuk u fal ko-
hën tënde njerëzve e jo kafshëve,
të cilët janë natyrshëm  krijuar të
jetojnë në natyrë, pa kushtet e ko-
mplikuara që njeriut si qenie i
nevojiten?”. Ne dimë të kujdesemi
për veten dhe të mbrohemi nga
rreziqet që na kanosen, dimë të
kuptojmë apo lexojmë të fshehtat
tona, dimë gjithashtu se ekzistojnë
mekanizma mbrojtëse dhe jo din-
jitoze për të na e bërë të bukur ose
ferr jetesën në fshatin tonë. E
kundërta  ndodh me katër pu-
trakët. Ata nuk munden dot të de-
shifrojnë të gjithë kodet e me-
kanizmave tanë të konsumuar,
janë bujarë më dashurinë që falin
pa kushte. Por mesa duket, kjo jo
vetëm që nuk mjafton, por keqpër-
doret turpshëm nga ne njerëzorët.

- Nëse duam mbijetesën e
specieve, nëse duam të gjejmë kup-
timin e jetës, nëse duam të shpë-
tojmë botën dhe çdo gjallesë që e
popullon atë, dashuria është
përgjigjja e vetme - thotë Ainsh-
tain. Dashuria është gravitet, sepse
i bën disa njerëz të tërhiqen nga të
tjerë. Dashuria është pushtet,
sepse shumëfishon më të mirën
tonë dhe i bën njerëzit mos të hum-
basin në egoizmin e verbër. Dashu-
ria është e vetmja energji në univ-
ers që njeriu nuk ka mundur ta
manipulojë dot. Le të besojmë se
pikërisht kjo dashuri të pushtojë
të keqen dhe t’u hapë rrugë
mendjes paqësore për të gjetur
rrugë dhe zgjidhje sa më dinjitoze
për heronjtë tanë. Le të shpresojmë
që dielli i dashurisë të eklipsojë
hijen e ferrit mbi mendjet e ngush-
ta burokratike, dukë bërë që në
qytetet tona të shohim sa me pak
dhimbje dhe këlthitje kafshësh,
apo më keq akoma, skena krije-
sash të shtypura, apo lojëra mak-
abre midis qensh të ashtuquajtur
“ringu”.

DITDITDITDITDITARI I LASGUSHARI I LASGUSHARI I LASGUSHARI I LASGUSHARI I LASGUSH
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Tiranë, e mërkurë 2 prill 1975:
Sot nga ora 1 pas mesdite, ardhë

m’a muar me zor, konkën t’ime
shumë të dashur dhe shumë besni-
ke, “Cucin” që të m’a vrasin (push-
katojnë).

Ishte sekretari i Këshillit të
Lagjes nr. 1 me një polic dhe dy të
tjerë me pushkë. Thanë: “Kemi ur-
dhër t’i vrasim qentë!”

Unë ju luta me 1000 të lutura të
m’a lënë 2-3 ditë, të marr lejë të mos
m’a vrasin. Ata nuk pranuan në
asnjë mënyrë. E mbanja Cucin siç
ish i lidhur, me rrypin e tij poshtë
shkallëve, m’a rrëmbyen egërsisht.

Megjithqë polici i tha sekretar-
it të m’a lenë këto 2-3 ditë, sekre-
tari një individ zemër ashpër, dha
urdhër të m’a marrin.

Sbriti polici poshtë ne “Cuci”
m’a mori megjith rryp dhe me gjith
hallkën e rrypit prej së cilës i vin-
ja rrypin “Cuci-t” kur e shëtisnja
nga pak në mëngjes dhe më drekë
nga ora 11-12-1.

Passi m’a rrëmbyen “Cuci-n” në
këtë mënyrë kaq të egër, zura të
qaj, sbrita poshtë shkallëve ku e
mbanja lidhur me rrypkën e tij el-
egante (që m’a dha Kostaqi i Frosës
në Poradec) dhe m’u shkreh zem-
ra dhe zura të qaj me lot për “Cuci-
n”, puthnja peronën ku kapnja
rrypin, puthnja safkën e ujit ku i
shtinja ujë të freskët, putha 2-3
herë dhe shumë herë enën ku i sh-
tinja të hajë “Cucit” dhe qanja me
psherëtimë.

Kaq shumë m’u dhemb “Cuci”.

Pasi m’a muarr Cucin dhe e vunë
në karrocë dhe u larguan 60-70
hapa prej meje, u vesha shpejt dhe
ju vajta pas dhe i gjeta në një
rrugicë pranë shtëpisë s’ime, i-u
luta me shumë të lutura përsëri,
të m’a lenë pa e vrarë, i-u thashë të
vete ne Sekretari i Komit. të Par-
tisë së rrethit Manush Myftiu, do
vete ne Sekretari i Kom, Ekz. të
Rrethit, do vete në Seksionin e
Shëndetsisë të marr leje për
konkën (Cucin), por ata nuk m’a
pranuan lutjen (nuk pranonte,
prapë, Sekretari (Elem Haxhia).

Ardha menjëherë në shtëpi dhe
megjithqë jam i sëmurë prej 17 ja-
narit gjer më sot i shtrirë në sh-
trat, u vesha dhe shpejt mora
Marien me mua, vajta me autobus
gjer në Kom. Ekz. E mora Marien
se prej 17 janarit s’jam ngritur prej
shtratit, e mora shpirtin nër dhëm-
bë dhe u nisa i shoqëruar prej
Maries, që po të rrëzohem rrugës i
sëmurë siç jam, t’a kem Marien
pranë.

Vajta me Marien në Kom. Ekz.
Më thanë Sekretari i Partisë
(Manush Myftiu që është antar i
Byrosë së Komitetit Central) nuk
vjen këtu në zyrë, Kryetari i Komi-
tetit Ekzekutiv (Ndue Marashi)
nuk priste, Zëv-kryetari (janë 4 zëv-
kryetarë) nuk kish pritje.

Poeti Pano Taçi, që ish poshtë
në parterë, më tha, të vete në Sek-
sionin e Shëndetsisë, po inspektori
i Seksionit nuk kishte pritje sot të
Mërkurën, kishte pritje të Martën
edhe të Premten prej orës 1-2.

Ika i dëshpëruar jashtëza-
konërisht. Ardha në shtëpi. Kostan-
dina më tha të vete ne Arkit. Pe-
traq Kolevica që Petraqi t’i thotë
nesër të Enten, inspektorit të
Shëndetsisë, të më pranojë nesër
të Enten.

Petraqi, që është nëpunës në Ko-
mitetin Ekzekutiv, banon afër sh-
tëpisë s’ime (nja 200-300 hapa larg).
Vajta ne Petraqi, me Marien, e ëma
e Petraqit më tha se Petraqi është
shtruar në spital para 1 jave.

Do vete nesër të Enten ne Min-
istri i Shëndetsisë Doktor Llambi
Ziçishti, të përpiqem për Cucin, t’i
japë Ministri urdhër Seksionit të
Shëndetsisë, të mos m’a vrasin
Cuci-n.

Shpresë s’kam, por, prapë do
vete ne Ministri. Kur ardha prej
Petraqit në shtëpi, sbrita të shoh
vëndin ku e mbanja Cucin poshtë
shkallëve; atje m’u mbush shpirti
dhe shpërtheva në qarje e vajë,
putha dyke qarë peronën ku lith-
nja Cucin me rryp, e putha per-
onën 3 herë dyke qarë, putha
safkën ku i shtinja ujë të freskët
e putha 3 herë, putha 3 herë edhe
enën prej alumini ku i jipnja Cu-
cit të hajë, edhe u ngjita prej sh-

kallëve të Cucit për në kuzinë, ku
kam shtratin tim.

Hyra në kuzinë dyke qarë, mezi
pushova. Pastaj mora Marien, va-
jta me Marien në rrugët ku nxir-
rnja pak Cucin që më vinte keq
t’a mbaj vetëm lidhur. Përshkova
me Marien rrugën prej shtëpisë
s’ime gjer buzë lumit Lanë, shko-
va buzë Lanës, siç shkonja me
Cucin kur e nxirrnja, vajta me
Marien nëpër rrugët dhe rrugicat
ku e nxirrnja Cucin, nja 20 ose 30
ose 60 minuta për dita, që të
çmallem me rrugët ku shkonte
Cuci.

U këtheva pastaj në shtëpi,
prapë zura të qaj se m’u mbush
prapë shpirti dhe shkrojta këto
rradhë për Cucin t’im shumë të
dashur, shumë të dhemshur dhe
shumë besnik.

Sytë Cuci i kishte shumë të
bukur, shumë të dashur, njerëzit
theshin kur e baresnja Cucin,
rrugëve: “sa i bukur”, edhe fëmi-
ja, edhe nuset, edhe burrat
theshin sa i bukur.

Cuci është leshator, i bardhë në
roza, të gjithë theshin sa i bukur.
Më vjen të pëlcas për dhimbjen e
Cucit, po s’kam ç’bëj. Po rri këtë
ditë me shpresë për nesër, që të
vete nesër ne Ministri i Shëndetë-
sisë, dhe të shoh a mos më pra-
nojë inspektori i Shëndetësisë, me
anën e ndonjë miku, ndonjë sh-
krimtari që t’a njohë inspektor-
in. Lasgush.

Tiranë, e premte 4 prill 1975:
U ngrita shpejt që në mëngjes

(ora 5 para mëngjesit, të vete në
Kom. Ekz. më ora 7 (përpara se të
hyjnë nëpunësit) t’i them inspek-
torit të Shëndetësisë (Shpëtim Gje-
bréa) t’i thotë veterinerit të Kom.
Ekz. të mos m’a vrasin “Cucin”.

I tha po s’desh. I vajta dhe unë
veterinerit (në zyrë) po s’pranovi.
U dëshpërova shumë, po veteri-
neri is hi pashpirtshëm. Thashë
t’i them Kryetarit të Kom. Ekz.,
Kryetari s’ish. Komiteti ka 4 zëv-
endëskryetarë.

Trokita te njëri, s’isht. Trokita
në derë të tjetrit, tha “hyrë”. Ky
quheshe Hektor Konomi. J’u luta
t’i thotë veterinerit të urdhërojë
mospushkatimin e qenit (konkës
s’ime). Hektor Konomi passi më
pranoj dhe më dëgjoj me shumë
kujdes, u ngrit, vajti vetë në ka-
tin poshtë ku është zyra e doktorit
veterinar dhe ardhi më tha: “ecni
poshtë të merrni Lejen prej veter-
inerit që të mos ekzekutojnë
konen tuaj”.

Vajta mora Lejën, që atje vajta
në Repartin e Komunales së Ti-
ranës, mora prej përgjegjësit të
Repartit, njoftimin me shkrim që
i bënte përgjegjësi (Ferik Pilkati)
mbajtësit të qenve të kapur:
“Shokut Riza Gjini ose jevgu.
Shoku Riza jepi Profesorit qenin
e tij mbasi ka marrë lejë nga Kom.
Ekz. i K. P. Rrethit. 5/4/1975” Në
kulmin e gëzimit vajta (1 orë larg)
mora “Cucin” prej jevgut.

Cuci sapo më pa iu shkëput
jevgut prej krahëve dhe u vërsul
drejt meje, si e përkëdhela 2-3
sekonda, i dhashë 1 qofte t’a hajë,
Cuci, prej gëzimit, nuk e hante
qoften, pastaj, si i dhashë prapë, e
hëngri, i dhashë edhe qoften e dytë,
s’desh t’a hajë prej gëzimit që më
pa përsëri, pas disa sekondash
përkëdheljeje, i dhashë prapë t’a
hajë, i dhashë edhe të tretën, të
tretën s’e hëngri nga gëzimi, e
mora qoften në letër dhe u nisa me
“Cucin” për në shtëpi (¾ ore larg).
Isha i lodhur, i këputur. Rrugës për
në shtëpi i-a dhashë prapë qoften
edhe Cuci e hëngri. Maria kur e pa
Cucin (sapo ardhi Maria nga sh-
kolla) u gëzua jashtëzakonisht, e
mori në krah duke e përkëdhelur.

Lasgush Poradeci
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Gardner që qe aktore.
4. Në krye të  bashkisë .
6. Emër vajze.
9. Fillojnë pushimet.
10. Janë si biskota
14. Të fundit në ditar.
15. Janë trupa pa kënde.
16. Fillojnë notimin.
17. Në radhë të parë.
18. Pak latinisht.
20. Eshtë gjendje të fikti.
23. Eshtë vërtet e mërzitshme.
24. Një mund të jetë fetar
26. Gjysma e sallës.
27. Pak dorështrënguar.
28. Rastisin në krye.
29. Një... dollar.
30. Një pjesë e etiketës.
31. Skuadra e Moratti-t.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

Faik Konica:
- Një popull që është i paaftë të afirmojë vitalitetin e vet,

është në rrugë të pashmangshme tatëpjete.
- Ka mënyra të ndryshme për t’i shërbyer një vendi dhe

gjithkush i shërben në mënyrën që i përshtatet më mirë
karakterit të tij.

Jorge Luis Borges:
- Jetojmë në një epokë shumë torollake; për

shembull, njerëzit blejnë prodhime,
shkëlqimi i të cilave mburret nga vetë
njerëzit që e shesin.

- Jeta është përsosje pa fund. Të
quash veten të përsosur, do të
thotë…të vrasësh veten. JOHANN
P. HEBEL Shkrimtar (1760-1826)

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

(Edward Gibbon)
- Nëntë të dhjetat e zgjuarsisë

qëndron në të qënit i mençur në
kohën e duhur. (Teodor Ruzvelt)

- I mençuri ka një prirje të fortë për
të qenë i heshtur, dhe aftësinë për
të ruajtur një inventar të tërë
sekretesh. Zotësia dhe karakteri i
tyre janë për t’u respektuar.

(Baltazar Gracian)

HORIZONTAL
1. Henri që qe piktor.
6. Janë si kështjella
12. Maiden që këndojnë.
13. Janë enë benzine
14. Eshtë melodramë.
17. Eshtë vegël.
18. Gjysmë sterile.
20. Janë mallkime shkishëruese.
22. Ishte zogu simbol i Jezu Krishtit.
24. Ai dhe ajo.
27. Janë sëmundjet që përhapen.
29. Gjëja e romakëve.
30. Shenjtorja që iu pre koka.
31. Camus që shkroi I huaji.
34. Fillojnë ilustrimet.
36. Dieta pa ekstreme.
37. Ndërmarrje Autonome Sarandë.
40. Mund të jenë postare.
42. Ekstreme në sirtar.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

32. Ego... ime.
33. Eshtë sport me stil të lirë.
35. Ekstreme ekstremi.
36. Një mbishkrim në kryq.
39. Kanë brirë piktoreskë të tillë.
41. Një vendës autokton.
42. Argento aktore.
44. Një Behar, aktor komik.
46. Ka tre muaj.
48. Një fjalë si asnjëherë .
50. Në krye të armiqve.
51. Janë legjenda.
52. Flet për të bukurën.

VERTIKAL
1. Një thirrje me emra.
2. Vulosen të parat
3. Këndojnë me zë të trashë të tillë
4. Një mund të jetë armè.
5. Mbyllin fushatat

6. Një grimcë me bërthamë.
7. Dacia shkrimtare
8. Eshtë lloj papagalli
10. Fillojnë afrimin
11. Kapet një me fishkkëllimë.
12. Mbahet në mbledhje.
13. Ekberg aktore.
15. Janë zbukurime.
19. Janë diletantë .
21. Janë zonat e kufizuara
22. Janë tallësit.
25. Fillojnë temën
26. Një gjë.
32. Bëhen për të mirë
34. Eshtë shtet aziatik.
37. Inicialet e Nolte aktor.
38. Shkruhet në janar.
40. Teliti regjisor.
43. Një pjesë e dramës.
45. Rastet pa set.
46. Inicialet e Penn aktor.
47. Të fundit në studim.
49. Kufijtë e rritjes.

43. I mungon asaj që i ka kaluar koha.
46. Një ekip... anglez
47. Ente Ekonomike Rajonale.
48. Një llahtar.
51. Transporton edhe maune në det.
52. Quinn aktor.

VERTIKAL
1. Fillojnë mirë.
2. Nuk i tregohen babait.
3. Në hyrje të tokës.
4. Gruaja e dytë e Atamantit.
5. Merren në bllok
6. Kalimi në kufij
7. Qe burri i parë.
8. Frolich e Marlene Dietrich.
9. Kanë aderuar në parti.
10. Shteti pa shi.
11. Një pjesë e etiketës.
13. Një pellg.
15. Janë kundërshtarë në gjyq.

16. Eshtë pije e jona.
18. Luhen me 1. X, 2
19. Mbretëria e Pirros.
21. Braktisi Didonën.
23. Emri tjetër i Esaut.
25. Një pjesë e territorit.
26. Një copë për xhepa.
28. Janë patriotë të Chopin.
32. Ray aktor.
33. Mund të jetë solemn
35. Alessandro, bomber te Juventus.
38. Ylli i Londrës
39. Sapo fillojnë
40. Emri i Mondrian.
41. Kufizojnë katete.
42. Lindi Isakun.
44. Thurman aktore.
45. Në mes të Tommy dhe Jones aktor
49. Harris aktor.
50. Një rajon kur s'është ajo.

R E S H A T M I S T E R E

P R A P E S I T U D O R

M I T U R A N D O T M O

A R M A N D A L E S A T

R O F E D E R A L E I

S T D E K O R A T A D K

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

I E T A P A T P A L M

M C L A R E N P O S T A R

I A R E T S I R T A R I

N D E A M A T O R E T

R A M S E R A F I N E T A

C A P O N E K S K A F I

O D I N I P O R R R V

R A S A B I M E S I A A

R T K M I L I M E T R I

I T M O N O T O N I A O

D E L I K A T E T A K T E T

A N E T A R E T T E N T

T Q O S E T B O U Z O

P D M I T P I R A T I

L O H A N Z E M E R I M I

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

K A P I T A L E T S I T A

F O K A T B U R I M E T

I R A K F O O R A R I

S P I L O T E T T M N

P I R A T E T A T A K

P I T A G O R A M L A

E S U U G O F A R I A

R T L N R R A R E N A

B A L A A E T O P A T

A T I T F B A A T L

L M A E A E L A R T E

L U I S T A L E N T E T

E A I T A I T E M E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29

30 31 32 33

34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45

46 47 48 49 50

51 52

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 46 37 38

39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52

19V 1 A 18P 7 E 13 2 20 19 4 11 16 1

1 6 1 15 7 9 12 2 12 2 11

3 2 10 7 6 2 4 11 2 16 1

7 12 4 11 7 6 13 7 3 3 18

6 7 2 11 2 2 4 6 1 6 3

18 1 6 1 11 1 1 3 4

18 7 2 1 16 2 8 4 13 1

6 1 5 3 7 16 11 7 13 2 6 4 6

4 8 7 8 7 5 3 7 5 3 3

19 15 2 7 13 1 7 13 3 6 4

1 6 2 1 13 7 3 6 6 1 18

3 7 6 6 2 3 4 6 11 7 3 2

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