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Opinioni

Ditës

i

J

anë mbi 3.6 miliardë euro të
shpërndara në afër 30 mijë depozita nëpër bankat e nivelit të dytë
në Shqipëri. Pra, rreth 30 mijë shqiptarë ...
Vijon në faqen 20

Nga FATOS ÇOÇOLI

Për 3.6 miliardë
eurot e shqiptarëve

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Opinioni

i

Ditës

Nga JULIAN ZYLA

G

jetja strategjike e Partisë Socialiste në zgjedhjet e kaluara
ishte ndryshimi i pyetjes kryesore
të fushatës nga: Kush do të qeverisë,
në: Si do të ...
Vijon në faqen 21

Llogaridhënia publike: Si Rama
po e nxjerr në pension opozitën

PRETENCA NE GJYKATEN E KATANIAS PER SHQIPTARIN QE ZBULOI BANDEN

Ministri i Jashtëm polak në Tiranë, takimet me Metën e Bushatin

Negociatat me BE,
deputeti holandez:
Qeveria jonë është
ekstremisht hezituese

“DOSJA HABILAJ”, PROKURORIA:
18 VJET BURG ERSON ZHUKES

Kërkohet dhe dënimi me 12 vjet heqje lirie për Ermir Bajën. “Mafia
luftë dhe gjak”, mediat e vendit fqinj: Janë anëtarë të Cosa Nostras
PRECEDURAT PER TAPINE

Erson Zhuka

Hyn në fuqi lista e
re e barnave të
rimbursueshme,
farmacistët kundra

Nga DARINA TANUSHI

4 FAQE

LE

SPECIA

Në faqen 13

KONKURSI NDERKOMBETAR

Shkolla
Nga borxhet te kredia, si ndryshoi pasuria e tij. Rikthehet në detyrë Shpresa Beçaj
“Turgut Ozal”
në Olimpiadën
Genius në New York
Në faqen 3

DOSSIER

(Në foto) Moisi Habilaj në Gjykatën e Katanias

Në faqen 5

Vetingu, KPK: Fatmir Hoxha s’justifikon pasurinë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë do shqyrtojë kërkesën për shkarkimin e 4 gjyqtarëve

Spartak Topollaj: Jeta
Nga INA ALLKANJARI
i Pavarur
ndryshe e diktatorit Komisioni
i Kualifikimit ka zhvilluar ditën e djeshme
dëgjimore me anëTito, antishqiptarit seancën
tarin e pestë të Gjykatës
pages
Kushtetuese, Fatmir Hoxtë sofistikuar
hën. Ai u njoh me rezultaNë faqet 10-11

Në faqen 8

KONTRATE E NJEANSHME

Holanda, nis një grup faktmbledhës para
marrjes së vendimit për Shqipërinë
Një grup prej 8 deputetësh holandezë ndodhen këto dy
ditë në Tiranë me një mision faktmbledhës, para marrjes
së vendimin për hapjen e negociatave të Shqipërisë me
Bashkimin Evropian. Pas takimit me kreun e qeverisë dhe
më pas me kreun e Partisë Demokratike ...

ALUIZNI: Lista me
205 personat që kanë
gati lejet e legalizimit
në qarkun e Shkodrës

tet e hetimit administra-

tiv të Komisionit. Sipas
Inspektoratit të Lartë të
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë, pasuria e
Hoxhës është e justiﬁkuar,
por KPK ka konstatuar se
ai nuk justiﬁkon burimin e
të ardhurave të tij, për një
apartament ...
Në faqet 6-7

Në faqen 13

NENTE PLAGET E TEATRIT

Ndrenika: Është toka
jonë, pse mbështeta
projektin e Veliajt
dhe çfarë më premtoi
Në faqet 18-19
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INTEGRIMI
KUSHTET
Mbledhja e Grupit, kreu i PD kërkon më shumë informacion për akuzat ndaj ish-ministrit
Valentina Madani

K

ryetari i Partisë
Demokratike, Lul
zim Basha u kërkoi
dje deputetëve pjesë të komisionit hetimor "Tahiri" që të
intensifikojnë punën lidhur
me mbledhjen e informacioneve për akuzat ndaj ishministrit Tahiri. Në mbledhjen e djeshme të grupit
parlamentar të PD-së mësohet të jetë diskutuar lënia e
mandatit nga ana e deputetit Saimir Tahiri. Burime
brenda mbledhjes bëjnë me
dije se z.Basha është shprehur se dorëzimi i mandatit
nga ana e Saimir Tahirit
është vetëm një farsë dhe se
prapa kësaj qëndron vetë
kryeministri Edi Rama. Ai
gjithashtu ka theksuar se
prokuroria është e kapur
dhe Tahiri nuk ka frikë.
Ndërkaq, një tjetër çështje e
përmendur në këtë mbledhje
janë zgjedhjet e brendshme.
Sipas porosive të kryetarit
të PD, procesi duhet të nisë
nga java e ardhshme për
krerët e grup-seksioneve. Sa
u përket komisioneve parlamentare, qëndrimi i demokratëve nuk do të ndryshojë.
Deputetët e Partisë Demokratike do të jenë vetëm në
ato komisione që ata do i
vlerësojnë të rëndësishme.
Për kreun e opozitës, Lulzim
Basha, dorëzimi i mandatit
nga Saimir Tahiri është
vazhdim i paktit Rama-Tahiri. Sipas tij, është fakt se
dorëheqja nga mandati erdhi pas presionit direkt që
iu bë Edi Ramës në Berlin,
ku iu tha se është e patolerueshme mbrojtja politike
që i bëhet Saimir Tahirit me
imunitet parlamentar kundër veprimeve të drejtësisë.
"Ky është akt hileqar për të
mashtruar partnerët se gjoja Saimir Tahiri nuk ka imunitet politik dhe se gjithçka është në dorën e
prokurorisë. Dorëzimi i
mandatit është konfirmim
se është Edi Rama, ai që e
ka mbrojtur dhe vazhdon
ta mbrojë Saimir Tahirin
dhe se kjo është loja e të
dyve bashkë për të mbyllur
dosjen 'Tahiri'. Saimir Tahirit nuk i duhet imuniteti
parlamentar përsa kohë ai
shantazhon kryeministrin
me aferat e tij korruptive
dhe lidhjet kriminale të
familjes së tij. Edi Rama
dhe Saimir Tahiri janë një
subjekt i vetëm, kur bëhet
fjalë që Tahiri të dalë përpara drejtësisë. Nëse Tahiri del para drejtësisë, Edi
Rama del para drejtësisë.
Nëse Saimir Tahiri është i
lirë, Rama është i lirë", është shprehur z.Basha.

ORGANIZIMI

Grupi parlamentar i Partisë Demokratike u mblodh
për të diskutuar mbi axhendën dhe qëndrimet politike që do të mbahen në se-

Basha: Tahiri s'ka frikë, pasi
prokuroria është e kapur nga Rama
Berisha: Olsi Rama po pastron para me lojërat e fatit
ZGJEDHJET
LOKALE
Z.Basha
deklaroi dje se
PD duhet të
ndezë motorrët i
fitores të
zgjedhjeve
lokale. Ai tha se
PD ka
potenciale që e
çojnë drejt
fitores dhe se
edhe ishdeputetët mund
të jenë pjesë e
angazhimit
të PD.

Grupi Parlamentar i PD-së
ancën parlamentare, por
edhe për organizimin e
brendshëm të kësaj partie.
Partia Demokratike nuk
tërhiqet nga marrëdhënia e
kushtëzuar me Kuvendin,
ndërsa aksionin do ta mbështesë tek denoncimi i dorëheqjes së Saimir Tahirit, si
farsë e sajuar sipas tyre nga
kryeministri. Po ashtu, më-

sohet në mbledhjen e grupit,
ish-kryeminsytri Berisha ka
akuzoi vëllain e kryeministrit, Olsi Rama, si një person
që ndikon tek lojërat e fatit
dhe pikave të basteve, duke
krijuar një skemë pastrimi
të parave të pista. Në lidhje
me
organizimin
e
brendshëm, kryetari Basha
u ka kërkuar deputetëve që

të luajnë një rol kryesorë
për mbarëvajtjen e procesit, gjatë zhvillimit të
zgjedhjeve në gjithë seksionet dhe grup-seksionet.
Për këtë çështje, pritet që
Basha të nxjerrë një udhëzim të hollësishëm për procedurën dhe afatet kur do
të zhvillohen zgjedhjet.

Deputeti i PD: Rama dhe Tahiri, së shpejti në burg

Noka: Pakt dypalësh, tri çështjet
që kryeministri do t'i mbulojë
D

eputeti i Partisë
Demokratike, Flamur
Noka, garantoi dje se
kryeministri Edi Rama
dhe ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri do të
përfundojnë së shpejti në
burg. Noka i akuzon ata
për kanabizimin e vendit
dhe me tone të ashpra
thotë që dyshja Rama-Tahiri do të izolohen në burgun 313. Sipas investigimeve të tij, Flamur Noka
tha se Edi Rama është peng
i dosjes kokaina të Xibrakës, ku është i përfshirë
vëllai i tij dhe Saimir Tahiri disponon provat që lidhin Olsi Ramën me
trafikun e kokainës. Sipas
tij, "fakti se asgjë nuk ka
ndryshuar, pavarësisht se
Tahiri është pa imunitet,
është dëshmia e pazarit

Rama-Tahiri për të mbyllur
dosjen e ish-ministrit të
Brendshëm". "Pazari RamaTahiri është pazari për të
mbuluar se Edi Rama është
arkitekti i kanabizimit të
vendit, projekt të cilin e përdori për të blerë zgjedhjet
nëpërmjet krimit dhe drogës.

Edi Rama është peng i krimit të organizuar dhe Saimir
Tahiri ka provat e lidhjes së
Ramës me çdo grup të pushtetshëm kriminal në Shqipëri. Edi Rama është peng
i dosjes 'kokaina' të Xibrakës, ku është i përfshirë
vëllai i tij dhe Saimir Tahiri
disponon provat që lidhin
Olsi Ramën me trafikun e
kokainës. Janë këto dosje të
rënda, që e detyruan Edi
Ramën të zhbëjë reformën
në drejtësi dhe të marrë nën
kontroll të plotë prokurorinë. Megjithatë, komisioni
hetimor parlamentar do të
bëjë gjithçka që të provojë
se Edi Rama lejoi kanabizimin e vendit për të blerë
zgjedhjet dhe se vendi i Edi
Ramës është bashkë me
Saimirin Tahirin në burgun
313", deklaroi z.Noka.

Gjatë një
seance
parlamentare

Kuvendi njofton KQZ-në për

Lënia e mandatit nga Tahiri, nisin
procedurat për zëvendësimin e tij

P

arlamenti njoftoi dje Komisionin Qendror të
Zgjedhjeve për vakancën në Kuvend, pasi deputeti
Saimir Tahiri ka dhënë dorëheqjen, duke e lënë mandatin. Dokumentin mban
datën 7 maj 2018. Tahiri
dha dorëheqjen 4 ditë më
parë, duke bërë të ditur se
në këtë mënyrë do t'ia lehtësonte punën drejtësisë
që të bënte të sajën, në
kuadër të hetimit ndaj tij
për dyshimet se mund të
jetë i përfshirë me bandën
e "Habilajve", në kuadër
të trafikut ndërkombëtar
të lëndëve narkotike. Ishministri i Brendshëm ishte zgjedhur nga listat e
PS-së si deputet, por më
pas kishte dalë i pavarur,
pas një vendimi të
mazhorancës parlamentare për ta përjashtuar
nga grupi i saj. Emri i MANDATI
parë që vjen në listën so- Mandati i Tahirit pritet t'i
cialiste si zëvendësues i kalojë këshilltarit të
Tahirit është ai i Spartak kryeministrit për
Brahos,
aktualisht Marrëdhëniet me
këshilltar i kryeministrit Parlamentin, Spartak
Edi Rama. Braho në të Braho, i cili renditej i 19
kaluarën ka qenë një në listën e kandidatëve
funksionar i lartë i LSI-së. për deputetë të PS-së
Ndonëse prej më shumë se
në këtë qark. Ndonëse
6-muajsh Saimir Tahiri
prej më shumë se 6ishte deputet i pavarur,
muajsh Saimir Tahiri
mandati i tij do t'i kalojë
grupit parlamentar të so- ishte deputet i pavarur,
cialistëve. Ish-ministri Ta- mandati i tij do t'i kalojë
hiri u zgjodh deputet në grupit parlamentar të
garën elektorale të 25 qer- socialistëve.
shorit nga listat e PS-së në
qarkun e Tiranës, ku selia rozë mori 18 mandate deputetësh. Mandati i Tahirit pritet t'i kalojë këshilltarit
të kryeministrit për Marrëdhëniet me Parlamentin,
Spartak Braho, i cili renditej i 19 në listën e kandidatëve
për deputetë të PS-së në këtë qark.
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Holanda, nis një grup faktmbledhës para marrjes së vendimit për Shqipërinë

Negociatat me BE, deputeti holandez:
Qeveria jonë është ekstremisht hezituese
“Tahiri, nuk mund të thuhet të shkojë në burg”
JORIDA TABAKU
"Opozita kërkoi që
parlamenti holandez të
mbështesë hapjen e
negociatave. Ata kanë
shqetësime për krimin
dhe drogën. Qëndrimi
jonë ka qenë që hapja e
negociatave do të
ndihmojë që qeveria të
monitorohet. Holanda
heziton si pasojë e krimit
shqiptar në Roterdam
dhe Amsterdam, por edhe
rritjen e krimit dhe trafikut
të drogës në Shqipëri. Ne
jemi optimistë, opozita do
e mbështesë procesin",tha Tabaku.

Darina Tanushi

N


MIMI KODHELI
Deputetja socialiste, njëherësh edhe kryetare e
Komisionit të Jashtëm parlamentar Mimi Kodheli u
shpreh optimiste se Holanda do të japë dritën jeshile në
fund të qershorit. "Deputetët morën një paraqitje si nga
opozita dhe shumica për procesin për zbatimin e 5
rekomandimeve. Unë besoj se ishte takim i frytshëm dhe
shumë pozitiv për ça u tha dhe u dëgjua",- tha Kodheli.





Ambasadorja franceze:
Azilkërkuesit kanë dëmtuar
imazhin e Shqipërisë
A

mbasadorja franceze, Christine Vasak deklaroi dje,
nga Shkodra, ku ishte në një aktivitet së bashku me
ambasadoren e BE-së Romana Vlahutin se azilkërkuesit
kanë dëmtuar imazhin e Shqipërisë. Duke iu referuar faktit se shqiptarët ishin të parët në listën e kërkesave në
vendin e saj, tha se shkak është dhe efekti zinxhir. "Imazhi
i Shqipërisë është kontradiktor, flas për përceptimin në
Francë. Ka një numër të madh azilkërkuesish nga Shqipëria saqë krahasuar me vendet që janë në konflikt si
Siria apo vende të tjera, shqiptarët mbajnë vendin e parë.
Jo të gjithë përfitojnë azil pasi janë shkelur të drejtat e
aizlkërkimit. Pati një reaksion zinxhir që prishi dhe
imazhin e Shqipërisë", tha amabsadorja franceze, Christine Vasak. Ndërsa për Ambasadoren e BE, Romana Vlahutin, "reforma në drejtësi është nëna e të gjitha betejave" të
Shqipërisë në rrugën e integrimit. "Nëse kjo reformë nuk
do të vinte në pikën që është tani, atëherë Shqipëria nuk
do të merrte rekomandimin pozitiv për hapjen e negociatave për anëtarësim edhe për shumë vite.Kjo reformë është
e domosdoshme dhe se ne duhet të blinim kohën për të
ardhmen pasi nuk ka kohë për të humbur.Gjithashtu
shumë njerëz u investuan kundër kësaj reforme sepse nuk
e donin por fatkeqësisht kemi humbur kohë. Fillimisht
nga proceset në Gjykatën Kushtetuese të cilat kjo gjykatë
i rrëzoi por edhe nga politika kemi humbur kohë më shumë
se një vit. Por unë sot jam e befasuar sesa larg ka ecur
implementimi", u shpreh Vlahutin. Delegacioni i Bashkimit Europian në Tiranë nisi nga Shkodra festimet për javën
europiane, që këtë vit është organizuar si një rrugëtim
mes trashëgimisë e bukurive të Shqipërisë.

jë grup prej 8 de
putetësh holandezë
ndodhen këto dy
ditë në Tiranë me një mision
faktmbledhës, para marrjes
së vendimin për hapjen e negociatave të Shqipërisë me
Bashkimin Evropian. Pas
takimit me kreun e qeverisë
dhe më pas me kreun e Partisë Demokratike dhe deputetë të tjerë nga PD e PS si
edhe me pjesëtarë të shoqërisë civile një prej deputetëve të grupit tha se
qeveria e tyre është ekstremisht hezituese për të
hapur negociatat me Shqipërinë, por do të vendosë
parlamenti i tyre. "Është
bërë një propozim nga Komisioni Europian për çeljen e
negociatave dhe për këtë
qeveria jonë e ka tashmë
pozicionin e saj të shprehur
dy javë më parë. Qeveria jonë
është ekstremisht hezituese
dhe është më hezituese se
vendet e tjera në BE. Por
nuk është vetëm në këtë situatë. Nëse shohim Francën
dhe Gjermaninë do të shihni hezitim për të hapur negociatat. Prandaj ne si parlament vendosëm të organizojmë këtë mision faktmbledhës me anëtarë të 7 partive holandeze, të gjitha partitë kryesore janë këtu. Më
pas ne do të kemi një debat
sesi po shkon zbatimi i 5 prioriteteve",-u shpreh deputeti holandez, Pieter Omtzigt.
Deputeti Pieter Omtzigt nga
Partia Kristian Demokrate
është pyetur nga gazetarët
dhe për çështjen hetimore
ndaj ish-ministrit Tahiri.
"Ne i kemi vëzhguar këto
raste, por do të ishte shumë
e çuditshme nëse ne
kërkojmë nga njëra anë, që
të kemi një gjyqësor të pavarur dhe në anën tjetër, të
flasim për një emër të
veçantë që duhet të shkojë
në burg. Është një mesazh
që nuk do ta dëgjoni. Nuk
mund të thuash që ai person
duhet të shkojë në burg, pasi
merr ekzakt të kundërtën e
asaj që kërkohet, ç'ka
përkon me pavarësinë e
gjyqësorit", theksoi deputeti. Ndërkohë në drekën e organizuar me deputetë të
maxhorancës dhe opozitës,
këta të fundit janë shprehur
se BE duhet të mbështesë
rekomandimin për negociata, kjo si instrument kontrolli mbi qeverinë. Deputetët holandezë pas bisedimeve me palët në Shqipëri
do të hartojnë një raport
pikërisht për parlamentin e

Deputeti holandez,
Pieter Omtzigt

ROMANA VLAHUTIN
Ambasadorja e Bashkimit Europian në Tiranë Romana Vlahutin e nisi Javën e
Europës nga Shkodra. Një studente e pyeti ambasadoren nëse e meritojnë shqiptarët
të kenë një qeveri, që sipas saj, udhëhiqet nga banda kriminale. "Unë jetoj këtu prej 5
vitesh dhe kam ndjekur së bashku me kolegët zgjedhjet. Populli shqiptar zgjedh
qeveritë, dhe ju duhet t'i shtyni të zgjedhurit të mbajnë përgjegjësi",-tha Vlahutin.

Ministri i Jashtëm polak pritet nga Meta e Bushati

Jacek Czaputowicz: Shqipëria e vendet e
rajonit duhet të kenë një datë për në BE
M

inistrit i Jashtëm
polak, Prof.Jacek
Czaputowicz vizioi dje, Shqipërinë, për të shprehur
mbështetjen e fuqishme të
vendit të tij për hapjen e
ne gociatave me Bashkimin Europian. Gjatë
takimit me Presidentin e
Republikës, Ilir Meta të dy
palët vlerësuan raportet
mes dy shteteve. Lidhur
me integrimin në BE, Presidenti Meta shprehu
mirënjohjen për mbështetjen e qartë të Polonisë
për çeljen e negociatave të
anëtarësimit të Shqipërisë
në Bashkimin Evropian.
Fillimisht ministri i Jashtëm polak u prit nga homologu i tij, Ditmir Bushati. Ministri Bushati e
njohu ministrin Czaputowicz me refor mat e
rëndësishme që Shqipëria
ka ndërmarrë në kuadër

të plotësimit të 5 prioriteteve kyçe për anëtarësim. Ministri Czaputowicz
rikonfirmoi mbështetjen e
Polonisë për integrimin e
vendit tonë dhe u shpreh se
Shqipëria dhe vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të
kenë një datë konkrete për
anëtarësim në BE, pasi
nevojitet shpresë dhe motivim real. "Ne do të takohemi me ministrin dhe me

një grup ministrash të
Punëve të Jashtme të
vendeve anëtare të BE-se,
për pak ditë në Greqi, ku
fokusi kryesor do të jetë
procesi i integrimit europian i vendeve të Ballkanit Perëndimor, aq më tepër
kur Komisioni Evropian
e ka publikuar, jo vetëm
strategjinë e zgjerimit
dhe raportet për secilin
prej vendeve tona, por
edhe komunikatën e
zgjerimit, pra paketën e
plotë të zgjerimit dhe do
të sinkronizojmë në këtë
mënyrë edhe përpjekjet e
përbashkëta për të realizuar ketë proces me cilësi
dhe me shpejtësi",- tha
ministri Bushati. "Ne do
bëjmë gjithçka që politika
e vendeve të hapura të
Bashkimit Evropian të
mbetet gjithnjë në fuqi",tha ministri polak.

tyre. Deputetja socialiste,
njëherësh edhe kryetare e
Komisionit të Jashtëm parlamentar Mimi Kodheli u
shpreh optimiste se Holanda do të japë dritën jeshile
në fund të qershorit. "Deputetët morën një paraqitje

si nga opozita dhe shumica
për procesin për zbatimin e
5 rekomandimeve. Unë besoj se ishte takim i frytshëm dhe shumë pozitiv për
ça u tha dhe u dëgjua", -tha
Kodheli. Ndërkohë që deputetja e PD, Jorida Tabaku

tha opozita u kërkoi deputetëve që t'i japin një
shans Shqipërisë, pasi në
këtë mënyrë qeveria do të
jetë e kontrolluar. Tabaku
theksoi se shqetësimi i
holandezëve mbetet droga
dhe krimi.
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Kryeministri bashkëbisedon me qytetarët në Lezhë: Gabuam me Rrugën e Kombit

Vetingu, Rama: Gjyqtarët që ikën,
do të vijë dita të japin llogari
"Nuk ka kryeministër që do të rrisë taksat, por kemi bërë reforma"
Darina Tanushi

K

ryeministri Edi Rama
kërkoi sërish dje, ndjesë ndaj të gjithë
kuksianëve për vendosjen e
tarifës për Rrugën e Kombit.
Gjatë një bashkëbisedimi me
banorë të Lezhës, gjatë ditëve të llogaridhënies publike, Rama u shpreh: "Qeveria do të propozojë një ndryshim të rëndësishëm të
tarifës së Rrugës së Kombit
për gjithë banorët e Kukësit,
sepse ishte e papërballueshme dhe do të lëmë një periudhë kohe deri në shtator
për t'i informuar". "Sa i takon tarifës së Rrugës së Kombit, ne do të mbajmë fjalën
për të propozuar këto ndryshime, që brenda 60 ditëve
nga momenti kur kam
folur",-sqaroi kreu i qeverisë. "Në atë rast ne gabuam,
por nuk di nëse kujtesa ju
sjell ndër mend ndonjë
qeveri apo kryeministër
tjetër që ju ka thënë:

Porosia në Grupin e
PS: Ministrat llogari
në çdo qark

K

ryeministri Edi Rama
porositi dje, ministrat
të shpërndahen nëpër qarqe, në kuadër të llogaridhënies publike. Në mbledhjen e kryesisë së grupit
të PS-së, Rama u kërkoi
ministrave që të shkojnë
edhe në qarqet që nuk i
mbulojnë, për të sqaruar
reformat e bëra deri më
tani. Burimet bëjnë me dije
se kryeministri ka qenë i
ashpër në këtë porosi. Ky
tur llogaridhënës do të zgjasë deri në fund të qershorit. Kjo është një mënyrë që drejtuesit socialistë,
jo vetëm të sqarojnë, por
edhe të kuptojnë se sa
mbështetje kanë në popull
për atë çfarë kanë bërë në
këtë vit të pestë të mandatit.
Për një vit janë zgjedhjet e
pushtetit vendor dhe duket
se fushata në një farë kuptimi ka nisur qysh herët.

Shëndetësia
QYTETARI
Gjatë bashkëbisedimit me kryeministrin një qytetar
nga Lezha i tha atij se shëndetësia nuk është falas. Si
rrallë herë Rama ka përmendur edhe shqetësimet
familjare që sipas tij i kanë ardhur nga të qenit
kryeministër. "Nëse unë s'do mendoja për vendin e për
popullin s'do merresha me këtë punë se shumë
mendojnë se kjo puna ime edhe qejf i madh. Kjo është
një punë që e bej se mendoj për njerëzit",-tha Rama.
gabuam, ndjesë. Kurrë nuk
kam menduar se jemi të pagabueshëm. Është themelore, sidomos për një drejtues apo udhëheqës të një
vendi që kur ka një gabim
ta pranojë gabimin publikisht dhe të kërkojë ndjesë.
Vetëm në këtë mënyrë gjërat
mund të bëhen, jo duke ia
lënë fajin atij që nuk e ka",tha Rama. Gjatë fjalës së tij,
Rama tha më tej: "Ne kemi
bërë refor ma që nuk janë

bërë për mbi 20 vite". Duke
theksuar se kjo qeveri ka
ulur taksat për 97 % të shqiptarëve, Rama kërkoi që të
mos ngatërrohen faturat e
dritave dhe ujit me taksat.
"Nuk është dëshira e kryeministrit dhe qeverisë, nuk
ka kryeministër në botë që
ka dëshirë të rrisë taksat. Pse
duhet të hynim në gjithë
telashet që hymë dhe bëmë
reforma që nuk u bënë për
mbi 20 vite. Për arsye të push-

tetit? Në asnjë mënyrë jo,
sepse do të ishte më e lehtë,
Shqipëria nuk do të tretej",tha Rama. Por gropa që ne
do t'i trashëgonim fëmijëve
tanë, vijoi kryeministri, do të
ishte shumë e thellë dhe pabesia do të ishte shumë e
madhe. "Nëse këto reforma
do të kishim nisur 24 vite më
parë Shqipëria do të ishte
shumë para sot", shtoi kryeministri. Duke folur për
vetingun, kryeministri Edi
Rama deklaroi se me procesin e vetingut, gjyqtarë dhe
prokurorë kanë "mbetur
rrugëve" dhe luten që të mos
thërriten për të dhënë llogari. "Imagjinoni ku do të
ishim sot ne, duke filluar nga
e drejta e pronës, sikur reforma në drejtësi që ne e nisëm,
vetëm tre vite më parë. Sikur
pastrimi i gjykatësve dhe
prokurorëve të ishte bërë 20
vite më parë, sikur procesi i
rekrutimit të tyre të ishte
transparent, siç do të jetë në
vitet në vijim, do të kishim
ne sot kaq shumë probleme
me pronën? Do të kishim ne

Kryeministri Edi Rama
sot kaq shumë konflikte? Që
përveç të tjerave janë shkaktuar edhe nga gjykatësit dhe
prokurorët që kanë qenë
pjesëtarë, sepse këtu në
Lezhë kur ka një çështje të
hapur për pronat, nuk janë
vetëm ata që akuzohen, janë
edhe gjykatës dhe prokurorë
të cilët kanë marrë pjesë në
ato krime". "Kemi marrë re-



komandimin dhe kemi hapur
rrugën për pastrimin e sistemit të drejtësisë. Kujt ja ka
pritur mendja se ata gjyqtarë e prokurorë të korruptuar të mbeteshin rrugëve
dhe tani po luten o Zot inshallah nuk po vinë të më
thërrasin për të dhënë llogari. Se do vijë dita dhe t'i thërrasin",-u shpreh Rama.



Kreu i Grupit të LSI-së: Të paaftit i ka vdekur qeverisja

Deputetja e PD-së: Po shkelet Kushtetuta

Vasili akuza Ramës: I degraduar,
je halli i Shqipërisë pa qeverisje

Skandali i të dhënave personale, Vokshi:
Padi penale për 2 ministret dhe Ramën

K

reu i Grupit Par
lamentar të LSI-së
Petrit Vasili akuzoi dje
kryeministrit Edi Rama
për mosfunksionim të
qeverisjes. Duke iu referuar portalit për bashkëqeverisjen, Vasili shprehet se është fillimi dhe fundi i qeverisjes. Sipas tij,
kontrolli, monitorimi, inspektimi shtetëror janë
tashmë një zero e madhe.
"Kryeministrit të paaftë i
ka vdekur qeverisja dhe
bën sikur mbledh ankesa.
Qeverisja profane e
kryeministrit ka vdekur
politikisht, funksionalisht dhe moralisht. Asnjë
pjesë e sistemit qeverisjes
nuk funksionon. Është
asfiksuar i gjithë drejtimi, automatizmi administrativ dhe monitorimi
shtetëror. Tashmë një portal qesharak është fillimi
dhe fundi i qeverisjes",
tha z.Vasili. Ai përmendi
se: "Ndryshkja rilindëse
ka degraduar e përdhosur shtetin dhe mbledhja
e të ashtuquajturave

Kreu i Grupit Parlamentar
të LSI-së Petrit Vasili
ankesave lart e poshtë si një
peshkim në moçal është dimensioni i vetëm i një qeverisje të vdekur. Procese komike shkarkimesh drejtorësh, të cilët i ka marrë në
ballë plumbi i ankesave dhe
inateve të brendshme partiake". Sipas tij pa mbledhje
ankesash s'ka punë për
qeverinë. "Po nuk ra ankesa
si peshk në rrjetë, problemet
nuk zgjidhen as për 100 vjet.
Kontrolli, monitorimi, inspektimi shtetëror janë tashmë

një zero e madhe. Tani jetojmë epokën e ankesës.
Paaftësia ekstreme e këtij
kryeministri pa ide, me vizion zero dhe që mendon
vetëm se çdo ndodhë jo më
shumë se pas 24 orësh
janë dimensioni i gjymtuar i vetë këtij keqformimi
që quhet qeveri. Kryeministri i degraduar në një
portal dhe me vizion sa
një ankesë, ky është halli
i një Shqipërie pa qeverisje",-tha z.Vasili.

K

ryetarja e Komisionit Parlamentar të Medias dhe
Edukimit, Albana Vokshi u shpreh dje në "News 24"
se Partia Demokratike do të padisë ministret e Shëndetësisë dhe Arsimit si dhe kryeministrin Rama për vjedhjen
e të dhënave personale. Vokshi tha se marrja e paligjshme
e të dhënave personale të prindërve dhe pacientëve bëhen
për arsye elektorale. "Kemi marrë shumë denoncime nga
prindër, të cilëve u është
kërkuar që të depozitojnë
të gjitha të dhënat personale, të cilat ato ruhen me
"Kemi marrë
ligj, sepse janë konfidenshumë denoncime
ciale. Të dhënat e
kërkuara që nga numri i
nga prindër, të
kartës, e çdo gjë tjetër, si
cilëve u është
emër, mbiemër, numër telefoni etj., janë të dhëna që
kërkuar që të
ruhen me ligj dhe nuk
depozitojnë të
mund të merren e të përdoren. Po shkelet neni 35
gjitha të dhënat
i Kushtetutës dhe ligji për
personale,
të cilat
mbrojtjen e të dhënave
ato ruhen me ligj,
personale. Falë presionit
tonë kanë hequr dorë nga
sepse janë
numri i kartës së identikonfidenciale.
tetit. Por PD do të depozitojë nga nesër padi penale
për këtë që po ndodh me këto të dhënave. Kush e shpjegon
se pse këto të dhëna duhet të shkojnë në kabinetin e kryeministrit? Kjo ka vetëm qëllimin për arsye zgjedhore. Pra,
kryeministri ka vendosur të ngrejë një bazë për zgjedhësit
që t'i përdorë ato për qëllime elektorale. Padia jonë do nisë
me kryeministrin Rama si dhe me dy ministrat, por edhe
për çdo drejtues institucioni që guxon të administrojë të
dhëna personale",- tha Vokshi.

AKTUALITET - 5

E martë 8 Maj 2018

"Mafia, luftë dhe gjak", mediat e vendit fqinj: Janë anëtarë të mafies 'Cosa Nostra'

IT
ALI
ITALI

P

rokuroria e Katanias
ka kërkuar dje dënime
të ashpra për disa prej
të arrestuarve, pjesë e klaneve mafioze siciliane dhe të
'Cosa Nostras' dhe luftës së
tyre për pushtet. Mediat italiane raportojnë se në Gjykatën e Katanias është
dhënë pretenca edhe për dy
shqiptarë, ku njëri prej tyre
cilësohet si personi që zbuloi bandën e "Habilajve".
"Catania live sicilia", e cila
e nis artikullin me titullin:
"Mafia luftë dhe gjak, të
gjitha kërkesat e dënimit",
shkruan se prokuroria
kërkoi dënimin me 18 vite
burg për Erson Zhukën dhe
dënimin me 12 vite burg të
Ermir Bajën. Mësohet se dy
shqiptarët akuzohen për
veprat penale "Pjesëmarrje
në aktivitet mafioz" dhe
"Trafik
ndërkombëtar
droge" mes Shqipërisë si
dhe disa provincave, si e Katania, Raguza e Sirakuza.
Gjithashtu, prokuroria e
Katanias kërkoi dënime me
6 deri në 18 vjet burg për
anëtarë të tjerë të bandës
ku bënin pjesë Zhuka dhe
Baja. Sipas burimeve të mësipërme, Erson Zhuka dhe
Ermir Baja konsiderohen
si anëtarë të mafies 'Cosa
Nostra', të përfshirë në
luftën mes klaneve mafioze
siciliane 'Vizzini', 'Francofonte' e 'Grammichele'.
Emri i Zhukës nuk është i
panjohur. Ai ka lidhje edhe
me një tjetër proces me
rëndësi, siç është grupi 'Habilaj', proces gjyqësor që do
të nisë më 31 maj në Katania. Nga hetimet e deritanishme të Antimafies italiane që kanë nisur që në
vitin 2012, thuhet se Erson
Zhuka, i cili vepronte në
territorin e Raguzës kishte
kontakte të shumta me
Moisi Habilajn.

ZBULIMI I BANDËS
SË HABILAJVE

Autoritetet e drejtësisë
italiane duke filluar nga
vitit 2013 e në vazhdim hetuan shtetasit Moisi Habilaj,
Nezar Seiti etj., si dhe bashkëpunëtorët e tyre si
anëtarë të një grupi kriminal në fushën e trafikimit
të narkotikëve. Në kuadër
të këtij hetimi u bë i mundur së fundmi sekuestrimi
i sasisë prej 3.5 tonëve lëndë
narkotike e llojit kanabis
sativa, arrestimi me cilësinë e të dyshuarit të shtetasit Moisi Habilajt dhe
shpallja në kërkim ndërkombëtar e shtetasit Nezar
Seiti. Moisi Habilaj bashkë
me shtetasin Nezar Seiti,
Florian Habilaj, Metan
Matani etj., që nga prilli i
2017-ës e në vazhdim u hetuan nga prokuroria pranë

Prokuroria italiane kërkon 18 vjet burg
për Erson Zhukën që "zbuloi" Habilajt
Pretenca në Gjykatën e Katanias, kërkohet edhe
dënimi me 12 vjet heqje lirie për Ermir Bajën
AKUZAT
"Catania live sicilia", e cila
e nis artikullin me titullin:
"Mafia luftë dhe gjak, të
gjitha kërkesat e dënimit",
shkruan se prokuroria
kërkoi dënimin me 18 vite
burg për Erson Zhukën dhe
dënimin me 12 vite burg të
Ermir Bajën. Mësohet se
dy shqiptarët akuzohen për
veprat penale:
"Pjesëmarrje në aktivitet
mafioz" dhe "Trafik
ndërkombëtar droge" mes
Shqipërisë si dhe disa
provincave si Katania,
Raguza e Sirakuza.
gjykatës së Katanias për
veprën penale të trafikimit
të narkotikëve. Hetimet e
autoriteteve të drejtësisë
italiane e kishin fillesën e
tyre tek një veprimtari hetimore e kryer në kuadër të
operacionit "Odessa 2012"
ndaj një organizate të degëzuar kriminale, që merrej
me trafikimin ndërkombëtar të lëndëve narkotike, kryesisht kanabis në

I arrestuari
Erson Zhuka

aksin Shqipëri-Itali. Në aktivitetin e tij, Moisiu ndihmohej nga shtetasi shqiptar i thirrur "Daja" dhe
që është identifikuar si Sabaudin Çelaj. Përgjimi i komunikimeve të numrave
telefonikë në përdorim të
Moisi Habilajt dhe Sabaudin Çelajt mundësoi identifikimin e subjekteve të
tjera që bënin pjesë në këtë
organizatë.

PROCESI NDAJ
MOISI HABILAJT
Erson Zhuka ka lidhje
edhe me një tjetër
proces me rëndësi, siç
është grupi "Habilaj",
proces gjyqësor që do
të nisë më 31 maj në
Katania. Nga hetimet e
deritanishme të
Antimafies italiane që
kanë nisur që në vitin
2012, thuhet se Erson
Zhuka, i cili vepronte në
territorin e Raguzës
kishte kontakte të
shumta me Moisi
Habilajn.

"COSA NOSTRA"
Dy shqiptarët akuzohen për veprat penale "Pjesëmarrje në aktivitet mafioz"
dhe "Trafik ndërkombëtar droge" mes Shqipërisë si dhe disa provincave si
Katania, Raguza e Sirakuza. Gjithashtu, prokuroria e Katanias kërkoi dënime
me 6 deri në 18 vjet burg për anëtarë të tjerë të bandës ku bënin pjesë Zhuka
dhe Baja. Sipas burimeve të mësipërme, Erson Zhuka dhe Ermir Baja
konsiderohen si anëtarë të mafies "Cosa Nostra" të përfshirë në luftën mes
klaneve mafioze siciliane 'Vizzini', 'Francofonte' e 'Grammichele'.

Policia e Durrësit, kontroll në banesën e 50-vjeçarit

Furgoni me 206 kg drogë në Milano, i arrestuari
Eduart Mecani, i lidhur me 'Ndrangheta'-n
IT
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kanë zbardhur identitetin e
dy trafikantëve të drogës të
arrestuar mbrëmjen e së
shtunës teksa po trafikonin
një sasi prej rreth 206 kg
marijuanë e ardhur nga
Spanja. Bëhet fjalë për 50vjeçarin Eduart Mecani nga
Durrësi dhe italianin Enzo
Di Mauro, 48 vjeç. Sipas autoriteteve në Milano, Mecani është pjesë e mafies kalabreze "Ndrangheta". Ai u
kap mbrëmjen e së shtunës
(5 maj) në Itali, duke pritur
ngarkesën me 206 kg kanabis. Droga ishte transportuar nga Barcelona (Spanjë)
me një kamion të ngarkuar
me materiale ndërtimi. Mjeti drejtohej nga italiani
Enzo Di Mauro dhe sapo
mbërriti në Milano, u takua
me shqiptarin Eduart Mecani. Ky i fundit nisi të shkarkonte nga kamioni pakot me kanabis dhe në momentin që po i vendoste brenda një furgoni, ndërhyri

KONTROLLI
Pas operacionit
antidrogë në Milano dhe
arrestimit të Eduart
Mecanit, burime policore
pohuan se në banesën e
Eduart Mecanit në
Durrës janë ushtruar
kontrolle intensive në
kuadër të shkëmbimit të
informacionit me
autoritetet italiane.
Pavarësisht kërkimeve të
shumta, në apartamentin
e tij nuk u gjet asnjë
material i vlefshëm
hetimor.
policia italiane duke i arrestuar të dy në flagrancë.
Paralelisht kërkimet e policisë italiane janë shtrirë edhe
në Spanjë, për shkak se prej
andej ishte nisur ngarkesa
me 206 kg kanabis sativa.
Hetimet janë fokusuar për të
zbuluar nëse "Ndrangheta"
ka lidhje me ndonjë rrjet
kriminal, prej së cilës mund

ARRESTIMI
NË 2009-ën
Mediat italiane bëjnë me
dije se shqiptari Eduart
Mecani është arrestuar
edhe në vitin 2009 (në
atë kohë 41 vjeç), pasi
është kapur me 250 kg
marijuanë në makinë. Po
sipas këtyre burimeve,
shqiptari i kapur në atë
kohë ishte me
precedentë penalë,
ndërsa gjatë kontrollit
policor në banesën e tij
iu gjetën në kasafortë
dhe 300 mijë euro kesh.
të ketë marrë lëndën narkotike. Po verifikohen gjithashtu lëvizjet e shqiptarit Eduart Mecani, nëse ka udhëtuar drejt Shqipërisë, Spanjës
apo vendeve të tjera evropiane. Burime konfidenciale
thonë se 50-vjeçari Mecani ka
një familjar me iniciale A.M.,
që jeton në Spanjë dhe po verifikohet fakti nëse ka lidhje

Droga e sekuestruar
nga policia italiane
të dyshimta në atë shtet.
Gjithashtu, policia italiane
dyshon se në Spanjë është
një rrjet droge i lidhur me
mafien kalabreze në Itali. Ky
rrjet merr kanabisin nga Afrika e Veriut dhe trafikohet
drejt shtetit spanjoll për të
mbërritur më pas në Itali, në
destinacionin përfundimtar.
Shqiptarit Eduart Mecanit
dhe bashkëpunëtorit të tij
italian, Enzo Di Mauro iu
gjetën dhe sekuestruan gjithashtu shuma e parave prej
63 mijë eurosh. Pas operacionit antidrogë në Milano
dhe arrestimit të Eduart
Mecanit, burime policore
pohuan për TV "Klan" se në

banesën e Eduart Mecanit
në Durrës janë ushtruar
kontrolle intensive në
kuadër të shkëmbimit të informacionit me autoritetet
italiane. Pavarësisht kërkimeve të shumta, në apartamentin e tij nuk u gjet asnjë material i vlefshëm hetimor. Gjithashtu, në banesë
nuk është gjetur asnjë person për shkak se 50-vjeçari
nuk rezulton të jetë i martuar. Të njëjtat burime
thanë se Eduart Mecani
nuk ka asnjë precedent penal në vendin tonë, ndërkohë që vijojnë hetimet intensive të policisë shqiptare me
policinë italiane.
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VETINGU
VENDIMI
Nga borxhet te kredia, si ndryshoi pasuria e gjyqtarit të Kushtetueses në 15 vite

Vetingu, KPK: Fatmir Hoxha s'justifikon
pasurinë, një apartament 140 mijë euro
Avokati Julian Mërtiri: Lekët i mori dhuratë për dasmë

Ina Allkanjari

KPK
"Gjyqtari ka apartament 2+1, 112 m2 në Tiranë me
vlerë 140 mijë e 450 euro. Gjyqtari ka marrë kredi
të butë si i pastrehë. Vlera e kredisë së butë 5 mln
lekë. Nga disa përllogaritje gjyqtari ka mos
përputhje të burimeve të pasurisë", deklaroi
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

K

omisioni i Pavarur i
Kualifikimit ka zhvil
luar ditën e djeshme
seancën dëgjimore me anëtarin e pestë të Gjykatës
Kushtetuese, Fatmir Hoxhën.
Ai u njoh me rezultatet e
hetimit administrativ të Komisionit. Sipas Inspektoratit
të Lartë të Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurisë, pasuria e Hoxhës është e justifikuar,
por KPK ka konstatuar se ai
nuk justifikon burimin e të

ardhurave të tij, për një apartament 112 metra katrorë në
Tiranë, me vlerë 140 mijë e 450
euro. Trupa e komisionerëve
sqaroi se ai nuk justifikon
një shumë prej 275 mijë lekësh në vitin 2003 dhe 1.7 milionë lekë të tjerë në vitin 2011.

"ILDKPI na ka sjellë përgjigje
për gjyqtarin Fatmir Hoxha
se ka bërë deklarim të saktë,
burime të ligjshme, nuk ka
fshehur pasurinë dhe se nuk
ka bërë deklarim të rremë.
Komisioni ka bërë hetim të
thelluar për pasurinë, bu-

OPEN CALL FOR TENDER
PREQUALIFICATION

1.

GENERAL CONDITIONS

1.1.

2.

Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
(GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1.
Profile: German Development Cooperation, Office in Tirana supports Albania
on its path to European integration and development through projects
implemented in Economic development, Economic legal reform, Vocational
education and training, Reform of the water sector, Rural development, and
some other areas.
Subject: The GIZ Office Tirana invites qualified suppliers of waste
containers to express their interest in providing the below supply and
services
Companies should fulfill the following requirements:

2.1.
2.2.
2.3.

Supplier of EU/DIN standard waste containers/bins of different sizes
Authorization of producer to act as supplier/distributor
Means to transport provided containers to the final destination.

1.2.

1.3

All legal entities interested in application process should ask for an application
form to the address: giz-albanien@giz.de
3.

The due date for submitting the application is 18 May 2018. The documents
should be submitted in a sealed envelope, marked “Application for
prequalification of supply of waste containers/bins”, addressed to:
German Development Cooperation Office (GIZ), Office in Tirana,
Rr. Skenderbeg, No. 21/1
Tirane

After the due date for submitting the application, the process of prequalification will
follow. The submitted applications will be evaluated, and only prequalified candidates
will be invited to answer to the bid.

rimet e krijimit, të ardhurat
dhe fshehjet e pasurisë. Gjyqtari ka apartament 2+1, 112
m2 në Tiranë me vlerë 140 mijë
e 450 euro. Gjyqtari ka marrë
kredi të butë si i pastrehë.
Vlera e kredisë së butë 5 mln
lekë. Nga disa përllogaritje
gjyqtari ka mos përputhje të
burimeve të pasurisë", deklaroi Komisioni i Pavarur i
Kualifikimit. Ish-kryetari i
gjykatës së Apelit Shkodër
përfaqësohej me avokat, por
nuk u paraqit personalisht.
Ndërkohë avokati i Hoxhës,
Julian Mërtiri pretendon se
pasuria e klientit të tij është
e ligjshme dhe se Hoxha i ka
marrë borxh një shumë lekësh kunatit të tij dhe një
pjesë kredi. "Është një element në vitin 2003 ku pretendohet nga KPK që nuk justifikohet pasuria. Por shuma
është plotësisht e justifikueshme.
Gjyqtari ka qenë bashkëpunues me KPK-në. Apartamentin, gjyqtari e ka blerë
me kredi dhe një borxh të
marrë nga kunati në vlerën e
28 mijë eurove. Gjyqtari lekët
e shtëpisë i ka bërë cash, por
ai i ka deklaruar pranë ILDKPI. Nga dy dasmat e bëra
gjyqtari ka grumbulluar
vlera monetare dhe dhurata.
Ai më pas ka marrë kredi, e
cila është marrë në bazë të
vendimit të Këshillit të Ministrave. Borxhin e ka marrë
për apartament, dhe deri tani
ai është shlyer", tha Mërtiri.
Kujtojmë se Hoxha është gjyqtari i pestë i Kushtetueses, që
prej vitit 2011, që përfshihet
në procesin e vetingut, pas
Besnik Ymerajt, Fatos Lulos,
Vitore Tushës dhe Altina
Xhoxhajt. Vendimi i komisionit për gjyqtarin Fatmir
Hoxha do të jepet në datën 10
maj. KPK ka dëgjuar deri tani
katër anëtarë të Gjykatës
Kushtetuese. Dy prej tyre janë
shkarkuar,
njeri
dha
dorëheqjen, ndërsa e vetmja
e konfirmuar në detyrë është
gjyqtarja Vitore Tusha. Arsyeja e shkarkimit është e
njëjtë për të gjithë: Nuk justifikojnë pasurinë e tyre. Fatmir Hoxha është diplomuar
në Fakultetin e Drejtësisë së
Universitetit të Tiranës në
vitin 1991 dhe e ka filluar karrierën në gjyqësor në vitin
1993 si kryetar i gjykatës së

Reagimi
AVOKATI MËRTIRI
" Apartamentin, gjyqtari e ka blerë me kredi dhe një borxh
të marrë nga kunati në vlerën e 28 mijë eurove. Gjyqtari
lekët e shtëpisë i ka bërë cash, por ai i ka deklaruar pranë
ILDKPI. Nga dy dasmat e bëra gjyqtari ka grumbulluar
vlera monetare dhe dhurata. Ai më pas ka marrë kredi, e
cila është marrë në bazë të vendimit të Këshillit të
Ministrave. Borxhin e ka marrë për apartament, dhe deri
tani ai është shlyer",- tha Julian Mërtiri.

FATMIR HOXHA
Një raport i prodhuar nga
BIRN ILDKPKI tregon se
gjyqtari Hoxha zotëronte
në vitin 2003 një pasuri
familjare me vlerë 1.7
milionë lekë dhe në vitin
2017 rreth 23.2 milionë
lekë, 13 herë më e lartë.
Rritja e pasurisë familjare
të zotit Hoxha vjen
kryesisht nga blerja e një
apartamenti në Tiranë në
vitin 2011 për rreth 140
mijë euro. Të ardhurat
totale për 15 vitet e
deklarimit kapin vlerën e
29.4 milionë lekëve.

Pukës. Në vitet 1996-1998 ka
ushtruar detyrën e gjyqtarit
në Apelin e Tiranës, ndërsa
në vitet 2003-2008 ka mbajtur
pozicionin e kryetarit në
Gjykatën e Apelit të Shkodrës.

PASURIA E HO
XHËS
HOXHËS

Analiza e pasurisë është
një ndër tre shtyllat e rivlerë-

simit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës
dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Një raport i
prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të
pasurisë së këtij subjekti nga
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI tregon se gjyqtari Hoxha zotëronte në vitin
2003 një pasuri familjare me
vlerë 1.7 milionë lekë dhe në
vitin 2017 rreth 23.2 milionë
lekë, 13 herë më e lartë. Rritja
e pasurisë familjare të zotit
Hoxha vjen kryesisht nga
blerja e një apartamenti në
Tiranë në vitin 2011 për rreth
140 mijë euro. Të ardhurat
totale për 15 vitet e deklarimit kapin vlerën e 29.4 milionë
lekëve. Ky raport paraqet
edhe kontrollin aritmetik/
logjik të deklarimeve të subjektit dhe "flamujt e kuq" që
janë identifikuar gjatë kontrollit. Nga 14 deklarata të
zotit Hoxha që iu nënshtruan kontrollit aritmetik/
logjik, njëra prej tyre rezulton me probleme me një
shumë të pambuluar në
vlerën e 1.9 milionë lekëve për
blerjen e apartamentit në Tiranë në vitin 2011. Një tjetër
"flamur i kuq" i identifikuar
në këtë analizë është edhe
huaja ende e pashlyer me
vlerë rreth 4.5 milionë lekë.
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Mbi 95 % e punonjësve plotësuan në kohë dokumentacionet

D

itën e djeshme ishte
afati i fundit i dorëzimit të for mularëve të
vetingut për të gjithë
punonjësit e policisë. Ministria e Brendshme bëri me
dije se deri pak orë përpara
mbylljes së afatit për dorëzimin e dokumenteve, ishin rreth 500 policë, të cilët
nuk kanë pranuar t'i nënshtrohen vetingut, duke
paraqitur dorëheqjen.
Policët e dorëhequr do të
mund të përfitojnë pagesë
kalimtare për 2 vite dhe
nëse kanë 15 vite punë do
të marrin pension suplementar nga Policia e Shtetit. Zëvendësministri i
Brendshëm Juljan Hodaj
deklaroi ditën e djeshme
se vetingu tek uniformat
blu, nuk është proces
pastrimi, por është nga
hapat për të kthyer besimin e publikut. Hodaj
tha se zyrat e asistencës
për marrjen në dorëzim të
këtyre formularëve kanë
qëndruar hapur dhe në

Vetingu në polici, mbyllet procesi i dorëzimit
të formularëve, 500 oficerë paraqesin dorëheqjen

fundjavë dhe procesi është
mbyllur më herët, ndërkohë
qarqet që kanë mbyllur më
herët procesin janë Korça
dhe Berati. Gjatë deklaratës
së tij ai theksoi se deri në ato
momente mbi 95 për qind e

punonjësve të policisë kanë
dorëzuar for mularët e
vetëdeklarimit për procesin
e vetingut në radhët e uniformave blu. "Mund të themi
mbi 95 %, por mund ta theksoja pasi shumica dërrmuese

e kanë dorëzuar formularin, janë regjistruar. Për
të pasur shifra më të sakta duhet të presim nesër.
Ky është një proces që e
kemi thënë që do të bazohet Policia e Shtetit për të
ngritur institucionin e
vet. Nuk është thjesht një
proces pastrimi, i cili është një mjet që i shërben
shëndoshjes",-tha Juljan
Hodaj. Me përfundimin e
këtij afati ata oficerë që
nuk kanë dorëzuar formularët, largohen nga
Policia e Shtetit. Procesi i
vetingut në polici pritet të
zgjasë 2 vite dhe sipas
ministrit të Brendshëm
Fatmir Xhafaj synon
largimin e oficerëve që
nuk meritojnë uniformën.

U shkarkua një vit më parë për korrupsion, kthehet në sistemin e drejtësisë gjyqtarja e Elbasanit

Fitoi përballjen me KLD, rikthehet në detyrë Shpresa Beçaj
Beteja 4 vjeçare, caktohet gjyqtare e Apelit Tiranë

K

ëshilli i Lartë i Drejtë
sisë ka vendosur të
rikthejë në detyrë ishkryetaren e Gjykatës së
Lartë, Shpresa Beçaj. Pas një
përballje të gjatë me KLD-në
gjyqtarja ka mundur të fitojë
betejën ligjore duke u rikthyer pas katër vitesh në
detyrën e kërkuar. Ajo u
emërua ditën e djeshme si
gjyqtare pranë Gjykatës së
Apelit të Tiranës. Me rikthimin e saj në sistemin e
drejtësisë, gjyqtarja Shpresa
Beçaj pritet t'i nënshtrohet
dhe procesit të vetingut, ku
do të kontrollohet për pastërtinë e figurës dhe pasurinë.
Në detyrë është kthyer edhe
gjyqtarja e Elbasanit Pajtime Fetahu, e cila ishte pezulluar një vit më parë, pas
një videoskandali që u publikua në media. Në video,
gjyqtarja Fetahu kishte
marrë një vendim, që favorizonte të pandehurin, ndërsa
u shkarkua menjëherë nga
KLD për 'korrupsion pasiv'.
Ndërkohë ende nuk dihet
pozicioni që do të mbajë Pajtime Fetahu. Sakaq, mësohet
se Këshilli votoi edhe për
shpalljen e vendeve vakante
në disa gjykata, të cilat janë
në ngërç prej kohësh për shkak të mungesës së gjykatësve. Vendet vakante janë
shpallur në gjykatat e rretheve Krujë, Kavajë, dhe
Lushnjë.

VENDIMI

Pas mbarimit të mandatit si kryetare e Gjykatës

SHPRESA BEÇAJ
Pas një përballje
të gjatë me KLDnë gjyqtarja
Shpresa Beçaj ka
mundur të fitojë
betejën ligjore
duke u rikthyer
pas katër vitesh në
detyrën e kërkuar.
Ajo u emërua
ditën e djeshme si
gjyqtare pranë
Gjykatës së Apelit
të Tiranës.

Ish-kryetarja e Gjykatës
së Lartë, Shpresa Beçaj

“

VENDIMI

Gjyqtarja Fetahu kishte marrë një vendim,
që favorizonte të pandehurin, ndërsa u
shkarkua menjëherë nga KLD për
'korrupsion pasiv'. Ndërkohë ende nuk dihet
pozicioni që do të mbajë Pajtime Fetahu.
së Lartë, Beçaj i ishte drejtuar disa herë Këshillit të
Lartë të Drejtësisë, me
kërkesën për ta emëruar
gjykatëse në Apel, sikurse
parashikohej nga ligji.
Por KLD kishte refuzuar
në mënyrë të vazhdueshme,

ndaj Beçaj vendosi ta
zgjidhte çështjen në rrugë
gjyqësore. Po ashtu, Shpresa Beçaj kishte kërkuar
shpërblimin e dëmit në
vlerën 8.061.624 lekë, duke
shtuar edhe dëmin progresiv
të çdo dite deri në ekze-

kutimin e vendimit. Gjykata
Administrative vendosi ta
pranojë pjesërisht kërkesën
duke e urdhëruar KLD që ta
emëronte Beçajn gjykatëse
në Apel dhe njëherazi ta
dëmshpërblinte për kohën
që e la jashtë sistemit. Ndonëse vendimi ishte i formës
së prerë, sërish qeveria e
gjyqësorit, nuk e zbatoi atë
për një kohë të gjatë, duke e
lënë gjykatësen e karrierës
jashtë sistemit. Vetëm në
mbledhjen e së hënës, Këshilli votoi për rehabilitim
in e ish-kryetares së Gjykatës së Lartë, duke e emëruar atë në detyrën e gjykatëses së Apelit.





Shkeljet, Ministria e
Drejtësisë kërkon
shkarkimin e 4 gjyqtarëve
K

ëshilli i Lartë i Drejtësisë është mbledhur ditën e
djeshme për të shqyrtuar kërkesën e Ministrisë së
Drejtësisë për shkarkimin e katër gjyqtarëve. Ata janë
Ahmet Jangulli, Ergys Selmani, Ken Dhima dhe Petraq
Curri. Gjyqtari i Durrësit Petraq Curri ka shkelur ligjin
sipas Ministrisë së Drejtësisë duke liruar Alket Hatinë, i njohur si "Zoti" i drogës. Më herët, Gjonaj, i kërkoi
KLD-së shkarkimin e gjyqtarit të Durrësit Petraq Curri. Gjatë hetimit disiplinor ka rezultuar se gjyqtari Petraq Curri ka kryer shkelje të rënda profesionale që
diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit, në
dhënien e vendimit për mosmiratimin e arrestit të shtetasit Alket Hatija dhe lirimin e tij. Hatija, i cili ka
vuajtur një dënim në Shqipëri në vitet 2008-2014 për
"trafik narkotikësh", pretendonte se e kishte shlyer
dënimin për të njëjtat fakte penale që është gjykuar
edhe në Itali. Ndërkohë shkarkimi i gjyqtarit të Fierit,
Ergys Selmani kërkohet me arsyetimin se vonoi
zbardhjen e urdhrit të mbrojtjes të shtetases Liljana
Rukaj që u vra më pas nga bashkëshorti i saj Ferdinand Rukaj. Shkelje në kryerjen e detyrës janë konstatuar nga ministri i Drejtësisë edhe për gjyqtarin e
gjykatës administrative Shkodër Ahmet Jangulli dhe
gjyqtarin administrativ të Vlorës, Ken Dhima.
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Procedurat për certifikatën e pronësisë ndiqen nga Agjencia

ALUIZNI: 205 personat që
kanë gati lejet e legalizimeve

Ornela Manjani

A

LUIZNI publikon
listën me 205 person
at që kanë gati lejet
e legalizimeve në qarkun e
Shkodrës. Përfituesit duhet
të tërheqin lejet dhe më pas
presin që Agjencia e Legalizimeve të ndjekë procedurën për pajisjen e tyre me
certifikatën e pronësisë. Procedurat për marrjen e tapisë
janë ndjekur nga AULIZNI,
i cili dorëzon dosjen e plotë
në hipotekë, por përfituesit
duhet të shkojnë në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të
aplikojnë për tapinë. Pas
ndryshimeve të fundit ligjore, qytetari do të marrë një

Lista me pronarët në qarkun e Shkodrës
kopje për të vërtetuar mbarimin e procesin të legalizimit, por e gjithë procedura
vijuese për regjistrimin në
Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do të

bëhet nga Agjencia. Ndërkohë që sipërfaqja e parcelës
për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë
nuk mund të jetë më e madhe se trefishi i sipërfaqes së

bazës së ndërtimit dhe për
ndërtimet pa leje me funksion banimi, jo më shumë se
500 m². Sipërfaqet mbi masat
e përcaktuara në këtë pikë,
të cilat për shkak të për-

masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim, i shiten poseduesit të ndërtimit
pa leje sipas vlerës së
pronës, të miratuar me ven-

dim të Këshillit të Ministrave, vetëm nëse ka shprehur më parë vullnetin,
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Ndërsa, në rastin
kur ndërtimi pa leje disponohet nga më shumë se
një person fizik ose juridik,
regjistrimi i pjesëve takuese
mbi pasuritë (parcelë dhe
objekt) kryhet: në pjesë të
pandara, ideale, sipas numrit të subjekteve; në pjesë
takuese të ndara, sipas marrëveshjes së nënshkruar
ndërmjet subjekteve lirisht
dhe të depozituar brenda
afatit të vetëdeklarimit. Subjektet mund të përcaktojnë
përveç pjesës takuese, edhe
pjesët fizike respektive nëse
ndër mjet tyre për puthet
vullneti.

PERSON
AT QË KANË GA
TI LEJET E LEGALIZIMEVE
PERSONA
GATI
NR

BASHKIA

70

BASHKIA MALESI E MADHE

140 10_8172100 ISA CUF DEMAJ

1

10_2150841 GJOVALIN NDUE ÇUNI

BASHKIA SHKODER

71

10_2135554 REXHEP ELEZ GJONAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

141 10_8307820 BEQIR ALI HASAJ

2

SIMON GJOVALIN JUBANI

BASHKIA SHKODER

72

10_2141118 XHEMAL MUHO LOHJA

BASHKIA MALESI E MADHE

142 10_8163992 SOKOL NDUE KODRA

BASHKIA MALESI E MADHE

3

10_2149316 RAMADAN YMER ÇEKINI

BASHKIA SHKODER

73

10_2138123 ISTREF HASAN SELAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

143 10_8172053 LUAN MAN MANAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

4

10_7015435 ALEKSANDER ÇESK JAKOVA

BASHKIA SHKODER

74

10_2133752 UJKE SEJDO ABDYLI

BASHKIA MALESI E MADHE

144 10_8172054 ILIR MAN MANAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

5

10_7015435 ALEKSANDER ÇESK JAKOVA

BASHKIA SHKODER

75

10_2133781 NURI BRAHIM DULAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

145 10_2138080 IDRIZ MEM HYSAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

6

10_7016075 ADRIAN VEHBI HOTI

BASHKIA SHKODER

76

10_2133788 LAVDRIM QAMIL DULAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

146 10_2133703 VEHBI OSMAN MAHMUTI

BASHKIA VAU DEJES

7

NE OBJEKTIN EKZISTUES DY KATE

BASHKIA SHKODER

77

10_2133793 KUJTIM SEJDI UJKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

8

10_8145660 SOKOL VATE KULLA

BASHKIA SHKODER

78

10_2141080 SULEJMAN DYL ÇERAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

9

10_8299928 NDREK DEDE DOÇAJ

BASHKIA SHKODER

79

10_2135612 ADMIR FADIL KURTULAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

BASHKIA SHKODER

80

10_2135631 BEQIR DYL BAJRAMAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

BASHKIA SHKODER

81

10_2000116 GEZIM QAMIL DEMAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

10
11

INDEKS _EMER _ A
TESI_ MBIEMER
ATESI_

NJE KAT NE OBJEKTIN EKZISTUES NJE KAT
10_8144363 ANGJE PRENDUSH MARKU

BASHKIA SHKODER

82

13

10_8164725 NIKOLIN LULASH GJELOSHI

BASHKIA SHKODER

83

14

10_2143249, 10_8145444 NDREC ZEF LLESHI

BASHKIA SHKODER

84

12

10_2150833 , 10_7015448 ANDREA ZEF SHLLAKU

10_2135521 PAULIN NDUE DURGAJ

BASHKIA MALESI E MADHE
BASHKIA MALESI E MADHE

147 10_2133708 BAHRI ELJAZ ZYBERI

BASHKIA VAU DEJES

148 10_2143870 HAXHI KASEM IDRIZI

BASHKIA VAU DEJES

149 10_2153595 SALVATOR MATI LUKAJ

BASHKIA VAU DEJES

150 10_2130667 KOLE LAZER DOÇI

BASHKIA VAU DEJES

151 10_3015291 MARK GJIN LLESHI

BASHKIA VAU DEJES

10_2135348 RASIM HALIL MATAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

10_2141135 MERSIN ZENEL HAXHIJA

BASHKIA MALESI E MADHE

152 10_2143879 MARJAN LORO SIMA

BASHKIA VAU DEJES

BASHKIA MALESI E MADHE

153 10_2143840 METUSH FASLI MAHMUTI

BASHKIA VAU DEJES
BASHKIA VAU DEJES

10_8165749 ISUF REXHEP SYKAJ

15

10_3015245, 10_8143852 PAL GJON GURI

BASHKIA SHKODER

85

BASHKIA MALESI E MADHE

154 10_2143850 XHEVDET BAJRAM SHEQJA

16

10_2142055 , 10_2145430 DAVID LUK MAREÇI

BASHKIA SHKODER

86

10_8166115 BLERTA IDRIZ ZENELAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

155 10_3019476 FATMIR RASIM MAHMUTI

BASHKIA VAU DEJES

17

10_2146428, 10_2142054 MARK LUK MAREÇI

BASHKIA SHKODER

87

10_8165808 ISEN MUHO MUSTALI

BASHKIA MALESI E MADHE

156 10_4002220 GJERGJ MEHILL GJERGJI

BASHKIA VAU DEJES

10_8133858 NURIM TAHIR ZEKAJ

10_2133852 FADIL ADEM ZEKAJ

10_8143583 BUJAR HAKI LLAZANI

BASHKIA SHKODER

88

BASHKIA MALESI E MADHE

157 10_2130665 PAL RROK LUKAJ

BASHKIA VAU DEJES

19

10_8144127 DORINA NIKE PALI

BASHKIA SHKODER

89

10_2127914 FASLI QERIM RAMAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

158 10_8169190 NDOC SHTJEFEN DAJANI

BASHKIA VAU DEJES

20

10_7015435 ALEKSANDER ÇESK JAKOVA

BASHKIA SHKODER

90

10_8172160 BESNIK XHELAL RAMAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

21

10_2145274 PAL KOLE MARKAJ

BASHKIA SHKODER

91

10_2133862 QERIM HAXHI HASAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

22

10_2138745 ARJAN BRAHIM PEPAJ

BASHKIA SHKODER

92

10_8171752 ZENEL UC CUBAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

23

10_2140043 HILE KOLE NDREKA

BASHKIA SHKODER

93

10_8165748 AHMET ELEZ UJKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

24

10_2146864 ALBERT PALOK DAKAJ

BASHKIA SHKODER

94

10_8166184 CEN ISLAM ZENELAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

18

25
26

10_2145281 PELLUMB RROK VUKAJ

BASHKIA SHKODER

10_8144168 MARIJE NDUE GJOKA, BRIKENA GJON GJOKA BASHKIA SHKODER

95
96

10_2000132 AGIM SHABAN KURTAJ
10_8166051 YLLI ISLAM BUSHATAJ

159 10_3019930 MARK SIMON GEGAJ

BASHKIA VAU DEJES

160 10_2137452 LLESH MARK DOÇI

BASHKIA VAU DEJES

161 10_2137406 ISUF HAMDI SHIMAJ

BASHKIA VAU DEJES

162 10_8143666 GENC NDREKE HULI

BASHKIA VAU DEJES

163 10_4002224 PRANVERE NDREKE FRASHNAJ

BASHKIA VAU DEJES

BASHKIA MALESI E MADHE

164 10_2030272, 10_8163096 BARDH PJETER ZALLI

BASHKIA VAU DEJES

BASHKIA MALESI E MADHE

27

10_8165618 MUHO ASHIM BEJTJA

BASHKIA SHKODER

97

10_2000125 GEZIM ISLAM DELISHAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

165 10_8143668 EDUARD MARK HULI

BASHKIA VAU DEJES

28

10_2141360 BAHRI ELJAZ METI

BASHKIA SHKODER

98

10_2127878 XHEVAT HASAN DELISHAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

166 10_2143899 LUSH SIMON NDREKA

BASHKIA VAU DEJES
BASHKIA VAU DEJES

29

10_8169039 JAKUP BEQIR MANI

BASHKIA SHKODER

99

BASHKIA MALESI E MADHE

167 10_2133585 PASHK PJETER GJERGJVATAJ

30

10_2142430 PAULIN GASPER PAMUKU

BASHKIA SHKODER

100 10_8172018 SHERIF MALIQ ZEKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

168 10_2030271 PJETER GJON ZALLI

BASHKIA VAU DEJES

31

10_2142443 RROK FRANO GJONI

BASHKIA SHKODER

101 10_8166104 HAMZA FETAH KURTAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

169 10_8290480 ANGJELINE LUIGJ PALUSHAJ

BASHKIA VAU DEJES

32

10_8169839 ALIM YMER ZYBERI

BASHKIA SHKODER

102 10_2139681 SABAH CUF KURTAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

170 10_2143849 ASLLAN ETHEM GARUBI

BASHKIA VAU DEJES

171 10_2143874 PREKE EJELL ZALLI

BASHKIA VAU DEJES

10_2127875 SALO BRAHIM DELISHAJ

33

10_2142431 MARIN GEGE PAMUKU

BASHKIA SHKODER

103 10_8172001 ARJET ZENEL DELAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

34

10_2141357 RAMADAN HAMZ QARDAKU

BASHKIA SHKODER

104 10_8171919 MEHMED ADEM HOXHAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

35

10_2141341 EDUARD ZYBER ZYBERI

BASHKIA SHKODER

105 10_8165998 ELEZ MUSTAF MEHMETAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

36

10_8168177 NAMIR ZIJA OSJA

BASHKIA SHKODER

106 10_8143982 ASTRIT MUHAMET UJKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

37

10_2142436 MIT-HAT BRAHIM DENIKU

BASHKIA SHKODER

107 10_2141070 NAIM OSMAN ALIKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

38

10_2142441 XHEUDET SELIM PISHTARI

BASHKIA SHKODER

108 10_8171610 NAXHIJE REXHEP BALAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

BASHKIA VAU DEJES

173 10_2143925 AGIM HYSNI GJADRI

BASHKIA VAU DEJES

174 10_8145239 NDOC GASPER SULKUQE

BASHKIA VAU DEJES

175 10_2130679 FILE TON PALUSHAJ

BASHKIA VAU DEJES

176 10_4002222 LODOVIK MEHILL GJERGJI

BASHKIA VAU DEJES
BASHKIA VAU DEJES

BASHKIA SHKODER

109 10_2133766 AGIM HASAN HOTAJ

40

10_2142435 FATMIR DAN NIÇERI

BASHKIA SHKODER

110 10_8165986 PAULIN GJON STERKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

177 10_8164546 RAMAZAN MUHAMET REXHA

41

10_2142446 ASLLAN BRAHIM DENIKU

BASHKIA SHKODER

111 10_8153344 HYSEN ISLAM RRUKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

178 10_2133583 GEZIM LULASH PERVATAJ

BASHKIA VAU DEJES

42

10_2137087 GEZIM ABDULLA DRAGOÇI

BASHKIA SHKODER

112 10_8170358 FAIK HAMDI KUKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

179 10_2030264 AGRON ZEF ÇUNGU

BASHKIA VAU DEJES

39

10_2142438, 10_8167512 NAIM LATIF DENIKU

BASHKIA MALESI E MADHE

172 10_2143906 FAHRI JAKUP KALAJ

43

10_8165099 FATLUM ARIF SULEJMANI

BASHKIA SHKODER

113 10_8166101 BESMIR ISA ZARAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

180 10_8168765 BASRI NUH TAHIRI

BASHKIA VAU DEJES

44

10_8165725 MIRI SULEJMAN SULEJMANI

BASHKIA SHKODER

114 10_2133773 LUARD EJELL SMAKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

181 10_8145011 YLLI FRANG QUNGU

BASHKIA VAU DEJES

45

10_8167525 VALENTIN GAC ZEKA

BASHKIA SHKODER

115 10_2133802 FAIK RAMADAN GJONAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

182 10_2022249 LODOVIK ZEF ÇUNGU

BASHKIA VAU DEJES

46

10_8153210 ARTAN LUK FRROKU

BASHKIA SHKODER

116 10_8172019 ENVER BAJRAM ROPAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

183 10_8168415 SMAJL HAMID VELIJA

BASHKIA VAU DEJES

47

10_8165474 PJETER NDOC VASA

BASHKIA SHKODER

117 10_8171685 ZEQIR KADRI ÇOKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

184 10_2143876 BESNIK VELI MLLOJA

48

10_8167649 ALEKSANDER FRANO ZHALA

BASHKIA SHKODER

118 10_8171994 PAL ZEF TURMALAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

49

10_8145064 ZAMIR NDUE MARKU

BASHKIA SHKODER

119 10_8144052 KOLE PAL HEBAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

50

10_8152981 LULZIM CAF DYLI

BASHKIA SHKODER

120 10_2139748 RIFAT MURAT BEQAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

51

10_2139003 ZEF NDOC MARKU

BASHKIA SHKODER

121 10_8144855 GJIN KOLE QUKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

52

10_2140118 HAZBI SHYQYRI DYLI

BASHKIA SHKODER

122 10_2139629 SHYQYRI MEM BUSHATI

BASHKIA MALESI E MADHE

BASHKIA VAU DEJES

185 10_2133566 FILIP KOLE JAKAJ

BASHKIA VAU DEJES

186 10_8145494 LODOVIK SHTJEFEN QARRI

BASHKIA VAU DEJES

187 10_8167933 HASIM BRAHIM TAHIRI

BASHKIA VAU DEJES

188 10_8165615 ARDIT SALO GERMAJ

BASHKIA VAU DEJES

189 10_2140923 ILMEDIN ILIR FASLIJA

BASHKIA VAU DEJES

53

10_8164822 VEHID HALIT SULEJMANI

BASHKIA SHKODER

123 10_2138636 RIZA ISTREF HEPAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

54

10_8167252 DEDE TOME TOMA

BASHKIA SHKODER

124 10_2139628 SYLEJMAN MEM BUSHATAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

190 10_2130693 PJERIN LAZER PALUSHANI

BASHKIA VAU DEJES

55

10_8167424 ARMANDO NDREKE TOMA

BASHKIA SHKODER

125 10_8165218 LULASH ZEF KODRA

BASHKIA MALESI E MADHE

191 10_4002112 MARJAN TOM MOJSHI

BASHKIA VAU DEJES

56

10_8170699 ZEF JAKE VASA

BASHKIA SHKODER

126 10_8165217 LULASH ZEF KODRA

BASHKIA MALESI E MADHE

192 10_8167426 HAJREDIN ISA ALIJAJ

BASHKIA VAU DEJES

57

10_8153427 BESNIK XHELIL SELIMI

BASHKIA SHKODER

127 10_8165833 PREKE NDUE MARKU ; BARDHE GJON MARKU

193 10_8167607 PETRIT ISA ALIJAJ

BASHKIA VAU DEJES

58

10_8146076 PAULIN GJON VASA

BASHKIA SHKODER

BASHKIA MALESI E MADHE

194 10_2133593 QEMAL ISA ALIJAJ

BASHKIA VAU DEJES

59

10_2139023 AGIM ISA ABDIJA

BASHKIA SHKODER

128 10_8166181 GEZIM MARK PAJA

BASHKIA MALESI E MADHE

195 10_2132431 LODOVIK MARK LEPURI

BASHKIA VAU DEJES

60

10_8169784 RROK NDOJ HILA

BASHKIA SHKODER

129 10_2136696 MARK LEKE GONAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

196 10_8169716 LEKE NDOC GJEÇI

BASHKIA VAU DEJES

61

10_8153193,10_8153193 KOLE GASPER KOLA

BASHKIA SHKODER

130 10_2138579 DRITAN XHEMAL CURRAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

62

10_8170722 LODOVIK NDOJ HILA

BASHKIA SHKODER

131 10_2133822 RIFAT JONUZ RIHNAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

63

10_2140120 SHAQIR SHYQYRI DYLI

BASHKIA SHKODER

132 10_8165964 PASHKO TOM MIHAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

64

10_8164778 MIRJAN DEDE LUMI

BASHKIA SHKODER

133 10_4002504 RROK GJERGJ GEGA

BASHKIA MALESI E MADHE

65

GJOVALIN RROK LUKA,FATMIRE MUHARREM LEKAJ,INDRIT ISMET

LEKAJ,SADIK SHEUQET

BASHKIA SHKODER

134 10_8144035 VLADIMIR SMAJL BAJRAKURTAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

135 10_8307819 FERIT SELMAN SEMANAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

197 10_8153020 SHIRE TAHIR BRRULI

BASHKIA VAU DEJES

198 10_4002204 ALFRED MARK LUKAJ

BASHKIA VAU DEJES

199 10_2130651 LODOVIK ZEF PALUSHANI

BASHKIA VAU DEJES

200 10_8143671 EJELL NDREKE HULI

BASHKIA VAU DEJES

201 10_2132410 DEDE JAK LUKAJ

BASHKIA VAU DEJES

66

10_2139024 ARTAN ISA ABDIJA

BASHKIA SHKODER

136 10_8170087 KUJTIM HASAN ZEKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

202 10_2132432 PAL NDOJ FARKAJ

67

10_8165774 SHYQYRI LIT CENAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

137 10_8171850 AFRIM HYSEN ZEKAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

203 10_8290481 ZEF MATI PALUSHI

BASHKIA VAU DEJES
BASHKIA VAU DEJES

68

10_8166139 BASHKIM RIZA HASAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

138 10_8172052 RIFAT MAN MANAJ

BASHKIA MALESI E MADHE

204 10_2022148 GEGE GJERGJ MUNDIJA

BASHKIA VAU DEJES

69

10_2135544 AGIM ZENEL BAJRAKTARI

BASHKIA MALESI E MADHE

139 10_2022255 TONIN ZEF KUKLI

BASHKIA MALESI E MADHE

205 10_8164114 TUSH PAULIN GAME

BASHKIA VAU DEJES

EKONOMI - 9

E martë 8 Maj 2018

Raporti, 57% e huave të pambrojtura në valutë nuk është kthyer

S

ektori i ndërtimit, i cili
u kreditua masivisht
gjatë dekadës së kaluar
është kthyer në një gjenerator të kredisë së pakthyer në banka. Banka e
Shqipërisë raporton se
27% e kredisë totale të
dhënë për ekonominë është e pambrojtur nga kursi
i këmbimit. Kjo është ajo
kategori e huas, që rrezikon të mos kthehet më së
shumti në banka dhe rezulton të jetë akorduar
për sektorin e pasurive të
paluajtshme. Sipas qëllim-

Ndërtimi, gjeneratori i kredive të këqija
it të përdorimit, peshën kryesore në stokun e kredive me
probleme, brenda kredisë së
pambrojtur nga rreziku i
kursit të këmbimit e zë kredia për "investime në pasuri
të paluajtshme" me 57%, nga
72% që ishte më 2016. Banka
e Shqipërisë analizon se huaja "investime në pasuri të
paluajtshme" klasifikohet në

tri kreditë me nivelin më të
lartë të raportit të moskthimit (rreth 15.1%), së bashku me
kredinë dhënë për zhvillim
biznesi (21.6%) dhe kredinë
dhënë bizneseve për zhvillimin e pasurive të paluajtshme (rezidenciale) me
(16.9%). Nivelin më të ulët të
kredive me probleme të pambrojtura nga rreziku i kur-

sit të këmbimit e ka kredia
konsumatorë, me vetëm
4.5%. Nisur nga historiku jo
i mirë, bankat tregtare në
vend po tregohen skeptike
për kreditimin e sektorit të
ndërtimit. Të dhënat e sektorit bankar për vitin 2017
tregojnë një nivel pothuaj të
pandryshuar të tepricës së
kredisë për pasuri të palua-

jtshme. Teprica e kredisë për
ndërtim në 6-mujorin e dytë
të 2017 ra me 1% ndaj një viti
më parë. Pesha e kësaj
kredie zë 14% të tepricës së
kredisë së bizneseve, duke
mbetur dukshëm poshtë
nivelit prej rreth 20% të
regjistruar gjatë harkut
kohor 2007-2011. Të trembura se mos situata e kredisë
me probleme përsëritet në
sektorin e ndërtimit, bankat
kanë shtrënguar kriteret e
huadhënies të trembura nga
një fluks çmimesh nga
mbioferta për banesa.

Rreth 42 për qind e të anketuarve presin përmirësim të situatës ekonomike
Ornela Manjani

S

hoqata Gjermane e In
dustrisë dhe Tregtisë
në Shqipëri (DIHA) ka
publikuar rezultatet e anketimit vjetor për klimën e
biznesit dhe investimeve në
Shqipëri, i cili u plotësua nga
kompanitë anëtare të DIHAs në fillim të vitit 2018. Pjesa
më e madhe e të anketuarve
e kanë vlerësuar pozitivisht
situatën ekonomike aktuale,
krahasuar me një vit më
parë. Për sa u përket pritshmërive të ekonomisë shqiptare, kompanitë vërejnë
përmirësim të situatës. Pjesa më e madhe e kompanive
ka vlerësuar veçanërisht
pritshmëritë mbi situatën
ekonomike brenda sektorit
si më mirë, krahasuar me një
vit më parë. Rreth dy të tretat e të anketuarve i janë
përgjigjur me "mirë" ose
"kënaqshëm" pyetjes mbi situatën aktuale ekonomike në
Shqipëri. Ky rezultat tregon
një përmirësim krahasuar me
vitin e mëparshëm. Në lidhje
me situatën për vetë bizneset,
më shumë se 30% e të anketuarve janë përgjigjur me "mirë"
(me një rënie prej 8% krahasuar me një vit më parë), ndërsa për pothuajse gjysmën, situata mbetet e pandryshuar.
Në krahasim me vitin e mëparshëm, të anketuarit kanë
këndvështrime të ndryshme
mbi pritshmëritë e situatës
ekonomike brenda sektorit.
Rreth 42% e të anketuarve
presin përmirësim të situatës
ekonomike në të ardhmen,
vlerë kjo më e lartë se në vitet
e shkuara (2017: 37%, 2016:
41%, 2015: 35%). Gjithsej, rreth
90% e të anketuarve kanë deklaruar se situata nuk është
përkeqësuar. Pyetjes se sa
tërheqëse është Shqipëria si
vend për investime? Bizneset
i janë përgjigjur se kushtet
janë për mirësuar në krahasim me një vit më parë. Për
vlerësimin e Shqipërisë si
vend për investime, pjesëmarrësit në anketim u pyetën mbi 20 faktorë, të cilët
këtë vit janë vlerësuar në

Bizneset gjermane: Përmirësohet klima
e biznesit, por barra e taksave u shtua
Rezultati i anketimit, fuqia punëtore e pakualifikuar

pjesën më të madhe me nota
më të larta krahasuar me një
vit më parë. Vetëm pesë faktorë tregojnë një rënie të lehtë krahasuar me një vit më
parë, të cilët janë: kostoja e
punës, disiplina në pagesa,
barra tatimore, sistemi dhe
administrata tatimore dhe
administrata publike. 13 faktorë u vlerësuan pozitivisht
këtë vit dhe 2 faktorë nuk
kanë ndryshuar. Faktorët e
vlerësuar me notat më të larta janë: në vend të parë, kostoja e punës (2.54, me një
përkeqësim të lehtë në krahasim me vitin e kaluar); në
vend të dytë është, produktiviteti dhe motivimi i
punonjësve (2.62, me një
përmirësim të lehtë në krahasim me vitin e kaluar); në
vend të tretë, kualifikimi i
punonjësve (2.86, me një
përmirësim të lehtë në kra-

hasim me vitin e kaluar); në
vend të katërt është fleksibiliteti në të drejtën e punës
(3.09, me një përmirësim të
dukshëm në krahasim me
vitin e kaluar) dhe në vend
të pestë është disponueshmëria e fuqisë punëtore të
kualifikuar (2.92, me një
përmirësim të lehtë në krahasim me vitin e kaluar). Si
përfundim,
vihet
re
përmirësim i faktorëve në
krahasim me vitin e mëparshëm.

BARRA TATIMORE
ËSHTË RRITUR

Në përgjithësi, të gjithë
treguesit janë përmirësuar
në krahasim me raportin e
një viti më parë, me përjashtim të barrës tatimore, e cila
vlerësohet e përkeqësuar.
Edhe vlerësimi për sistemin
dhe administratën tatimore
rezulton i përkeqësuar. I njëj-

ti vlerësim në përkeqësim
është edhe për administratën publike. Ndërsa problemet më të mëdha për bizneset gjermane vijojnë të
mbeten transparenca e
prokurimeve publike dhe
lufta kundër korrupsionit
dhe krimit të organizuar. Pjesa më e madhe e investitorëve (50% e tyre) presin që
investimet kapitale të rriten,
niveli më i lartë i raportuar
që kur ka filluar të matet indeksi. Pjesa më e madhe e bizneseve të investuara (47%)
presin që numri i punonjësve
të mbetet i pandryshuar.
Vetëm 11% e bizneseve mendojnë se fuqia punëtore përgatitet mirë përmes arsimit
për kërkesat e kompanive.

BIZNESET

Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri (DIHA) është një shoqatë e pavarur, e krijuar nga
kompani të ndryshme në përputhje me legjislacionin shqiptar, me seli në Tiranë.
DIHA përfaqëson interesat e
biznesit gjer man në Shqipëri. Ajo nxit marrëdhëniet bilaterale të biznesit dhe
këshillon kompanitë gjermane dhe shqiptare në lidhje
me bashkëpunime të mundshme dhe kërkime tregu.
DIHA është e lidhur me rrjetin e Dhomave Gjermane të
Tregtisë me Jashtë (AHK).
AHK ka në të gjitha vendet,
të cilat janë me interes për
ekonominë gjermane. Deri
më tani numërohen rreth 90
shtete me rreth 130 zyra përfaqësie në të gjithë botën.

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine :

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine :

“Toke Are me sip 865 m2 , me Nr pasurie 131|86 Zona kadastrale nr 1896
, Volumi 9 , faqe 44 , me vendndodhje Grude e re Shkoder .
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar
, eshte në vleren 480,000 ( katerqind e tetedhjetemije ) Lekë .

“ Truall+Ndertese e rregjistruar ne rregjistrimin hipotekore me nr pasurie
9/268 ne ZK nr 8592, me nr prone 47 , me siperfaqe totale 161 m2 , nga kjo
66 m2 ndertese me adrese l partizani ne Shkoder
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar
, eshte në vleren 2,240,000 ( dymilione e dyqind e katerdhjetemije) Lekë.
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date 18.05. 2018 ora 16.16 ne
Zyren e permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko ,
Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te
derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega
Shkoder me nr llogarie 41064051,

Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date 11.05.2018 ora 16.16 ne
Zyren e permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko ,
Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te
derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega
Shkoder me nr llogarie 41064051,





Borxhi tatimor, detyrimet
e bizneseve 95.5 mld lekë
D

rejtoria e Tatimeve bën të ditur se gjatë vitit 2017 dety
rimet e papaguara nga biznesi arrijnë në 95.5 miliard
lekë. Ndërkohë që shqetësues është fakti që pjesa më e
madhe e kësaj shume zotërohet nga subjektet pasive. Borxhi tatimor ka pësuar ulje me 51.6 miliardë lekë krahasuar
me 2016-ën, por efekt në këtë ulje ka dhënë edhe zbatimi i
ligjit të faljes. Borxhi i bizneseve ndaj administratës tatimore gjatë vitit 2017 rezulton të jetë 95.5 miliardë lekë. Të
dhënat e Drejtorisë së Tatimeve tregojnë se pavarësisht se
në krahasim me 2016-ën ka pësuar një rënie me 35% ose me
rreth 51.6 miliardë lekë, përsëri niveli i tij konsiderohet
shqetësues. Sipas raportit vjetor të Drejtorisë së Tatimeve,
borxhi me vjetërsi mbi 2 vjet zë pothuajse gjysmën e borxhit në total dhe kap vlerën 45.5 miliardë lekë. Peshën kryesore të borxhit ndaj Tatimeve e mban TVSH-ja me 36%, e
ndjekur nga tatim-fitimi me 28%, e ndjekur nga sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore me 12% dhe TAP me 2%. Problem mbetet fakti që subjektet e kaluara me status pasiv
zotërojnë më shumë se gjysmën e borxhit tatimor. Niveli i
borxhit tatimor tregon vështirësitë me të cilat po hasen
bizneset në vendin tonë, duke mos pasur mundësi që të
shlyejnë detyrimet ndaj administratës tatimore. Ndërkohë, për të ulur nivelin e detyrimeve të prapambetura që
biznesi i ka administratës tatimore, tashmë është hartuar
një strategji ku sipërmarrja mund të bëjë një kontratë
marrëveshjeje me Tatimet, për të paguar me këste. Kjo synon të arrijë lehtësimin e bizneseve, si dhe do të përmirësojë
edhe të ardhurat nga tatimet në buxhetin e shtetit. Në
uljen e borxhit tatimor ka ndikuar gjithashtu edhe zbatimi i ligjit të faljes, duke sjellë faljen e 54.3 miliardë lekëve.
REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010”

SHPALLJE ANKANDI

Më datë 04.6. 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet ankandi për
shitjen e pasurisë së shoqërisë "Komfort"shpk
Apartamenti/zyra që do të shitet ndodhet në ZK 8310, Rr"Dritan Hoxha", Tiranë (kati 7 i ndërtesës,
mbi zyrat e Bankës NBG). Prona ka sipërfaqen prej 230.75 m².
Prona është e debitorit e nuk rëndohet nga asnjë detyrim tjetër civil.
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi është 13.080.000 lek.
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al
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BIOGRAFIA
ISH-DIKTATORI
Një analizë ndryshe e njeriut që nënshtroi ish-Jugosllavinë

Josip Broz Tito, antishqiptari i sofistikuar
Gratë, martesat, femrat… gati mania si të gjithë diktatorët e tjerë

Nga Spartak Topollaj*

E

dhe pse kanë kaluar
gati 40 vjet nga jeta e
tij, është e çuditshme,
madje e papranueshme, që
ende sot e kësaj dite shumë
shqiptarë, këtej dhe andej
kufirit, apo në diasporë, të
kenë iluzione për Titon, këtë
antishqiptar të përbetuar,
konsekuent
dhe
të
sofistikuar, i cili djallëzisht,
herë haptas dhe herë fshehurazi, së bashku me anturazhin e ngushtë të tij, e
luajti kartën shqiptare në
lojën dhe luftën politike mes
qarqeve sunduese nacionaliste dhe shovene të Federatës Jugosllave (ku shquanin ato serbe), vetëm në favor të pushtetit jetëgjatë e
absolut personal të tij. Dhe
është pikërisht për këtë,
qëllimi i këtij shkrimi, i cili
synon të sqarojë disa të
vërteta të mëdha, që pluhuri i kohës, apo edhe më keq
akoma, ato të arkivave t’i
kenë fshehur dhe zhdukur
sa mundën. Dhe e gjitha kjo,
jo edhe pa ndihmën e duarve
të gjata e të zeza që lëvizin
tinëz në bodrumet e errëta
të tyre, sa në Beograd, aq
dhe në Moskë!

huaj kanë shkruar për
Titon, jetën dhe veprën e tij,
si një personalitet kompleks gati-gati apokaliptik,
vëllime, studime, analiza
dhe artikuj të tërë, por pa
diskutim, mes këtij numri
pa fund syresh, katër janë
më të spikaturit: Vladimir
Dedijer (1914–1990), Pero
Simiç (1946–2016), Jozhe Pirjevec (1940) dhe Millovan
Gjillas (1911–1995). I pari shkruajti, siç me të drejtë e
kanë cilësuar, biografinë e
sheqerosur të Titos, titulluar “Të dhëna të reja për
biografinë e J.B.Titos”, por
edhe librin interesant për ne
“Marrëdhëniet jugosllavo–
shqiptare 1939–1948”, i dyti
mbetet autori i të parës
biografi të plotë politike me
titull “Tito–të fshehtat e
shekullit”; i treti, Pirjevec, e
titulloi veprën e tij “Tito dhe
shokët”, ndërsa i katërti,
Gjillasi pra, biografinë e tij
për Titon e quajti “Shoqëria
me Titon”, botuar edhe me
titullin “Si e njoha Josip
Broz Titon”. Jo vetëm për
faktin se për gati 20 vjet ai
ishte një nga bashkëpunëtoret më të afërt të Titos,
pjesë e Udhëheqësisë më të
lartë partiako–ushtarakoshtetërore jugosllave, njohës i thellë deri në intimitete i tij, por edhe si një analist i saktë objektiv e i paqortueshëm i kësaj figure, që
ende pa u shpikur rezonan-

JOSIF BROZ TITO,
JETA DHE ENIGMAT E
NJË PERSONALITETI
APOKALIPTIK
Josip Broz ishte fëmija i
shtatë nga pesëmbëdhjetë
gjithsej i një nëne sllovene
dhe babai kroat, që u lind në
Kumrovec të Kroacisë, të
shtunën e 7 majit 1892. Ai
vdiq ne Ljubljanë të dielën e
4 majit të 1980-ës, tri ditë përpara se të mbushte 88 vjeç.
Pa mëdyshje, për të mund të
thuhet se ai udhëhoqi gjatë
43 viteve PKJ (më pas LKJ)
dhe vetë Jugosllavinë për 35
vite me dorë të fortë, e ndoshta i baraslarguar si lider mes
një despoti lindor dhe një
absolutisti perëndimor të
kohërave perandorake. Autorë të shumtë, vendës e të

Josip Broz Tito Dhe Enver Hoxha

ca magnetike, ia ka bërë
Titos, partisë e shtetit që ai
udhëhoqi, një të tillë. Gjillasi mbetet më i besueshmi,
mbasi edhe kur publikisht
në janar të 1954 e shpalli disidencën e tij ndaj Titos e Titoizmit si teori e praktikë e
destinuar të dështonte, apo
amalgamës shtetërore të
Federatës Jugosllave, që
kurrsesi s’mund të kishte
jetë të gjatë për shkak të
krijimit me dhunë, nacionalizmave pa fre, e shovinizmit
të papërmbajtur, me gjakftohtësi e kthjelltësi, pa pasion, urrejtje apo hakmarrje, si njëri që kish bërë plot
13 vite burg politik (nëntë
prej të cilëve në Jugosllavinë
e re, të cilën bashkë me
shokët e Titon në krye e kishin krijuar), ai ruajti me fanatizëm baraspeshimin dhe
objektivitetin, madje që nga
SHBA–të, prej nga ku mund
ta godiste nën dhe mbi brez
Mareshalin, i cili çdo ditë e
më tepër po ngjante me kolonelët e Juntave latino-amerikane, po aq sa edhe me
liderët ushtarakë, gjeneralët apo sheikët arabo-afroaziatikë. Gjilasi shkëlqeu jo
thjesht si shkrimtar, por më
shume si filozof, që i bëri si
rrallëkush, anamnezën teorisë marksiste të asgjëkundit, praktikës kriminale të
komunizmit
leninistostalinian sovjetik, si dhe socializmit specifik e vetad-

ministrimit titoist jugosllav.
Gjilasi ka kurajën të vlerësojë burrërinë e trimërinë e
atdhetarit e luftëtarit tonë
të madh, heroit Isa Boletini,
djemve e nipave të tij, vrarë
pabesisht në një pritë ushtarakësh malazias, ku ndër
kryesoreë, në mos më kryesori ishte edhe i ati i tij!
I lindur e i rritur në një
ambient rural, pa ndonjë
shkollim të spikatur, edhe
pse Austro-Hungaria kishte
universitete nga më të famshmit, (madje me vite të tëra
ai jetoi në Vjenë e Paris ),
Tito bëri punë nga më të rëndomtat e më të ndryshmet
elektro-mekanike deri te fabrikat e “Mercedes-Benz”-it
para dhe pas Luftës së Parë
Botërore, gjatë së cilës u
mobilizua në ushtrinë perandorake, pas një kursi për
nënoficer, e u dërgua në Frontin e Lindjes, ku luftohej me
Rusinë e carëve. Aty u kap
rob, u burgos, u torturua
dhe u internua në Urale e
Siberi, ku edhe ra në kontakt me bolshevikët. Ndoshta me të drejtë më vonë
mburrej që mori pjesë, si
edhe shumë të huaj të tjerë
në revolucionet e 1917-ës në
Rusi, pas të cilëve jetoi e u
aktivizua për një kohë, duke
u bërë edhe anëtar i PK të
Leninit më 1920-ën e duke
luftuar kundër bjellogardistëve e intervencionistëve, vit
në të cilin u kthye në atdhe,

pra në Mbretërinë serbokroato-sllovene. Aty filloi
aktivitetin politik si komunist e sindikalist dhe dy herë
e arrestuan dhe e dënuan.
Spikat për qëndrim dinjitoz
edhe pas daljes nga burgu,
si rezultat i luftës, punës e
veprimtarisë së tij. Bëhet një
nga krerët e komunistëve të
Zagrebit falë të vetmit talent
që kishte, atij politik. Tito
“vdiste” për të mbajtur fjalime, aq sa me të drejtë, një
prej politikanëve e më pas
shkrimtar i njohur, Zogoviç
shprehej për të: “Ai do të
kishte vdekur, nëse do të
privohej nga fjalimet”! Shkollimi i mangët mbulohej
mjaft bukur prej tij me njohuritë që merrte vazhdimisht në të gjitha fushat,
por gjithsesi Tito ndihej si i
zënë në faj që s’arriti kurrë
të marrë një diplomë universitare (ashtu si edhe Enveri
ynë!). Të krijohej përshtypja që shpesh ai shmangte
bisedat dhe kujtimet për kohën kur ishte fshatar apo
punëtor, përjashto rastet
kur si demagog i pakrahasueshëm që ishte, puna ia
desh të fliste ndonjëherë për
klasën punëtore dhe fshatarësinë e Zadrugave të ngritura sipas ideve të Kardelit
e Kidriçit, aq shpejt të dështuara. Por le t’i kthehemi
vitit 1934 kur Tito doli nga
burgu dhe shkoi në BS
stalinian, qendër edhe e Kominternit, ku jetonte e vepronte edhe vetë kreu i komunistëve jugosllavë Millan
Gorkiç. Terrori dhe ekzekutimet
staliniste
mbi
udhëheqjen e partisë e
mijëra komunistë të tjerë,
(flitet për mbi 700.000) mareshalët e gjeneralët e ushtrisë së kuqe, krerët e policisë sekrete, për të mos folur
për holodomorin e llahtarshëm në Ukrainë, ku uria
dhe ekzekutimet bënë
kërdinë (këtu bëhet fjalë për
miliona jetë të humbura),
nuk mund të mos preknin
edhe krerët e Kominternit,
apo të partive komuniste të
vendeve të tjera, që udhëhiqnin nga Moska partitë e
tyre. Këtë fat patën të gjithë
ata që policia sekrete staliniane, tashmë me Berian e zi
në
krye,
përgjonte,
përndiqte dhe i spiunonte te
Stalini, qoftë edhe për
kundërshtimin më të vogël
ndaj këtij terrori të paparë
brenda llojit. Kësaj gjëme
nuk i shpëtoi dot as Millan

Josip Broz Tito
Gorkic, që u arrestua dhe u
ekzekutua në mister të
plotë. Në këto rrethana më
1937, Kominterni, padyshim
me miratimin e Stalinit, vuri
në krye të PKJ-së Titon. Ai
vazhdonte të qëndronte në
BS, ndërsa në gjirin e
udhëheqjes së PKJ, në
frymën e spastrimeve staliniste, eliminoheshin njëri pas
tjetrit figura të rëndësishme
të saj. Kjo deri më 1939, kur
Tito kthehet përfundimisht
në vend dhe në njëfarë
mënyre ndalon gjuetinë e
shtrigave brenda PKJ-së
dhe vetë udhëheqjes së saj,
sipas stilit stalinian. Njerëzimi ishte në prag të një
Lufte të re Botërore, nga e
cila s’kish se si mund të shpëtonte pa u përfshirë edhe
Jugosllavia mbretërore. Kjo
luftë zgjati katër vjet në territorin jugosllav (prill 1941maj 1945). Pushtuesit nazifashistë gjermanë dhe italianë bënë që në fund të luftës
në Jugosllavi të humbnin
jetën mbi 1 milion e 700 mijë
njerëz, prej tyre mbi 300 mijë
(nga rreth 700-800 mijë gjithsej), ishin partizanët e Titos.
Në fillim të luftës PKJ dhe
Tito premtuan vëllazërimbashkimin dhe të drejtën e
popujve të Jugosllavisë deri
në vetëvendosje. Konferenca
e Bujanit e sanksionoi këtë,
por shpejt në Jajçe më 29
nëntor 1943 AVNOJ, me
dijeninë dhe miratimin e
Titos, i hodhi poshtë vendimet e Bujanit. Siç dihet
tashmë, edhe në Shqipëri ishin formuar grupet komuniste, por ato kishin plot divergjenca mes tyre. Këtë situatë e dobësi të komunistëve
shqiptarë e shfrytëzuan të
dërguarit e Titos, Miladin
Popovic
dhe
Dushan
Mugosha, që bënë ligjin në
mbledhjen themeluese të
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PKSH-së më 8 nëntor 1941,
duke projektuar djallëzisht,
që në krye të saj të zgjidhej
më pas Enver Hoxha beniamin i tyre, që vetëm me
komunizmin dhe idetë e tij
s’e lidhte asgjë deri më
atëherë, por që siç tregoi e
vërtetoi koha më vonë, doli
se “shokët” jugosllavë
s‘ishin gabuar aspak. Të
gjithë të deleguarit e Titos,
veç të sipërpërmendurve, si
Bllazhe Jovanoviç, S. V. Tempo, V. Stojniç, N. Dizdareviç,
S. Zllatiç, Josip Gjergja etj.,
i kryen detyrat e tyre më së
miri, teksa Konferencën e
Pezës e donin pa nacionalistët, imponuan hedhjen
poshtë të vendimeve historike të Mukjes, e duke u
bërë përcaktues në Konferencën e Labinotit dhe Plenumin e zi të Beratit, aqsa deri
më 1948, vetë Hoxha njihte
Titon edhe si sekretar të
përgjithshëm të PKSH-së!
Sido që të jetë, duhet pranuar se gjatë luftës, Tito tregoi
aftësi dhe trimëri të veçantë,
sidomos pas betejave të
Uzhicës, Sutjeskës dhe
Neretvas çka ia rriti reputacionin brenda dhe jashtë
Jugosllavisë,
si
një
udhëheqës vizionar, gjë që
po ashtu nga ana tjetër, çoi
në glorifikimin e figurës dhe
emrit të tij, deri në kult të
tipit stalinist. Koha vërtetoi
se me kalimin e viteve, jeta e
tij do të ecte paralelisht me
delirin e protagonizmit,
madhështisë e ekzibicionizmit, sëmundje këto, që Frojdi me gjenialitetin e tij të
psikoanalizës në neuropsikiatri i ka shpjeguar dhe
argumentuar në mënyrë shteruese. Një shembull sinjifikativ është realizimi me
Hollivudin në 1973, i filmit
“SUTJESKA”, në të cilin, rolin e Titos e interpreton ak-

tori i madh britanik, Richard Barton (1925-1984).
Siç dëshmojnë njerëzit
më të afërt, bashkëpunëtorët më të ngushtë dhe
biografët e tij më seriozë e
objektivë, Tito jetoi mes luksit të shfrenuar, që do t’ia
kishin zili edhe monarkët e
sheikët më famëkëqinj, gjë
që natyrisht, ishte krejt e
kundërta e asaj çka
predikonte doktrina komuniste, të cilës gjoja i përkiste ai. Pallatet e kështjellat
mbretërore, vilat aristokratike të më të pasurve të
mbretërisë, por edhe shumë
të reja që u ndërtuan
posaçërisht për Titon, de facto ishin pronë e tij. Ai fluturonte vetëm me BOEING-un
727 personal, lundronte me
jahtin e tij superluksoz
‘Galeb’ (pulëbardha) dhe qe
i vetmi lider në Europë, që
udhëtonte me trenin e tij blu
të blinduar. Sa për parkun e
autoveturave me limuzina
presidenciale, kryesisht ai
përbehej nga automobilë
gjithashtu të blinduar të
markave “Mercedes-Benz
600s”, gjithmonë gjashtë dyershe, “Rolls Royce” dhe
“Cadillac”. Mbante unaza
dhe bizhu të tjera me diamantet më të shtrenjta dhe
vishej vetëm me kostume firmato të personalizuara,
civile e ushtarake, plot dekorata të arta këto të dytët,
siç kemi parë e shohim gjeneralët e dinastisë së KIM-ëve
koreano-verior, të cilat i
ndërronte deri edhe tri herë
në ditë së bashku me këpucët
e çizmet më të kushtueshme
me lëkurë të kafshëve të rralla të Savanës. Sa për gëzofët,
ato vinin nga Tajga dhe ishin vetëm zebelin siberian!
Edhe pse as i pashëm e as i
shëmtuar, as i gjatë e as i
shkurtër, me një trup robust

që erdhi duke u shëndoshur,
me flokët gjithnjë të lyer dhe
operacionet plastike, kremrat e parfumet më të shtrenjta e të rralla që përdorte, ai
mbetej gjithsesi karizmatik.
Ushqimet ishin nga më të
zgjedhurat, e kryesisht
afrodiziakë. Preferenca e tij
ishin proshutat, aragostat
dhe korani i liqenit të Ohrit.
Frutat tropikale, mjalti me
bajame e lajthi, i quajturi
seksi sallata qenë dobësia e
tij. Tymoste superpuro speciale Havane (prej 20 vitesh,
‘60-‘80, dhuratë e Kastros),
pinte nga verërat më të vjetra e më të shtrenjta italiane
e franceze, uiski të vjetruar,
apo konjak “Napoleon-Courvoisier”. Hobi i tij ishin bilardoja, dominotë dhe nganjëherë shahu, ndërsa
pëlqente të shihte në TV futboll e basketboll dhe patinazh artistik. Në stadium
shkonte rrallë, kryesisht në
Finalen
e
Kupës
së
Jugosllavisë, që luhej në
Ditën e Rinise, çdo 25 maj.
Gjuetia ishte një nga
kënaqësitë e veçanta të tij
dhe e tillë ajo mbeti deri sa,
pas amputacionit në këmbën e majtë, ky hobi iu bë i
pamundur… E teksa shihnin këtë luks të shfrenuar
mes abuzimesh të shumta,
edhe personeli që i shërbente
Titos, ndaj të cilit ai
përgjithësisht sillej ftohtë,
përpiqej të përfitonte. Rasti
më tipik ishte ai i shoferit
personal, një gjysmë kaçak
e gjysmë partizan, i quajtur
Perlja, që vrau veten, pasi iu
zbuluan zullumet e shumta

tureske e donzhuaneske të
tij, për të cilat mund të shkruheshin kolana të tëra volumesh erotike, ndaj po ndalemi vetëm të ato që u njohën
publikisht në të gjallë të
Titos, e që patën ndikim deri
diku në ndonjë moment të
rëndësishëm, të tjerat, le t’ia
lemë kohës t’i “deklasifikojë”.
Gruaja e parë e Titos ishte rusja Pellagija Denisova.
Bellousova Broz, që me
përkëdheli thirrej Polka
(1904-1968). Ata u njohën dhe
u martuan në Rusi, kur ajo
ishte vetëm 15 vjeçe, pra më
1919 dhe u divorcuan më 1936.
Me Titon patën dy vajza, Zllatica dhe Hinko, që vdiqën
herët dhe një djalë Zharkon,
lindur më 1924. Ajo u burgos
dhe u internua për së dyti
nga Stalini me akuza të montuara prej shërbimit sekret
të Berias, fill pas prishjes me
Titon më 1948. Vetë Tito, edhe
pas vdekjes së Stalinit, nuk
u interesua kurrë për të,
madje padrejtësisht edhe e
përçmoi. Pellagija vdiq në
Moskë, më 1968.
Tito ndërkohë nuk e priti
aspak dhe u martua me austriaken Lucia Bauer po atë
vit. Ajo ishte 25 vjeçe, pra
rreth 20 vjet më e re se ai, e
njihej edhe me dy emra të
tjerë, Anna Koenin e Elza
Johana Kenig. Martesa e
tyre u bë në tetor 1936 në
Moskë, ku edhe ishin njohur
në hotel “LUX”, në të cilin
qëndronte Tito edhe si kominternist, por pas pak më
shumë se tre muaj u divorcuan, (janar 1937). Çuditër-

1943). Vërtetë ishin vite të
vështira lufte ndaj pushtuesve italianë e gjermanë,
por
Tito
me
gjithë
përgjegjësitë e mëdha në
krye të Partisë e Ushtrisë si
dhe problemet e vështira e
përballjet me nacionalistët
çetnikë serbë të Drazha Mihajlloviçit dhe ustashët
kroatë të Ante Pavelicit, e
gjeti kohën dhe mundësinë
të divorcohej prej saj!
Natyrisht për Titon nuk
mund të kishte vakum në
raportet me gratë, ndaj dhe
si “dhuratë” nga Zoti i erdhi,
një vajzë e re, e zonja dhe e
bukur, e quajtur Davorjanka Paunoviç – Zdenka (19211946), e cila u ‘sistemua’ si
sekretare personale e Titos.
Dihej nga të gjithë, sidomos
nga udhëheqja, se në
ç’relacion ishin ata të dy. Por
Titos aq i bënte. Koha dhe
anturazhi i ngushtë i tij
treguan më vonë, se me sa
dukej, Zdenka ishte dashuria e tij e jetës. Edhe pse ata
s’u martuan asnjëherë e
nuk patën femijë, Tito nuk e
harroi kurrë atë! Ndoshta
ishte thjeshtë një koincidencë, por edhe Zdenka, ashtu si Lucia Bauer, vdiq
vetëm 25 vjeçe, por ndryshe
nga ajo që u ekzekutua,
jetën e saj e shuajti tuberkulozi, aso kohe vështirësisht
i shërueshëm edhe jashtë
Jugosllavisë. Në fund për
kuriozitet, shënojmë se
Zdenka ishte tezja e monstrës super të korruptuar
serbe, Mirjana Markoviç,
bashkëshortes së Sllobodan
Millosheviçit, famëkeqit

isht foto të Bauerit nuk u
bënë kurrë publike, aq më
tepër që, edhe për vdekjen e
saj në moshë të re ka një tis
misteri, sidoqoftë, versioni
më i besuar mbetet se ajo u
arrestua, u gjykua me procedurë të përshpejtuar dhe u
ekzekutua fill pas divorcit
me Titon si spiune gjermane,
me dyshimin standard të
Lubjankës (famëkeqja seli e
policisë sekrete sovjetike në
Moskë), meqenëse para Titos
kish qenë gruaja e një zyrtari të lartë gjerman.
Si grua e tretë e Titos, me
të cilën pati dhe djalin
Misho, njihet sllovenia me
origjinë hebreje, Herta Haas
(1914-2010). Martesa e tyre
zgjati rreth katër vjet (1940-

kryekriminel të luftës, vdekur teksa gjykohej në Hagë
për gjenocid. Sa për Mirën e
Sllobos, djalin e vajzën e tyre
Marko dhe Marija, edhe më
të korruptuar se e ëma,
nëna Rusi, shpalosi gjithë
“zemërgjerësinë” e saj putiniane, duke u siguruar strehimin politik më luksoz të
mundshëm!
Për rreth tetë vite Tito
konsiderohej një beqar,
natyrisht i stazhonuar, e që
ishte i justifikuar në hazdisjet e flirtet pa fund, deri sa
më 1952 u martua zyrtarisht
me gruan e katërt e të fundit
Jovanka Budisavljeviç Broz.
Natyrshëm, ashtu si rastësisht, atë ia ofroi famëkeqi e
antishqiptari patologjik, ser-

Josip Broz Tito në spital
që bënte.

GRATË, MARTESAT,
FEMRAT - PËR TITON;
GATI MANIAK SI TË
GJITHË PERANDORËT,
MBRETËRIT,
DIKTATORËT E
AUTOKRATËT E TJERË
Biografia e Titos nuk do
të ishte e plotë, nëse nuk do
të paraqiteshin në të
raportet e tij me femrat në
përgjithësi dhe bashkëshortet, bashkëjetueset, të dashurat, apo mikeshat e përkohshme, të shumta në numër e
që ishin pjesë e pandarë e
jetës së tij. Mirëpo, as koha,
as vendi e as qëllimi i këtij
shkrimi nuk janë lidhjet me
të gjitha femrat e jetës aven-

bi Aleksandar Rankoviç,
sekretar i brendshëm dhe
shef i OZNA-s e UDB-as, të
cilin jo pa djallëzi, Tito e nxori nga skena politike më
1966, pas Plenumit të Brioneve. Jovanka, një partizane
dhe majore e ushtrisë, ishte
plot 32 vite më e re se Tito.
Ajo pati rol, sidomos në politikën e kuadrit te Titoja, si
edhe besohet se ai, jo rrallë
ndikohej prej saj në vendime
të rëndësishme që merrte. Me
luksin e shfrenuar të saj, ajo
gjithashtu nuk i la gjë
mangët të shoqit, me të cilin
brodhi gjithë botën mes ceremonialeve e protokolleve
madhështore, deri sa një ditë,
aty nga viti 1978, pas më se
një çerek shekulli mbretërimi, nuk u shfaq më në publik, vetëm se në ditën e
varrimit të Marshallit, në
majin e 1980-ës te Kodra e
Luleve. Thashethemet dhe
teoritë konspirative për një
komplot të Jovankës me gjeneralët serbë të tipit Gjoko
Jovaniç lidhur me KGB-në, që
gëlonin në Beograd e në
kryeqytetet e botës, edhe në
gjallje të Titos, pas vdekjes
së tij, erdhën duke u amplifikuar. Vetë Jovanka pak
para se të vdiste gati në mjerim dhe pothuaj e harruar, që
jetonte ditët e fundit me
dramën e një kohe të
lavdishme e të lumtur të
humbur përgjithmonë, ia
dha kujtimet e saj gazetarit
Zharko Jovanoviç, të botuara nën titullin “Jeta ime e
vërteta ime”, ku hedh jo pa
zotësi poshtë akuzat dhe fajëson dy sekretarët e
Brendshëm e të Mbrojtjes,
Stane Dollanc e Nikolla Ljubiçiç, si komplotistë e karrieristë të rrezikshëm!
Në mbyllje të këtij kapitulli, duke folur për të gjitha
femrat e Titos, këtij sulltani
të kuq me harem, nuk mund
ta anashkalojmë edhe autorin e njohur Filip Raduloviç, i
cili në vitet ‘70, pra kur Tito
jetonte e sundonte, jo pa miratimin e tij, publikoi librin
“Dashuritë e Josip Broz
Titos”, në të cilin jepeshin jo
pak, por 18 martesa të Titos
dhe jeta përrallore e tij në 38
rezidencat, njëra më luksoze
se tjetra në të katërta anët e
Jugosllavisë. Një pjesë syresh, po i përmendim fare shkurt: Tatjana Okunjevskaja
(1914-2002) artiste filmash
dhe ish-dashnore e Berias;
Nina Dumbadze, gjeorgjiane,
rekordmene në hedhjen e diskut; Zinka Kunç, artiste e
Operas Metropolitan në Nju
Jork; Gertruda Munitiç e
Operës së Splitit; Darjana
Grbiç, masazhatorja e tij personale etj, etj. Në delirin e tij
të madhështisë, ekzibicionizmit dhe epshit të pashuar,
ky hamshor i tipit Kazanova, në superluksin e Galebit,
jahtit të tij, apo rezidencat
mbretërore thirri edhe yjet e
kinematografisë botërore,
Elizabet Tejlor, Xhina Lolobrixhida, Sofia Loren etj.

(vijon nesër)
* (Historian, ish-ambasador dhe diplomat i karrierës)

12 - RRETHE

E martë 8 Maj 2018

Hetuesit e çështjes: Kemi gjetur prova të shumta. Familjarët: Të zbardhet ngjarja
Klodiana Haxhiaj
DURRËS

T

ri ditë pas ngjarjes
makabre në afërsi të
fshatit Borizanë të
Fushë-Krujës, ku i gjet i shkrumbuar brenda në makinën tip "Volkswagen Turan" 57-vjeçari nga Mitrovica, policia e Durrësit ka nisur kontrollet në hotelet e
zonës së plazhit. Burime nga
blutë e qytetit bregdetar dje
bënë me dije se dyshohet që
Xhafer Osmani të jetë vrarë
në Durrës dhe pastaj është
transportuar nga autorët e
krimit drejt Fushë- Krujës
për të humbur gjurmët. Mësohet se pas mbërritjes në
Shqipëri, viktima ka fjetur
në disa hotele të Durrësit, të
cilët frekuentohen më së
shumti nga kosovarët. Të
njëjtat burime thanë se mendohet që pas hyrjes në pikën
kufitare të Morinës në
Kukës, 57-vjeçari ka përdorur numër shqiptar për të
komunikuar me personat që
do të takonte në Durrës.
Ndaj, policia po bën të pamundurën për të hedhur dritë
se me cilët persona ka komunikuar Xhafer Osmani.
Hetuesit e çështjes se për
vrasjen e tij është përdorur
i njëjti skenar si me eliminimin e ish-shefit të
Kundërzbulimit të SHISH-it,
Isa Çopa në vitin 2015.
Ndonëse vrasja ish-shefit të
SHISH nuk është zbardhur
ende, policia e Durrësit pohoi se në vendin ku u gjet
trupi i shkrumbuar i 57vjeçarit kanë gjetur prova të
shumta. Sipas bluve, këto
prova mund të çojnë në gjurmët e autorëve të krimit, por
pa saktësuar se çfarë janë
ato konkretisht.

HETIMET

Burime nga grupi hetimor thanë se Xhafer Osmani
kishte hyrë me automjetin e
tij tip "VolksWagen Touran"
me targa 02960 SN në Shqipëri më 29 prill. Ndërsa, më
5 maj u gjet i djegur në sediljen e dytë të makinës që rezulton të jetë regjistruar në
emër të tij. Dyshohet se fillimisht ai është torturuar dhe
më pas është vrarë ose me
armë zjarri, ose me mjete të
forta. Ndërkaq, ka dyshime
të forta se ai mund të jetë
marrë peng për t'i nxjerrë
ndonjë informacion, e më pas
është eliminuar. Ndërkaq,
burimet policore deklaruan
se kosovari ka fjetur në disa
hotele të ndryshme në qytetin e Durrësit, por ende nuk
është arritur të zbulohet
nëse ka pasur një raport të
qëndrueshëm, lidhje dashurie për një kohë të gjatë me
një femër në Shqipëri. "Kemi
hetuar në këtë pistë dhe për
ne do të ishte e vlefshme dëshmia e një personi që mund të
ketë pasur raporte intime me
viktimën, por deri më tani
nuk kemi ende një emër", u
shprehën burimet e mësipër me. Nga ana tjetër,
qarkullojnë informacione se
në vendin e krimit është gjetur edhe një Kuran, mbi të
cilin thonë se mund të jetë
betuar kosovari para se të

Krimi horror në Fushë-Krujë, policia e
Durrësit kontroll në hotelet e plazhit
Dyshohet se kosovari është vrarë në qytetin
bregdetar dhe më pas është dërguar në Borizanë

57-vjeçari Xhafer Osmani





vrisnin. Informacion ky që
nuk konfirmohet nga policia e Durrësit.

FAMILJ
ARËT
AMILJARËT
E VIKTIMËS

Për të tërhequr trupin e
kosovarit të masakruar e
djegur më pas në Fushë-

KURBIN - Fation Fejzillari
vijon të jetë i humbur që
prej 9 ditësh, pasi u zhduk
në rrethana të dyshimta në
hyrje të qytetit të Laçit. Sipas policisë ende nuk ka asnjë gjurmë të tij. Mësohet
se në vendin ku pretendon
shoku i tij se janë ndaluar
me makinë nuk ka pasur
kamera sigurie të bizneseve dhe institucioneve,
që t'i kenë fiksuar. Ndërkohë as kamera të tjera brenda qytetit të Laçit nuk
kanë arritur të fiksojnë as
një person me karakteristikat e Fation Fejzillarit.
Dy ditë më parë, familjarët e 30-vjeçarit nga Peqini denoncuan zhdukjen e
djalit të tyre, teksa shiste
perde në qytetin e Laçit. Sipas tyre, ai ka pasur me
vete rreth 2.6 milionë lekë
të vjetër dhe ata kanë dyshime se djalin mund t'ua
kenë grabitur dhe më pas
vrarë. Fatime Fejzillari
apeloi për ndihmë për të

Krujë kanë ardhur në Shqipëri vëllai dhe nipërit e tij.
Vëllai i viktimës ka deklaruar se Xhafer Osmani ishte
beqar dhe ka kërkuar me
ngulm kryerjen e ekspertizës mjeko-ligjore. Familjarët kanë deklaruar se ai u

PROVAT
Policia e Durrësit pohoi dje për "Gazeta Shqiptare"
se në vendin ku u gjet trupi i shkrumbuar i 57-vjeçarit
kanë gjetur prova të shumta. Sipas bluve, këto prova
mund të çojnë në gjurmët e autorëve të krimit, por pa
saktësuar se çfarë janë ato konkretisht. Ndërkaq,
familjarët e viktimës kanë kërkuar kryerjen sa më
shpejt të ekspertizës dhe zbardhjen e ngjarjes.
ka thënë se "kam një punë
në Shqipëri, dhe duhet ta
mbyll patjetër". Gjithashtu,
ata janë shprehur se 57vjeçari nuk ka komunikuar
me ta në telefon pas nisjes
për në Shqipëri. "Pasi iku
për në Shqipëri, vëllai nuk

na ka telefonuar. Në dijeninë
tonë ai nuk ka pasur konflikte me askënd dhe as ndonjë lidhje intime në Shqipëri.
Ne duam të bëhet sa më shpejt ekspertiza dhe të zbardhet
ngjarja", ka deklaruar vëllai
i Xhafer Osmanit.

Nëna e 30-vjeçarit Fation Fejzillarit: Më gjeni djalin!

Mister zhdukja e tregtarit të perdeve,
asnjë gjurmë në kamerat e sigurisë në Laç
DENONCIMI
Dy ditë më parë, familjarët e
30-vjeçarit nga Peqini
denoncuan zhdukjen e djalit
të tyre, teksa shiste perde në
qytetin e Laçit. Sipas tyre, ai
ka pasur me vete rreth 2.6
milionë lekë të vjetër dhe ata
kanë dyshime se djalin mund
t'ua kenë grabitur dhe më pas
vrarë. Fatime Fejzillari apeloi
për ndihmë për të gjetur djalin.
gjetur djalin. Aleksandër
Fadili, shoku i Fatjonit, ishte personi i parë që ngriti
alar min e zhdukjes së 30vjeçarit. Dy të rinjtë kanë
qenë bashkë në Laç për të
shitur perde dhe çarçafë. Ai

Prangoset "punonjësja"
e Interpolit, premtonte
viza për në SHBA
LEZHË - Një 48-vjeçare është prangosur nga policia e
Lezhës, pasi akuzohet për
mashtrim. Bëhet fjalë për
Pranvera Stojanin, e cila
premtonte viza amerikane
kundrejt pagesave, ndërsa
hiqej si punonjëse e Interpol. Burime zyrtare nga
policia lokale bënë me dije
se shtetësja e mësipërme u
ndalua, pasi nëpër mjet
mashtrimit u ka marrë 2
personave, të cilët kanë bërë
kallëzim ndaj saj, 8000 dhe
3000 euro, me premtimin
për tu dhënë vizë amerikane pasi. Po sipas bleve, 48vjeccarja u ishte prezantuar si punonjëse e Interpolit.
Ndërkaq, vijojnë hetimet
për dokumentimin e rasteve të tjera të mashtrimit
nga Pranvera Stojan. Materialet proceduriale iu
referuan për hetime të
mëtejshme prokurorisë së
Lezhës për veprën penale
"Mashtrimi".

Tentuan të kalonin
ilegalisht me trajler
nga porti, 2 në pranga

Vendi ku ndodhi ngjarja

DYSHIMI
Burime nga blutë e qytetit bregdetar dje bënë me
dije se dyshohet që Xhafer Osmani të jetë vrarë në
Durrës dhe pastaj është transportuar nga autorët e
krimit drejt Fushë- Krujës për të humbur gjurmët.
Mësohet se pas mbërritjes në Shqipëri, viktima ka
fjetur në disa hotele të qytetit të Durrësit, të cilët
frekuentohen më së shumti nga kosovarët.

SHKURT

thotë se gjysma e shumës së
parave prej 2.6 milionë lekë
që kishte Fatjoni me vete, i
përkisnin atij. Sipas dëshmisë së shokut të tij, personi
i fundit që ka kontaktuar me
të zhdukurin, ai ka tentuar

disa herë të kontaktojë me
Fatjonin, por, pavarësisht se
zilja binte, askush nuk
përgjigjej. Ai thotë se kërkoi
për shokun gjatë gjithë natës
dhe në mëngjes njoftoi policinë. (marrë nga Klan Plus)

DURRËS - Dy persona
kanë rënë në pranga, pasi
akuzohen se po transportonin ilegalisht në Itali disa
persona përmes portit të
Durrësit. Burime zyrtare
nga policia lokale bënë me
dije se arritën të godisnin
një rrjet të trafikimit, ndërsa arrestuan 24-vjeccarin
Mariglen Mema, 24 vjeç,
banues në Shijak (drejtuesi i mjetit tip trajler) dhe 29vjeccarin Altin Hajdini,
banues në Durrës, i cili ishte organizatori i trafikut
klandenstin. Mësohet se
brenda në trajler u gjetën
të fshehur tre persona dhe
konkretisht: H.L. 32 vjeç,
banues në Tiranë; V.M. 34
vjeç, banues në Mirditë dhe
F.V. 28 vjeç, banues në Peshkopi. Të njëjtat burime
thanë se këta shtetas janë
persona me rekorde, si të
parregullt në vendet e BEsë, prandaj po tentonin
kalimin në mënyrë të
paligjshme.

Ndalohen 8 somalezë
në Konispol, dërgohen
në qendrën e Babrrusë
SARANDË - Policia Kufitare e Sarandës ka ndaluar 8
emigrantë të paligjshëm në
Konispol. Emigrantët me
shtetësi somaleze pas procedurave janë dërguar në qendrën e azilkërkuesve në
Babrru të Tiranës. "Komisariati i Kufirit dhe Migracionit Sarandë më datë
06.05.2018, në Konispol, në
vendin "Ura e Hekurt" kanë
kapur 8 shtetas të huaj, me
shtetësi somaleze. Në përfundim të procedurave të
përzgjedhjes, shtetasit kërkuan azilnë R.Sh dhe u dërguan në Q.K.P, të Azilkërkuesve në Babrru, Tiranë",
thuhet në njoftimin zyrtar
të policisë.
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Veliaj: Falë investimeve i dhamë fund përmbytjeve

Partneriteti me Fondin eAbu Dhabit, ja
projektet që do të vijojnë për Tiranën
F

ondi i Abu Dhabit do
vijojë të mbështesë
Bashkinë e Tiranës për
të çuar deri në fund projektin e bulevardit të ri
për dy segmentet e
mbetura dhe rivitalizimin e një sheshi monumental në fund të tij.
Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj priti
dje në një takim drejtorin e operacioneve në botë
të Fondit të Abu Dhabit
për Zhvillim, Adel Al
Husan, me të cilin bisedoi për përfundimin e
projektit të bulevardit të
ri, si dhe mbi mundësinë
e vijimit të bashkëpunimit edhe për projekte të tjera. Ai i shprehu mirënjohjen përfaqësuesit të lartë të Abu
Dhabit për financimin e
bulevardit të ri dhe lumit
të Tiranës, si dy projekte
që kanë transfor muar
jetën e një komuniteti të
madh banorësh, të cilët
deri dje vuanin pasojat
e infor malitetit dhe
përmbytjeve. “Po i afrohemi fundit, ndërkohë
kemi përfunduar totalisht sistemimin e Lumit
të Tiranës, çka shpëtoi
nga përmbytjet njësitë

Shkolla “Turgut Ozal” në
Olimpiadën Genius në New York
Olimpiada Genius (Gjeniu) është një konkurs ndërkombëtar projektesh për
shkollat e mesme që zhvillohet në shtetin e New York’ut në qytetin e Syracuses,
në bashkëpunim me universitetin e shtetit të New Yorkut.
Ky konkurs promovon të kuptuarit global të çështjeve mjedisore dhe arritjet e
qëndrueshmërisë nëpërmjet shkencave, arteve, shkrimit kreativ, inxhinierisë,
dizajnit dhe zhvillimit të biznesit.

Erion Veliaj me drejtorin e operacioneve në botë të
Fondit të Abu Dhabit për Zhvillim, Adel Al Husan
4, 8, 9 dhe 11. Pra, fillon nga
ura e kthesës së Kamzës
deri te Kafja e Rremës, një
mënyrë për të shpëtuar një
komunitet të tërë, i cili më
parë vuante të gjithë pasojat e përmbytjeve”, tha Veliaj. Drejtori i Fondit për
Zhvillim të Abu Dhabit,
Adel Al Husan, u shpreh i
kënaqur për bashkëpunimin me Bashkinë e Tiranës
dhe theksoi mbështetjen
për projekte të tjera zhvilluese në të mirë të qytetarëve. “Jemi të kënaqur për
partneritetin strategjik me

qeverinë e Shqipërisë dhe
të gjithë jemi dëshmitarë
të një arritjeje të madhe.
Një tjetër arritje është
bërë në zhvillimin e këtij
projekti të bulevardit verior dhe në projektin e rehabilitimit të lumit. Po vazhdojmë diskutimet me qeverinë për projekte të reja”,-tha
Adel Al Husan. Kryebashkiaku theksoi se me drejtorin
e Fondit të Abu Dhabit është rënë dakord që të vijojë
financimi i projektit të bulevardit të ri edhe për dy segmentet e tjera të mbetura.

Nxënësit e shkollës “Turgut Ozal” me shpirtin sfidues edhe në këtë Olimpiadë të
rëndësishme botërore, do të konkurojnë si shkollë me 4 projekte: 2 projekte në
kategorinë e robotikës, të përfaqësuar nga Adisa Mehmetaj, Heidi Durrësi, Jera
Isakaj, Breana Shehetila, Ilko Velija dhe Ingis Beliu, nën drejtimin e mësueses së
informatikës, Suela Binjaku dhe 2 projekte në kategorinë shkencore, të
përfaqësuar nga Elenia Karamuça, Amelia Shehu dhe Dea Bardhoshi, nën
drejtimin e mësueses së biologjisë, Erjona Rama. Këtë vit, në Olimpiadën Genius
kanë aplikuar 1657 projekte nga 70 vende të ndryshme të botës nga të cilat janë
pranuar 729 projekte.

Këshilli Kombëtar i UFSH akuzon Fondin: Kontratë e njëanshme, bie në kundërshti me ligjin

Hyn në fuqi lista e re e barnave të rimbursueshme
“Situatë kaotike për rrjetin farmaceutik, humbje financiare”
Voltiza Duro

L

ista e re e barnave të
rimbursueshme ka
hyrë në fuqi në datën
5 maj, por far macitë nuk
janë njoftuar paraprakisht
për këtë ndryshim, çka ka
ngjallur reagime të forta
nga ana e farmacistëve. Në
një deklaratë për mediat,
presidentja e Urdhrit të
Far macistëve
të
Shqipërisë, Diana Toma ka
shprehur indinjatën e ka
theksuar të gjitha dëmet që
i janë shkaktuar kësaj kategorie. “Hyrja në fuqi e
kësaj liste në mënyrë të paparalajmëruar ka shkaktuar tek farmacitë humbje
të konsiderueshme financiare për shkak të gjendjes
së bar nave të blera me
çmimin e listës së mëparshme.
Far macistët
gjenden sot para një situate kaotike, e cila do të
sjellë dhe përballje me

qytetarët për shkak të çmimeve të ndryshme për të
njëjtin bar”,-ka thënë
Toma në fjalën e saj. Më tej
kjo e fundit ka bërë me dije
se farmacistët duhet të përballen me faktin e mungesave të shumta të barnave
qofshin këto alternativa të
para apo alternativa të vet-

me e ka ngritur shqetësimin se lista e re e barnave
është shoqëruar dhe me
ndryshime të kodeve të
bar nave, gjë që ka sjellë
vonesa në punën e farmacisë dhe sorollatje të pacientëve.

KONTRATA

Diana Toma ka ngritur

REAGIMI
“Hyrja në fuqi e
kësaj liste në
mënyrë të
paparalajmëruar ka
shkaktuar tek
farmacitë humbje të
konsiderueshme
financiare për shkak
të gjendjes së
barnave të blera me
çmimin e listës së
mëparshme.
Farmacistët
gjenden sot para
një situate kaotike,
e cila do të sjellë
dhe përballje me
qytetarët për shkak
të çmimeve të
ndryshme për të
njëjtin bar”,-ka
thënë Toma.
akuza edhe ndaj kontratës
farmaci-Fond, çka e vlerëson si totalisht të njëanshme. “Për sa i përket kontratës farmaci – Fond, e cila

është totalisht një kontratë
e njëanshme, janë përcaktuar kritere, të cilat bien në
mënyrë të hapur në kundërshtim me ligjin dhe Kushtetutën. Që nga viti 2003 kur
është futur nocioni i negocimit të kontratës ndërmjet
ISKSH sot Fondi dhe aktorëve farmaceutikë, përfshirë dhe Urdhrin e Farmacistëve, ent publik i krijuar
me ligj, është hera e parë që
ndeshemi përpara faktit të
hartimit dhe miratimit tërësisht të njëanshëm, pa marrë parasysh asnjë mendim
dhe sugjerim, pa negocim dy
palësh”,-theksoi presidentja
e UFSH-së. Ndërkohë farmacistët kanë akuzuar se kontrolli
i
bar nave
që
qarkullojnë me receta pa
rimbursim nuk është objekt
i kontratës e Fondit nuk i
shkaktohet asnjë dëm
ekonomik nga tregtimi i
bar nave pa rimbursim.
Toma ka nënvizuar se mungojnë aktet nënligjore për
recetën tip pa rimbursim

dhe farmacia nuk mban autorësi e për pasojë përgjegjësi për mënyrën e përshkrimit të recetës. “As në këtë kontratë nuk është parashikuar rimbursimi që duhet
t’i bëhet subjekteve farmaceutike lidhur me kostot e
recetës
elektronike.
Megjithëse shpenzimi për
recetën elektronike i është
faturuar totalisht subjekteve farmaceutike, nga Fondi në mënyrë të padrejtë
kërkohet që pacientit farmacia t’i mbajë vlerën prej 100
lekësh, vlerë kjo e cila
mbahej në kohën kur receta
ishte manuale”,-tha më tej
presidentja e Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë. Në
lidhje me gjithë shqetësimet e sipërpërmendura farmacistët kanë kërkuar marrjen
e masave të menjëhershme për
zgjidhjen e tyre duke iu drejtuar mënyrës ligjore, nëpërmjet institucioneve që kanë të
tërë të drejtën ligjore për ta
zgjidhur dhe për të përfaqësuar grupet e interesit.
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QSHA: Plotësimi do të bëhet në shkollat ku aplikantët kanë kryer arsimin e mesëm

Voltiza Duro

T

ë gjithë maturantët
përpara vitit 2018 që
ende nuk kanë aplikuar me formularin A1Z në
portalin Matura Shtetërore
2018, do të kenë mundësinë
të plotësojnë këtë formular
online. Qendra e Shërbimeve
Arsimore ka njoftuar ditën
e djeshme se në datat 1 qershor dhe 4 qershor 2018-të,
nga ora 8.00 deri në orën
16:00, do të hapet portali i
Maturës Shtetërore online.
"Plotësimi online i formularit A1Z bëhet në shkollat
ku kandidatët kanë kryer
arsimin e mesëm të lartë ose
në shkollën e përcaktuar nga
KMSH-ja e vendbanimit,
nëse shkolla e mesme që
kanë përfunduar është mbyllur",-theksohet në njoftimin
e firmosur nga drejtoresha e
përgjithshme e QSHA-së, Rezana Vrapi. Ndërkohë procesi i plotësimit të formularit
A1Z do të ndiqet nga një person i ngarkuar nga drejtoria
e shkollës, që quhet "mbikëqyrës". Në njoftim bëhet me
dije, gjithashtu, se përfaqësuesit e shkollës marrin kontaktet e kandidatit për ta
njoftuar më vonë për paraqitjen në shkollë për futjen e
të dhënave shkollore të tre
viteve të arsimit të mesëm.
For mulari A1Z mund të
plotësohet nga kandidatët që
kanë përfunduar shkollën e
mesme para vitit 2018 dhe që
kanë detyrim për të dhënë
një ose disa provime të
Maturës Shtetërore; si dhe
nga kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme
para vitit 2018 dhe që nuk
kanë detyrime të Maturës
Shtetërore. Gjithashtu, edhe
kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm jashtë vendit
dhe, pasi kanë bërë njehsimin e diplomës në komisionin përkatës, rezultojnë se
kanë ose nuk kanë detyrime
të Maturës Shtetërore kanë
të drejtë të plotësojnë formularin A1Z.

DOKUMENT
ACIONI
DOKUMENTA

Për të plotësuar formularin A1Z, kandidatët duhet
të paraqesin tek mbikëqyrësi një kopje të noterizuar të
dëftesës së pjekurisë apo vërtetimin, me notat e të gjitha
viteve të shkollës së mesme,
me fotografi si dhe certifikatën e maturës me notat
e të gjitha viteve të shkollës
së mesme, lëshuar nga drejtori i shkollës, sipas regjistrit të amzës apo dokumentin e lëshuar nga Arkivi i
Shtetit.

RREGULLORJA

Sipas rregullores, provimet e maturës zhvillohen
vetëm me shkrim për të
gjithë ata që kanë mbyllur
me sukses vitin e fundit të
shkollës së mesme, ndërkohë nxënësit që kanë marrë
më pak se 20% të pikëve të
testit konsiderohen mbetës.
Në testimet e Maturës Shtetërore 2018, kanë të drejtë

Matura Shtetërore, datat kur do të
hapet portali online për formularin A1Z
Ja dokumentacioni që duhet të paraqesin kandidatët
PROVIMI
Në testimet e
Maturës
Shtetërore 2018,
kanë të drejtë të
hyjnë maturantët
që kanë bërë
plotësimin e
formularit A1 apo
A1Z që janë
miratuar nga
MASR brenda
datës 9 mars të
këtij viti.

Faksimile e njoftimit të QSHA


AFATET
Qendra e Shërbimeve Arsimore ka njoftuar se në
datat 1 qershor dhe 4 qershor 2018-të, nga ora
8.00 deri në orën 16:00, do të hapet Portali i
Maturës Shtetërore online. "Plotësimi online i
formularit A1Z bëhet në shkollat ku kandidatët kanë
kryer arsimin e mesëm të lartë ose në shkollën e
përcaktuar nga KMSH-ja e vendbanimit, nëse
shkolla e mesme që kanë përfunduar është
mbyllur",-theksohet në njoftim.
të hyjnë maturantët që kanë
bërë plotësimin e formularit
A1 apo A1Z që janë miratuar
nga MASR brenda datës 9
mars të këtij viti. Më tej në
rregullore theksohet se për
shkollat profesionale dhe

shkollat e mesme të orientuara, në rastet kur kandidati
ka fituar dëftesën e
pjekurisë, si provime të
detyruara njihen: letërsia
dhe matematika (nëse janë
dhënë dhe janë fituar); ose


DOKUMENTACIONI
Për të plotësuar formularin A1Z, kandidatët
duhet të paraqesin tek mbikëqyrësi një kopje të
noterizuar të dëftesës së pjekurisë apo
vërtetimin, me notat e të gjitha viteve të
shkollës së mesme, me fotografi si dhe
certifikatën e maturës me notat e të gjitha viteve
të shkollës së mesme, lëshuar nga drejtori i
shkollës, sipas regjistrit të amzës apo
dokumentin e lëshuar nga Arkivi i Shtetit.
një ose dy nga provimet në
mungesë të tyre, sipas planit
mësimor të shkollës. Gjithashtu, në nenin 15 të rregullores theksohet se kandidatët nuk lejohen të rijapin
provimet me zgjedhje, nëse

në maturat e viteve të mëparshme, rezultatet janë më
të ulëta se 4.50 e në rastet kur
maturantët e kanë dhënë më
shumë se një herë një lëndë
apo ato me zgjedhje, iu njihet vetëm rezultati i fundit.

TESTIMI
Maturanti paraqitet në
qendrën e provimit, 1 orë e
30 minuta përpara fillimit të
provimit. Në momentin e
paraqitjes në mjediset e
provimit, duhet të ketë dokumentin e identifikimit dhe
mjetet e nevojshme, si: laps,
vizore, kompas, makinë të
thjeshtë llogaritëse. Maturantët që dorëzojnë testin,
firmosin për dorëzimin e tij
në listën që disponon AP-ja.
Kandidatët që dorëzojnë testin e provimit përpara kohës
së përcaktuar, nuk mund të
dalin nga qendra e provimit, para kohës së përfundimit të provimit.

Philipp Keller: Shkelet ligji "Për konsultimin publik"

Mbrojtja e mjedisit, Zvicra kritikon:
Dëmtime të parikuperueshme të natyrës
S

hpeshherë shkelet
ligji "Për konsultimin
publik" para se të zbatohet në mjedis. Kjo është
ajo çka ka deklaruar dje
zëvendësambasadori
zviceran Philipp Keller,
gjatë fjalës së tij në forumin "Advokacia qytetare
dhe
promovimi
ne
mbrojtjen e mjedisit" ku
ishte i pranishëm edhe
ministri i Mjedisit dhe
Turizmit, Blendi Klosi.
"Përgjatë 25 viteve të fundit mjedisi është dëmtuar
shumë në Shqipëri. Në
disa zona dëmtimi është
i parikuperueshëm dhe
me pasoja negative për
gjeneratat e ardhshme.
Në kontekstin shqiptar
ka shumë për të bërë,


"DËMET E PARIKUPERUESHME"
"Përgjatë 25 viteve të fundit mjedisi është dëmtuar
shumë në Shqipëri. Në disa zona dëmtimi është i
parikuperueshëm dhe me pasoja negative për
gjeneratat e ardhshme. Fatkeqësisht hapat që
parashikohen nga ligji për konsultime nuk bëhen
fare ose janë sipërfaqësore, sa për sy e faqe",theksoi zv.ambasadori zviceran.
mungesa e eksperiencës
kërkon jo vetëm përpjekje
nga ana e qeverisë, por nga
e gjithë shoqëria. Fatkeqësisht hapat që parashikohen nga ligji për konsultime nuk bëhen fare ose
janë sipërfaqësore, sa për
sy e faqe",-theksoi zv. ambasadori zviceran. Më tej
ky i fundit bëri me dije se

duhet të ketë një balancë
mes ruajtjes së mjedisit dhe
zhvillimit ekonomik, e
kështu që është e rëndësishme dhe një kërkese ligjore, konsulta me të gjithë
palët e interesit, veçanërisht me komunitetet para
çdo ndërtimi në mjedis.
"Natyra nuk flet dot vetë,
duhet më shumë mbrojtje

Dje në forumin "Advokacia
qytetare dhe promovimi
në mbrojtjen e mjedisit"
ligjore për mjedisin",-tha
Keller në fjalën e tij.
Ndërkohë Klosi nënvizoi se
qeveria në Shqipëri dëshiron që biznesi i HEC-eve te
zhvillohet në harmoni me
mjedisin dhe opinion publik. "Ne si ministri nuk
kemi dhënë më leje mjedisore për HEC-et, nuk është
se jemi kundër biznesit të

HEC-eve, por duam që kjo
industri të zhvillohet në
harmoni me mjedisin dhe
opinionin publik",-tha
ministri. Më tej ai shtoi se
kapitulli 27 i integrimit, ai
i mjedisit është më i vështiri për Shqipërinë, e i
kërkoi shoqërisë civile të
kritikojë vazhdimisht aksionet e ministrisë së tij.
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Ministri Daçiç s’ka të ndalur, vazhdon lobimin kundër njohjes

Z

gjidhjen e çështjes së
Kosovës, presidenti
serb, Aleksandar
Vuçiç nuk e sheh aspak të
lehtë. Sipas tij, zgjidhja e
këtij problemi nuk do të
jetë aspak e kënaqshme
për Serbinë. Gjatë një interviste për “Kurir”, Vuçiç
ka thënë se të gjithë serbët do të jenë të pakënaqur, duke e quajtur
këtë situatë të tmerrshme,
pasi po merr ofertë
pothuajse nga e gjithë
bota për ta njohur pavarësinë e Kosovës. “Ne nuk
e kontrollojmë më territorin e Kosovës, tanimë
duhet ta kuptojmë këtë
gjë. Deri këtu kemi ardhur
si rezultat i politikës sonë
të keqe në 2004 dhe 2008.
Kujtojmë se në vitin 1999
u mposhtëm nga fuqitë më
të mëdha botërore”, ka deklaruar presidenti serb. Ai
ka shtuar se tani Serbia
ka një politikë racionale
dhe
se
personalisht
mbron politikën e pavarur
të Serbisë, raporton “Express”. Sa i përket vendit
të Kosovës në OKB, Vuçiç
ka thënë se nuk dëshiron
ta komentoj këtë çështje,
pasi do të pres të shoh se
çfarë posedon plotësisht
‘marrëveshja historike’.
“Unë gjithmonë flas për
paqen dhe stabilitetin në
vend dhe rajon. Kur është
fjala për Kosovën shpresoj
në gjetjen e një zgjidhje.
Pavarësisht nga zgjidhja,
është fundi im në politikë”.
I pyetur pse mendon se
ë s h t ë f u n d i , Vu ç i ç k a
thënë se serbët janë të

Pavarësia e Kosovës, Vuçiç:
Nuk jam gati ta pranoj
Presidenti serb: Do largohem nga politika
ALEKSANDËR
VUÇIÇ:
“Ne nuk e
kontrollojmë më
territorin e Kosovës,
tanimë duhet ta
kuptojmë këtë gjë.
Deri këtu kemi
ardhur si rezultat i
politikës sonë të
keqe në 2004 dhe
2008. Kujtojmë se
në vitin 1999 u
mposhtëm nga
fuqitë më të mëdha
botërore”, ka
deklaruar presidenti
serb.
Aleksandar Vuçiç
tillë dhe nuk do të falin të
ardhmen dhe paqen e tyre.
“Jam i sigurt se nuk do të
ketë kurrfarë kuptimi
vendimi për Kosovën. Por
nëse mendoni se nesër unë
mund të them ‘Kosova është e pavarur’, unë nuk jam
gati”, – është shprehur
Vu ç i ç . N d ë r s a n g a a n a
tjetër, ministri i Jashtëm
serb, Ivica Daçiç, vijon fushatën e tij diplomatike

kundër njohjeve të reja të
p ava r ë s i s ë s ë K o s ov ë s.
Gjatë ditës së djeshme, ai
është takuar edhe me
kryeministrin e shtetit të
Nepalit, Sharm Oli, të cilin e ka falënderuar dhe
vlerësuar për mosnjohjen
e pavarësisë së Kosovës.
Me këtë rast, Daçiç e ka infor muar kryeministrin e
N e p a l i t e d h e p ë r, s i ç e
quan ai, rëndësinë e Kos-

ovës për shtetin serb, si
dhe situatën aktuale në
vend. Madje Daçiç u
shpreh optimist se raporte
të tilla mes Serbisë dhe
Nepalit do të vazhdojnë
edhe në të ardhmen, duke
cilësuar se Nepali e ka respektuar gjithmonë integritetin territorial të Serbisë,
transmeton
“lajmi.net”. Kreu i diplomacisë serbe, Ivica Daçiç,

po bën vazhdimisht fushatë kundër njohjeve të
reja për Kosovën si dhe
uljen e numrit të shteteve,
të cilat e kanë bërë një gjë
të tillë. Ai më herët kishte
paralajmëruar se numri i
shteteve të cilat njohin pavarësinë e Kosovës do të
bije nën 100. E për këto deklarata dhe veprime, ai
është kritikuar fuqishëm
nga diplomatë të huaj, të
cilët veprimet e tij i kishin quajtur “irrituese”.

Selimi: Thaçi i papërshtatshëm, mbështet Serbinë

P

Vijon kriza politike në Kosovë, mungon
konsensusi për drejtimin e procesit të dialogut

artitë politike opozi
tare në Kosovë vazhdojnë të kundërshtojnë
ose të vënë në pikëpyetje
rolin drejtues të presidentit të vendit, Hashim
Thaçi, në procesin e dialogut në Bruksel, për normalizimin
e
marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ata e
kanë vlerësuar si të papërshtatshëm presidentin
Thaçi në këtë rol. Kundërshtimet e tilla janë rishfaqur në kohën kur dialogu në Bruksel pritet të
hyjë, siç është thënë, në
fazën përfundimtare, e cila
pritet të përmbyllet me një
marrëveshje juridikisht
obliguese për palët. Qeveria e Kosovës, e drejtuar nga
kryeministri Ramush Ha- Rexhep Selimi
radinaj, tashmë ka mirat- mi, thotë për Radion Evrouar një platformë për dia- pa e Lirë se roli drejtues i
logun politik me Serbinë, presidentit Thaçi në dialoku roli udhëheqës i beso- gun e Brukselit është i pahet presidentit të shtetit. pranueshëm për subjektin
Por, deputeti i Lëvizjes politik që ai i takon. Sipas
Vetëvendosje, Rexhep Seli- tij, qëndrimi i Lëvizjes

REXHEP SELIMI:
“Thaçi është jo
vetëm i
papërshtatshëm, por
edhe i dëmshëm,
për shkak se ai
mbron marrëveshjet
e nënshkruara me
Serbinë, që janë në
interes të Serbisë.
Qoftë në mënyrë të
drejtpërdrejtë, qoftë
në mënyrë jo të
drejtpërdrejtë, ai i
mbron interesat e
Serbisë përballë
Kosovës”, thotë
Selimi.

Vetëvendosje bazohet në
përvojat e deritashme, që
kanë dalë nga dialogu i
Brukselit. Siç thotë deputeti Selimi, marrëveshjet e
nënshkruara nga Thaçi
kanë qenë të dëmshme për

Kosovën. “Jo vetëm i papërshtatshëm, por është edhe i
dëmshëm, për shkak se ai
mbron marrëveshjet e nënshkruara me Serbinë, që
janë në interes të Serbisë.
Qoftë në mënyrë të drejtpër-

drejtë, qoftë në mënyrë jo
të drejtpërdrejtë, ai i
mbron interesat e Serbisë
përballë Kosovës. Prandaj
është jo vetëm i papërshtatshëm, por është edhe i
dëmshëm. Në këtë rast
është edhe i papranueshëm për Lëvizjen
Vetëvendosje, mendoj
edhe për pjesën tjetër të
opozitës, por edhe për shoqërinë e Kosovës”, thotë
Selimi. Në anën tjetër,
Lidhja Demokratike të
Kosovës, parti kjo po ashtu opozitare, e ka vlerësuar platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun politik me Serbinë, si
pa përmbajtje dhe e cila
nuk definon asgjë. Shefi i
grupit parlamentar të
Lidhjes Demokratike të
Kosovës, Avdullah Hoti,
rreth dy javë më parë në
një konferencë për media,
pati theksuar se presidenti Thaçi nuk ka arritur ta
sigurojë unitetin e spektrit politik për dialogun.

SHKURT
Ministri izraelit
kërcënon Asadin
“Izraeli mund të përgjigjet
ndaj çdo sulmi iranian që
vjen nga Siria, duke rrëzuar
qeverinë e presidentit sirian, Bashar al-Assad”, - ka
thënë një ministër izraelit.
Izraeli dhe Irani kanë rritur tensionet mbi Sirinë që
prej shkurtit. Shqetësimet
janë rritur se situata mund
të përshkallëzohet, nëse
presidenti
amerikan,
Donald Trump vendos të
tërhiqet nga marrëveshja
bërthamore me Iranin e arritur më 2015. Më 9 prill, nga
sulmet ajrore, shtatë ushtarë iranianë janë vrarë në
një bazë siriane. Teherani
për këtë sulm ka fajësuar
Izraelin dhe është zotuar se
do të kundërpërgjigjet. Pas
këtyre zhvillimeve, ministri
i Energjisë së Izraelit, Yuval
Steinitz, ka thënë sot se
Asadi mund të bëhet
shënjestër e shtetit të tij.
Johnson, në SHBA për të
bindur Trump për Iranin
Kryediplomati britanik,
Boris Johnson është zyrtari europian i radhës që do
të përpiqet të bindë Trumpin të mos tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me
Iranin. Ai mbërriti në Uashington ku do të takohet me
shefin e Shtëpisë së Bardhë.
Duke folur për të përditshmen “New York Times”,
Johnson tha se marrëveshja ishte e vetmja mënyrë diplomatike për ta mbajtur
Iranin
larg
ar mëve
bërthamore. Të dielën, presidenti iranian Rohani
paralajmëroi Uashingtonin
për një pendesë historike,
nëse tërhiqet nga marrëveshja. Muajin e kaluar,
presidenti francez dhe kancelarja gjermane u takuan
me Trump në Uashington
me të njëjtin qëllim. Por
shefi i Shtëpisë së Bardhë
nuk pranoi të ndryshojë
qëndrimin e mëparshëm
kur e quajti marrëveshjen
“të tmerrshme”. Vendimin
për tërheqje pritet ta zyrtarizojë të shtunën.

Putin nis zyrtarisht
mandatin e katërt si
president i Rusisë
Vladimir Putin pritet të
betohet sot si president i
Rusisë, pasi ka fituar
zgjedhjet më 18 mars. Ai ka
qenë në pushtet për 18 vjet,
qoftë si president apo
kryeministër,
derisa
kundërshtarët e tij e kanë
krahasuar qëndrimin e tij
me pozitën e ndonjë cari
apo perandori. Ditën e shtunë, policia është konfrontuar me protestuesit
që kanë marshuar kundër
mandatit të Putinit në
Moskë dhe qytete tjera
ruse. Është raportuar për
shprehje të pakënaqësisë
edhe ditën e hënë, kur Putin fiton edhe zyrtarisht
pozitën. Ceremonia e inaugurimit në Kremlin pritet
të jetë më e vogël se ajo e
vitit 2012, ka raportuar
agjencia e lajmeve AFP.
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Skema Kombëtare e Mbështetjes, lista finale sipas pikëzimit në bazë të kritereve

Ornela Manjani

R

reth 4600 fermerë janë
shpallur përfitues të
fazës së parë të Skemës Kombëtare të Mbështetjes në Bujqësi dhe Zhvillimin Rural 2018. Ministri i
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Niko Peleshi, bëri të ditur dje listën e parë të fermerëve fitues që kanë aplikuar për subvencione,
ndërkohë që theksoi se mbi
80% e fermerëve aplikantë
janë përfitues të skemave të
mbështetjes financiare. Peleshi tha se këtë vit numri i
fermerëve që aplikuan në
Skemat e Mbështetjes u rrit
me 30% më shumë se një vit

Lista me 4600 fermerë
fitues të subvencionit
Nis verifikimi për subjektet në bazë të vetëdeklarimit
më parë. "Aplikimi me 0 dokumente nga 13 të tillë që
duheshin më parë dhe krijimi i agropikave që shërbyen
si 'one stop shop', favorizuan
dhe nxitën interesin e fermerëve për të aplikuar në skemat e subvencionit për projektet e tyre në sektorin ru-

ral", theksoi ministri. Sipas
tij, tashmë është mbyllur
edhe aplikimi për skemat e
mbështetjes në investime në
bujqësi dhe brenda afateve
do të shpallen fermerë dhe
agropërpunues të tjerë
fitues të subvencioneve.
"Gazeta Shqiptare" pub-

likon listën me fituesit e
fazës së parë. Ministria ka
nisur verifikimin në terren
të deklarimeve të fermerëve.

FONDI

Fondi për Skemat e
Mbështetjes në Bujqësi për
vitin 2018 u rrit në 20 milionë
USD. Ky program mbështet

rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve bujqësore, përmirësimin e zinxhirit të sigurisë ushqimore
të produkteve blegtorale,
diversifikimin e aktivitetit
ekonomik në zonat rurale,
nxitjen e prodhimit vendës
dhe produkteve tradiciona-

le si dhe akses në tregjet
ndërkombëtare të prodhimit vendës. Ndërsa lidhur me
shkrirjen e 13 drejtorive
bujqësore në të gjithë vendin, ministri Peleshi theksoi se ato e kishin humbur
funksionin e tyre dhe do të
zëvendësohen me dy agjenci kryesore, agjencinë e
këshillimit dhe atë veterinare, me qëllim rritjen e
sigurisë së produkteve
bujqësore dhe shtazore.
Ministri i Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural ka folur
nga qyteti i Korçës në
kuadër të turit të llogaridhënies me qytetarët.

E martë 8 Maj 2018

SPECIALE - 17

18 - KULTURE

E martë 8 Maj 2018

DEBATI

NENTE PLAGET E TEATRIT
Ndrenika: Është toka jonë, pse mbështeta
projektin e Veliajt e çfarë më premtoi
Fatmira NIkolli

T

akimi i djeshëm ishte
9-i në 9 javë për çësh
tjen e Teatrit Kombëtar. I nënti monolo g
nga aktorë të ndryshëm, në
të nëntën të hënë, si për të
shënuar plagën e nëntë të
artistëve që duan të mbajnë
në këmbë të Teatrin Kombëtar, ose që duan gjithsesi një teatër pa kulla: pa
kulla në të, pa kulla në të
majtë, pa kulla në të djathtë, pa kulla pas. Me gjithë
dyshimet krejt njerëzore
përballë heshtjes institucionale, artistët pyetën publikisht, mos vallë e kanë gabim? Me gjasë, teksa u
duket se luftojnë me mullinjtë e erës, ata kërkojnë të
dinë ç’po bëjnë, në një vend
ku duket se muret i kanë
mbyllur veshët.

Propozohet grevë urie/ Artistët hyjnë në teatër
për protestë, salla mbushet si në premierë, por
shfaqja është e vjetër
Teksa “injorohen” në
takimin e tyre të nëntë, një
kohë të gjatë ia kushtuan
shfaqjen në ekran të debateve të vitit 2002, atëherë kur

shumë figura publike dolën
në mbrojtje të teatrit. Sot,
16 vite më vonë, disa nuk
janë më në jetë, e disa janë
në jetë, por kanë zgjedhur

të heshtin.
Mes shumë intervistave
e opinioneve të vitit 2002, u
citua edhe opinioni i Violeta Manushit me titull “Si

mund të qëndrojë një teatër
mes kullave?”. Më tej, një
prej të pranishmeve propozoi që artistët të futen në
grevë urie, sepse nuk duhet
të flenë në verë. “Nëse ne
heshtim në verë, situata do
të ketë ndryshim tërësor.
Propozoj të futemi në grevë,
nëse dikush futet i pari, unë
jam e dyta”.
Mandej, sqaruan edhe
pse janë detyruar të përfshijnë politikën: sepse teksa shohin që mazhoranca
nuk i dëgjon, ata thanë se
kanë nevojë për mbështetje.
Më tej, fjalën e mori Robert Ndrenika, i cili sqaroi
një “njollë’ të shkurtit të
këtij viti, kur i dha mbështetje projektit që kreu i
bashkisë i tregoi një ditë,
para se ai të prezantohej
publikisht.

ROBERT NDRENIKA

Me të marrë fjalën, ai
falënderoi deputetët e pranishëm në sallë. “Kur të qan
hall komshiu e të bëhet qejfi e jo më ju. Hë për hë është në diskutim të mos prish-

Debat për Teatrin në Kuvend,
përplasen ministrja Kumbaro dhe opozita
Ministrja e K
Ku
u l t u r ë ss,,
ela K
u m b a rro
o ishte
Ku
M i rrela
dje e pranishme në një
seancë dëgjimore në Komisionin për Median
dhe Edukimin, si dhe
çështjet e K
ulturës në
Kulturës
lidhje me prishjen e
godinës së Teatrit Kombëtar
mbëtar,, seancë që u shoqërua me tensione dhe
debate.
Drejtuesja e komisionit, Albana V
okshi, i
Vokshi,
ka kërkuar ministres të
shkojë
pasditen
e
djeshme, në orën 19:00,
në takim me artistët,
duke shtuar se opozita
do të jetë e pranishme.
Ministrja dhe deputetët
socialistë nuk e kanë
komentuar protestën,
ndërsa de
putetja V
okshi
deputetja
Vokshi
deklaroi se opozita do të
mbrojë trashëgiminë
kulturore, duke e cilësuar K
umbar
on minisKumbar
umbaron
tr
en më të dështuar
tren
dështuar..
Deputeti socialist, Fidel Ylli akuzoi deputeten demokrate Albana V
okshi se e ka quajVokshi

tur ministren të çmentë fjalës së saj pas
dur.. Gja
Gjatë
dur
seancës së zhvilluar
zhvilluar,, ministr
ja Mir
ela K
umbar
o u
istrja
Mirela
Kumbar
umbaro
shpreh se opozita mbajti
qëndrimin e turpshëm të
shamatës së zakonshme.
“Opozita ia doli ta dështonte seancën e shqyrtimit të ligjit më të rëndësishëm për kulturën për
të dhënë para medias
‘show’-n tashmë bajat të
politikës së lodhur
lodhur.. Llafet
i merr era, puna mbetet!”, - tha ndër të tjera
ja Mir
ela K
umbaministrja
Mirela
Kumbaministr
ro.

FJALA E MINISTRES
MIRELA KUMBARO
Llafet i merr era, puna
mbetet
Sot opozita u rikthye në
Komisionin për Median
dhe Edukimin, por edhe
për çështjet e Kulturës.
Shpresova e besova se prania e saj kishte mesazhin
se do të ishte pjesë e një
debati konstruktiv, pasi në
rendin e ditës, ishte diskutimi nen për nen i Pro-

Ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro
oritet, ku gjithçka thuhet,
hidhet e përplaset pas
sheshit, por aty vetëm për
projektligjin nuk u fol. Kjo
ndodh sepse opozita, siç e
pohoi edhe vetë, ishte e papërgatitur edhe pas 5 muajsh që projektligji sillet në
sirtarët e komisionit.

jektligjit për Trashëgiminë
Kulturore dhe për Muzetë.
.Ndërkohë që sot ishim
përgatitur për të ndërtuar
së bashku një stacion
shumë të rëndësishëm të
kësaj pune të gjatë, por
edhe shumë të vyer për
Trashëgiminë Kulturore

siç është ky projektligj me
280 nene, mjerisht opozita
mbajti qëndrimin e turpshëm të shamatasë së zakonshme, duke e kthyer
për të disatën herë atë komision në një tollovi
llafesh pa doganë e pa sintaksë, pa bereqet e pa pri-

et a të mos prishet teatri.
Diskutohet edhe ajo që më
tregoi kryetari i bashkisë.
Më pëlqeu ajo që më prezantoi ai, e i thashë fjalë të
mira, por i thashë të konsultohet me artistë e arkitektë. Por nuk di në e ka
bërë. Nuk e ka bërë. Kam
qenë minimalist tërë jetën
dhe vazhdoj të jem. Jemi sot
ende në diskutim për
prishjen a mosprishjen e
kësaj godine që është. Jemi
ende në diskutim nëse duam
a jo një ndërtesë të re. Në
fakt, unë them që ne duam
një teatër të mirë që të jetojë 500 vjet”, tha Ndrenika.
Më pas në fjalën e tij, ai
shtoi se “më e shenjta nga
gjithçka këtu është toka. E
kam thënë se është Jerusalemi ynë që duan ta mbysin.
Dikur kur isha drejtor nja
një vit, një koleg më thoshte të privatizojmë tokën,
unë i thosha ç’të bëjmë
more se nuk ka kuptim.
Drejtori që erdhi pas meje
deshi që toka e teatrit të
bëhej me tapi si e teatrit.

Komisioni, që nuk di si
mund të jetë i Kulturës, u
për m bys sërish sot ng a
opozita në një pazar (nga
ato pazaret e para restaurimeve të bëra nga ne vitet
e fundit).
Pikërisht
nga
ajo
opozitë që, kur ishte në
pushtet, zhduku nga faqja
e dheut mbi 100 objekte pasuri kulturore pa lënë as
nam as nishan, shkatërroi
deri në moskthim mbi 200
monumente kulture, pa
marrë mundimin as të
bënte një herë të vetme një
inventar të tyre.
Kjo opozitë, dikur aq
vite të gjatë në qeverisje,
nuk investoi as edhe 1 qindarkë për të ndërtuar
ndonjë muz e kombëtar,
apo ndonjë teatër të ri. As
edhe një! Ah po, hodhi në
gropën e hapur të Piramidës 6 milionë dollarë për
të bërë gjoja teatër, derisa
ktheu mendje rrugës dhe
vendosi ta prishte e të çonte 3 milionë të tjera dëm,
gjoja për të ndërtuar parlament të ri! Ndërkohë që
ar tistët e skenave kombëtare
vijonin
të
ngjiteshin me dinjitet në
skenë e të vuanin në prapaskenë prej kushteve
aspak dinjitoze.
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DITA E EUROPES

Shkrimi i Violeta Manushit:
Si mund të qëndrojë një
teatër mes kullave?
Tani, ne që kemi nga 70 e 80
vjet këtu, që me Prokop
Mimën: a nuk është gjynah
që ta marrin këtë tokë falas
3-4 biznesmenë, ta marrin e
ta shesin me mijëra euro?
Jo, ne duhet ta mbrojmë
tokën e teatrit se është e
jona, është e komunitetit”,
tha ai.
Pas tij, foli edhe Neritan
Liçaj që kërkoi transparencë. “Të bëjmë një betejë
ligjore, se kush ka të drejtë.
Unë dua të di për këtë tokë,
kush ka të drejtë. Nëse ka
të drejtë qeveria, ta marrë
në dorë, nëse ajo nuk ka siç
mendojmë ne, atëherë duhet të bëjë ç’duan artistët.
Se përtej anës ligjore, ka
vlerë shpirtërore, historike
e trashëgimie”.
Më herët, Alert Çeloaliaj
sqaroi se kërkohet dialog
për të ditur fatin e godinave. “Jemi të shqetësuar
për fatin e dy godinave dhe
dy teatrove, kemi ndërmarrë një sërë hapash. Hapi i
fundit ka qenë thirrja, një
kërkesë dorëzuar parlamentit me 40 deputetë nga
disa forca politike. Do të ishte mirë që çdokush të thoshte mendimin e vet pse pretendimet tona nuk janë të
sakta. E kemi bërë të qartë
qëndrimin tonë. Qëndrimi
ynë është kthyer tashmë në
një lëvizje qytetare, sepse
me ne janë edhe disa qytetarë, se kanë luftuar edhe për
hapësirat e përbashkëta komunitare”.

Aktori tha se teatri
tentohet të preket nga
formula PPP. “Nëse nuk
mbrojnë këtë teatër që i
rrezikohet korridori, sa
mundësi do kenë qytetarët të mbrojnë hapësirat,
kur nuk do kenë pas komunitetin e aktorëve e
emra në zë të artit? Çfarë
do të ndodhë me një objekt me rëndësi më të
vogël, kur për teatrin ka
heshtje? Kemi nevojë për
ndihmë dhe ajo që duam
ne nga të gjitha forcat
politike, është ruajtja e
rikonstruksioni i TK-së,
duam statusin e institucionin-godinës dhe territorit, duam një ligj më të
mirë për artin e kulturën”.

Ajo opozitë që në vitet e
gjata të pushtetit i la të
rrënoheshin qendrat historike ekzistuese - se për të
futur në mbrojtje qendra të
reja nuk bëhet fjalë, opozitë që mbahet mend
veç për torta e tallava, që
la të vidhen ikonat e thesare të trashëgimisë në
mes të ditës, ndërsa kishat
e xhamitë trashëgimi kulturore i la në mëshirë të
fatit apo të keqbërësve, sa
u mbinte pema mbi çati, e
mezi mbaheshin në këmbë.
Çfarë guximi, çfarë lehtësie e papërballueshme
për të llomotitur, siç thotë
populli ynë, si e ëma e
Zeqos në majë të thanës!
Guxon e akuzon sot, pikërisht kur ne po ndërtojmë e
rindërtojmë muze të rinj,
që janë pasaporta jonë më
e mirë! Akuzon sot kur po
restaurojmë zinxhir kishat e xhamitë, kalatë e
qendrat historike! Akuzon sot kur ne po ndërtojmë teatro të rinj, akuzon sot kur artistët tanë
po mbushin skenat e teatrove jo vetëm në Tiranë
dhe ku premierat kanë
qenë dinjitoze çdo natë!
Po cili prej tyre shkoi të
shihte një, vetëm një
shfaqje të vetme?! Cili prej

tyre shkoi të duartrokiste artistët që mbushin
sallat plotë 5 ditë në javë
dhe t’i uronte për talentin, punën dhe pasionin,
ndonëse në kushte aspak
të përshtatshme?!
Mos kini frikë nga e bukura të dashur opozitarë, e
bukura në art, trashëgimi e
kulturë është e shëndetshme, është emancipim!
Sot opozita ia doli ta
dështonte seancën e
shqyrtimit të ligjit më të
rëndësishëm për kulturën për të dhënë para
medias ‘show’-n tashmë
bajat të politikës së
lodhur. “Dokrrat e hinit”
nuk meritonin përgjigje
në atë pazar pa kulturë,
por shqiptarët dua t’i
siguroj se fjalën e dhënë
për një projektligj bashkëkohor për trashëgiminë kulturore, që u lëvdua edhe në ProgresRaportin e fundit të Komisionit Europian, do ta
shpiem deri në fund.
Natyrisht, nuk kemi bërë
gjithçka, ka shume më
tepër për të bërë, për këtë
do të vazhdojmë të
punojmë, të punojmë deri
ditën e fundit!
Llafet i merr era, puna
mbetet!

POLITIKA

Të pranishëm në sallën
e Teatrit Eksperimental
ku u zhvillua dje takimi,
ishin deputetë të opozitës,
që mbështesin kauzën e
artistëve.
Deputetja Grida Duma
tha se artistët nuk duhet
të pyesin nëse kanë të
drejtë. “Njëri tha po të
kenë ata të drejtë, ne
tërhiqemi e nëse ata nuk
kanë, ne qëndrojmë”. Më
pas, deputeti i LSI-së,
Luan Rama tha se prej
kohësh nuk ka parë aq
shumë deputetë në teatër.
Ai tha se po kërkohet
kanabizimi i teatrit dhe se
teatrin e vet politika e
mbushi me kriminelë.

P

ërgjatë gjithë natës së
8 majit, deri në agimin
e datës 9 maj, Ditës së Europës, në sheshet kryesore
të gjashtë qyteteve, Tiranë,
Shkodër, Berat, Korçë, Tepelenë e Gjirokastër projektohet në të njëjtën ditë e
kohë instalacioni “Edhe
muret kanë veshë”, në
kuadër
të
projektit
“Përkujtojmë për të shëruar dhe parandaluar”. Në
sheshet qendrore të
qyteteve të mësipërme janë
ftuar të ndjekin instalacionin qytetarë, të rinj e studentë, përfaqësues të politikës dhe trupit diplomatik, të institucioneve publike dhe joqeveritare, të artit, kulturës dhe medias.
Platfor ma e komunikimit “Edhe muret kanë
veshë” synon të rrisë
ndërgjegjësimin
mbi
krimet e së shkuarës komuniste e të inkurajojë dialog
me universitetet, akademikët,
komunitetet
lokale, të mbijetuarit e krimeve të diktaturës komuniste, mediat dhe publikun
e gjerë. Fushata kulmon
me një instalacion artistik
dhe vijon me për mbledhjen të historive personale të të mbijetuarve të
krimeve të diktaturës, ose
të familjeve të tyre. Po ashtu, pasqyrimi i këtyre dëshmive do të bëhet edhe në një
faqe interneti me të njëjtin
emër. Dëshmitë gojore do të
filmohen në dokumentar,
në mënyrë që njerëzit ta ndjekin rrugëtimin e këtij
produkti artistik, t’i shohin fytyrat dhe t’i dëgjojnë
historitë e shqiptarëve që
qëndruan me dinjitet. Këto

“EDHE MURET KANË VESHË”
SONTE NË TË GJITHË SHQIPËRINË
histori krijojnë një databazë
të rrëfimeve gojore që do të
pasurohet në vijim dhe i shtohen arkivit të Autoritetit.
Instalacioni, i realizuar nga
artistja Alketa Xhafa-Mripa,
është një krijim shumëdimensional i kujtesës kolektive për ata që u dënuan,
humbën lirinë apo jetën në
burgjet dhe kampet e diktaturës komuniste. Frazat apo
thëniet që përshkruajnë
tragjedinë njerëzore të shkaktuara nga krimet e komunizmit janë shkëputur
nga dorëshkrime, dokumentime, apo arkiva personale të
individëve të burgosur apo
inter nuar
dhe
janë
përzgjedhur nga dëshmitë
gojore të të mbijetuarve. Me
to, Mripa ka krijuar një narrativë të zgjeruar, ku frazat
lidhen me njëra-tjetrën, duke
shfaqur aspekte të ndryshme të totalitarizmit. Shprehjet, dikur të ndaluara, do të
projektohen në formate të
mëdha, në të njëjtën datë (8
maj 2018) dhe në të njëjtën
kohë (ora 20.00) në fasadat
kryesore të qyteteve, deri në
agimin e Ditës së Europës,
duke riafirmuar vlerat europianiste, që ishin dhe vizioni
i rrëfimtarëve. Artistes i janë
bashkuar një ekip ekspertësh të artit dhe komunikimit, të cilët kontribuojnë
në aktivitetet ndërgjegjësuese të kësaj platfor me.
Përmes artit, projekti synon
t’i njohë dhe t’i ftojë për reflektim të rinjtë, komunitetet dhe publikun e gjerë me
trashëgiminë e së shkuarës.

“Është përballja me të
vërtetën, ajo që e çon shoqërinë drejt shërimit e që rivendos ekuilibra; rehabilitimi
i viktimave, ridimensionimi
i figurës së të pafajshmëve
dhe nderimi i sakrificës së
atyre që ia dolën me dinjitet
njerëzor është hapi i madh që
hedhim sot”, shprehet Gentiana Sula, kryetare e Autoritetit
për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.
“Edhe muret kanë veshë”
është vepër komplekse, e
para e këtij lloji në Shqipëri
për nga përmbajtja sociale
dhe dimensionet instalative.
Aktivitetet e saj organizohen
në kuadër të projektit
“Përkujtojmë për të shëruar
dhe parandaluar”, i zbatuar
nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit, me
mbështetjen e PNUD Shqipëri dhe Qeverisë së Italisë.
Instalacioni artistik mbështetet financiarisht edhe nga

Ambasada amerikane dhe
delegacioni i BE-së në Tiranë.
Programi
ambicioz
“Përkujtojmë, për të shëruar dhe parandaluar” përmbledh dy ndërhyrje kryesore: (i) konceptualizimin,
historinë dhe praktikat e
punës së detyruar gjatë
regjimit komunist përmes
një qasjeje historiko–juridike ndaj institucionalizimit të punës së detyruar. Kjo
do të kontribuojë në konceptimin e vendeve të kujtesës
si Kampi i Tepelenës dhe (ii)
fushatën e komunikimit
“Edhe muret kanë veshë”
zbatuar nga Autoriteti për
Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
me mbështetjen e PNUD Shqipëri dhe Qeverisë së Italisë.
Fushata është shtrirë në
mbarë
vendin,
duke
mbledhur dëshmi të të mbijetuarve të dënuar gjatë periudhës komuniste dhe dëshmi
të solidaritetit që qytetarët e
Tepelenës treguan ndaj viktimave.
Në këtë mënyrë, duke nxitur dialogun me komunitetet, duke zgjeruar hartën e
dëshmive gojore të të mbijetuarve në mbarë vendin,
duke konsoliduar bashkëpunimin me shkollat e
universitetet, për të ndërtuar një raport të shëndetshëm me të kaluarën, që ajo
të shërbejë për reflektim e
të mos përsëritet, Autoriteti jetëson misionin e vet
ndërgjegjësues, demokratik dhe të edukimit qytetar.

SALLONIN NDËRKOMBËTAR TË LIBRIT

HISTORI SHQIPTARE NË TORINO - LETËRSIA SHQIPE
NË SALLONIN NDËRKOMBËTAR TË LIBRIT
M

e këtë titull histori
shqiptare do të rrëfehen në Torino, krijimtari
e autorëve të rinj. Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Departamentin e Kulturës së Rajonin
të Pulias, me fondacionin
‘Gramsci’ dhe Qendrën
Shqiptare të Torinos organizojnë prezantimin në
Sallonin Ndërkombëtar të
Librit në Torino të pesë autorëve të rinj nga Shqipëria, fitues të projektit
“Fondi për mbështetje të
krijimtarisë letrare, 2017”
të mbështetur nga Ministria e Kulturës.
Ministria e Kulturës në
zbatim të politikave për
promovimin e letërsisë
shqipe ka krijuar tashmë
disa programe vjetore në
mbështetje të letrave shqipe si brenda dhe jashtë
vendit. Një nga projektet
që ka ndihmuar në realizimin e veprave dinjitoze të
letërsisë shqipe është dhe
“Fondi në mbështetje të

krijimtarisë letrare” përmes
së cilit mbështeten autorët në
procesin e tyre krijues. Vitin
e kaluar iu dha përparësi
mbështetjes së letërsisë së
krijuesve të rinj, me qëllim
evidentimin e zërave të rinj në
letërsinë shqipe. Përmes këtij
fondi u mbështetën 5 autorë
shqiptarë deri 35 vjeç. Ministria e Kulturës përveç mbështetjes në realizimin dhe botimin e veprave, ka ndihmuar
edhe promovimin e autorëve
të rinj në panaire dhe festival
si brenda, ashtu dhe jashtë
vendit. Në vijim të kësaj nisme Ministria e Kulturës në
bashkëpunim me Rajonin e
Pulias, me Fondacionin “Antonio Gramsci” dhe shtëpinë

botuese “Salentobooks” do të
organizojnë prezantimin e
pesë autorëve të rinj nga Shqipëria në Sallonin Ndërkombëtar të Librit në Torino.
Është e para herë që hartohet një program i posaçëm
për autorët e rinj, me qëllim
përkthimin dhe botimin e veprave më të mira në gjuhën
italiane. Projekti i titulluar
“Albanian Storytelling”
synon të shtrihet në kohë
dhe të vende të ndryshme.

AUTORËTPJESËMARRËS:

1. Saimir Muzhaka, përfitues i Fondit të Krijimtarisë Letrare me romanin
“Qyteti plak”.
2. Eris Rusi, përfitues i
Fondit të Krijimtarisë

Letrare me vëllimin me
tregime “Ëndrra e fundit
e natës”.
3. Manjola Nasi, përfituese e Fondit të Krijimtarisë Letrare me
vëllimin me poezi “Një
udhëtim e gjysmë”.
4. Elona Çuliq, përfituese e Fondit të Krijimtarisë Letrare me vëllimin
me poezi “Rranjët e
kangës”.
5. Belfjore Qose, përfituese e Fondit të Krijimtarisë Letrare me vëllimin
me poezi “Aurat e natës”.
Autorët do të paraqesin krijimtarinë e tyre në
dy takime: Letërsia shqipe në Sallonin Ndërkombëtar të Librit në Torino do të prezantohet në
datat 10–12 maj 2018. 10
maj, ora 16.30, në stendën
e Rajonit të Pulias në Sallonin Ndërkombëtar të
Librit në Torino; 11 maj,
ora 20.30 në Salone Off, në
“Polo del 900”, Via del Carmine 14 – Torino.
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Për 3.6 miliardë
eurot e shqiptarëve
Nga Fatos Çoçoli

DEMI
Jeni të shpërqendruar disi, por fatmirësisht do të arrini t’i fshihni mirë
dobësitë tuaja. Nuk do të keni probleme. Nëse nuk e dini diçka, mos
bëni sikur e dini. Më mirë të thuash
menjëherë të vërtetën, për të
shmangur gjera të pakëndshme.

BINJAKET
Një shëtitje jashtë shtëpisë është ajo
që ju duhet për t’u shkëputur nga rutina
e përditshme e ndoshta edhe për të vizituar vende të reja dhe interesante. Keni
nevojë të ushqeni fantazinë dhe leximi
i një libri të mirë mund të jetë ajo për të
cilën keni nevojë.

(vijon nga faqja 1)
...(ka edhe disa qindra të huaj
banues tek ne), shumica qytetarë
të thjeshtë, një pjesë sipërmarrës,
i kanë paratë e tyre në euro. A duhet të shqetësohen ata për këtë
rënie të pandërprerë të monedhës
evropiane këtu? Në maj 2015, tre
vjet më parë, ajo tregtohej në një
mijë e katërqind lekë të vjetër një
euro. Tani këmbehet një euro me
një mijë e dyqind e shtatëdhjetë
lekë të vjetra, ose 9 përqind më pak.
Kjo rënie e fortë, më e forta e euros
në krahasim me monedhat kombëtare të vendeve të tjera ballkanike, si dinari serb, denari maqedonas, etj., ka arsyet e veta. Shumica e qytetarëve shqiptarë nuk i
dinë të plota këto arsye(faktorë),
prandaj dhe shqetësohen me të
drejtë.
Pikërisht tek sjellja e këtyre
faktorëve sot dhe në muajt në vazhdim, duhet të shikojmë mundësitë
që euro ka të bjerë edhe pak, të
ndalet apo të kthejë drejtim e të
rritet në tregun tonë të këmbimit
valutor. Faktori kryesor që ndikon
tek kursi i këmbimit euro-lek është bilanci ynë tregtar, pra sa euro
dalin dhe sa euro vijnë. E kemi
deficitar(pra shumë më tepër euro
dalin: 4.3 euro dalin si importe, për
çdo një euro eksport që hyn).
Megjithatë, ky deficit është
përmirësuar disi (është pakësuar)
në vitet e fundit, me rritjen më të
fortë të eksporteve nga sa rriten
importet. Ky përmirësim forcon
menjëherë lekun, monedhën vendase. Faktori i dytë që ka dobësuar
euron si raport këmbimi tek ne,
janë investimet e drejtpërdrejta të
huaja.
Në tre vitet e fundit, 2016, 2017
dhe këtë vit, prurjet e eurove nga
projekte të mëdha si Gazsjellësi
TAP (670 milionë euro) apo dy
hidrocentralet
mbi
lumin
Devoll(280 milionë euro), praktikisht e kanë “përmbytur” tregun
tonë me euro. Si të mos mjaftonte
ky lumë i madh eurosh, erdhën
edhe “përrenjtë” formalë të eurove
të shtuara nga turizmi i rritur
ndjeshëm në tri vitet e fundit, si
dhe fluksi i emigrantëve të rinj(115
mijë shqiptarë kaluan kufirin dhe
aplikuan si azilantë ekonomikë në
vitet 2015-2017, sidomos në Gjermani. Gjysma janë ende aty dhe
dërgojnë plot entuziazëm para në
shtëpitë e tyre këtu, pse janë punësuar). Pa dyshim që euron e dobësoi në Shqipëri edhe ekonomia informale, sidomos ajo kriminale,
industria e kanabisit. Kjo industri funksionoi gati e patrazuar në
vitet 2014-2016 tek ne.
Duke përgatitur një prodhim
(pako plastike hashashi të tharë)
në nivele të konsiderueshme, por
edhe duke shitur(kalim me sukses
të kufirit dhe tjetërsim pronari në

Ngjarje të rëndësime të lidhura me
punën, që janë bërë më urgjente me
lëvizjet e Jupiterit jo shumë miqësor,
duhet të jenë në përputhje me kërkesat
e jetës në çift. Nuk do të jetë e lehte të
gjeni një ekuilibër midis jetës private
dhe profesionale, por ju do t’ia dilni.

GAFORJA
Nëse ke zvarritur për në fund detyrat
më të mërzitshme, tani duhet të bëni
përmirësime. Kjo është e vetmja
rrugë për t’i rimarrë gjërat në dorë.
Lërini mënjanë projektet fantastikë,
që nuk kanë lidhje me realitetin dhe
kthehuni me këmbë në tokë.

LUANI
Favorizimi i planeteve nuk mund të mos
ndodhte në një moment të mirë për ju.
Do të tejkaloni çdo lloj pengese. Nëse
një çështje po ndërlikon ekzistencën
prej disa kohës, tani më në fund gjithçka zhbllokohet. Përfitoni nga mundësia
për të menduar për të ardhmen.

VIRGJERESHA

Itali, Greqi, Belgjikë, Britani e
Madhe, etj.). Këto janë euro të hyra
ilegalisht në Shqipëri, në nivele
180-200 milionë euro në vit. Ato
nuk u futen në ekonominë tonë të
dukshme, formale(pra nuk u pastruan) menjëherë, por po depërtojnë gradualisht edhe tani. Futen,
pastrohen, sidomos nëpërmjet aktivitetit të rritur ndjeshëm në vitet
e fundit të ndërtimit(p.sh., në
ndërtimin e një pallati të ri, blerjet e dyshimta të apartamenteve
përpara nisjes së themeleve apo
gjatë ngjizjes së tyre, ose në
ndërtimin e një kompleksi zyrash,
vilash, etj.). Në këto kushte dhe
nga ndikimi i këtyre faktorëve,
euro ra për periudhën maj 2015-maj
2018. Ra në nivel 70 përqind nga
faktorët formalë, të njohur dhe në
nivel 30 përqind nga kanabisi. Pyetja një milion dollarë sot është:
do të vazhdojë të bjerë euro fort në
tregun tonë?
Duke parë si po sillen dhe duke

parashikuar se si do të sillen në të
ardhmen e afërt faktorët e përmendur më sipër, përgjigjja është: JO!
Euro nuk do të bjerë ndjeshëm më.
Do të stabilizohet në nivele 1 mijë
e dyqind e shtatëdhjetë ose gjashtëdhjetë lekë të vjetra për tre muajt e verës, pastaj, në shtator, do të
nisë shumë ngadalë, rimëkëmbjen.
Pra, forcimin gradual, në kurriz të
monedhës sonë, lekut. Po pse?
Sepse, për fat të mirë, kanabis nga
janari 2017 mbillet shumë më pak
se ritmet e çmendura të viteve 20142016. Nuk ka rëndësi nëse mbillet
më pak se policia jonë kryen kontrolle më shumë, ose pse fermerët
tanë humbën me aventurën “mbill
hashash pa hesap”. Nga ana tjetër,
euro do të ngrihet, sepse, për fat të
keq, TAP-i dhe ndërtimi i hidrocentraleve mbi Devoll po mbarojnë. Do
të ngrihet, sepse, po ashtu për fat
të keq, eksportet tona, nga kosto e
kësaj euro në Shqipëri kaq të dobësuar, kanë nisur prej muajsh të

A duhet të shqetësohen ata për këtë rënie
të pandërprerë të monedhës evropiane
këtu? Në maj 2015, tre vjet më parë, ajo
tregtohej në një mijë e katërqind lekë të
vjetër një euro. Tani këmbehet një euro
me një mijë e dyqind e shtatëdhjetë lekë
të vjetra, ose 9 përqind më pak. Kjo rënie
e fortë, më e forta e euros në krahasim
me monedhat kombëtare të vendeve të
tjera ballkanike, si dinari serb, denari
maqedonas, etj., ka arsyet e veta.
Shumica e qytetarëve shqiptarë nuk i
dinë të plota këto arsye(faktorë), prandaj
dhe shqetësohen me të drejtë.

tkurrin rritjen e tyre aq premtuese.
Për këta dy faktorët e fundit, qeveria jonë duhet të veprojë urgjentisht. Dhe jo të rrijë duarkryq. Të
mos qëndrojë në flatrat e një
opozite pak ose aspak konstruktive, të përhumbur mes fantazmave të veta të së kaluarës në
pushtet, nga frika e vetingut.
Nëse qeveria e sotme e ka seriozisht të ndihmojë qytetarët dhe
ekonominë, duhet të përgatisë dhe
shpallë një orë e më parë një paketë të posaçme për nxitjen e investimeve të drejtpërdrejta të
huaja(sipas Bankës Botërore, këto
të fundit, nga viti 2019 do të jenë
në rënie pikiatë-sikurse në rritje
do të jetë euro si vlerë këmbimi- në
masën 20 përqind çdo vit, ose 200
milionë euro më pak). Duhet po
ashtu, që qeveria të përgatisë një
paketë të posaçme lehtësirash
fiskale për eksportuesit shqiptarë.
Është sektori më premtues dhe me
të ardhme në ekonominë e vendit.
Këto tri vjet, edhe pse në rritje, po
e vuan dukshëm euron e dobësuar
fort. Ky sektor duhet ndihmuar
menjëherë, duke ia hequr taksën
doganore të shërbimit të skanimit
të kamionëve që nisen për eksport.
Mund të ketë edhe shumë lehtësira
të tjera të përkohshme për eksportuesit. Për fasonistët, qeveria të
gjejë “kurajën” t’u zerojë tatimin
mbi fitimin për 2-3 vjet. Do “të humbë” 7 milionë euro nga mospagesa
e kësaj takse në vit, por do të fitojë
4-5 herë më shumë në investime të
huaja të shtuara dhe në hapje e
dhjetëra mijëra vendesh pune. Po
i mori këto dhe të tjera si këto masa
urgjentisht, atëherë po, do të jetë
pranë qytetarit dhe ekonomisë
kombëtare, larg butaforisë pa
bukë sot, të arritjeve “madhore”
në qëndrueshmërinë e financave
publike.

Për të hequr ndonjë mendim jo shumë
pozitiv, mendoni për çdo gjë të bukur
në jetën tuaj. Menjëherë do ta kuptoni
se jeni shumë me fat! Të ndryshosh
nuk është e gabuar, por para se të veproni, duhet të keni në mendje një projekt shumë të qartë.

PESHORJA
Puna e mërzitshme mund të presë,
sot për ju ka vetëm argëtim dhe
sjellje të shëndetshme dhe të këndshme. Kështu mund të kaloni kohën
duke pikturuar, apo edhe pas sobës,
duke
përgatitur
ushqime
të
shijshme.

AKREPI
Paqëndrueshmërisë së juaj i bashkohet edhe nervozizmi, duke krijuar një
miks jo të këndshëm. Më mirë të gjeni zgjidhje dhe të mos kërkoni më
shumë probleme. Nëse sot nuk do të
punoni, do keni kohë për të bërë pazar e për të blerë gjëra që ju pëlqejnë.

SHIGJETARI
Projektet më të rëndësime fillojnë
mbarë. Pozicioni i Jupiterit në shenjën
tuaj ju jep mundësinë për t’i zhvilluar
talentet që keni. Nuk keni probleme t’u
tregoni të tjerëve se keni të drejtë, ja
pse do t’ju ndjekin pa u sforcuar.

BRICJAPI
Keni përjashtuar një person pa u menduar shumë, por tani duhet të ndreqni situatën, duke qenë se e keni kuptuar si
është puna. Ju takon të bëni një hap
mbrapa... T’u riktheheni gjërave është
një lëvizje e zgjuar, kur e keni kuptuar
se keni gabuar. Më mirë vonë se kurrë!

UJORI
Bashkëveprimi i planeteve mund të krijojë
mundësinë e duhur për të menduar rreth asaj
gjëje që doni me të vërtetë, duke braktisur
drejtimet që nuk sjellin gjë. Një përpjekje fizike e tepërt mund të t’ju krijojë shqetësime.
Prandaj merruni me sport, por me masë.

PESHQIT
Të humbësh një mundësi të mirë nuk
është e këndshme, por tani mos e
dramatizoni. Kërkoni të tjera, ndoshta edhe më të mira, kështu do të keni
diçka për t’u ngushëlluar. Mos u dekurajoni përballë dyshimeve të
ndokujt. Nevojitet kohë për t’ia dalë
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Llogaridhënia publike: Si Rama
po e nxjerr në pension opozitën
Nga Julian Zyla

(vijon nga faqja 1)
... qeverisim, vetëm apo
me partnerë koalicioni? Argumentet ishin të thjeshtë,
që do të thotë: bindës. Kush
nuk e do një qeveri më të
qartë e më pastërtisht
përgjegjëse për veprimet që
do të bëjë? Kështu, zgjedhjet
i dhanë përgjigje pyetjes që
arriti të imponohet.
Kemi një qeveri monopartiake. Lehtësisht e vendosshme përpara përgjegjësisë.
Por, kush duhet ta bëjë këtë
duke u bazuar në detaje e të
dhëna konkrete? Natyrisht,
kjo është puna e opozitës.
Por, kush po e bën këto ditë
këtë punë? Kryeministri.
Ndërsa Lulzim Basha
është shumë i zënë për të
mbetur kryetar i Partisë
Demokratike, Edi Rama
vendosi të marrë përsipër
edhe rolin e kryetarit të
opozitës. Duke vënë qeverinë e tij përpara vërejtjeve
të drejtpërdrejta të popullit,
ai arrin t’ia heqë këtë
mundësi opozitës, duke e
nxjerrë de facto në pension.
Natyrisht, këto aktivitete
nuk po organizohen me
qëllime opozitare. Por, Rama
nuk ka përtuar asnjëherë të
vihet në anën e vërejtjeve
kundër administratës së tij.
A do të mbeten hapësira për
opozitën? A do të gjejë hapësira opozita, e cila shpesh
ose ka qenë duke diskutuar
çështje ngushtësisht politike ose duke iu bashkuar
çështjeve pasi ato ishin ngritur nga njerëzit më parë.
Protestat e shumta janë
tregues, duke përfshirë tani
dhe çështjen e teatrit, ku
opozita shprehet se është
ftuar të jetë pjesë.
Qeveria, edhe pse siç pra-

nohet nga kreu i saj ka ende
shumë probleme për të
zgjidhur, ka krijuar një
rrugë të besueshme komunikimi, në të cilën, nëse flet,
nuk rrezikon të hiqesh nga
puna: edhe pse mund të
heqësh nga puna ndonjë
drejtor. Si mund të bëhet
opozitë ndaj vendosjes së
kryeministrit në anën e
njerëzve? Nuk është e pamundur, por nuk është e lehtë.
Opozita e bashkuar, pa
kryeministrin, duhet të krijojë një strategji që merr
parasysh të gjithë këta fak-

torë, ndryshe, nuk kemi
ndeshje. Opozita duhet të
mësojë të mbajë shënim, me
durim, problemet e rëndësishme për njerëzit. Kjo është rruga e gjatë. Rruga e shkurtër nuk ekziston.
Për momentin, këtë po e
bën vetëm opozita në detyrë.
Ajo që mban shënim për t’i
përdorur vetë kundër vetes,
në favor të vetes. Njerëzve u
intereson që dikush të flasë
me ta. U intereson të dëgjohen.
U intereson që dikush të
ketë një zë të fuqishëm

kundër qeverisë. Por nuk u
intereson se kush e merr
përsipër këtë detyrë. Nëse
këtë e bën kryeministri, aq
më mirë. Ata e dinë që ai,
natyrisht, e bën edhe për
arsye politike. Por, opozitën
nuk do ta ndalonte askush
që, për arsye politike, të
fliste më pranë dhe më gjatë
për gjërat që prekin ata
drejtpërdrejt. Një fushatë
për një ekonomi e republikë
të re dhe disa vizita nëpër
rrethe nuk mjaftojnë. Aq më
tepër kur titulli nuk ndryshon:
Rama
të
japë

dorëheqjen.
Rama nuk po jep
dorëheqjen. Përkundrazi,
nëse qeverisja thuhet se
konsumon, kryeministri
pushon herë pas here nën
çadrën e të bërit opozitë.
Natyrisht, të udhëheqësh
një strukturë të jep edhe
luksin e dyzimit mes strukturës dhe njeriut në krye.
Jo të gjithë e përdorin këtë
strategji.
Udhëheqësit
shpesh bëhen njësh me
strukturën për të përfituar
edhe meritat, por edhe për
të bërë anëtarët e skuadrës

së tyre të ndihen të mbrojtur.
Kryeministri
ka
zgjedhur strategjinë e marrjes së mirëqenë të besnikërisë së skuadrës. Kjo
mund të jetë shenjë e një
strategjie të mirë organizimi.
Kryeministri tha në llogaridhënien publike në
Lezhë se kjo fushatë nuk do
të finalizohet me votë. Kjo
është e vërtetë. Por, kjo fushatë ka më shumë potencial
sesa akuzat, të cilat, gjithashtu, nuk synojnë të finalizohen me votë. Informacioni i detajuar që mund të
mblidhet në takime të tilla,
është një tjetër element që
do të ndikojë në zgjedhjet e
ardhshme.
Gjetja e llogaridhënies
publike do të zhvendosë me
hapa të plotë Partinë Socialiste drejt fushatës së ardhshme. Simpatizantët e PS-së,
por edhe njerëzit e tjerë nuk
do të ngurrojnë të jenë të
sinqertë. Në anën tjetër,
Partia Socialiste duket se
është e përqendruar të dëgjojë: E vetmja mënyrë në të
cilën nuk mund të dërgosh një
vërejtje për administratën është
duke e shkruar atë në një
aeroplan letre. Kjo e bën nevojën
për opozitën më të vogël. Kjo e bën
punën për opozitën më të madhe.
Gjetjaellogaridhëniespublike
nuk synon të ndryshojë pyetjen kryesore për zgjedhjet
e ardhshme. Por, me të synohet të jepet një mesash
shumë i qartë nga PS: Bashkitë do të drejtohen ose nga
kandidatë më të mirë ose
nga të njëjtët kandidatë më
mirë. Na thoni çfarë të
përmirësojmë, thotë fushata. A qëndron diku pyetja:
kush doni të qeverisë?
Opozita nuk duhet të presë
që këtë pyetje ta shtrojë
qeveria.
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UEFA CAKTON GJYQTARËT

Seria A, Emiljano
Ndoji drejt Sampdorias

S

ezoni i ardhshëm pritet të ketë një numër më të madh
futbollistësh në Serinë A. Nëse këtë edicion në elitën
e futbollit italian u aktivizuan 6 lojtarë, në vitin e ardhshëm pritet të ketë më shumë emra kuqezi që do të luajnë
në një nga kampionatet më të fortë të botës. Edhe Sampdoria ka piketuar një futbollist shqiptar dhe do të bëjë
lëvizjen e saj gjatë verës për të siguruar firmën me të.
Bëhet fjalë për Emiljano Ndojin, mesfushorin e talentuar të përfaqësueses Shpresa, i cili është ftuar edhe një
herë me kombëtaren kuqezi të drejtuar nga Panuçi.
Lojtari, i cili është rritur te akademia e Romës, ka luajtur rregullisht në dy sezonet e fundit te Breshia në
Serinë B dhe ndonëse nuk ka arritur të provojë elitën e
futbollit italian, ka shumë skuadra, të cilat kanë shfaqur
interesim për të. Për këtë arsye, drejtori sportiv i Sampdorias, Karlo Osti, ka qenë i pranishëm në ndeshjen mes
Çitadelës dhe Breshias për të parë nga afër futbollistin
shqiptar, të cilin ekspertët në Itali e shohin si lojtar me
shumë perspektivë. Breshia ka blerë për 1,2 milionë euro
kartonin e Ndojit nga Roma, por kjo e fundit ka të drejtën
e riblerjes së lojtarit, ndaj Sampdoria duhet të gjejë një
akord si me klubin e Serisë B, ashtu edhe me skuadrën
e kryeqytetit italian
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Një "anonim" për Championsin,
Kuipers për Europa Ligën

N

ga sektori i gjykimit pranë UEFA-s janë përcaktu
ar dje dy gjyqtarët, të cilët do të mbajnë dy finalet
europiane, ato të Champions League dhe Europa League.
Ka një emër të papritur për finalen e 26 majit në Kiev.
Ndeshja Real Madrid-Liverpul do të gjykohet nga serbi
Milorad Mazhiç, i cili është
zgjedhur për këtë finale. 45vjeçari këtë vit ka gjykuar 4
ndeshje në Champions, të gjitha
në fazën me grupe (mes tyre
Roma-Atletiko Madrid dhe Juventus-Barcelona). Në verë do të
jetë në Rusi, në Botëror. UEFA
ka bërë të ditur edhe emrin e
holandezit Bjorn Kuipers për finalen e Europa League mes
Olimpikut të Marsejës dhe Atletikos së Madridit, që do të luhet më 16 maj në Lion. Për
Kuipers do të jetë finalja e dytë e Europa League, pas
asaj të 2013-shit me Çelsit dhe Benfikës. Ai është arbitër
ndërkombëtar që në vitin 2006. Në 2014-ën ka drejtuar
finalen e Championsit Real Madrid-Atletiko Madrid. Në
këtë sezon ka drejtuar tri ndeshje Championsi.

Dagllas Kosta, simboli i
merkatos së Juventusit

P

ër të u paguan 46 milionë euro për ta marrë nga
Bajerni i Mynihut, por tani ai vlen dyfish. Rritja e
brazilianit me fanellën bardhezi është e jashtëzakonshme dhe kjo ka bërë që për të ketë interesim nga klubet
e mëdha europiane. Shtypi sportiv në Itali e konsideron
Dagllas Kostën si njeriun
simbol të merkatos bardhezi, një blerje shumë të
zgjuar të Marotës dhe
Paratiçit. Ky sezon është
i shkëlqyer për lojtarin,
që vrapon me 34 kilometra në orë dhe deri tani ka
dhënë 10 asiste. Ndër
statistikat më interesante
për të është se bën rregullisht në çdo ndeshje 3-4
driblime ndaj kundërshtarit, më shumë se të
gjithë në Serinë A. Dagllas Kosta është një titullar i
rëndësishëm edhe në kombëtaren e Brazilit dhe me
formën që po tregon, parashikohet të jetë një nga
"armët" më të forta të tij në Botërorin e Rusisë.

Pas dy dështimeve radhazi në kampionat, njëshi i korçarëve pret titullin ndaj Lushnjës

Jeton Selimi

P

avarësisht se në fut
boll thuajse gjithçka
është e mundur dhe e
lejueshme, titulli kampion
në Shqipëri duket një çështje e mbyllur prej kohësh,
pavarësisht rezultateve negative të Skënderbeut kryesues në ditët e fundit.
Një humbje ndaj Kukësit
në Korçë, atje ku ishte përgatitur festa e titullit kampion dhe për të përfunduar
me një përmbysje në Laç,
teksa korçarët ishin në
avantazhin e dy golave, dëshmojnë formën negative të
ekipit të Dajës. Në një intervistë për "Supersport", presidenti i ekipit të Skënderbeut, Ardjan Takaj ka pasqyruar situatën që po kalon
klubi i tij dhe ka konfirmuar
Dajën në stolin e skuadrës.
"Në ndeshjen me Kukësin ne
duhet të ishim shpallur kampion. Titulli është thuajse
i hipotekuar nga Skënderbeu, sezoni është i lodhshëm
dhe ky problem i reflektuar
edhe në ekipin tonë është i
kuptueshëm, fundja nuk na
ndodh vetëm ne. Kjo ndodh
edhe në shumë ekipe të tjera
europiane. Mund të them se
ishte e nevojshme mbledhja

Takaj: Daja ishte nervoz,
nuk largohem nga Skënderbeu
Presidenti bardhekuq pret betejën në KAS

me ekipin, sepse është i
nevojshëm motivimi i
skuadrës. Ne i kemi kërkuar
ekipit që të bëj të pamundur
për t'u shpallur kampion

këtë javë. Tashmë duhet të
reflektojmë për rezultatet e
fundi",-u shpreh numri një i
korçarëve, që më pas preku
dhe argumentin e ner-

vozizmit të Ilir Dajës. "Daja
ka besimin tim të plotë. Deklaratat e tij pas ndeshjes
ishin çaste nervozizmi pasi
kërkon ta mbylli sa më shpe-

jtë historinë e titullit kampion, duke parë karakterin
e këtij kampionati. Kjo ka
ndodhur edhe për shkak të
dy rezultateve të fundit të
Skënderbeut, sepse tifozët
ishin përgatitur për festë
ndaj Kukësit. Korçarëve po
u preke festën, i ke prekur
aty ku nuk mbanë më, pasi
ne shquhemi për festa. Kampionatin e kemi në dorën
tonë do të shohim vetëm veten tonë, pa u marrë shumë
me rezultatet e ekipeve të
tjera. Jemi në një sezon ku
kemi arritur shumë në fushën e blertë, pasi jemi edhe në
finalen e Kupës. Federata e
ka si rregull që Kupën e jep
vetëm në ndeshjen e fundit,
pasi të ketë mbaruar gjithçka dhe për ne ajo do të jetë
dita e festës," deklaroi presidenti i klubit korçar. Në fund
dy fjalë dhe për çështjen më

Inspektorët e policisë trokasin në Vlorë

Idrizi: Të na dënojnë nëse kemi gabuar
S

ituata pas ndeshjes së Fl
amurtarit me Vllazninë
ka degraduar, teksa ka pasur
shumë polemika dhe janë
dhunuar fizikisht edhe arbitrat në ambientet e stadiumit.
Inspektorët e Drejtorisë së
Përgjithshme të Tiranës

kanë shkuar në stadiumin e
Flamurtarit gjatë ditës së
djeshme, për të marrë pamjet
filmike të kësaj ngjarje. Arbitri anësor, Tartari ka bërë
kallëzim penal ndaj personave që e kanë dhunuar dhe
tashmë pritet një analizë më

e thellë e ngjarjes. Nga ana
tjetër, përpara se inspektorët
të zbarkonin në Vlorë, administratori i Flamurtarit, Sinani
Idrizi në një prononcim për
"RTSH Sport" është shprehur: "Le të na dënojnë nëse
kemi gabuar, por pyetja ësh-

të nxehtë, dënimin 10-vjeçar
të Skënderbeut. Takaj rikonfirmon se nga organet juridike të UEFA-s nuk pristye
asgjë dhe se beteja e madhe
është në KAS. "Nuk ishte
surprizë për ne vendimi i
Apelit, pasi ishim përgatitur,
por kjo dha ndikimet e veta
edhe te skuadra. Tashmë
jemi duke u përgatitur
shumë për në KAS dhe atje
shkojmë vetëm për pafajësi,
për asnjë vendim tjetër.
Mund të them se janë të tjerë
ata që merren më çështjen
ligjore të Skënderbeut dhe të
tjerë ata që merren me merkaton. Kemi shumë lojtarë
të huazuar në Kosovë dhe
Maqedoni. Na është larguar
Abazaj nga merkato e janarit, por kemi ende Bregun.
Unë nuk e mendoj kurrë
largimin nga Skënderbeu",
është shprehur Takaj.

të se në çfarë mënyre do e
bëjnë këtë gjë? Këta janë duke
folur ende pa ardhur policia
dhe pa marrë pamjet filmike.
Këto pamje janë të regjistruara edhe nga kamerat e sigurisë të vendosura edhe nga
bizneset e ndryshme afër stadiumit. Me Shoqatën e Arbitrave nuk ja vlen as të merresh, pasi ata nuk presin as
reagimin e Policisë së Shtetit,
duke dhënë menjëherë reagimin e tyre",-ka thënë Idrizi.
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HORIZONTAL
1. Hari spiune.
4. Janë toksike.
9. Gjysmë arrest.
10. Janë vende pa ne.
13. Johnny i Donnie Brasco.
15. Priten nga meridianë.
18. Me të nxjerrin një letër.
20. U verbua nga Askushi.
21. Një britmë në arenë.
22. Shkrimtari i J'accuse.
24. Si moral.
25. Nota e diapazonit.
26. Me dies në një liturgji.
27. Një mund të jetë edhe veprimi.
28. Eshtë e re pas Krishtit.
29. Inicialet e Bergman aktore.
30. Ai i trëndafilit është i Umberto Eco-s.
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32. Fise pa fe.
33. Një provë zjarri.
34. Eshtë mjeshtri me... baketë.
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37. Digjen po nuk u zbuluan.
39. Igli te Lazio.
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41. Kush del... mbështet.
42. Mund të jetë unik.
46. Ngrihen për atentate.
47. Janë fjetore në kazerma.
48. Altini mesfushor.
VERTIKAL
1. Fillojnë matanë.
32
2. Një Hans artist dadaist.
3. Eshtë mjet rrethanor lundrimi.
5. Eshtë ënjtje.
6. Lumi i Elizit.
7. Fillojnë mpirjen.
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8. Eshtë e gjithë Hëna.
10. Eshtë qetësues për neurozat.
11. Taylor aktore.
12. Daniel i Robinson Crusoe.
14. Kështu janë skenat që mallëngjejnë.
16. Eshtë pjesë në skenë.
17. Lëvizje Ekologjike Lokale.
19. Përshkohej nga Leti.
22. Eshtë muzika më e... kollajtë.
23. Grazia Cucinotta aktore.
24. Veriu pa ekstrreme.
27. Janë tre në tricikël.
30. Scola, regjisor italian.
31. Kufizojnë një metër.
34. Mbahet me inat.
35. Mbyllin kurse.
36. Ka një shpejtësi fantastike.
38. Laik kur s'është ai.
40. Një liqen i kripur.
43. Një mund të jetë fetar.
44. Eshtë lloj papagalli.
45. Në hyrje të sallës.
46. Priten në skaje.
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SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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Mos kini frikë të ndërmerrni
një hap të madh nëse është
e nevojshme. Nuk mund ta
kaloni humnerën me dy
hapa të vegjël. (
Dejvid Llojd Xhorxh)
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Fjala "krizë" , në gjuhën e
shkruar kineze, përbëhet
nga dy simbole. Njëri
përfaqeson rrezikun, dhe
tjetri përfaqëson
mundësinë.
(Xhon Kenedi)
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Faik Konica:
- Pakorrigjueshmëria e një alkooliku është simptoma më e njohur e një çrregullimi mendor
Ka shpesh personazhe vlera e të cilëve,
zmadhuar nga larg, shfaqet më e vogël tek
shihet nga afër. (Albania, 10 shtator 1900).
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Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

KRIPTOSKEME

KRIPTOSKEME

V I T
G A T I

Jorge Luis Borges:
- Unë kam përfytyruar gjithmonë se
Parajsa do të jetë njëfarë biblioteke.
-

B

Në përgjithësi çdo vend ka gjuhën që
meriton.
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