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OPOZITA BLLOKON FOLTOREN:
XHAFAJ ESHTE “PESHK I MADH”

Zyra e shtypit në pallatin Elysee 
ishte kujdesur që për presidentin 

francez të qëndronte gati një kolltuk 
i rehatshëm për intervistën. Por, Em-
manuel Macron...

Nga BERND RIEGERT 

Emmanuel Macron:
 Europa është fati ynë 

Dje
 “Deutsche Welle”në

(Në foto)   Kryetari i PD Lulzim Basha, kryeministri Edi Rama, ministrat Fatmir Xhafaj, Ditmir Bushati, gjatë një seance parlamentare
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ISSH: Ja pensionistët 
që do të përfitojnë nga 
kompensimi i energjisë, 
masa për qytetin e fshatin

Në buxhetin e shtetit është paracaktuar një kompensim i 
të ardhurave mujore deri në 760 lekë për të gjithë individët 
që marrin pension pleqërie, invaliditeti apo familjare, në 
masën e plotë apo edhe të pjesshme. “Gazeta Shqiptare” 
publikon sot të gjitha kriteret që duhet ...
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Tirana e ‘92-it në fotot
e artistit austriak dhe

takimi me pedagogun Edi 
Rama, imazhet e rralla
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MESAZHI NGA GJIROKASTRA

Presidenti Meta: Çelja 
e negociatave me BE, 

e mundur nëse 
bashkëpunojnë të gjithë
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LISTA EMERORE

Ish-të përndjekurit, 
120 përfituesit e 

dëmshpërblimit financiar,
dorëzoni dokumentet

 

Zbulohet laboratori i 
kanabisit në Fier,

shpallet në kërkim 
biznesmeni Çilotaj

HISTORITE E SHKUARA
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ATP: 1800 dosjet 
e ish-pronarëve 

që po i shqyrtojmë. 
Zbardhet formulari
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VENDIMI I QEVERISE 

Nga INA ALLKANJARI
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Klajdi Marku: Mjekët duan të lehtësojnë agresorin
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“Na nxorën nga spitali para kohe, Feliksit i ra të fikët” 
nga Henri Karaj, i cili u 
arrestua menjëherë pas 
konfliktit. Nga përplasja 
me thikë kanë mbetur të 
plagosur Jurgen Lleshi, 
Feliks Lleshi, kushërinj 
mes tyre, bashkë me Klajdi 
Dumi dhe Klajdi Marku. Në 
një intervistë ...

Mesditën e së martës 
Tirana u trondit kur 

katër të rinj, dy prej tyre 
studentë të Universitetit Po-
liteknik mbetën të plagosur 
pranë ambientit të shkollës. 
Të rinjtë të moshës 18-19 
vjeç u qëlluan me thikë 

Ruçi ndërpret transmetimin ‘live’. Edi Rama: SHBA e BE kanë verifikuar 
dhe s’kanë çfarë thonë. Krimet e Rënda taposën hetimet për kokainën

Nga  FATOS ÇOÇOLI 

Nëse të gjithë ne si qytetarë, të 
politizuar deri në rrënjë të 

flokëve nga bombardimi me lajme 
e pseudolajme nëpër media, presim 
duarkryq me ... Vijon në faqen 20 Vijon në faqet 21

Që llogaridhënia
 të kthehet në sistem 

Opinioni
 Ditësi
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PD, akuza të reja ministrit të Brendshëm: Si i siguroi lirinë e përjetshme Agron Xhafajt

PD: Xhafaj ndryshoi ligjin për
të mbrojtur vëllain e dënuar
"I dha garancinë me ligj të shmangies nga vuajtja e dënimit"

AKUZA
"Xhafaj shtrembëroi Kodin e Procedurës

Penale dhe Reformën në Drejtësi për t'i
mundësuar Agron Xhafajt, të dënuar me

vendim të formës së prerë si trafikant
ndërkombëtar droge, që të mos vuajë dënimin

as në Itali dhe as në Shqipëri", deklaroi PD.

“

ASTRIT PATOZI
"Procesi i dekompozimit është i pandalshëm dhe i

pakthyeshëm. Në këtë reaksion zinxhir të rënies është
njësoj si të përpiqesh të ndalësh tërmetin, pas

paralajmërimit të shërbimit sizmiologjik. Ndaj e vetmja
shpresë për Shqipërinë është një politikë e re, e cila nuk
ka asnjë lidhje me gërmadhat e sistemit, që po rrëzohet,

herë pa zhurmë, e herë me rënkime", tha Patozi.

Procesi
8
8

"Falsifikoi dokumentet zyrtare"

Spaho: Xhafaj konsumoi veprat
penale të korrupsionit të zyrtarit të lartë

VENDIMI
"Personi i dënuar
në mungesë, (në
rastin konkret
Agron Xhafaj) as
nuk ekstradohet
dot (që ta vuajë
dënimin në shtetin
e huaj) dhe as nuk
i njihet vendimi i
huaj penal në
Shqipëri (që ta
vuajë dënimin në
Shqipëri)".

FALSIFIKIMI
"Fatmir Xhafaj miratoi një ndryshim në Kodin
Penal, që i siguronte paprekshmërinë vëllait të tij.
Ndryshimi në nenin thotë 491, pika 'F' ka
ndryshuar: Nuk mund të jepet ekstradimi: f) kur
personi i kërkuar është dënuar në mungesë, me
përjashtim të rastit kur shteti kërkues jep garanci
për rishikimin e vendimit", tha Alibeaj.



Partia Demokratike
publikoi dje doku
mente të reja, që sipas

saj e implikojnë ministrin e
Brendshëm, Fatmir Xhafaj në
kohën kur drejtonte Komisio-
nin e Ligjeve dhe Reformën në
Drejtësi në falsifikim të nenit
491 të Kodit të Procedurës Pe-
nale. Synimi i vetëm i ndry-
shimit të miratuar si pjesë e
paketës së Reformës në Drejtë-
si në marsin e 2017-ës, sipas
tyre ishte të mbrojë të vëllain
trafikant, i dënuar me vendim
të formës së prerë nga Gjyka-
ta e Kasacionit të Italisë.
Demokratët pretendojnë se
pikërisht ndryshimi i pikës 'F'
të nenit ku parashikohen ras-
tet e mospranimeve të ek-
stradimeve, Fatmir Xhafaj i ka
siguruar të vëllait lirinë e për-
jetshme nga drejtësia vendëse
dhe ajo italiane për rastin në
fjalë. PD akuzoi se janë dësh-
mia që Xhafaj me funksionet
e tij publike ka ndërhyrë për
të mbrojtur të vëllain trafi-
kant. Deputeti Enkelejd Ali-
beaj dhe këshilltari juridik në
PD, Gazmend Bardhi, vijuan
dje denoncimin në media të
fakteve sipas të cilave pro-
vojnë se ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj, ka siguruar që
vëllai i tij t'i shpëtojë drejtë-
sisë. Sipas tyre, si kryetar i
Komisionit të Reformës në
Drejtësi dhe kryetar i Komi-
sionit të Ligjeve, por dhe si
ministër i Brendshëm, Fatmir
Xhafaj, i ka siguruar të vëllait
lirinë e përjetshme dhe ga-
rancinë me ligj të shmangies
nga vuajtja e dënimit të mar-
rë në mungesë për trafik
ndërkombëtar droge. "Pa
transparencë dhe në konflikt
të pastër interesi, Fatmir
Xhafaj propozoi dhe miratoi
një ndryshim në Kodin e Pro-
cedurës Penale, që i siguron
paprekshmërinë vëllait të tij,
Agron Xhafaj. Propozimet e
bëra në Komisionin e Ligjeve
parashikojnë që një shtetas
shqiptar i dënuar në Itali, por
që i shmangej duke qëndruar
në Itali, kishte dy mundësi.
Ose personi i dënuar ekstra-
dohet, ose njihet vendimi i
gjykatës italiane këtu. Xhafaj
falsifikoi ndryshimin e Kodit

Kreu i deputetëve të
PD-së, Edmond Spa-

ho, akuzoi dje ministrin
e Brendshëm, Fatmir
Xhafaj për falsifikimin e
dokumenteve zyrtare
për mbrojtjen e vëllait të
dënuar për trafik droge
në Itali me 7 vite burg.
Sipas Spahos, Xhafaj
konsumoi veprat penale
të korrupsionit të zyr-
tarit të lartë. "Për pasojë,
personi i dënuar në mu-
ngesë, (në rastin konkret
Agron Xhafaj) as nuk ek-
stradohet dot (që ta vua-
jë dënimin në shtetin e
huaj) dhe as nuk i njihet
vendimi i huaj penal në
Shqipëri (që ta vuajë dën-
imin në Shqipëri). Pra,
Fatmir Xhafaj nëpërmjet
falsifikimit që ka kryer, i
ka siguruar papreksh-
mërinë dhe imunitet lig-
jor vëllait të tij. Konkluz-
ioni: këto janë faktet, Fat-
mir Xhafaj ka kon-
sumuar veprat penale të
korrupsionit të zyrtarit të

lartë dhe të falsifikimit të do-
kumenteve zyrtare. Ai e ka
bërë këtë duke shtrembëru-
ar Kodin e Procedurës Penale
dhe Reformën në Drejtësi për
t'i mundësuar Agron Xhafajt

të dënuar me vendim të
formës së prerë si trafikant
ndërkombëtar droge që të
mos vuajë dënimin as në
Itali dhe as në Shqipëri", de-
klaroi z.Spaho.

IMUNITETI
"Xhafaj nëpërmjet
falsifikimit që ka
kryer, i ka siguruar
paprekshmërinë
dhe imunitet ligjor
vëllait të tij. Xhafaj
ka konsumuar
veprat penale të
korrupsionit të
zyrtarit të lartë dhe
të falsifikimit të
dokumenteve
zyrtare".

Valentina Madani

të Procedurës Penale në dis-
pozitën 491 shtoi pikën 'F', ku
parashikohet që nuk mund të
jepet ekstradimi kur personi i
kërkuar është dënuar në mu-
ngesë, me përjashtim të rastit
kur shteti kërkues jep garan-
ci për rishikimin e vendimit",
deklaroi z.Alibeaj. Demo-
kratët përmendin nenin 491 të
Kodit të Procedurës Penale, i

cili sipas tyre është ndryshuar
befas dhe pa asnjë diskutim në
Komisionin e Ligjeve. "Kon-
kretisht, në nenin 491 të Kodit
të Procedurës Penale, befas
dhe pa asnjë diskutim, shto-
het pika 'F', duke parashikuar
që nuk mund të jepet ekstradi-
mi kur personi i kërkuar ësh-
të dënuar në mungesë, me për-
jashtim të rastit kur shteti

kërkues jep garanci për rish-
ikimin e vendimit. Në
mbledhjen e parë të datës
13.03.2017, ndryshimi i propo-
zuar në nenin 491 të K.Pr.P. nuk
është diskutuar nga komisio-
ni dhe nuk është përmendur
fare gjatë prezantimit të ndry-
shimeve. Në mbledhjen e dytë
të datës 20.03.2017 rezulton
nga procesverbali që të mos
ketë pasur asnjë diskutim për
ndryshimin e propozuar në ne-
nin 491 të K.Pr.P", u shpreh
z.Bardhi. Dy ditë më parë, PD
akuzoi ministrin e Bren-
dshëm, Fatmir Xhafaj, se nuk
ka lejuar ekstradimin e të vël-
lait, i cili rezulton i dënuar nga
gjykata italiane me 7 vite e 2
muaj burg si i përfshirë në
trafik lëndësh narkotike.

Seanca e djeshme
parlamentare

Deputeti Enkelejd Alibeaj dhe
këshilltari për çështjet ligjore,
Gazmend Bardhi, në konferencë për shtyp
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Ruçi ndërpreu transmetimin 'live', kreu i PD: Xhafaj ka falsifikuar Kodin e Procedurës Penale

Opozita bllokon foltoren, Basha:
Koha po thërret si kurrë më parë
"Ministri i Brendshëm është 'peshku i madh'"

DEPUTETI I LSI
Deputetët e opozitës u larguan nga seanca e Kuvendit, por
deputeti i LSI nga qarku i Shkodrës, Agron Çela nuk i është
bashkuar grupit për ta bojkotuar sallën, por ka qëndruar
duke bashkuar votat me PS për një projektligj të rendit të
ditës dhe më pas është larguar. Argon Çela u fotografua
në vendin e tij në fund të sallës së parlamentit, teksa kreu
i Kuvendit, Gramoz Ruçi po hidhte ligjet në votim.



Berisha citon Ramën në 2016:
Vëllai i Xhafajt, baba i dy fëmijëve

që jeton me punë të ndershme

PARALAJMERIMI
"Nuk ka ligj, nuk ka
polici, nuk ka drejtësi.
Në këto kushte, i vetmi
që mund ta zgjidhë, e
vetmja shpresë për
Shqipërinë është vetë
populli, janë njerëzit e
thjeshtë të këtij vendi.
Koha po thërret si kurrë
më parë. Njerëzit e
thjeshtë të këtij vendi
të marrin në dorë fatin
e tyre. Ose qeveria
mafioze e Edi Ramës,
ose Shqipëria, të dyja
bashkë nuk mund të
zgjasin dhe nuk do të
zgjasin më", - tha
z.Basha.

Shkarkimi i Hajdarmatajt, Mustafaj:
Arta Marku po emëron mikeshat e saj
Kryeprokurorja e përkohshme, Arta Marku, po

emëron shoqet e saj, të njohura si mikesha person-
ale. Deklarata e fortë është bërë nga ish-ministri i Jash-
tëm, Besnik Mustafaj, në studion e "News 24". Mustafaj
ka komentuar shkarkimin e Besim
Hajdarmatajt dhe emërimin në krye
të Prokurorisë së Krimeve të Rënda
të Donika Prelës. "Prokurorja Arta
Marku po bën një gjë që është e pa-
pajtueshme me frymën që presupo-
zohet se duhet të fusë reforma në
drejtësi, një klientelizëm shumë të
madh, duke emëruar shoqet e saj, të
njohura si mikesha të saj person-
ale, pra njerëz që ka lidhje emocio-
nale më të fortë se kolegët e tjerë. Kjo gjë e zhvlerëson
parimërinë e këtyre lëvizjeve. Arsyeja tjetër lidhet me
rezultatet që ka pasur prokurorja që ka zëvendësuar
Hajdarmatajn. Ekstradimi që ishte kundër interesave
të Tahirit. Kjo zonjë më e pakta është profesionalisht e
paaftë për të mbajtur barra të mëdha", tha Mustafaj.

Opozita bllokoi sërish
dje foltoren e Kuven
dit, teksa kryepar-

lamentari Ruçi i ndërpreu
fjalën kreut të PD-së, Lulzim
Basha. Kur mbaruan 10
minuta të fjalës, kryetari i
Kuvendit, Gramoz Ruçi i
mbylli mikrofonin Bashës.
Në këtë moment deputetët e
PD-së bllokuan foltoren e Ku-
vendit. Ruçi ndërpreu se-
ancën dhe mediat u nxorën
jashtë, por ish-kryeministri
Sali Berisha dhe kreu i PD-
së, Basha, vendosën të komu-
nikojnë përmes "Facebook"-
ut. Pas disa minutash ndër-
prerje të seancës, opozita
braktisi sallën e Kuvendit.
Pasi transmetuan fjalimin e
Bashës dhe Berishës në 'FB',
opozita vendosi të bojkotojë
punimet e Kuvendit. Seanca
rinisi me fjalimin e kryemi-
nistrit Edi Rama, i cili shpre-
hu keqardhje për sjelljen e
opozitës dhe akuzat e saj në
adresë të ministrit të Bren-
dshëm. Shkak për tension-
imin e situatës dje në Kuvend
u bënë akuzat e kreut të PD-
së, Basha kundrejt ministrit
të Brendshëm, Fatmir Xha-
faj, se për të mbrojtur vëllain
e dënuar në Itali me 7 vjet
burg për trafikun e drogës,
ka ndryshuar Kodin e Proce-
durës Penale. Pikërisht ven-
dimi i Gjykatës së Kasacion-
it në Itali, sipas të cilit vëllai
i ministrit të Brendshëm,
Fatmir Xhafaj është i dënu-
ar me 7 vjet e dy muaj burg i
shërbeu opozitës të mos le-
jonte një seancë parlamen-
tare normale. Nga foltorja e
Kuvendit, kreu i PD-së dek-
laroi se për vëllanë e tij, min-
istri i Brendshëm shtrem-
bëroi Kodin e Procedurës Pe-
nale për të siguruar paprek-
shmërinë që ai as të mos ek-
stradohet në Itali dhe asnjë
ditë dënimi në Shqipëri. "Për
Agron Xhafajn është sh-
trembëruar Kodi i Proce-
durës Penale përmes një fal-
sifikimi, një vepre penale të
Xhafajt për të siguruar pa-
prekshmërinë që ai as mos të
ekstradohet në Itali, as të
mos vuajë asnjë ditë dënimi
në Shqipëri. Agron Xhafaj
është kriminel i dënuar, që i
ka shpëtuar vuajtjes së dëni-
mit. Fatmir Xhafaj është
kriminel i pandëshkuar. Fat-
mir Xhafaj vetë është vetë
'peshku i madh', kokë e një
prej familjeve mafioze ku i vë-
llai bën trafikun e kokainës
dhe ai vetë falsifikon ligjet
për të mbrojtur vëllain e tij
kriminel nga vuajtja e dëni-
mit. Kjo, sepse Agron Xhafaj,

që e thërrasin 'Pashai i
Vlorës' trafikantët e drogës,
ka nën urdhrat e tij policinë
duke filluar nga drejtori i
përgjithshëm dhe prokuror-
inë në Vlorë e në të gjithë Sh-
qipërinë. Fatmir Xhafaj ësh-
të kriminel i pandëshkuar.
Ky është realiteti i shtetit që
ka ndërtuar Edi Rama, ku
qeveria dhe krimi janë bash-
kë, të pandashëm dhe ku re-
kordet kriminale, personale
apo familjare janë kriteri i
vetëm i Ramës për marrjen e
posteve të larta publike", -
tha z.Basha. Përgjegjësinë
penale ia kujtoi sërish, edhe
pse fjala iu ndërpre nga
kryeparlamentari Ruçi.
Bllokimi i foltores nga opozi-
ta çoi në ndërprerjen e se-
ancës, por kjo s'e pengoi Lul-
zim Bashën që akuzat ndaj
Xhafajt t'i bënte 'live' nga "Fa-
cebook"-u i tij. Ai parala-
jmëroi ministrin Xhafaj se
PD do të  publikonte fakte të
tjera tronditëse për përgje-
gjësinë e ministrit të Brend-
shëm. "Xhafaj deklaroi se në
raport me çështjen e dënimit
të vëllait nuk ka pasur asnjë
lloj pushteti për të ndikuar

në asnjë lloj forme mbi të.
Xhafaj provohet se në
detyrën si kryetar i Komi-
sionit të Reformës në Drejtë-
si ka ndryshuar përmes fal-
sifikimit Kodin e Procedurës
Penale për të mbrojtur
Agron Xhafajn. Shqipëria
është i vetmi vend në botë që
ka ministër të Brendshëm,
vëllain e një trafikanti të dënu-
ar droge. Xhafaj ka falsifikuar
procesverbalet zyrtare të par-
lamentit. Xhafaj është vetë
koka, është vetë 'peshku i
madh', ku i vëllai bën trafi-
kun e kokainës dhe ai e
mbron përmes falsifikimit",
- tha z.Basha. Në këtë situ-
atë, ai paralajmëroi: "Nuk ka
ligj, nuk ka polici, nuk ka
drejtësi. Në këto kushte i vet-
mi që mund ta zgjidhë, e vet-
mja shpresë për Shqipërinë
është vetë populli, janë
njerëzit e thjeshtë të këtij
vendi. Koha po thërret si kur-
rë më parë. Njerëzit e thjesh-
të të këtij vendi të marrin në
dorë fatin e tyre. Ose qeveria
mafioze e Edi Ramës, ose Sh-
qipëria, të dyja bashkë nuk
mund të zgjasin dhe nuk do
të zgjasin më".

Pasi kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi, vendosi të ndër
presë seancën e djeshme parlamentare, ish-kryemi-

nistri Berisha lexoi një status të para dy viteve të Ramës.
Sipas Ramës, në 5 gusht 2016, opozita ngrinte akuza për
vëllain e Xhafajt, duke i ngritur një histori venezuelane
për babain e dy fëmijëve që jeton me punë të ndershme.
"Saliu e ka ndërmarrë fushatën e tij të ndyrë të radhës
këtë herë, për të baltosur Fatmir Xhafajn! Dhe në stilin
e tij të vjetër e të neveritshëm bolshevik ka ngritur një
akuzë mbi një histori të sajuar këmbë e krye, për të vël-
lanë e Fatmirit. Një histori me drogë venezuelane, për
babain e dy fëmijëve, që është në punën e tij të ndershme
dhe ka vetëm një faj: është vëllai i njeriut që drejton
Komisionin e Posaçëm Parlamentar për reformën më të
rëndësishme dhe më të vështirë të 25 vjetëve të fundit!",
deklaronte Rama në 2016. Por, z.Berisha bëri të qartë:
"Këtu nuk është fjala për Agron Drogën, por për Edvin
Kristaq Ramën, Fatmir Xhafajn që kanë uzurpuar ven-
din dhe i kanë bllokuar Shqipërisë rrugën e Europës. E
kemi fjalën për ata njerëz që sulmojnë si bisha, ata vag-
abondë politikë, që sulmojnë deputetë e Europës si
rrugeçër, është fjala për ata të çmendur që tallen me
fatin e njerëzve tuaj. Nuk është fjala për Agron Xhafajn
aty, por për ata dy trafikantë banditë që kanë dalë në
mbrojtje të trafiqeve dhe të trafikantëve".

Valentina Madani

"Hajdarmataj", LSI:
Shkarkimi duhej

bërë nga Këshilli i
Prokurorisë

Nënkryetari i LSI,
Luan Rama deklaroi dje
në Kuvend se shkarkimi i
Besim Hajdarmatajt nga
Prokuroria e Krimeve të
Rënda nuk ishte i drejtë.
Sipas tij, Arta Marku nuk
e ka autoritetin për sh-
karkim, pasi duhet të ish-
te mbledhur Këshilli i
Prokurorisë. "Edhe nëse
do t'i referohemi prak-
tikës në prokurori, do të
duhej të ishte mbledhur
Këshilli i Prokurorisë, do
të duhej të ishte marrë
atje vendimi dhe pasi të
merrej atje vendimi, do të
ishte shpallur vakanca
për vendin e liruar. Ku
janë këto procedura?
Supozohet se paska ush-
truar autoritetin ligjor
dhe kushtetues. Kjo pra
është kapja e shtetit, se
kapja e shtetit nuk do të
thotë se e merr dhe e fut
në xhep dhe çon në shtëpi.
Kapja e shtetit do të thotë
ta përdorësh institucion-
in në kundërshtim me
ligjin. Dhe në fund disa
vargje nga Shkodra. 'Prej
këtij halli si do të delet,
asht ba populli fukara,
kan vu ujqërit me rujt de-
let, derisa të mbetet vatha
pa gja'. Dua t'i sugjeroj
zv.kryeministres që këtë
poezinë të mos e kërkojë
tek ai libri 'Një mijë e një
yje' se s'ka për ta gjetur",
tha deputeti i LSI-së.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, gjatë
seancës së djeshme parlamentare
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AKUZAT PER XHAFAJN
REAGIMET

Kryeministri në Kuvend: Krimet e Rënda taposën hetimet për kokainën

"Xhafaj", Edi Rama: SHBA e BE kanë
verifikuar dhe s'kanë çfarë thonë

"PD 'zbuloi' fakte të njohura, që nuk implikojnë ministrin"
NEGOCIATAT
"Ne duam të çelim
negociatat për të
garantuar një herë e
mirë se ky vend nuk
kthehet më mbrapa.
Unë kam besim që
ne do t'ia dalim.
Kam besim që do
ta kapërcejmë
varganin e kodrave
dhe të maleve me
baltë, që na kanë
vënë këta dhe që
ndërtojnë këta, çdo
ditë, në rrugën drejt
fundit të qershorit",
tha dje Rama në
Kuvend.

BANDAT
Kryeministri Edi Rama u pyet në një intervistë për radion
'BBC' në lidhje me bandat shqiptar. "Kam dëgjuar
shumë nga këto teori gjatë fushatës së 'Brexit', por siç
të dhënat zyrtare flasin qartë, shumë prej tyre janë
vetëm ekzagjërime për qëllime të caktuara politike. Unë
nuk po e mohoj këtë problem, por e kemi dëgjuar këtë
lloj etiketimi edhe më parë në histori", tha Rama.



"Ministri ka marrë mbështetjen e miqve amerikanë e evropianë"

Balla: Historia e vëllait të Xhafajt, e
ngjashme me atë të vëllait të Alibeajt



Sulmet e PD-së ndaj
ministrit Xhafaj, Erjon

Braçe: Mafia kështu sulmon

Kryeministri Edi Rama
i bëri të qartë opozi-
tës se historia e vël-

lait të ministrit të Brend-
shëm, Fatmir Xhafaj është
sqaruar edhe më parë nga
vetë ministri dhe është veri-
fikuar nga partnerët ndër-
ko-mbëtarë. Gjatë seancës së
tensionuar në Kuvend, Ra-
ma tha: "Nëse në këtë zurna
do të kishte një grimcë të
vërtetë lidhur me përgjegjë-
si të çfarëdo natyre të minis-
trit tonë të Brendshëm, be-
soj se asnjë shqiptar nuk e
quan të paarsyeshme bind-
jen time se përpara se të flis-
nin këta, do të kishte folur
miku ynë, protagonist i je-
tës sonë publike, ambasa-
dori amerikan; do kishte
folur Bashkimi Europian, do
kishin folur ata, të cilët nuk
kanë lënë rast pa folur, pasi
nuk kanë lënë rast pa veri-
fikuar. Ata as kanë folur dhe
as kanë çfarë të thonë fare,
sepse për ta, ky është një
fakt i njohur dhe nuk për-
bën asnjë implikim direkt
ose indirekt, qoftë të qever-
isë së këtyre, sepse kjo ndo-
dhi, e publikuar dje me
bujën e një lajmi sensacio-
nal, i përket kohës kur qeve-
risnin këta, as për qeverinë
tonë të parë, as për këtë
qeveri dhe as për personal-
isht ministrin e Brend-
shëm", u shpreh më tej Ra-
ma. "E si ka mundësi, ndër-
kohë që shpërtheu ky 'zbu-
lim sensacional', ambasa-
dori amerikan nuk iu refer-
ua hiç këtij fakti kaq tron-
ditës, sipas këtyre, por u
detyrua të mbajë qëndrim
publik lidhur me një fakt
tjetër, për të cilin këta për-
sëri na akuzuan neve, më
akuzuan mua personalisht
pas lëvizjes së kreut të Pro-
kurorisë së Krimeve të Rën-
da?! A mund ta përfytyrojë
kush, që nëse do të kishte
një fije të vërtetë në goditjen
e këtyre për lëvizjen e kreut
të Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, do kishte dalë miku
ynë i shtrenjtë, njohësi i
kudondodhur i të gjithë
proceseve tona, për të vënë
drejtësi në këtë vend?! Nuk
diskutohet. Atëherë, pse del
sot ky fakt? Kjo është pyet-
ja", vijoi më tej kryeminis-
tri. Sipas tij, kjo opozitë nuk
ka as program, as ide e as
skuadër. "Këta duan të vazh-
dojnë atë që kanë nisur, të
pengojnë çeljen e negociat-
ave, duke vazhduar të hel-
mojnë sa të munden gjakun
dhe mendjen e kujtdo, në çdo
parlament të atyre vendeve,
që sot mbeten kyçe për të
marrë vendimin, që mund të
jetë i interesuar për të thënë
'jo'", tha më tej Rama.
KOKAINAKOKAINAKOKAINAKOKAINAKOKAINA

Kreu i qeverisë u shpreh
se, "çështja e kokainës, se
këtyre u ka mbirë kokaina
në gojë, tani që lufta me
kanabisin është histori, i
takon të shkuarës, është

Darina Tanushi

problem i këtyre dhe kjo
nuk është pjesë e asaj poli-
tikës kush të shajë më
shumë e kush të akuzojë
më shumë. Sepse historia e
kokainës së kapur së fund-
mi nga ne, nga agjencitë
tona ligjzbatuese nuk ka
filluar dje dhe arrestimi i
atij personit është i lidhur

me një histori që ka filluar
më parë. Një histori që ka
filluar më parë, të cilën
Prokuroria e Krimeve të
Rënda duhet ta kishte het-
uar më parë. E vërteta e
lidhur me trafikun e ko-
kainës, e vërteta e lidhur me
operacionin që çoi në pran-
ga një eksponent të rëndë-

sishëm, por jo të vetmin të
këtij trafiku, e vërteta
lidhur me taposjen e
kanalit të hetimeve nga
Prokuroria e Krimeve të
Rënda për këtë çështje do
dalë, mund të vonojë, por do
dalë, siç kanë dalë shumë të
vërteta të tjera", u shpreh
kreu i qeverisë.

Kreu i grupit par
lamentar të PS-së,

Taulant Balla, vlerësoi dje
për punën e shkëlqyer në
krye të Ministrisë së Bren-
dshme, Fatmir Xhafaj,
duke hedhur poshtë aku-
zat e PD-së. "Lulzim Basha
iu rikthye akuzave të ba-
bait të tij politik Sali Ber-
isha, dje dhe sot, për vël-
lain e kolegut tonë Fatmir
Xhafaj. Pak e çuditshme
kjo rishfaqje e telenovelës
së vjetër, ndodhur dhe
'xhiruar' 15-20 vite më parë,
në këto ditë të rëndë-
sishme të rrugës europi-
ane të Shqipërisë dhe kur
puna e shkëlqyer e Fatmir
Xhafajt në krye të Minis-
trisë së Brendshme ka
marrë vlerësimin dhe
mbështetjen e miqve euro-
pianë e amerikanë të Sh-
qipërisë", u shpreh dje Bal-
la. "Prej 15 vitesh Sali Ber-

Deputeti socialist, Erion Braçe, u shpreh dje në
mbrojtje të ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj,

pas akuzave të opozitës për vëllain e ministrit. Përmes një
postimi në "Facebook", Braçe shkruan "mafia kështu sul-
mon". "Fatmir Xhafaj nuk është një mik, koleg në Kuvend
apo në partinë tonë. Fatmir Xhafaj është një njeri i ligjit!
Formimin dhe çdo punë, nga fillimi në fund, e ka të lidhur
me ligjin. Në më shumë se 20 vite që e njoh, nuk gjej një
rast të vetëm në gjithçka që arkivoj-ju e dini që unë arkivoj
plot që, dikush, qytetar apo politikan, përfshi dhe poli-
tiqen, oral, manual apo dixhital që, ta ketë akuzuar për
një shkelje ligji, vjedhje, grabitje, ryshfet - në formën më
të lehtë, pasurim apo pasuri të paligjshme. Asnjë, kurrë!
Edhe sot, dje, pardje, para një viti, dy vitesh, pesë vitesh",
u shpreh dje Braçe. "Fatmir Xhafaj është njeriu që udhëho-
qi të gjithë procesin e Reformës në Drejtësi! Reforma në
Drejtësi-historike, po shemb themelet e një sistemi jurid-
ik të korruptuar deri në palcë, i cili duke u hetuar siç
reforma parashikoi, rezulton se ka grumbulluar pasuri
të paligjshme, duke rrjepur qytetarët e mjerë të këtij ven-
di në përmasa të frikshme. Shembja e themelit të korrup-
tuar të drejtësisë po rrëzon sistemin e pandëshkuesh-
mërisë masive në këtë vend, po bën të prekshëm të pa-
prekshmit me pushtet politik dhe ekonomik, ka rrëzuar
garantët për ta, iu ka prishur qetësinë e fituar me mund
politik-vendimmarrje për prokurorë e gjykatës në sistem
dhe para të cilat i kanë përdorur për të rehatuar dhe
prokurorët e gjykatësit e korruptuar. Kaq është! Ky është
qëllimi i sulmit!", shkroi dje Braçe.

isha dhe tani kryetari i ko-
manduar i PD, Lulzim Basha,
tjerrin të njëjtën histori per-
sonale të shtetasit Agron
Xhafaj, i cili deri në vitin 2002
ka qenë një emigrant në Itali
si shumë shqiptarë të tjerë.
Siç i përgjigjej Fatmir Xhafaj
më 7 tetor 2010 Sali Berishës,
asokohe kryeministër dhe

Lulzim Bashës asokohe
ministër i Brendshëm", u
shpreh më tej Balla. Ai kuj-
ton se "Lulzim Basha në
vitin 2010, ministër i
Brendshëm, bashkë me
Agron Kuliçajn kërkuan
dhe kontrolluan çdo dosje
apo vendim për këtë çësh-
tje. Edhe në vitin 2012. Edhe
më pas. Pra, lajmi 'bombë' i
Lulit dje dhe sot është një
histori shumë e vjetër. Ka
ndodhur 20 vite më parë.
Është një çështje që drejtë-
sia italiane ka folur. Është
një çështje po aq e ngjas-
hme me vëllain e Enkelejd
Alibeajt, e që ne e kemi
mirëkuptuar se deputeti
apo ish-ministri Alibeaj
nuk ka përgjegjësi për vël-
lanë e tij. Është një çështje
që nuk implikon sot, pas 20
vitesh, ministrin aktual të
Brendshëm në asnjë rre-
thanë", tha Balla.

Kryeministri Edi Rama
dhe ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj, dje në
parlament
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Presidenti i Republikës në Gjirokastër: Vëmendje më e madhe për vlerat muzeale

Meta: Çelja e negociatave me BE, e
mundur me bashkëpunimin e të gjithëve
"Deri në qershor të përqendrohemi te prioritetet kyçe"

"HAJDARMATAJ"
I pyetur për lëvizjet e
fundit në prokurori,
largimin e kreut të
Krimeve të Rënda,
Besim Hjadarmataj,
Meta nuk ka dashur
të komentojë. "Nuk
kam asnjë koment
përveç sezonit
turistik, i cili ka
filluar shumë mbarë
si në Skrapar,
Përmet, edhe sot në
Gjirokastër", tha
kreu i shtetit.

Presidenti: Përmetarët janë
ndër të parët që meritojnë
anëtarësimin në Evropë

Oficerët e rinj,
Xhaçka: Ndryshime

në kurrikulat e
Akademisë së FA

LU-MANJANI
Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani është takuar

dje me ambasadorin e SHBA-ve në Tiranë, Donald
Lu. Në një status në "FB", Manjani sqaroi: "Folëm

goxha, për të sotmen dhe të ardhmen… Edhe për të
shkuarën folëm pak. Sheshuam edhe disa

keqkuptime që na mbanin larg…".

Takimi

Deputeti grek: Jo anëtarësimit
të Shqipërisë në BE,
Rama narkotrafikant

Memorandumi Shqipëri-Greqi, që shpreh mbështetjen
për anëtarësimin e Shqipërisë në BE sa më shpejt

ka sjellë një reagim të ashpër të një prej deputetëve të
Agimit të Artë në Greqi. Ky memorandum është nënshk-
ruar tre vjet më parë nga ministrat e Jashtëm të Sh-
qipërisë dhe Greqisë dhe projektligji përkatës është shqyr-
tuar të enjten në një mbledhje të Komisionit parlamen-
tar të Politikës së Jashtme. Dy partitë e koalicionit qe-
veritar, Syriza dhe Grekët e Pavarur, si dhe partia "To
Potami" janë shprehur në favor të votimit të tij. Partia
më e madhe opozitare Demokracia e Re, PASOK dhe Unioni
i Qendrës thanë se do të pozicionohen gjatë diskutimit
në seancë plenare kur edhe do të hidhet në votim. Ndër-
sa Agimi i Artë dhe Partia Komuniste thanë se do të
votojnë kundër. Në fund, Komisioni ka propozuar që pro-
jektligji të votohet nga parlamenti pa asnjë ndryshim.
Gjatë diskutimeve në komision e ka marrë fjalën edhe
deputeti i Agimit të Artë, Kristos Papas, i njohur për
deklaratat e tij antishqiptare. Papas theksoi se, "Agimi
i Artë i thotë jo anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin
Europian, në kohën që SHBA, NATO dhe BE mbështes-
in planet e shqiptarëve për krijimin e Shqipërisë së mad-
he". Papas akuzoi qeverinë aktuale greke pse siç tha,
"falë politikave të saj, 50% e ushtarëve në ishujt e Gre-
qisë janë me origjinë shqiptare". "Kryeministri i Sh-
qipërisë, narkotrafikanti Edi Rama dhe budallenjtë e
Tiranës do t'i shkaktojnë edhe më tej shumë të këqija
atdheut tonë", përfundoi deputeti i ekstremit të djathtë, i
cituar nga portali i Agimit të Artë, citon "Ora News".

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta, foli dje për
bashkëpunim mes pa-

lëve, në mënyrë që të arrihet
çelja e negociatave të Sh-
qipërisë me Bashkimin Evro-
pian. Duke folur nga Gjiro-
kastra, Meta tha: "Duke
bashkëpunuar të gjithë, ësh-
të tërësisht e mundshme që
rekomandimi pozitiv i Komi-
sionit Evropian të shoqëro-
het nga një vendim pozitiv i
Këshillit të vendeve anëtare".
Presidenti Meta shprehu be-
simin se, "janë të gjitha mu-
ndësitë deri në qershor, duke
u përqendruar të gjithë në
ato kërkesat, të cilat dihen
se kanë të bëjnë me për-
parësitë kyçe të këtij proce-
si". Meta foli edhe për hapjen
e sezonit turistik në Gjiro-
kastër, "është e jashtëzakon-
shme, sepse gjithmonë ka
zhvillime të reja, pozitive dhe
ngaherë ka rritje të interesit
për Gjirokastrën, e cila ësh-
të shndërruar në një magnet
për turistët vendës e të huaj.
Jam i bindur se edhe ky se-
zon turistik që sapo është
çelur do të jetë mjaft i suk-
sesshëm dhe duket tepër
premtues, sepse sot kemi
takuar përveç qytetarëve,
edhe shumë turistë të huaj,
të cilët sapo kanë ardhur dhe
të cilët paralajmërojnë një
sezon të suksesshëm e tepër
të mbarë turistik. Ajo që doja
të doja të theksoja sot në
mënyrë të veçantë është një
vëmendje më e madhe për të
ruajtur vlerat muzeale, kul-
turore e historike të jash-
tëzakonshme që ka Gjirokas-
tra nga rreziku i degradimit
dhe i shkatërrimit. Në këtë
drejtim është shumë i rëndë-
sishëm një bashkëveprim
dhe koordinim i të gjitha in-
stitucioneve vendore e qen-
drore, një mbështetje më e
madhe, pasi këto janë vlera
të papërsëritshme e të parik-
thyeshme. Dhe sot, më shu-
më se asnjëherë tjetër duhet
vepruar edhe me më shumë
energji, me më shumë an-
gazhim dhe mbështetje, në
mënyrë që t'ua lemë si tra-
shëgim edhe brezave të
ardhshëm. Pasi janë edhe një
burim mirëqenie, përveçse
një arsye e fortë për të rritur
krenarinë e gjirokastritëve
dhe të të gjithë shqiptarëve",
tha presidenti Meta. "Men-
doj se në Gjirokastër janë
bërë mjaft ndryshime dhe
zhvillime pozitive, por ka një
prapambetje të konsiderue-
shme do të thosha të reagim-
it në kohë, të planifikuar,
afatgjatë, në planifikimin e

këtij degradimi, prandaj du-
het edhe më shumë përqen-
drim, koordinim, bashkëve-
prim dhe mbështetje, sot edhe
në të ardhmen, sepse e thek-
soj se janë vlera që nuk mund
të rikthehen apo nuk mund
të mbrohen më vonë", u shp-
reh Meta. Ndërsa, i pyetur
për lëvizjet e fundit në proku-
rori, Meta nuk ka dashur të
komentojë. "Nuk kam asnjë
koment përveç sezonit turis-
tik, i cili ka filluar shumë
mbarë si në Skrapar, Përmet,
edhe sot në Gjirokastër", tha

kreu i shtetit. Presidenti i Re-
publikës dekoroi doktorin e
shquar gjirokastrit Vasil La-
boviti (pas vdekjes) me titul-
lin e lartë "Mjeshtër i Madh"
"Për kontributin intelektual
e atdhetar, për profesional-
izmin dhe humanizmin e pa-
shembullt të treguar në ush-
trimin e misionit të tij fisnik
si mjek kirurg. Në vlerësim
të veprës së tij patriotike, në
kushtet e terrorit të egër të
pushtuesve, për shpëtimin e
qytetit të Gjirokastrës nga
masakra naziste".

Darina Tanushi

Akademia e Forcave të
Armatosura festoi 60

- vjetorin e krijimit të saj.
Ministrja e Mbroj-tjes,
Olta Xhaçka, e pranishme
në këtë aktivitet shpjegoi
se misioni i kësaj akade-
mie do të vijojë të mbetet
përgatitja, arsimimi e
kualifikimi i specialistëve
të lartë të personelit ush-
tarak e civil. "Në kushtet
e zhvillimeve të reja të
mjedisit të sigurisë në ra-
jon e më gjerë, Akademia
e Forcave të Armatosura
do të vazhdojë të ketë për
mision përgati-tjen, ar-
simimin e kualifikimin e
specialistëve të lartë e të
aftë të personelit ushtar-
ak e civil, për të gjitha nive-
let e drejtimit të Forcave
të Armatosura për fush-
ën e mbrojtjes dhe sig-
urisë", tha ministrja. Min-
istrja e Mbrojtjes gjatë
fjalës së saj theksoi se në
kuadër të detyrave të reja
që qeveria shqiptare i ka
ngarkuar Ministrisë së
Mbrojtjes dhe Forcave të
Armatosura, duhet të për-
shtatë edhe ndryshimet
në kurrikula për të qenë
sa më eficient.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta vizitoi edhe
Përmetin me rastin e hapjes zyrtare të sezonit tur-

istik, ku u mikprit nga kryetari i bashkisë, Niko Shupu-
li, përfaqësues të pushtetit vendor si dhe banorë të
shumtë e përfaqësues të sportit, të artit e të kulturës.
Presidenti Meta duke vënë në pah veçoritë specifike dhe
vlerat qytetare të qytetit dhe përfaqësuesve të tij më të
shquar, çmoi sportistin dhe trajnerin e spikatur për-
metar, Ethem Kaso, me
titullin "Mje-shtër i
Madh" "Në vlerësim të
përkushtimit dhe karri-
erës së gjatë e të suk-
sesshme si mësues e tra-
jner i basketbollit për
femra në qytetin e Pë-
rmetit, si dhe për për-
gatitjen cilësore të disa
brezave të basketbol-
listeve në nivel ko-
mbëtar". "Është një
kënaqësi e veçantë që të
jem me ju, më 9 maj dhe t'ju uroj gëzuar Ditën e Evropës!
Shpresoj që brenda qershorit të kemi një vendim pozitiv
për çeljen e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në
Bashkimin Evropian, pasi besoj se Shqipëria e meriton.
Qytetarët e Shqipërisë e meritojnë, por sidomos
përmetarët janë ndër të parët që e meritojnë për shkak të
qytetarisë së jashtëzakonshme që kanë demonstruar në
të gjitha kohët", u shpreh Meta në fjalën e tij.

Presidenti i Republikës, Ilir
Meta, dje në Gjirokastër
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MIE: Kufizim qarkullimi për mjetet
e rënda nga 15 qershori në 15 shtator

EKONOMI

Çmimet e banesave në
kryeqytet ranë përsëri
në tremujorin e parë të

këtij viti. Indeksi i çmimit të
banesave, që llogaritet me
bazë tremujore nga Banka e
Shqipërisë, duke zbritur edhe
efektin e inflacionit, ra në ter-
ma realë me 3.1%. Sipas
Bankës Qendrore, vitin e
kaluar indeksi i çmimeve të
banesave në Tiranë kishte
rënë mesatarisht me 5.4%.
Këto të dhëna, në fakt, bien
disi ndesh me një perceptim
më pozitiv që ekziston mes një
pjese të agjentëve imobiliar,
për ecuri më pozitive në tre-
gun e pasurive të paluajt-
shme. Banka e Shqipërisë
sqaron se ndryshimet vjetore
të indekseve në tregun e bane-
save gjatë tremujorëve të fun-
dit kanë reflektuar, në një
farë mase, edhe efektet e ndry-
shimit në kursin e këmbimit
euro-lek. Duke qenë se çmi-
met e banesave kuotohen
kryesisht në euro, në llog-
aritjen e indeksit Banka e
Shqipërisë i konverton në
monedhën vendase me kurs-
in mesatar të muajit përkatës.
Megjithatë, përtej efektit të
kursit, të dhënat e Bankës së
Shqipërisë tregojnë edhe
njëherë se optimizmi rreth
rritjes së çmimeve në tregun e
pronave në kryeqytet ende
nuk mbështetet plotësisht në
shifra. Në fakt, rritja e çmi-
meve është më e prekshme në
ndërtimet e reja, të nisura në
vitet e fundit, ku ka ndikuar
pjesërisht edhe dyfishimi i tak-
sës për ndikimin në infras-
trukturë, si edhe përqindjet
shumë të larta që kërkojnë
pronarët e tokës. Një faktor
tjetër që ka ndikuar pozitiv-
isht kanë qenë normat shumë
të ulëta të interesit dhe oferta
e favorshme për kredi nga
sistemi bankar. Megjithatë,
pavarësisht nga rritja e
mbështetjes me kredi për pa-
suri të paluajtshme, Banka e
Shqipërisë ende nuk konsta-
ton një rimëkëmbje tregu, të
tillë që të çojë në një rritje me-
satare të çmimeve.
KURSIKURSIKURSIKURSIKURSI

Banka e Shqipërisë ka ar-
gumentuar se kursi i këmbim-
it, që ka shfaqur një tendencë
mbiçmuese të lekut dhe rënie
të vazhdueshme të euros, ësh-
të ndikuar nga faktorë afat-
shkurtër të paktën sa i përket
monedhës së përbashkët.
"Kursi i këmbimit forcoi ritmet
mbiçmuese muajt e fundit me
një mbiçmim prej 5.3% ndaj
gjithë shportës së monedhave,

DETYRIMET

Tatimet, thirrje tatimpaguesve të dorëzojnë
deklaratën e pagesës së tatim-fitimit për 2017-ën

Drejtoria e Përgjiths
hme e Tatimeve, u ka

bërë thirrje tatimpa-
guesve që të dorëzojnë në
kohë deklaratën e pagesës
së tatim fitimit për vitin
2017. Bazuar në analizën
e të dhënave, për vitin 2017
rezulton se janë 23,182 ta-
timpagues, të cilët kanë
detyrimin për të dorëzuar
pranë administratës tati-
more deklaratën e pagesës
së Tatimit mbi Fitimin.

Nga këta 21,652 ose rreth
93.4% e totalit e kanë përm-
bushur tashmë këtë
detyrim. Për 1,528 tatimpa-
gues, të cilët nuk kishin
dorëzuar këtë deklaratë, si-
pas legjislacionit në fuqi nga
organet tatimore u bë riv-

lerësimi automatik për
detyrimet që ata duhet të
paguajnë për 2017-ën. Nga
këta tatimpagues që kish-
in rivlerësim automatik, 54
dorëzuan deklaratën e tyre
për vitin 2017. "Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve, u

bën thirrje tatimpaguesve,
të cilët akoma nuk kanë
dorëzuar deklaratën e pag-
esës së Tatim Fitimit për
vitin 2017, të marrin të gjitha
masat për ta përmbushur
këtë detyrim. Nëse kjo dek-
laratë nuk dorëzohet, nga

ana e administratës tati-
more këta tatimpagues do
të konsiderohen me risk
dhe do t'i nënshtrohen
kontrolleve e investigi-
meve të vazhdueshme deri
në dorëzimin përfundimtar
të saj. Për Drejtorinë e
Përgjithshme të Tatimeve
ndërgjegjësimi i tatimpa-
guesve për të përmbushur
me korrektësi detyrimet
tatimore mbetet prioritet"-
thuhet në njoftim.

Kursi, BSH: Mbiçmimi i lekut, tregues për forcimin e ekonomisë

Çmimet e banesave, BSH: Ranë
me 3.1% në tremujorin e parë
Rënia e euros u ndikua nga prurjet valutore

Ornela Manjani

si rrjedhojë e reflektimit të
euros. Në analizat e bankës,
kjo prirje është në linjë me fon-
damentet e ekonomisë, tregon
për një ekonomi që po forco-
het. Në tremujorë të veçantë,
kursi është ndikuar nga pru-

rjet valutore, që kanë qenë
afatshkurtër", u nënvizua
nga Banka e Shqipërisë gjatë
prezantimit të Raportit të Poli-
tikës Monetare për tremujor-
in e parë 2018. BSH ka konfir-
muar edhe një herë se rol në

mbiçmimin e kursit të këm-
bimit kanë luajtur transaksio-
net e operatorëve të mëdhenj,
ndërkohë që oferta në valutë
ka qenë më e lartë se kërkesa.
INFLACIONIINFLACIONIINFLACIONIINFLACIONIINFLACIONI

BSH nënvizon se informa-

cioni i ri ekonomik dhe finan-
ciar i analizuar ka rezultuar
në përputhje me pritjet. "Rrit-
ja ekonomike u ngadalësua në
tremujorin e katërt 2017,
kurse inflacioni u rrit në trem-
ujorin e parë 2018. Kushtet e
financimit mbeten lehtësuese
dhe mbështesin nxitjen e
kërkesës agregate. Megjith-
atë, kreditimi i sektorit privat
vijon të jetë i moderuar. Infla-
cioni mesatar i tremujorit të
parë shënoi nivelin 1.9%, duke
shënuar rritje të lehtë në një
tremujor më parë. Rritja e
atribuohet rritjes së çmimit
të qirasë dhe çmimeve të ad-
ministruara. Rritja e infla-
cionit u favorizua nga zgjeri-
mi i kërkesës agregate dhe
presioneve të brendshme të
inflacionit. Inflacioni mbetet
nën objektivin tonë prej
3%", - nënvizon Banka në
raport. Rritja ekonomike në
tremujorin e fundit 2017 ish-
te 3.4 për qind e mbështetur
sipas Bankës nga rritja e
shpenzimeve konsumatorë
dhe investimeve private
ndërkohe që stimuli fiskal
është reduktuar. Deficiti i
shkëmbimeve tregtare me
jashtë është zgjeruar. "Të
dhënat e disponuara sug-
jerojnë për ritme të ngjashme
rritjeje edhe në tremujorin e
parë të vitit 2018. Parash-
ikimet tona sugjerojnë se
ekonomia do të vijojë të rritet
gjatë horizontit afatmesëm, e
ndihmuar nga përmirësimi i
ambientit të huaj dhe nga
kushtet e favorshme të finan-
cimit në vend. Shfrytëzimi më
i plotë i kapaciteteve
prodhuese, rritja e presioneve
të huaja inflacioniste dhe
ankorimi më i mirë i pritjeve
inflacioniste afatmesme, kri-
jojnë premisa për forcimin e
presioneve inflacioniste. BSH
parashikon se inflacioni do të
kthehet në objektiv brenda
vitit 2019" -pohon BSH duke
nënvizuar se politika mone-
tare do të vijojë të jetë në
kahun stimulues.

Fondi i Kompensimit,
AMF: Brenda 2018 do
përfundojnë pagesat

e prapambetura

Një ndër synimet e Au
toritetit të Mbikëqy-

rjes Financiare është për-
fundimi i procesit të page-
save të prapambetura që i
përkasin periudhës 2001-
31.12.2013, zbutjen e detyr-
imeve të prapambetura që
i përkasin periudhës
1.1.2014- 31.12.2017, si dhe
frenimi i fenomenit të
akumulimit të moskry-
erjes së pagesave brenda
afateve kohore, si ko-
mpensim i të aksidentu-
arve nga persona të
pasiguruar. Në raportin
e dorëzuar në Kuvend, i
cili pritet që të nisë dis-
kutimet së shpejti, sqaro-
het se deficiti i Fondit të
Kompensimit, për dëmet
e papaguara në vite, si-
pas rekomandimeve të
FSAP, duhej të shlyhej
brenda periudhës 2014-
2016. "Negocimi i afatit
trevjeçar lidhej me situ-
atën e vështirë financia-
re dhe të likuiditetit të
tregut në vitin 2013, ni-
sur nga zbatimi i tarifave
nën kosto të sigurimit të
detyrueshëm motorik.
Edhe pse tarifat u stabili-
zuan një vit më pas, ky
detyrim mbetet edhe sot
në nivele të përafërta me
ato të vitit 2013. Kujtojmë
që në periudhën e moni-
torimit të zbatimit të
kësaj mase stabilizimi,
përkatësisht 2014-2016, ka
pasur një keqinformim të
Kuvendit dhe publikut në
lidhje me masën e shly-
erjes së këtij detyrimi,
ndërkohë që kjo masë nuk
u zbatua me efektivitet
duke krijuar një ngërç, i
cili vendos nën presion
zhvillimin dhe shëndetin
financiar të tregut."- thu-
het në raport.

Ministria e Infrastruk
turës dhe Energjisë

në bashkëpunim me Minis-
trinë e Brendshme po për-
gatisin një udhëzim të për-
bashkët mbi kufizimet e
qarkullimit të mjeteve të
rënda për transportin
rrugor të mallrave në peri-
udhën e sezonit veror. Në
kuadër të konsultimeve për
këtë udhëzim, Ministri i In-
frastrukturës dhe En-
ergjisë Damian Gjiknuri
zhvilloi sot një takim me
Shoqatën e Transportuesve
Ndërkombëtare rrugor,
Drejtuesit e Porteve Detare
dhe Autoritetit Rrugor Sh-
qiptar. Ministri Gjiknuri
tha se tanimë është përcak-
tuar periudha e disiplinim-
it të lëvizjes nga 15 qershori
në 15 shtator që përkon me
sezonin turistik. "Gjatë se-

zonit turistik, nisur edhe nga
kushtet e disa segmenteve
rrugore dhe për të krijuar le-
htësi për pushuesit, sidomos
në ato zona që kanë intensitet
me turizmin, bazuar në legjis-
lacionin në fuqi, së bashku me
Ministrin e Brendshëm do
nxjerrim një udhëzim ku do
të disiplinojmë trafikun e
mjeteve të rënda. Duke vendo-
sur nga 15 qershori në 15 sh-
tator kufizim të trafikut të
mjeteve të rënda në periudhat

e fundjavave. Duke nisur nga
e premtja përfshirë ditën e
diel trafiku i mjeteve të rën-
da do të ndalohet në disa seg-
mente kryesore rrugore",-u
shpreh Gjiknuri. Gjatë dis-
kutimit me grupet e interes-
it, u dakordësua periudha e
disiplinimit 15 qershor-15 sh-
tator ndërsa në ditët e ardhs-
hme do të përcaktohen nga
specialistët edhe oraret e kufi-
zimit të qarkullimit në këto
tre ditë të fundjavave dhe
gjithashtu akset në të cilat do
të zbatohet për të krijuar le-
htësitë e lëvizjes por dhe mos
penguar bizneset në aktivite-
tin e tyre. Udhëzimi do të
ndiqet e zbatohet në terren në
koordinim mes Policisë së
Qarkullimit Rrugor dhe
agjencive tjera që rregullojnë
transportin rrugor përfshirë
dhe Portet dhe Doganat.

Banka e Shqipërisë



E premte 11 Maj  2018 -  7EKONOMI

Ministria e Finan
cave publikon listën
e ish-të përndjeku-

rve politikë që duhet të plotë-
sojnë dokumentacionin për
të përfituar dëmshpër-
blimin. Janë 120 përfitues, të
cilët duhet të dorëzojnë
pranë drejtorisë së dëmsh-
përblimeve numrin e llog-
arisë të përditësuar. Minis-
tria e Financave ka gati
listën emërore dhe shumën
që do të hidhet në llogaritë e
çdo përfituesi. Burime zyr-
tare nga ky dikaster bëjnë
të ditur se Depozitat ban-

kare, që çelen në emër të ish-
të dënuarit politik apo famil-
jarëve përfitues, bëhen të di-
sponueshme brenda 1 jave
kalendarike nga çelja e tyre.
Ministria e Financave njof-
ton publikisht në media dhe
nëpërmjet faqes së vet zyr-
tare për çeljen e llogarive.

Ministria e Financave do

të shpërndajë 2 miliardë lekë
për kompensimin e ish-të
përndjekurve politikë gjatë
këtij viti. Pagesat do të
varen nga shqyrtimi i
dosjeve nga Ministria e
Drejtësisë. Financat kanë
kryer deri tani pagesat për
të gjithë dosjet e administru-
ara prej saj. Vetëm në dy

vitet e fundit llogaritet të
shpenzohen 1.9 miliardë
lekë në vit. Kështu katego-
ria e parë u cilësua si kate-
goria parësore. Në këtë kat-
egori u vlerësuan "gra, ish-
të dënuara që jetojnë në mo-
mentin e pagesës". Në vijim,
në kategorinë e dytë me pri-
oritet, u vlerësuan "persona

Ish-të dënuarit politikë duhet të dorëzonjë numrin e llogarisë

Ish-të përndjekurit, 120
përfituesit e dëmshpërblimit
Gati pagesat, dokumenti duhet dorëzuar brenda 15 ditëve

Ornela Manjani

ish-të dënuar mbi 75 vjeç në
datën e hyrjes në fuqi të ligjit
që vazhdojnë të jenë gjallë",
në kategorinë e tretë me pri-
oritet, "persona ish-të dënu-
ar politikë të gjallë që vua-
jnë nga sëmundje të rënda",
në kategorinë e katërt me
prioritet, "persona ish-të
dënuar, që janë gjallë, të cilët
pavarësisht moshës, në mo-
mentin e pagesës kanë fëmijë
të mitur nën moshën 18 vjeç",
në kategorinë e pestë me pri-
oritet, "persona ish-të dënu-

ar që nuk jetojnë, por në mo-
mentin e pagesës kanë
trashëgimtarë të radhës së
parë në moshë të mitur nën
18 vjeç", si dhe në kategorinë
e gjashtë me prioritet, "perso-
na ish-të dënuar që janë gjallë
dhe në momentin e pagesës
nuk kanë mbushur 75 vjeç".
Ky ndryshim në ligj ndodhi
për t' i ardhur në ndihmë ish-
të të dënuarve, të cilët jetojnë
dhe që ata të marrin dëmsh-
përblimin e tyre në një kohë
më të shkurtër.

EMER - MBIEMEREMER - MBIEMEREMER - MBIEMEREMER - MBIEMEREMER - MBIEMER     Numri  i dosjesNumri  i dosjesNumri  i dosjesNumri  i dosjesNumri  i dosjes     Koment (arsyeja e kthimit)Koment (arsyeja e kthimit)Koment (arsyeja e kthimit)Koment (arsyeja e kthimit)Koment (arsyeja e kthimit)

Azia Cocka 18459 LLOGARIA E MBYLLUR

Jani Pina 7607 LLOGARIA E MBYLLUR

Kleopatra Prifti 11139 LLOGARIA E MBYLLUR

Lavdije Baçi 7607 LLOGARIA E MBYLLUR

Nevres Vila 12133 LLOGARIA E MBYLLUR

Shege Elezi 20525 LLOGARIA E MBYLLUR

Myrvete Selimi 12133 LLOGARIA E MBYLLUR

Age Zmali 10497 LLOGARIA E MBYLLUR

Antoneta Muçi 20121 LLOGARIA E MBYLLUR

Banush Pipiko 20121 LLOGARIA E MBYLLUR

Elton Skënderi 5422 LLOGARIA E MBYLLUR

Ervehe Besimi 3804 LLOGARIA E MBYLLUR

Etleva Çobani 20121 LLOGARIA E MBYLLUR

Eva Baboçi 14379 LLOGARIA E MBYLLUR

Fecor Toshkezi 11519 LLOGARIA E MBYLLUR

Fredi Duro 10098 LLOGARIA E MBYLLUR

Frida Lleshaj 19780 LLOGARIA E MBYLLUR

Haki Brata 5010 LLOGARIA E MBYLLUR

Hekuran Meçaj 12285 LLOGARIA E MBYLLUR

Kadri Dedej 3079 LLOGARIA E MBYLLUR

Katrinë Shkambi 10497 LLOGARIA E MBYLLUR

Leonarto Besimi 3804 LLOGARIA E MBYLLUR

Mirjeta Sulejmani 19780 LLOGARIA E MBYLLUR

Valbona Kanina 3804 LLOGARIA E MBYLLUR

Çlirim Besimi 3804 LLOGARIA E MBYLLUR

NIKOLL LEKAJ 11497 LLOGARIA E MBYLLUR

LUTFIE ZENELI 21439 LLOGARIA E MBYLLUR

Dalladyshe Dervishi10099 LLOGARIA E MBYLLUR

Daniel Oshafi 14953 LLOGARIA E MBYLLUR

Hateme Agaj 8706 LLOGARIA E MBYLLUR

Medin Bakaj 11706 LLOGARIA E MBYLLUR

Parsije Bejko 10099 LLOGARIA E MBYLLUR

Sefedin Baka 11706 LLOGARIA E MBYLLUR

Selfo Kapaj 1404 LLOGARIA E MBYLLUR

Sheqere Keta 18870 LLOGARIA E MBYLLUR

Skënderie Hasanki17398 LLOGARIA E MBYLLUR

Tonin Cepi 17266 LLOGARIA E MBYLLUR

Trifon Gjermeni 12248 LLOGARIA E MBYLLUR

120 PËRFITUESIT E DËMSHPËRBLIMIT120 PËRFITUESIT E DËMSHPËRBLIMIT120 PËRFITUESIT E DËMSHPËRBLIMIT120 PËRFITUESIT E DËMSHPËRBLIMIT120 PËRFITUESIT E DËMSHPËRBLIMIT

FERRIK SALIAJ 11706 LLOGARIA E MBYLLUR

LIME ZUNA 18870 LLOGARIA E MBYLLUR

Adil Talelli 20968 LLOGARIA E MBYLLUR

Agron Biraçi 7036 LLOGARIA E MBYLLUR

Ajet Trota 19995 LLOGARIA E MBYLLUR

Avdyl Laze 14667 LLOGARIA E MBYLLUR

Batjar Laze 14667 LLOGARIA E MBYLLUR

Besim Kasemi 18347 LLOGARIA E MBYLLUR

Bujar Zekthi 7037 LLOGARIA E MBYLLUR

Denisa Lazaj 18136 LLOGARIA E MBYLLUR

Djana Zhiti (LOLI) 9043 LLOGARIA E MBYLLUR

Dodona Cenolli 17279 LLOGARIA E MBYLLUR

Efikat Marko 4330 LLOGARIA E MBYLLUR

Fatime Abedini 7036 LLOGARIA E MBYLLUR

Gjela Çupi 21378 LLOGARIA E MBYLLUR

Ismail Alla 9029 LLOGARIA E MBYLLUR

Jani Koroveshi 5102 LLOGARIA E MBYLLUR

Jemine Shehati 17279 LLOGARIA E MBYLLUR

Kujtim Laze 14667 LLOGARIA E MBYLLUR

Lavdërim Mazelli 18849 LLOGARIA E MBYLLUR

Lefterije Dumbo 14953 LLOGARIA E MBYLLUR

Leze Dema 17941 LLOGARIA E MBYLLUR

Lumturi Elezi 8991 LLOGARIA E MBYLLUR

Mark Kola 19043 LLOGARIA E MBYLLUR

Nazmi Kasemi 18347 LLOGARIA E MBYLLUR

Ndue Lala 12047 LLOGARIA E MBYLLUR

Paulo Doda 10253 LLOGARIA E MBYLLUR

Qamil Zekthi 7037 LLOGARIA E MBYLLUR

Ruhit Biraçi 7036 LLOGARIA E MBYLLUR

Shefki       Kamer Kreka 5296 LLOGARIA E MBYLLUR

Veis Gjolena 18264 LLOGARIA E MBYLLUR

Violeta Baruti 9029 LLOGARIA E MBYLLUR

Xhevdet Mete 9043 LLOGARIA E MBYLLUR

Xhevit Alla 9029 LLOGARIA E MBYLLUR

Zylyftar Laze 14667 LLOGARIA E MBYLLUR

Pashk  Gjini 17941 LLOGARIA E MBYLLUR

Sanije Sala 19186 LLOGARIA E MBYLLUR

Leonora  Zyrce 15054 LLOGARIA E MBYLLUR

Robert Lindraku 15054 LLOGARIA E MBYLLUR

Spartak  Shehaj 13038 LLOGARIA E MBYLLUR

Zef  Bjeshkaj 21054 LLOGARIA E MBYLLUR

Bibe  Lleshi 6978 LLOGARIA E MBYLLUR

Erina  Qylafi 14603 LLOGARIA E MBYLLUR

Ferdes  Dauti 16957 LLOGARIA E MBYLLUR

Hane  Frengaj 3959 LLOGARIA E MBYLLUR

Hasije  Hoti 14294 LLOGARIA E MBYLLUR

Hava  Baku 8 9 LLOGARIA E MBYLLUR

Kushe  Hysi 15054 LLOGARIA E MBYLLUR

Sabrije  Bala 14294 LLOGARIA E MBYLLUR

Vera  Neloj 13038 LLOGARIA E MBYLLUR

Agim  Vela 864 LLOGARIA E MBYLLUR

Frida  Zguri 14463 LLOGARIA E MBYLLUR

Jorgji  Beta 14463 LLOGARIA E MBYLLUR

Kola  Beta 14463 LLOGARIA E MBYLLUR

Kristina  Tarusha 14463 LLOGARIA E MBYLLUR

Llambro  Zguri 14463 LLOGARIA E MBYLLUR

Marije  Gjikolaj 19780 LLOGARIA E MBYLLUR

Roza  Lleshaj 17780 LLOGARIA E MBYLLUR

Shkelqim  Meminaj 14480 LLOGARIA E MBYLLUR

Vangjel  Beta 14463 LLOGARIA E MBYLLUR

Zeliha  Veliu 20525 LLOGARIA E MBYLLUR

Thoma  Beta 14463 LLOGARIA E MBYLLUR

Drita  Ferdikuci 15069 LLOGARIA E MBYLLUR

Serxho  Parallango 15069 LLOGARIA E MBYLLUR

Hatije  Paveli 8949 LLOGARIA E MBYLLUR

Romina  Kabashi 7523 LLOGARIA E MBYLLUR

Beqir  Kabashi 7523 LLOGARIA E MBYLLUR

Besa  Vila 14154 LLOGARIA E MBYLLUR

Luiza  Muça 14154 LLOGARIA E MBYLLUR

Odhise   Andruci 11891 LLOGARIA E MBYLLUR

Bardhe  Balaj 10497 LLOGARIA E MBYLLUR

Dave  Filopati 15173 LLOGARIA E MBYLLUR

Gjela  Lleshi 76875 LLOGARIA E MBYLLUR

Eda  Zari 500500001 LLOGARIA E MBYLLUR

Manjola  Kurti 17228 LLOGARIA E MBYLLUR

Arben  veterniku 19765 LLOGARIA E MBYLLUR

Gezim  Pasho 2580 LLOGARIA E MBYLLUR

Taras  Begeja 21357 LLOGARIA E MBYLLUR

Foto ilustruese

KOMPENSIMI
Ministria e Financave do të shpërndajë 2 miliardë lekë për kompensimin e ish-të

përndjekurve politikë gjatë këtij viti. Pagesat do të varen nga shqyrtimi i dosjeve nga
Ministria e Drejtësisë. Financat kanë kryer deri tani pagesat për të gjitha dosjet e

administruara prej saj. Vetëm në dy vitet e fundit llogaritet të shpenzohen 1.9
miliardë lekë në vit. Kështu, kategoria e parë u cilësua si kategoria parësore. Në

këtë kategori u vlerësuan "gra, ish-të dënuara që jetojnë në momentin e pagesës".
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DOKUMENTACIONI
KOMPENSIMET PER PENSIONISTET

Në buxhetin e shtetit
është paracaktuar
një kompensim i të

ardhurave mujore deri në 760
lekë për të gjithë individët që
marrin pension pleqërie, in-
validiteti apo familjare, në
masën e plotë apo edhe të
pjesshme. "Gazeta Shqipta-
re" publikon sot të gjitha kri-
teret që duhet të përmbushin
të interesuarit për të marrë
këtë pagesë kompensuese si
në fshat edhe në qytet. Kësh-
tu kanë të drejtë të përfitojnë
deri në 760 lekë në muaj, të
gjitha pensionet e pjesshme
të pleqërisë, të invaliditetit
dhe familjare, që përfitojnë
një masë pensioni më të
vogël se pensioni bazë. Kjo
për llogaritet si raport i
produktit të shumëzimit të
pensionit të caktuar me 760
lekë dhe ajo që del pjesëtohet
me pensionin bazë. Gjithash-
tu, këtë kompensim mujor e
marrin edhe individët që për-
fitojnë pensione të plota min-
imale të pleqërisë, të invalid-
itetit dhe familjare si dhe ata
që marrin pensione të
pleqërisë, të invaliditetit dhe
familjare, që e kanë kufirin
deri tek shuma e pensionit të
plotë bazë minimal plus 500
lekë, në zbatim të VKM nr.
401. Kjo e ardhur është pjesë
përbërëse e të ardhurave nga
pensioni dhe përfitohet së
bashku me pensionin.
KOMPENSIMI DERI NËKOMPENSIMI DERI NËKOMPENSIMI DERI NËKOMPENSIMI DERI NËKOMPENSIMI DERI NË
500 LEKË500 LEKË500 LEKË500 LEKË500 LEKË

Në bazë të ligjit "Për ko-
mpensimin e të ardhurave
mujore të pensionistëve";
këtë lloj kompensimi deri në
500 lekë e përfitojnë të gjitha
pensionet e pleqërisë, të
plotë, të pjesshëm, të reduk-
tuar dhe pensionet familjare
të plota e të pjesshme të qy-
tetit. "Masa e përfitimit: 500
lekë në muaj, për të gjitha
pensionet e pjesshme të
pleqërisë;) 500 lekë në muaj,
për të gjitha pensionet e plo-
ta minimale të pleqërisë; Deri
në 500 lekë në muaj, për të
gjitha pensionet e pleqërisë,
që e kanë kufirin deri tek
shuma e pensionit të plotë
bazë minimal plus 500 lekë, e
cila llogaritet si diferencë
ndërmjet kufirit të më-
sipërm me pensionin e cak-
tuar brenda këtij kufiri; Kjo
e ardhur është pjesë për-
bërëse e të ardhurave nga
pensioni dhe përfitohet së
bashku me pensionin.",-thek-
son Instituti i Sigurimeve
Shoqërore.
KOMPENSIMI DERI NËKOMPENSIMI DERI NËKOMPENSIMI DERI NËKOMPENSIMI DERI NËKOMPENSIMI DERI NË
190 LEKË190 LEKË190 LEKË190 LEKË190 LEKË

Kompensimin e të ardhu-
rave mujore të pensioneve të
qytetit deri në masën prej
190 lekësh e përfitojnë të
gjitha pensionet e pjesshme
të pleqërisë, të invaliditetit
dhe pensionet e pjesshme

"Si bëhet përllogaritja e masës për shumën që u takon personave në ngarkim të pensionistëve"

Kompensim deri në 760 lekë për
pensionistët e fshatit dhe qytetit
ISSH: Si mund të merrni shtesën prej 190-500 lekë në muaj

familjare të qytetit; të gjitha
pensionet e plota minimale
të pleqërisë, invaliditetit dhe
familjare të qytetit; si dhe të
gjitha pensionet e pleqërisë
dhe familjare të qytetit, pasi
t'iu jenë llogaritur të gjitha
kompensimet.
KOMPENSIM DERI NËKOMPENSIM DERI NËKOMPENSIM DERI NËKOMPENSIM DERI NËKOMPENSIM DERI NË
200 LEKË200 LEKË200 LEKË200 LEKË200 LEKË

Këtë lloj kompensimi mbi
të ardhurat mujore të pen-
sioneve të qytetit në masën
deri në 200 lekë e përfitojnë
të gjitha pensionet e

pjesshme të pleqërisë, të in-
validitetit dhe pensionet e
pjesshme familjare të qytetit.
Gjithashtu, këtë përfitim e
marrin të gjitha pensionet e
plota minimale të pleqërisë,
invaliditetit dhe familjare të
qytetit; si dhe të gjitha pen-
sionet e pleqërisë dhe famil-
jare të qytetit, pasi t'u jenë
llogaritur të gjitha kompen-
simet. Kjo e ardhur është
pjesë përbërëse e të
ardhurave nga pensioni dhe
përfitohet së bashku me pen-

sionin.
KOMPENSIMI PËRKOMPENSIMI PËRKOMPENSIMI PËRKOMPENSIMI PËRKOMPENSIMI PËR
PENSIONET E FSHAPENSIONET E FSHAPENSIONET E FSHAPENSIONET E FSHAPENSIONET E FSHATITTITTITTITTIT

Në buxhetin e shtetit
parashikohet kompensimi
deri në 690 lekë edhe për të
ardhurat mujore të pension-
eve të fshatit për të gjithë ata
që marrin pension pleqërie,
invaliditeti dhe familjar fs-
hati. Përfitues nga ky ko-
mpensim mund të jenë të
gjithë ata që marrin pensione
të pleqërisë të plota dhe të
pjesshme, ata që përfitojnë

pension invaliditeti të plotë,
të reduktuar apo të pjesshëm
si dhe ata që marrin pension
familjar të plotë ose të
pjesshëm. "Përfitohet: a) Deri
në 690 lekë në muaj, të gjitha
pensionet e pjesshme të
pleqërisë, të invaliditetit dhe
familjar, që përfitojnë një
masë pensioni më të vogël se
pensioni bazë. Kjo llogaritet
si raport i produktit të
shumëzimit të pensionit të
caktuar me 690 lekë dhe pro-
dhimi që del, pjesëtohet me
pensionin bazë të miratuar;
b) 690 lekë në muaj, të gjitha
pensionet e plota minimale të
pleqërisë, të invaliditetit dhe
familjare; c) Deri në 690 lekë
në muaj, për të gjitha pensio-
net e pleqërisë, të invalidi-
tetit dhe familjar, që e kanë
kufirin deri tek shuma e pen-
sionit të plotë bazë minimal
plus 690 lekë, dhe nga kjo
shumë zbresim pensionin e
caktuar brenda këtij kufiri;

d) Kjo e ardhur është
pjesë përbërëse e pensionit
dhe përfitohet së bashku me
pensionin."-bën me dije
ISSH.
KOMPENSIMI PËRKOMPENSIMI PËRKOMPENSIMI PËRKOMPENSIMI PËRKOMPENSIMI PËR
PERSONPERSONPERSONPERSONPERSONAAAAAT NËT NËT NËT NËT NË

ngarkim të pensionistëve
Instituti i Sigurimeve

Shoqërore thekson se mund
të përfitohet edhe një tjetër
lloj kompensimi për person-
at në ngarkim që ka për-
fituesi i pensionit të
pleqërisë, invaliditetit dhe
familjar. Këtë kompensim e
përfitojnë: të gjithë pen-
sionistët që marrin pen-
sion, që kanë anëtarë të
familjes në ngarkim dhe që
janë me banim të përher-

shëm në qytet; kur kanë në
ngarkim fëmijë nën moshën
18 vjeç ose deri në 25 vjeç,
kur vazhdojnë shkollën e
lartë; si dhe kur kanë per-
sona të tjerë në ngarkim
dhe nuk janë më në mar-
rëdhënie pune. Ndërkaq
masa prej 414 lekësh në
muaj jepet për çdo person të
familjes në ngarkim në ras-
tet kur fëmijët janë nën
moshën 18 vjeç ose deri në
25 vjeç, kur vazhdojnë sh-
kollën; si dhe kur nipat,
mbesat, kur nuk i kanë
prindërit, bashkëjetojnë me
pensionistin dhe janë nën
moshën 18 vjeç, ose deri në
25 vjeç kur vazhdojnë sh-
kollën. Ndërkohë pagesa në
masën 207 lekë në muaj,
jepet kur kur një nga
prindërit është në mar-
rëdhënie pune, ose në pen-
sion. ISSH thekson se ky
kompensim nuk përfitohet
nga pensionistët që reali-
zojnë të ardhura nga vep-
rimtaria ekonomike si të
punësuar, punëdhënës, të
vetëpunësuar, ose kanë tokë
në pronësi. Për të përfituar
nga kjo masë pagese, të in-
teresuarit duhet të dorë-
zojnë dokumentacionin e
përcaktuar si fotokopje e
letërnjoftimit elektronik;
certifikatë familjare; vër-
tetim nga shkolla; vërtetim
nga zyrat e tatimeve, tak-
save dhe nga bashkitë dhe
komunat, për mospasje të
aktivitetit; vërtetim nga zyra
e punës, si punëkërkues, për
personat që janë në ngarkim
dhe nuk janë në mar-
rëdhënie pune; si dhe një de-
klaratë personale.

PËRLLOGARITJA
Kanë të drejtë të
përfitojnë deri në 760
lekë në muaj, të
gjitha pensionet e
pjesshme të
pleqërisë, të
invaliditetit dhe
familjare, që
përfitojnë një masë
pensioni më të vogël
se pensioni bazë.
Kjo përllogaritet si
raport i produktit të
shumëzimit të
pensionit të caktuar
me 760 lekë dhe ajo
që del pjesëtohet me
pensionin bazë.

Voltiza Duro

KOMPENSIMI I TË ARDHURAVE MUJORE TË PENSIONEVE TË
QYTETIT DERI NË MASËN 760 LEKË

 MASA E PËRFITIMIT:
a) Përfitojnë deri në 760 lekë në muaj, të gjitha pensionet e pjesshme të
pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare, që përfitojnë një masë pensioni më të
vogël se pensioni bazë. Kjo llogaritet si raport i produktit të shumëzimit të
pensionit të caktuar me 760 lekë dhe ajo që del pjesëtohet me pensionin bazë;
b) Përfitojnë 760 lekë në muaj të gjitha pensionet e plota minimale të pleqërisë,
të invaliditetit dhe familjare;
c) Përfitojnë deri në 760 lekë në muaj të gjitha pensionet e pleqërisë, të
invaliditetit dhe familjare, që e kanë kufirin deri tek shuma e pensionit të plotë
bazë minimal plus 500 lekë, në zbatim të VKM nr. 401, plus 760 lekë, e cila
llogaritet si diferencë ndërmjet kufirit të mësipërm dhe pensionit të caktuar;
d) Kjo e ardhur është pjesë përbërëse e të ardhurave nga pensioni dhe përfitohet
së bashku me pensionin.

KOMPENSIMI I TË ARDHURAVE MUJORE
TË PENSIONISTËVE NË MASËN DERI NË 500 LEKË

 MASA E PËRFITIMIT:
a) 500 lekë në muaj, për të gjitha pensionet e pjesshme të pleqërisë; b) 500 lekë
në muaj, për të gjitha pensionet e plota minimale të pleqërisë;
c) Deri në 500 lekë në muaj, për të gjitha pensionet e pleqërisë, që e kanë kufirin
deri tek shuma e pensionit të plotë bazë minimal plus 500 lekë, e cila llogaritet si
diferencë ndërmjet kufirit të mësipërm me pensionin e caktuar brenda këtij kufiri;
d) Kjo e ardhur është pjesë përbërëse e të ardhurave nga pensioni dhe përfitohet
së bashku me pensionin.

Foto
ilustruese
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Instituti i Sigurimeve Shoqërore: Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë shtresat në nevojë

Kategoritë që përfitojnë nga
kompensimi i energjisë elektrike
Sa do të jetë masa për pensionistët e fshatit e qytetit

Të gjitha kategoritë e
individëve që marrin
pension pleqërie, in-

validiteti apo familjar, mund
të përfitojnë edhe kompen-
simin e shpenzimeve nga
ndryshimi i çmimit të en-
ergjisë elektrike apo lëndëve
djegëse. Instituti i Siguri-
meve Shoqërore bën me dije
se të sipërpërmendurit iu
lind e drejta për të marrë
këtë lloj kompensimi në
masën 350 dhe 700 individëve
që jetojnë në qytet. Ndërko-
hë iu jepet masa prej 200 lekë
pensioneve të pleqërisë, in-
validitetit dhe familjare, kur
përfituesit banojnë në fshat,
ndërsa pensionistët e fshatit,
kur banojnë në qytet, përfi-
tojnë 350 lekë. Kështu për të
marrë kompensimin prej 350
lekësh të interesuarit duhet
të dorëzojnë: një deklaratë
personale, që plotësohet nga
përfituesi pranë Agjencisë
Lokale të Sigurimeve Sho-
qërore, në vendbanimin e tij
si dhe një fotokopje e kon-
tratës të energjisë elektrike
nga operatori i shpërndarjes
së energjisë elektrike. "Doku-
mentacioni që kërkohet për
përfitimin e shtesës prej 700
lekëve: a) Dokumentet e për-
shkruara në pikën 2; b) Cer-
tifikatë familjare, kur ka
fëmijë në ngarkim, me kusht
që ata të jenë deri në moshën
18 vjeç, dhe kur vazhdojnë
shkollën deri në 25 vjeç, duke
paraqitur vërtetimin e sh-
kollës. Kur ka persona në
ngarkim mbi këtë moshë, du-
het të paraqitet dhe vërtetim
nga zyrat e punësimit, nga
zyra tatimore e Bashkisë
dhe komunave dhe nga zyra
e tatim-taksave",-thekson
ISSH.
SHTRESASHTRESASHTRESASHTRESASHTRESAT NËT NËT NËT NËT NË
NEVOJËNEVOJËNEVOJËNEVOJËNEVOJË

Edhe shtresat në nevojë,
sipas VKM-së përkatëse iu
lind e drejta e përfitimit të ko-
mpensimit nga rritja e çmim-
it të energjisë elektrike. Këtë
masë e marrin kryefamil-
jarët që përfitojnë pension
invaliditeti shtetëror dhe
nuk kanë anëtarë të familjes
të punësuar në sektorin pub-
lik ose të vetëpunësuar në
sektorin privat si dhe krye-
familjarët që përfitojnë pen-
sion pleqërie shtetëror dhe
jetojnë të vetëm ose kanë
fëmijë në ngarkim, të cilët
janë pa të ardhura. Të intere-
suarit duhet të dorëzojnë një
deklaratë personale, që ndod-

het, pranë Agjencive Lokale
të Sigurimeve Shoqërore; një
fotokopje të kontratës të en-
ergjisë elektrike, lidhur mi-
dis OSSH-së dhe personit; si
dhe një certifikatë familjare.

Ndërsa për fëmijët mbi
moshën 18 deri në 25 vjeç,
kërkohet edhe një vërtetim
që vazhdojnë shkollën. Masa
e përfitimit nga ky kompen-
sim është 640 lekë në muaj e

mund të tërhiqet në postën
paguese së bashku me pen-
sionin. Ndërkaq, një pjesë e
pensionistëve mund të përfi-
tojë kompensim për efekt të
heqjes së fashës së konsumit
të energjisë elektrike deri në
300KWH në muaj. Këtë ko-
mpensim në masën 648 lekë
në muaj e marrin kryefamil-
jarët që përfitojnë pension in-
validiteti shtetëror dhe pen-
sion invaliditeti të plotë në
fshat dhe nuk kanë anëtarë
të familjes të punësuar ose të
vetëpunësuar në sektorin
privat; si dhe kryefamiljarët
që përfitojnë pension pleqë-
rie shtetëror ose pension
pleqërie fshati, por që janë
me banim në qytet dhe nuk
kanë anëtarë të familjes të
punësuar ose të vetëpunë-
suar. "Dokumentacioni që
kërkohet: a) Deklaratë per-
sonale, që ndodhet, pranë
Agjencive Lokale të Siguri-
meve Shoqërore; b) Fotoko-
pje e nënshkruar e Kartës së
identitetit; c) Fotokopje e
kontratës të energjisë elek-
trike, lidhur midis OSSH-së
dhe personit; d) Fotokopje e
librezës së energjisë, që
vërteton se nuk ka detyrime
të papaguara; e) Certifikatë
familjare",-thotë Instituti i
Sigurimeve Shoqërore.
KOMPENSIMI NGAKOMPENSIMI NGAKOMPENSIMI NGAKOMPENSIMI NGAKOMPENSIMI NGA
NDRNDRNDRNDRNDRYYYYYSHIMI I ÇMIMITSHIMI I ÇMIMITSHIMI I ÇMIMITSHIMI I ÇMIMITSHIMI I ÇMIMIT
TË BUKËSTË BUKËSTË BUKËSTË BUKËSTË BUKËS

Në buxhetin e shtetit ësh-
të përllogaritur edhe një
masë kompensuese për të
gjithë ata që preken nga
ndryshimi i çmimit të
bukës, vajgurit dhe gazit të
lëngshëm, në masën prej 150
lekësh. Respektivisht kjo
masë pagese përfitohet nga
pensionet e pleqërisë, të in-
validitetit dhe pensionet
familjare të qytetit.

Voltiza Duro

KOMPESIMI I SHPENZIMEVE NGA
NDRYSHIMI I ÇMIMIT TE ENERGJISË
ELEKTRIKE DHE LËNDËVE DJEGËSE

 Dokumentacioni që nevojitet për përfitimin e 350
lekëve:
a) Deklaratë personale, që plotësohet nga përfituesi
pranë Agjencisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore, në
vendbanimin e tij;
b) Fotokopje e kontratës të energjisë elektrike nga
operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike.
Dokumentacioni që kërkohet për përfitimin e shtesës prej
700 lekëve: a) Dokumentet e përshkruara në pikën 2;
b) Certifikatë familjare, kur ka fëmijë në ngarkim, me
kusht që ata të jenë deri në moshën 18 vjeç, dhe kur
vazhdojnë shkollën deri në 25 vjeç, duke paraqitur
vërtetimin e shkollës. Kur ka persona në ngarkim mbi
këtë moshë, duhet të paraqitet dhe vërtetim nga zyrat e
punësimit, nga zyra tatimore e bashkisë dhe komunave
dhe nga zyra e tatim-taksave.
Dokumentacioni që duhet për përfitimin e 200 lekëve:
-Dokumentet e përshkruara në pikën 2.

ÇMIMI I BUKËS
Në buxhetin e shtetit është përllogaritur edhe një

masë kompensuese për të gjithë ata që preken
nga ndryshimi i çmimit të bukës, vajgurit dhe

gazit të lëngshëm, në masën prej 150 lekësh.
Respektivisht kjo masë pagese përfitohet nga

pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe
pensionet familjare të qytetit.

Kompensimi KOMPENSIMI PËR MBROJTJEN E
SHTRESAVE NË NEVOJË NGA RRITJA E

ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

KUSH E PËRFITON:
a) Kryefamiljarët që përfitojnë pension invaliditeti shtetëror
dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar në sektorin
publik ose të vetëpunësuar në sektorin privat;
b) Kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie shtetëror dhe
jetojnë të vetëm ose kanë fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa
të ardhura.
DOKUMENTACIONI QË KËRKOHET:
a) Deklaratë personale, që ndodhet, pranë Agjencive Lokale
të Sigurimeve Shoqërore;
b) Fotokopje e kontratës të energjisë elektrike, lidhur midis
OSSH-së dhe personit;
c) Certifikatë familjare;
d) Për fëmijët mbi moshën 18 deri në 25 vjeç, vërtetim që
vazhdojnë shkollën.

KOMPENSIMI PËR MBROJTJEN E SHTRESAVE NË NEVOJË
PËR EFEKT TË HEQJES SË FASHËS SË KONSUMIT TË
ENERGJISË ELEKTRIKE, DERI NË 300 KWH NË MUAJ.

Edhe ky kompensim përfitohet nga një pjesë e
pensionistëve.
Kush e përfiton:
a) Kryefamiljarët që përfitojnë pension invaliditeti
shtetëror dhe pension invaliditeti të plotë në fshat dhe
nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar, ose të
vetëpunësuar në sektorin privat.
b) Kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie
shtetëror ose pension pleqërie fshati, por që janë me
banim në qytet dhe nuk kanë anëtarë të familjes të
punësuar ose të vetëpunësuar.
Dokumentacioni që kërkohet:
a) Deklaratë personale që ndodhet pranë Agjencive
Lokale të Sigurimeve Shoqërore.
b) Fotokopje e nënshkruar e kartës së identitetit.
c) Fotokopje e kontratës të energjisë elektrike, lidhur
midis OSSH-së dhe personit.
d) Fotokopje e librezës së energjisë, që vërteton se
nuk ka detyrime të papaguara.
e) Certifikatë familjare.
 Masa e përfitimit:
a) 648 lekë në muaj. Ky shpërblim tërhiqet në postën
paguese së bashku me pensionin.

Foto ilustruese
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Gjykata mbetet me tre anëtarë, së shpejti seanca dëgjimore për Bashkim Dedjan e Gani Dizdarin

Vetingu, shkarkohet gjyqtari i
tretë i Kushtetueses, Fatmir Hoxha
KPK: Nuk justifikon një apartament në Tiranë me vlerë 140 mijë euro

Vetingu skualifikoi
ditën e djeshme nga
radhët e sistemit të

drejtësisë, anëtarin e tretë të
Gjykatës Kushtetuese, Fat-
mir Hoxhën. Vendimi për sh-
karkimin e tij u morr pas një
hetimi administrativ disa
mujor dhe zhvillimit të se-
ancës dëgjimore publike. Ko-
misioni i Pavarur i Kuali-
fikimit vendosi t'i ndërpresë
karrierën gjykatësit, me ar-
syetimin se ai nuk justifiko-
nin pasurinë. Gjykatësi i kar-
rierës, rezulton se ka në
zotërim vetëm një aparta-
ment banimi në Tiranë,
megjithatë blerjen e tij nuk
mundi ta justifikonte me të
ardhura të ligjshme. "Trupa
gjykuese pasi mori në
shqyrtim të gjithë dokumen-
tacionin, kreu një proces të
mirëfilltë, një hetim të thellë
dhe të pavarur, dëgjoi preten-
dimet e përfaqësuesit ligjor
më 7 maj.

Në përfundim të procesit
të rivlerësimit, trupa
gjykuese vendosi me shumicë
votash shkarkimin e Fatmir
Hoxhës",-deklaroi relatorja.
Gjatë shpalljes se vendimit,
Hoxha nuk ishte i pranishëm,
ndërsa avokati i tij nuk bëri
asnjë koment. Më herët gjatë
seancës dëgjimore, KPK thek-
soi se Hoxha disponon një
apartament 112 m2 në Tiranë,
e cila është blerë në shumën
140 mijë euro. Sipas këtij ko-
misioni blerja e apartamentit
nuk justifikohet, pasi për të
është deklaruar marrja e një
kredie si i pastrehë në vlerën
5 milionë lekë dhe mungon
justifikimi i pjesës së tjetër të
shumës. Por sipas avokatit të
gjyqtarit Hoxha, klienti i tij
ka marrë borxh 28 mijë euro
nga kunati i tij për blerjen e
këtij apartamenti. "Është një
element në vitin 2003 ku pre-

tendohet nga KPK që nuk
justifikohet pasuria. Por shu-
ma është plotësisht e justi-
fikueshme. 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 le-
kët e shtëpisë i ka bërë cash,
por ai i ka deklaruar pranë
ILDKPI. Nga dy dasmat e
bëra gjyqtari ka grumbullu-

ar vlera monetare dhe dhu-
rata. Ai më pas ka marrë kre-
di, e cila është marrë në bazë
të vendimit të Këshillit të min-
istrave. Borxhin e ka marrë
për apartament, dhe deri tani
ai është shlyer",- tha avokati
Julian Mërtiri. Fatmir Hox-
ha është diplomuar në Fakul-
tetin e Drejtësisë së Univer-
sitetit të Tiranës në vitin 1991
dhe e ka filluar karrierën në
gjyqësor në vitin 1993 si kry-

etar i Gjykatës së 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. Hoxha
është gjyqtari i pestë i Kush-
tetueses që përfshihet në pro-
cesin e vetingut, pas Besnik
Ymerajt, Fatos Lulos, Vitore
Tushës dhe Altina Xhoxhajt.
Ymeraj dha dorëheqjen nga
sistemi gjyqësor, por u refer-
ua nga Komisioni i Pavarur i
Kualifikimit në Prokurori,
Fatos Lulo dhe Altina Xhox-
haj u shkarkuan nga detyra,
ndërsa Vitore Tusha është e
vetmja e konfirmuar në
detyrë deri më tani. Arsyeja e
shkarkimit është e njëjtë për
të gjithë: Nuk justifikojnë
pasurinë e tyre. Sakaq Gjyka-
ta Kushtetuese, më e rëndë-
sishmja në sistemin gjyqësor
në Shqipëri, rrezikon të mbe-
tet pa asnjë anëtar, për shkak
të veprimit të ligjit të
vetingut. Nga nëntë zyrat e
gjykatësve kushtetuese,
vetëm tre prej tyre qëndrojnë
ende të hapura. Kryetari i in-
stitucionit Bashkim Dedja e
Gani Dizdari presin të veto-
hen për të mësuar nëse do të
konfirmohen në detyrë, apo
do largohen nga sistemi.

Ina Allkanjari

Gjykatësja e Tiranës, drejt rikonfirmimit në detyrë

Manjola Xhaxho kalon "në sitën" e vetingut,
KPK: Pasuria e ligjshme, rezulton e pastër
Komisioni i Pavarur i

Kualifikimit zhvilloi
ditën e djeshme seancën
dëgjimore me gjyqtaren e
gjykatës së Tiranës, Manjo-
la Xhaxho, njëkohësisht
kandidate për në Këshillin
e Lartë Gjyqësor. Trupa
Gjykuese e KPK-së, e cila
përbëhej nga Etleda Çiftja,
Xhensila Pine dhe Valbona
Sanxhaktari theksoi se për
gjyqtaren Xhaxho kanë
kryer hetimet të thelluar
për tre kriteret, atë të pasur-
isë, aftësive profesionale dhe
integritetit të figurës. Sipas
KPK, ILDKP ka sjellë
raport që gjyqtarja Xhax-
ho ka bërë deklarim të sak-
të të pasurisë. "S'ka fshehje
pasurie. Nga hetimi i thel-
luar ka munguar deklara-
ta e vitit 2006. Gjyqtarja ka
sjellë përgjigje se ka qenë
me leje studimore jashtë
vendit në atë vit. Nga heti-
mi i plotë për vlerësimin e
pasurisë u mor raport nga

ILDKPI. Na rezulton se
gjyqtarja ka apartament 2+1
në pronësi të prindërve. Apar-
tamenti i blerë nga gjyqtarja
dhe i është dhuruar
prindërve nga ajo në vitin
2011. Gjyqtarja nuk ka pa-
suri tjetër. Nga drejtoria e in-
formacionit të klasifikuar
rezulton e pastër. KLD ka
sjellë vlerësim që është e aftë
profesionalisht",-tha relatorja
e KPK. Ndërkohë gjykatësja u
shpreh se ishte dakord me re-

zultatin e hetimit administra-
tiv. "Jam dakord me gjetjet e
KPK-së, nuk kam asnjë objek-
sion. Sigurisht që kërkoj kon-
firmimin në detyrë",-tha ajo.
KPK ka theksuar më tej se i
vetmi problem i ngritur për
Xhaxhon, e cila është prej 16
vjetësh gjykatëse në Tiranë,
ishte mungesa e deklaratës së
interesave personale në vitin
2006, por gjykatësja shpjegoi
se gjatë atij viti kishte qenë me
studime jashtë vendit.

Tentoi të korruptojë policin
pasi u kap pa rrip sigurimi,
arrestohet shoferi në Tiranë

Policia Rrugore e Tiranës, në zbatim të detyrimeve
të përcaktuara në Planin Operacional "TISPOL Maj

2018", gjatë 24 orëve të fundit ka ushtruar kontrolle në
të gjithë territorin e kryeqytetit në lidhje me identi-
fikimin e mjeteve debitore si dhe shkelje të tjera të legjis-
lacionit rrugor. Nga kontrollet policia ka konstatuar
dhe ndëshkuar 23 drejtues mjetesh që nga verifikimi
rezultuan me detyrime të pashlyera; 56 drejtues mjetesh
për mospërdorim të rripit të sigurisë; 22 drejtues
mjetesh për shkelje të sinjalizimit të ndritshëm (se-
mafor); 13 drejtues mjetesh të pa pajisur me sigurim të
detyrueshëm; 4 drejtues mjetesh për transport
pasagjerësh të pa pajisur me certifikatë transporti pro-
fesional; 6 drejtues mjetesh për drejtim mjeti nën
ndikimin e alkoolit dhe 128 drejtues mjetesh për shkel-
je të tjera të rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithash-
tu, nga kontrollet në funksion të Planit Operacional
janë evidentuar dhe arrestuar në kushtet e flagrancës
6 drejtues mjetesh nga të cilët 4 për drejtimi mjeti në
gjendje të dehur; 1 i pa pajisur me Leje Drejtimi dhe 1
për korrupsion aktiv ndaj personave që ushtrojnë funk-
sione publike. Pasi drejtuesi i mjetit Asllan Gjata, për
t'iu shmangur OASH-së, për mos vendosje të rripit të
sigurimit, i ofroi 5000 lekë të reja punonjësit të policisë.
Gjatë shoqërimit ka kundërshtuar dhe goditur punon-
jësit e policisë të Komisariatit Nr. 1.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

Mashtroi qytetarët, arrestohet
biznesmeni i ndërtimit Dritan Llanaj
Policia e Tiranës ka

vënë në pranga ndër-
tuesin e njohur Dritan
Llanaj, pas masës 'Arrest
me burg' të dhënë nga
gjykata pesë ditë më parë.
Mësohet se arrestimi i tij
është bërë nga sektori i
krimit ekonomik në po-
licinë e Tiranës për
akuzat: "Ndërtim i
paligjshëm, falsifikim do-
kumentesh dhe masht-
rim me pasoja të rënda".
"Gjykata e Rrethit Gjyqë-
sorë Tiranë me vendimin
e datës 07.05.2018 ka cak-
tuar ndaj këtij shtetasi
masën e sigurimit "Arrest
me Burg" për veprat pe-
nale " Falsifikim i vulave
dhe stampave", Ndërtim
i paligjshëm", "Masht-
rim", të parashikuara
nga neni 190/1, 199/a/3
dhe 143/3 i kodit penal.
Materialet procedurale
do t'i kalojnë Prokuror-
isë së Rrethit Gjyqësorë
Tiranë për veprime të
mëtejshme", thuhet në

njoftimin e policisë. He-
timet ndaj pronarit të
firmës ndërtuese "Mesap-

liku 05 shpk", nisën pas de-
noncimeve të bëra nga
disa familjarë, të cilët pre-
tendojnë se janë mashtru-
ar prej tij pasi nuk ka res-
pektuar kontratën për
tokën e dhënë për
ndërtimin e një pallati.
Banorët e Unazës së Re
një vit më parë protestu-
an dhe e akuzuan Llana-
jn se iu kishte marrë tru-
allin e tokës për të ndër-
tuar pallat, por më pas
nuk respektoi kontratën
e nënshkruar me ta. Të
gjitha apartamentet sipas
banorëve janë shitur dhe
gjithçka është falsifikuar.

POLICIA

"Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Tiranë me vendimin e datës
07.05.2018 ka caktuar ndaj
këtij shtetasi masën e
sigurimit "Arrest me Burg"
për veprat penale "
Falsifikim i vulave dhe
stampave", "Ndërtim i
paligjshëm", "Mashtrim".
Materialet procedurale do t'i
kalojnë Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Tiranë për
veprime të mëtejshme",-
thuhet në njoftimin e
policisë.
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Sulmoi katër të rinjtë për motive të dobëta, Henri Karaj: Më ngacmuan të dashurën

Sherri me thika te Politekniku, flet një
nga të plagosurit: Nuk e njihnim autorin
Klajdi Marku: Na nxorën nga spitali para kohe, Feliksit i ra të fikët

Mesditën e së martës
Tirana u trondit
kur katër të rinj,

dy prej tyre studentë të Uni-
versitetit Politeknik mbetën
të plagosur pranë ambientit
të shkollës. Të rinjtë të
moshës 18-19 vjeç u qëlluan
me thikë nga Henri Karaj, i
cili u arrestua menjëherë pas
konfliktit. Nga përplasja me
thikë kanë mbetur të plago-
sur Jurgen Lleshi, Feliks
Lleshi, kushërinj mes tyre
bashkë me Klajdi Dumi dhe
Klajdi Marku. Në një interv-
istë ekskluzive për "Gazeta
Shqiptare", 19-vjeçari Kladi
Marku, i cili ka vetëm 3 muaj
që është kthyer në Shqipëri
nga Suedia, tregon shkaqet
e konfliktit. Ai shprehet i
shqetësuar për faktin se si
ngjarja u tjetërsua. "Ishin dy
persona që na goditën, per-
soni që u arrestua na goditi
me thikë nga mbrapa, nuk
njihja asnjërin prej tyre. U
gjendëm rastësisht në konf-
likt, shkuam të takonin Jur-
gen Lleshin. Nuk kisha dije-
ni për rastin në fjalë, as për
ngacmimin që pretendohet
në media", u shpreh Klajdi
Marku. Më tej ai tregoi se
pas ngjarjes u transportuan
për në Spitalin Ushtarak, por
mjekët i nxorën nga spitali,
pavarësisht gjendjes shënde-
tësore, duke pretenduar se
ky veprim u bë për të lehtë-
suar pozitën e autorit Henri
Karaj. "Një padrejtësi që na
është bërë dhe që dëshiroj të
bëhet publike është mënyra
si na nxorën nga spitali pas
plagosjes. Na mbajtën vetëm
3 orë. Dhe e gjitha kjo besoj
është bërë që t'i lehtësohet
pozita e personit që na sul-
moi. Feliksit sapo doli nga
spitali, i ra të fikët dhe e rik-
thyen prapë për t'i bërë se-
rum. Pas serumit, e dërguan
për në shtëpi dhe në mes të
natës pati probleme shënde-
tësore dhe e dërguan sërish
në spital", tregoi Marku.
Ndërkohë, i arrestuari Hen-
ri Karaj ka thënë se ka ve-
pruar në inat e sipër, pasi të
rinjtë i ngacmonin të
dashurën. "Nuk shkova për
t'i plagosur. Ne u takuam dhe
një ditë më parë dhe u thashë
që ajo është e dashura ime
dhe të mos e ngacmojnë. Kur
ata pasdite e kishin ngac-
muar sërish. Kur i pashë,
këtë gjë u thashë, por ata më
ofenduan dhe tentuan të më
godisnin dhe unë qëllova me
biçakun që kisha me vete",
ka dëshmuar Henri Karaj.

Klajdi,  mesditën e sëKlajdi,  mesditën e sëKlajdi,  mesditën e sëKlajdi,  mesditën e sëKlajdi,  mesditën e së
martës ju u plagosët memartës ju u plagosët memartës ju u plagosët memartës ju u plagosët memartës ju u plagosët me
thikë nga Henri Karajthikë nga Henri Karajthikë nga Henri Karajthikë nga Henri Karajthikë nga Henri Karaj
pranë Universitetit  Po-pranë Universitetit  Po-pranë Universitetit  Po-pranë Universitetit  Po-pranë Universitetit  Po-
liteknik, mund të na trego-liteknik, mund të na trego-liteknik, mund të na trego-liteknik, mund të na trego-liteknik, mund të na trego-
ni si ndodhi ngjarja?ni si ndodhi ngjarja?ni si ndodhi ngjarja?ni si ndodhi ngjarja?ni si ndodhi ngjarja?

Një ditë para se të
ndodhte ngjarja kam qenë

Gjykata e Tiranës ka
dënuar ditën e dje-

shme me burg përjetë në
mungesë Jani Aliajn për
vrasjen Elton Çiços. 39-
vjeçari Aliaj akuzohet se
ka qëlluar me 2 plumba
Çiçon në një lokal pranë
shkollës "Emin Duraku",
mbrëmjen e 1 majit të vitit
2016. Shkak i vrasjes dys-
hohet hasmëria mes Jani
Aliajt dhe Elton Çiços, e
nisur që në Greqi, kur dy
personazhet ndodheshin
në burg, i pari për akuzën
e vrasjes, ndërsa Çiço për
drogë. Bëhet me dije se
Aliaj u ndihmua nga djali
i ish-kreut të komu-
nistëve, Hysni Milloshi,
Renato Milloshi. Drejtori
i Policisë së Tiranës në atë
kohë tha se për identi-
fikimin e autorëve u
mblodhën prova të shum-
ta. "Gjatë hetimeve inten-
sive për zbulimin e kësaj
ngjarjeje të rëndë janë
mbledhur një sërë provash

të vlefshme, të cilat kanë ndi-
hmuar në zbulimin e doku-
mentimin ligjor të kësaj ng-
jarjeje të rëndë", u shpreh
drejtori i policisë, Ervin
Hodaj. Burime nga policia
thanë se ata mbërritën në
vendin e ngjarjes me një au-
tomjet tip "Ford Fokus",

tashmë të sekuestruar, që
Milloshi e kishte blerë vetëm
2 ditë përpara. Pasi dërgoi
Aliajn pranë bar "De Niro",
Milloshi u largua po me këtë
makinë. Pasi kreu vrasjen,
policia thotë se Aliaj u lar-
gua fillimisht në këmbë dhe
më pas humbi gjurmët

pranë shkollës "11 Janari".
Për fshehjen e telefonave
dhe pistoletës së viktimës,
me urdhër të prokurorisë
nën akuzën e pengimit të
së vërtetës, u arrestuan dy
miqtë e tij që ndodheshin
në tavolinë, një efektiv i
policisë dhe një mjek.

Ina Allkanjari

me Feliksin te shtëpia e tij.
Të nesërmen dolëm për të
pirë kafe dhe rastësisht sh-
kuam nga Politekniku, pa
pasur asnjë informacion për
sherrin që mund të ndodhte.
Takuam djalin e xhajës së
Feliksit, që është në atë sh-
kollë, Jurgen Lleshin. Sher-
ri ndodhi papritur, erdhën dy
persona drejt Klajdi Dumit
dhe Jurgen Lleshit, unë dhe

Feliksi u munduam të qetë-
sojmë situatën. Por mesa
duket ishte e planifikuar që
do bënin diçka dhe filluan të
sulmonin. Janë edhe kamer-
at e Politeknikut, të cilat fil-
muan sherrin. Përplasja fil-
loi afër shkollës dhe pas sher-
rit, kur u plagosëm, u drejtu-
am për te Presidenca pasi
arritëm të shikonim një mak-
inë policie dhe iu drejtuam

për ndihmë.
I njihnit autorët, cili ish-I njihnit autorët, cili ish-I njihnit autorët, cili ish-I njihnit autorët, cili ish-I njihnit autorët, cili ish-

te shkaku i konfliktitte shkaku i konfliktitte shkaku i konfliktitte shkaku i konfliktitte shkaku i konfliktit
Ishin dy persona që na

goditën, personi që u arres-
tua na goditi me thikë nga
mbrapa, nuk njihja asnjërin
prej tyre. U gjendëm rastë-
sisht në sherr, shkuam të
takonin Jurgen Lleshin.
Nuk kisha dijeni për rastin
në fjalë, as për ngacmimin që

pretendohet në media. Jur-
gen Lleshi dhe Kladi Dume
janë nxënës të Politeknikut,
ne nuk jemi të shkollës. Një
ditë përpara sherrit, Henri ka
shkuar te shkolla dhe ka
goditur me shpullë një stu-
dent, pasi dyshoi se po i ngac-
monte të dashurën. Në atë
moment Klajdi Dumi ka
mbrojtur studentin dhe i ësh-
të kundërpërgjigjur Henrit

duke e qëlluar. Të nesërmen
mesa duket ishte planifikuar
që Henri do debatonte me
Klajdin. Ne nuk kishim asn-
jë lidhje me gjithë këtë situ-
atë. Jurgeni dhe Klajdi janë
shokë dhe ishin bashkë kur
Henri u rikthye të nesërmen
për të vazhduar konfliktin,
ndërsa unë dhe Feliksi ras-
tisëm në atë situatë. Më er-
dhi shumë keq që u përf-
shimë në këtë situatë dhe
media pa marrë informa-
cione, na bëri publikë emrat
duke thënë se u zumë për një
femër, kur në të vërtetë ng-
jarja nuk ishte ashtu. Ne do-
nin vetëm të mbyllej debati.
Një padrejtësi që na është
bërë, që dëshiroj të bëhet pub-
like është mënyra si na nx-
orën nga spitali pas pla-
gosjes.

Si është gjendja juaj dheSi është gjendja juaj dheSi është gjendja juaj dheSi është gjendja juaj dheSi është gjendja juaj dhe
e personae personae personae personae personavvvvve të tjerë të pla-e të tjerë të pla-e të tjerë të pla-e të tjerë të pla-e të tjerë të pla-
gosur?gosur?gosur?gosur?gosur?

Na shoqëruan për në Spi-
talin Ushtarak dhe ndenjëm
vetëm 3 orë, edhe pse kishim
ende nevojë për ndihmë
mjekësore. E gjithë kjo besoj
është bërë që t'i lehtësohet
pozita e personit që na sul-
moi. Feliksit sapo doli nga
spitali, i ra të fikët dhe e rik-
thyen prapë për t'i bërë se-
rum. Pas serumin e dërguan
për në shtëpi dhe në mes të
natës pati probleme shënde-
tësore dhe e dërguan sërish
në spital. Ndërkohë, Jurgen
Lleshi ndodhet ende në spi-
tal në gjendje të rëndë, pasi
ka marrë disa plagë në trup
nga sulmi me thikë. Pavarë-
sisht se ndodhet në atë gjend-
je, mjekët duan që Jurgeni të
dalë nga spitali për të lehtë-
suar autorin.

Ju treguat që prej viteshJu treguat që prej viteshJu treguat që prej viteshJu treguat që prej viteshJu treguat që prej vitesh
jetoni në Suedi, si jeni njo-jetoni në Suedi, si jeni njo-jetoni në Suedi, si jeni njo-jetoni në Suedi, si jeni njo-jetoni në Suedi, si jeni njo-
hur me tre të rinjtë e tjerë,hur me tre të rinjtë e tjerë,hur me tre të rinjtë e tjerë,hur me tre të rinjtë e tjerë,hur me tre të rinjtë e tjerë,
të cilët ishin pjesë e de-të cilët ishin pjesë e de-të cilët ishin pjesë e de-të cilët ishin pjesë e de-të cilët ishin pjesë e de-
batit?batit?batit?batit?batit?

Unë kam qenë në Suedi
për azil prej një periudhë 4-
vjeçare dhe kam rreth 3 muaj
që jam kthyer, edhe Feliksi ka
familjen andej. Ne të dy jemi
njohur në Suedi. Feliksi ka
vetëm një muaj që është kthy-
er në Shqipëri së bashku me
të dashurën e tij suedeze. Dy
personat e tjerë i kam njohur
prej Feliksit, pasi Jurgeni
është kushëriri i tij.

Vrasja e Elton Çiços, Gjykata e Tiranës
dënon me burgim të përjetshëm Jani Aliajn

SHKAKU
Shkak i vrasjes dyshohet
hasmëria mes Jani Aliajt
dhe Elton Çiços, e nisur që
në Greqi, kur të dy
ndodheshin në burg, i pari
për akuzën e vrasjes,
ndërsa Çiço për drogë.
Bëhet me dije se Aliaj u
ndihmua nga djali i ish-kreut
të komunistëve, Hysni
Milloshi, Renato Milloshi.

 Feliks Lleshi dhe Klajdi Marku Vendi ku ndodhi plagosja

Autori i krimit,
Jani Aliaj

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 .

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,

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

“  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,

Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshme:

 -Pasuria me Nr. 4/200, Volumi 27, Faqe 225, Zona Kadastrale 8150, truall
me sipërfaqe 156.80 m2, e ndodhur në Rr. “Arkitekt Sinani”, regjistruar
në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë. Çmimi fillestar
i ankandit është 6.800.000 Lekë.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 16.05.2018.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në ambjentet
e Shoqërisë Përmbarimore “Strati Bailiff’s  Service”, Rruga “Jordan
Misja”, Pall. 141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00 450,
www.stratibailiff.com, info@stratibailiff.com
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Policia identifikon autorët e krimit: Pista kryesore e hetimit, borxhi

Atentati në Shkodër, Gjovalin Guri: Më
qëlluan dy persona sapo dola nga shtëpia
"S'i njoha për shkak të errësirës, nuk e di pse më
zunë pritë, pasi nuk kam konflikte me askënd"

Rritet dhuna në
Britani, "The Times":
Bandat shqiptare të

kokainës, të frikshme
BRITBRITBRITBRITBRITANI ANI ANI ANI ANI - Prania e
kriminelëve shqiptarë që
kontrollojnë tregtinë e ko-
kainës së pastër në Britani
është rritur. Sipas të përdit-
shmes britanike "Times",
ata janë shtuar me rreth
60% në 3 vitet e fundit. Për
shpërthimin e dhunës në
qytetet britanike, gazeta
shkruan se, "dhuna e ban-
dave është përhapur gjith-
një e më shumë nga një
qytet në tjetrin, në për-
puthje me rritjen e mprehtë
të kokainës të sjellë nga
mafia shqiptare nëpërmjet
lidhjeve me kartelet e
Amerikës Latine". "The
Times" shkruan se bandat
shqiptare kanë rritur kon-
trollin e kontrabandës me
shumicë të kokainës. Gjith-
ashtu, "The Times" zbulon
që shqiptarët lanë pas ru-
munët për herë të parë në
vitin 2017, por grupet krim-
inale britanike të tregtisë
së kokainës, mbeten më të
përparuara.

"Niko" është dënuar me burgim të përjetshëm për 4 vrasje

Arratisja e 4 shqiptarëve nga porti i Pireut,
ja si i shpëtoi policisë i tmerrshmi Juliano Halili

GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Policia greke ka
zbardhur detaje të reja në
lidhje me arratisjen e 4 të
dënuarve shqiptarë mbrë-
mjen e së mërkurës në por-
tin e Pireut, teksa po trans-
portoheshin nga Athina
për në Kretë. Mësohet se sh-
qiptarët kanë arritur të he-
qin prangat dhe kanë ikur
me vrap nga porti, ndërsa
pritej të nisej trageti për në
Hania. Mësohet se ata janë
Juljano Halili, i dënuar me
burgim përjetë për vrasje si
dhe Alfons Ndoci, Robert
Xhimaj dhe Petris Luçi të
dënuar me 25 vjet burg për
trafik droge. Policia e ven-
dit fqinj ka arritur të kapë
Xhimajn dhe Luçin, ndërsa
vijon kërkimet për kapjen
e Juljano Halilit dhe Alfons

RRËFIMI
35-vjeçari i plagosur ka rrëfyer se ngjarja ka ndodhur pak metra pasi ka dalë nga
shtëpia e tij. Ai ka thënë para bluve se nuk e ka idenë se cilët mund të jenë autorët e
plagosjes së tij, sepse nuk ka arritur që t'i identifikojë për shkak të errësirës. "Sapo
dola nga shtëpia, më qëlluan. Mesa kam parë, kanë qenë dy persona. Nuk e kam
idenë se kush mund të jenë. Nuk e di arsyen e plagosjes, sepse unë nuk kam
probleme me askënd, as ndonjë konflikt", është shprehur Gjovalin Guri.



BORXHI
Nga hetimet e bëra
në vendngjarje, grupi i
ekspertëve ka gjetur
vetëm një gëzhojë
pistolete. Menjëherë
pasi kanë qëlluar në
drejtim të 35-vjeçarit,
dy atentatorët janë
larguar me shpejtësi.
Sipas burimeve të
mësipërme, dyshohet
se shkak i këtij
atentati mund të jetë
një borxh që personat
e përfshirë në këtë
ngjarje mund të kenë
ndaj njëri-tjetrit. Kjo
është një prej pistave
kryesore që policia
ka për momentin.

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Pak orë pas atentatit
ndaj 35-vjeçarit Gjov
alin Guri, policia e Sh-

kodrës ka mundur të identi-
fikojë autorët dhe po punon
për kapjen e tyre. Ngjarja
ndodhi mbrëmjen e së
mërkurës në fshatin Grudë
e Re të njësisë administra-
tive Rrethina. Mësohet se
Guri sapo ka dalë nga bane-
sa e tij, është qëlluar me një
plumb në trup, duke mbetur
i plagosur. Menjëherë në
vendngjarje ka shkuar poli-
cia si dhe një ambulancë e
spitalit rajonal të Shkodrës,
e cila ka bërë transportimin
e të plagosurit. Sapo ka mbër-
ritur në urgjencën e spitalit,
35-vjeçarit i është dhënë ndi-
hma e parë mjekësore.
Mjekët e këtij spitali dje
bënë me dije se Gjovalin
Guri është jashtë rrezikut
për jetën. Ndërkaq, blutë
kanë nisur hetimet. Pas kry-
erjes së veprimeve para-
prake hetimore, hetuesit e
çështjes pohuan se Guri ësh-
të qëlluar nga dy persona. Të
ndihmuar nga errësira në
një prej akseve dytësore të
fshatit Grudë e Re, dy au-
torët kanë qëlluar ndaj 35-
vjeçarit, i cili  mësohet ishte
objektiv i këtij atentati.
AAAAATENTTENTTENTTENTTENTAAAAATITITITITI

Ka qenë ora 22:00, kur Gjo-
valin Guri ka dalë nga bane-
sa e tij. Pak metra më tutje,
dy persona e kanë pritur duke
qëlluar ndaj tij me një pisto-
letë. Nga hetimet e bëra në
vendngjarje, grupi i ek-
spertëve ka gjetur vetëm një
gëzhojë pistolete. Menjëherë
pasi kanë qëlluar në drejtim
të 35-vjeçarit, dy atentatorët
janë larguar me shpejtësi. Si-
pas burimeve të mësipërme,
dyshohet se shkak i këtij at-
entati mund të jetë një borxh
që personat e përfshirë në
këtë ngjarje mund të kenë
ndaj njëri-tjetrit. Kjo është
një prej pistave kryesore që
policia ka për momentin.
Megjithatë, blutë po hetojnë
në disa pista për zbardhjen e
plotë të rrethanave të kësaj
ngjarjeje. Përmes njoftimit
zyrtar, policia e qytetit verior
deklaroi se janë identifikuar
autorët e krimit, por pa bërë
me dije identitetin e tyre. Si-
pas bluve, njëri ka qëlluar
ndaj Gurit me pistoletë (me
një plumb), ndërsa personi
tjetër ka ndihmuar autorin
që të largohet me shpejtësi
nga vendi i ngjarjes.

Tashmë forca të shumta
policie janë vënë në ndjekje
të dy shtetasve të dyshuar
si autorë të plagosjes.
Kërkimet policore po bëhen
përgjatë zonës ku ndodhi
ngjarja në Grudë të Re, por
edhe zona të tjera ku mund
të ketë informacion në
rrugë operative për vendn-
dodhjen e autorëve të pla-
gosjes. Dy shtetasit akuzo-
hen për veprat penale
"Vrasje me paramendim" e

Senad Nikshiqi

mbetur në tentativë dhe
"Armëmbajtje pa leje".
DËSHMIA E TËDËSHMIA E TËDËSHMIA E TËDËSHMIA E TËDËSHMIA E TË
PLAGOSURITPLAGOSURITPLAGOSURITPLAGOSURITPLAGOSURIT

Pas plagosjes, policia ka

marrë në pyetje Gjovalin
Gurin në ambientet e spi-
talit rajonal të Shkodrës. 35-
vjeçari i plagosur ka rrëfy-
er se ngjarja ka ndodhur

pak metra pasi ka dalë nga
shtëpia e tij. Ai ka thënë se
para bluve se nuk e ka idenë
se cilët mund të jenë autorët
e plagosjes së tij, sepse nuk

ka arritur që t'i identifikojë
për shkak të errësirës.
"Sapo dola nga shtëpia, më
qëlluan. Mesa kam parë,
kanë qenë dy persona. Nuk
e kam idenë se kush mund
të jenë sepse nuk arrita që
t'i shoh. U larguan me
shumë shpejtësi. Nuk e di
arsyen e plagosjes, sepse
unë nuk kam probleme me
askënd, as ndonjë konflikt.
Nuk e kuptoj përse më kanë
qëlluar", është shprehur
Gjovalin Guri.

shëm për 4 vrasje. Ai u arres-
tua, pasi më 29 nëntor të vitit
2011 vrau me plumb në kokë
35-vjeçarin Fillim Mesaja si
dhe djalin e këtij të fundit,
Oligertin, vetëm 2.5 vjeç.
Vrasjet që ndodhën në Kalla-
mata ishin porositur nga
greku famëkeq, Vasilis
Varelas, për prishje të paza-
reve në fushën e trafikut të
kokainës. Pas arrestimit të
vrasësit me pagesë, policia
zbuloi se ai kishte kryer edhe
dy vrasje të tjera, një në vitin

2008, kur vrau një 28-vjeçar
në Kallamata dhe vrasjen e
një greku në Nea Filadelfia
në 2009-ën. Arrestimi i tij u
krye nga forcat speciale
greke EKAM, në Porto Rafti
pak kohë pas vrasjes së babë
e bir nga fshati Caj i Kukësit.
Juliano Halili do të transfer-
ohej mbrëmë në burgun e
Kretës. Ndërkohë, Alfons
Ndocaj, i arratisuri i dytë
është i dënuar për grabitjen
dhe vrasjen e një gruaje në
Elefsina.                             ararararar.su..su..su..su..su.

Ndocit. Ndërkaq, policia
greke e konsideron të
mirëorganizuar skemën e
arratisjes së 4 shqiptarëve.
Ndonëse u arrit kapja e dy
prej të dënuarve, policia
greke dështoi në kapjen e
Halilit dhe Ndocit. Këta dy të
fundit u larguan me shpejtë-
si drejt rrugës "Termopilet",

ku dyshohet se janë marrë
nga dy furgona që i prisnin.
Burimet e mësipërme po-
huan se dy të arratisurit, që
konsiderohen tepër të rrez-
ikshëm do tentojnë të futen
ilegalisht në territorin sh-
qiptar. Juliano Halili, i njo-
hur dhe emrin Niko, është
dënuar me burgim të përjet-

Vendi ku ndodhi atentati

I arratisuri
Alfons Ndoci

I dënuari me burg
përjet Juljano Halili



E premte 11 Maj  2018 -  13RRETHE

Fier, sekuestrohet edhe një gomone 12 m e gjatë në afërsi të Semanit

Zbulohet laboratori i kanabisit, në
kërkim biznesmeni Vladimir Çilotaj
7 vjet më parë u arrestua me shefin e policisë
së Patosit për vjedhje të naftës në "Albpetrol"

Ishte dënuar me 5 vite burg për përndjekje,
përfundon në pranga 41-vjeçari Zamir Puka

PUKË PUKË PUKË PUKË PUKË - Një 41-vjeçar nga Puka është arres-
tuar ditën e djeshme, pasi rezultonte per-
son në kërkim. Bëhet fjalë për Zamir
Pukën, banues në këtë qytet. Burime zyr-
tare nga policia vendore bënë me dije se
Puka u prangos, pasi Gjykata e Shkallës
së Parë e këtij rrethi me vendim nr.228, datë
30.11.2017 e ka dënuar atë me 5 vite burg,

për veprën penale të "Përndjekjes".
Ndërkaq, materialet në ngarkim të tij iu
referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor
Pukë për veprime të mëtejshme. Nga ana
tjetër, burimet e mësipërme pohuan se po
punohet intensivisht për arrestimin e per-
sonave të tjerë të shpallur në kërkim për
kryerjen e veprave të ndryshme penale.

FIER FIER FIER FIER FIER - Dy ditë më parë,
Gjykata e Shkallës së Parë
e Fierit ka liruar me kusht
para kohe ish-deputetin
Mark Frroku, i cili ishte
dënuar për tri vepra penale.
Dhe konkretisht për: "Fshe-
hje pasurie", "Ndërtim i
paligjshëm" dhe për "Pas-
trim të produkteve të veprës
penale". Lajmi është konfir-
muar nga drejtori i Burgut
të Fierit, Arjan Hasani, i cili
është shprehur se të
mërkurën, Frroku ka lënë
ambientet e institucionit
ku vuante dënimin. Mëso-
het se ish-deputeti i PKD, i
cili qëndronte në qeli që prej
tre vjetësh kishte bërë
kërkesë për lirimin e tij me
kusht në gjykatën e Fierit,
kërkesë e cila është pranu-
ar. Atij i kishin mbetur një
vit e pesë ditë burg nga shly-
erja e dënimit.  Më 8 janar

Reagon PD: Prova e re se drejtësia është nën kontrollin e Ramës

Lirohet me kusht nga burgu ish-deputeti Mark
Frroku, gjykata i fal 1 vit e 5 ditë nga dënimi

të këtij viti, me vendim të
formës së prerë, Gjykata e
Apelit e Tiranës e dënoi atë
me 8 vite burg, pasi nga Dho-
ma Penale Tiranë ishte dënu-
ar me 7.6 vite burg, duke iu
falur kështu 1.6 vite. Ndërko-
hë, prokuroria kishte
kërkuar dënimin me 25 vite
burgim për Frrokun, nga të
cilat 17 vetëm për akuzën e
vrasjen e Aleksandër Kurtit
në kryeqytetin belg, Bruksel,
në vitin 1999. Vrasje kjo e
ndodhur gjatë një përplasje-
je mes grupeve që kontrollo-
nin një rrjet prostitucioni.

Por, Mark Frroku u shpall i
pafajshëm nga gjykata për
ngjarjen e ndodhur në Bel-
gjikë. Frroku u arrestua në
vitin 2015 pas atentatit të pre-
tenduar të Tom Doshit, ku u
ndalua për deklarim të rremë.
Në atë kohë, Doshi kohë më
parë denoncoi faktin se atij
dhe një deputeti të PD-së,
Mëhill Fufi u rrezikohej jeta,
pasi ishte planifikuar që ata
të vriteshin. Ndërkaq, në
Gjykatën e Krimeve të Rënda
është duke u zhvilluar një
tjetër proces mbi konfiskimin
e disa pasurive të ish-depu-

tetit. Pas lirimit nga burgu të
ish-deputetit Mark Frroku
ka reaguar Partia Demokra-
tike. Sipas PD-së, lirimi i tij
është prova më e re se drejtë-
sia është nën kontrollin e Edi
Ramës dhe kupolës së tij
mafioze. PD thotë se ka
ardhur koha që njerëzit e
zakonshëm të marrin në
dorë fatin e tyre, duke dhënë
një ultimatum: ose qeveria
mafioze, ose Shqipëria.
DEKLARADEKLARADEKLARADEKLARADEKLARATTTTTA E PDA E PDA E PDA E PDA E PD

Lirimi i ish-deputetit të
akuzuar për vrasje, Mark
Frroku është prova më e re

se drejtësia është plotësisht
nën kontrollin e Edi Ramës
dhe kupolës së tij mafioze.
Kryegjykatësi Edi Rama liroi
mikun e tij, Mark Frroku,
duke vepruar njësoj si me
vëllain e tij vrasës të kryeko-
misarit, Arben Frroku. Liri-
mi i Mark Frrokut, familja
mafioze Xhafaj, kompromen-
timi i hetimeve për Saimir Ta-
hirin, kapja e plotë e

prokurorisë janë fundi i sh-
tetit ligjor në Shqipëri! Në
këto kushte, i vetmi që mund
të japë shpresë është populli.
Ka ardhur koha që njerëzit e
zakonshëm të këtij vendi, të
cilët nuk duan të sundohen
nga krimi, të marrin në dorë
fatin e tyre. Ose qeveria ma-
fioze e Edi Ramës, ose Sh-
qipëria. Të dyja bashkë nuk
mund të zgjasin më!

FIERFIERFIERFIERFIER

Një laborator i madh
droge, i cili ishte në
ndërtim e sipër është

zbuluar dhe sekuestruar nga
policia e Fierit. Ndërkohë, në
afërsi të fshatit Seman është
sekuestruar një gomone 12 m
e gjatë, me 2 motorë nga 250
KF, që dyshohet se përdorej
për transportin e lëndëve
narkotike. Burime zyrtare
nga Drejtoria e Policisë së
këtij qarku bënë me dije se
laboratori ishte ndërtuar në
fshatin Mbrostar, në tokat në
pronësi të një biznesmeni.
Bëhet fjalë për 50-vjeçarin
Vladimir Çilotaj (Shpërdhe-
ja), banues në Patos, i cili ësh-
të shpallur në kërkim. Ndër-
sa, po hetohet nëse dy ngjar-
jet kanë lidhje me njëra-
tjetrën. Pasi ende nuk dihet
nëse pronari i mjetit lundrues
(nuk është identifikuar) ka
lidhje me laboratorin e
drogës që u zbulua në
Mbrostar.
LABORALABORALABORALABORALABORATTTTTORI IORI IORI IORI IORI I
DROGËSDROGËSDROGËSDROGËSDROGËS

Burime nga policia e Fier-
it thanë se në zbatim të plan-
it të masave për kontrollin e
territorit, me qëllim goditjen
e fenomenit të kultivimit të
bimëve narkotike si edhe në
bazë të informacioneve të sig-
uruara në rrugë operative, në
fshatin Mbrostar u konstat-
ua një laborator i dyshuar për
kultivim të bimëve narkotike.
Sipas bluve, magazina ka një
sipërfaqe prej 480 m katror
dhe brenda saj ishte montuar
laboratori me një sipërfaqe
prej rreth 300 m katrorë. Ajo
u zbulua dy ditë më parë, ndër-
sa kishte informacione se në
brendësi të saj ishin instalu-
ar pajisje të teknologjisë së
lartë, të nevojshme për kultiv-
imin e kanabisit. Hetuesit e
çështjes thanë se laboratori
ishte ndërtuar mes një blloku
me kashtë, për të mos rënë në
sy. Brenda në magazinë ishte
montuar një sistem i plotë ele-
ktrik, që nga llambat e ngro-
hjes, kubikët ku do të ven-
doseshin fidanët e kanabisit
dhe pajisje të tjera (sistem as-
pirimi me të gjitha tubacionet,
freskuese të vogla që bëjnë
tharjen e bimëve, pompa e
tela). Pas sekuestrimit të ob-
jektit, policia po punon për

Abuzimi me pronat në
Shëngjin, lirohet

kryetari i bashkisë
Fran Frrokaj

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Gjykata e Lezhës
ka rivlerësuar masën e
dhënë më parë nga Gjyka-
ta e Apelit në Shkodër ndaj
kreut të bashkisë Lezhë,
Fran Frrokaj mbi akuzat
për tjetërsimin e pronave
në zonën e "Ranës se He-
dhun" në Shëngjin. Gjatë
seancës së djeshme, togat e
zeza të këtij qyteti ven-
dosën që masa e dhënë më
parë "arrest shtëpie" të zëv-
endësohet me masën "dety-
rim paraqitje". Masa e sig-
urisë është dhënë nga gjyq-
tari i çështjes Artan Hajre-
dinaj. Në seancën gjyqësore
që u zhvillua me dyer të
mbyllura nuk ishte i pran-
ishëm kryebashkiaku Fr-
rokaj. Ai u përfaqësua nga
avokati i tij, Adrian Leka.
Prokurori dhe avokati de-
pozituan pretendimet e
tyre, ndërsa gjyqtari i çësh-
tjes, Artan Hajredinaj
kërkoi 3 orë kohë për të ven-
dosur që Fran Frrokaj, i
akuzuar për abuzim me pr-
onat në Shëngjin të kalon-
te nga masa e sigurisë "ar-
rest shtëpie" me mbikëqyr-
je elektronike, në "detyrim
paraqitje". Gjykatësi Hajre-
dinaj ka argumentuar se
ndryshimi i kësaj mase ësh-
të pranuar edhe nga ana e
prokurorisë, sipas të cilës
nuk kishte më nevojë për
hetime të tjera ndaj të dys-
huarit. Fran Frrokaj dhe 12
zyrtarët që u vunë në pran-
ga pas hetimeve akuzohen
se në bashkëpunim me
njëri-tjetrin, duke abuzuar
me detyrën kanë falsi-
fikuar, tjetërsuar dhe
përvetësuar 234,548 m2 tokë
shtetërore ranishte në
zonën bregdetare Shëngjin,
tek vendi i quajtur "Rana e
Hedhun".

kapjen e biznesmenit
Vladimir Çilotaj si dhe për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të ngjarjes apo person-
ave të tjerë të implikuar. Gjith-
ashtu, po punohet për identi-
fikimin dhe vënien në pranga
të pronarit të gomones që u
gjet dhe u sekuestrua në afër-
si të Semanit.

BIZNESMENIBIZNESMENIBIZNESMENIBIZNESMENIBIZNESMENI
Pronari i magazinës,

Vladimir Çilotaj është një
emër i njohur për policinë. Ai
është person me precedentë
penalë. Në vitin 2011, admin-
istratori i shoqërisë "Lladi
2008", Vladimir Çilotaj u ar-
restua me urdhër të
prokurorisë së Fierit bash-

kë me shefin e postës së pol-
icisë së Patosit, Gerjan Kon-
di. Ata u vunë në pranga pas
hetimeve disamujore për një
sërë akuzash që nga vjedhje
duke shpërdoruar detyrën,
vjedhje në bashkëpunim me
shumë se njëherë me pasoja
të rënda, pastrim i produk-
teve të veprës penale dhe

përvetësim i mallrave të
vjedhura. Në atë kohë, poli-
cia deklaroi se dy të arrestu-
arit u akuzuan se kryenin
vjedhje të karburanteve të
llojit naftë bruto nën pronësi
të "Albpetrol", në Fier. Gjith-
ashtu, Vladimir Çilotaj ësh-
të arrestuar edhe për shkak
të rrëmbimit të një vajze.

Laboratori i drogës në Fier Gomonia e sekuestruar  në Seman

Ish-deputeti Mark Frroku
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TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje e Blu Diesel dhe benzine pa
plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës se Shqipërisë ne Tirane dhe ne dege”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 20.000.000 Lekë”.

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

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje e Blu Diesel dhe benzine pa
plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës se Shqipërisë ne Tirane dhe ne dege”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 31  Maj  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

NJ O F T I M

Njoftohen anëtarët e shoqërisë (asamblesë) kursim kreditit ALB-Progres se më dt 18 (tetëmbëdhjetë)
Maj 2018,ora 10.00 ne bashkinë Elbasan,Lokali Benvenuto, zhvillohet Asambleja e Përgjithshme e
shoqërisë,(nëse mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme nuk mund të realizohet për shkak të mungesës
së kuorumit, Asambleja e Pergjithshme mblidhet   përsëri   brenda   ditës   së nesërme po në të njëjtin
vend me të njëtën rend dite dhe orar, pra më dt.19 (nëntëmbëdhjetë) Maj 2018 ora 10.00)  me rend dite
si vijon:

1. Miratimin e raportit të aktivitetit të Këshillit  Drejtues për vitin  2017.
2. Miratimin e raportit të aktivitetit të Komitetit te Kontrollit  për vitin 2017.
3. Miratimin e raportit të aktivitetit të Administratorit  për vitin 2017.
4. Miratimi i pasqyrave financiare dhe bilanci financiar i shoqërisë dt.31/12/2017.
5. Miratimi i përdorimit të tepricës neto vjetore dhe ndarjes së rezultatit për vitin 2017.
6. Miratimi i buxhetit të shoqerisë për vitin 2018.
7. Ndryshimi/Zëvendësimi I njërit prej anëtarëve të Këshillit Drejtues të Shoqërisë.
8. Zgjedhja e një audituesi të ri ligjor  sipas kërkesave të ligjit nr 52/2016 dt 19.05.2016.
9. Ndryshimin e kuotës së anëtarësimit në shoqëri për anëtarët e shoqërisë në 500

(pesëqind) Lekë.
10. Miratimin e shpërblimeve për organet drejruese të shoqërisë për vtin 2018.
11. Të ndryshme.

Për më shumë informacion kontaktoni në:      T 054 253099    E info@albprogres.org

KËSHIILLI DREJTUES

Lagjja Luigj Gurakuqi, Pall 73, Ap 1, Kati 1, Elbasan
T 054 253099    E info@albprogres.org

Akuza për
korrupsion,
shkarkohet
pedagogu

Korrupsioni dhe treg-
tia e detyrueshme e li-
brave kanë çuar në pe-
zullimin nga detyra të
pedagogut të jashtëm
të Fakultetit të Shken-
cave Sociale, Zenel
Shalari. Ishin stu-
dentët e këtij fakulte-
ti, që përmes një peti-
cioni në muajin prill
kërkuan nga dekanati
i fakultetit largimin e
pedagogut Shallari.
Studentët shprehen se
pedagogu iu shiste li-
brat e tij, duke për-
dorur forma të ndry-
shme presioni, përf-
shirë penalizimin në
notë. Sipas studentëve,
libri që pedagogu Zenel
Shallari iu kërkonte
ta blinin me detyrim,
kishte një çmim të
lartë dhe nuk plotë-
sonte kriteret aka-
demike. Të pyetur nëse
kanë dijeni për raste të
ngjashme, ku peda-
gogët zhvillojnë forma
të ndryshme korrup-
tive brenda audi-
torëve, studentët e po-
hojnë ketë fakt. Lëviz-
ja për Universitetin ka
bërë thirrje që stu-
dentët e universitetit
publik të bashkohen
kundër zhvatjes dhe
padrejtësisë, me peti-
cione dhe protesta.
"Aksioni kundër zh-
vatjes së organizuar
të xhepave të stu-
dentëve do të vazh-
dojë”,  - bëjnë thirrje
studentët.

Kërkohet rimbursim për dëmin e shkaktuar në rrjetin farmaceutik. UFSH: Do të diskutojmë qetësisht

Farmacistët lajmërojnë protestën,
qeveria pranon negocimin

“Jemi kundër kontratës me ‘Fondin’, totalisht e njëanshme”
PETICIONI
“Hyrja në fuqi e listës
së re të barnave të
rimbursueshme pa
paralajmërim dhe ditë
pushimi (ditë e
shtunë) na ka
shkaktuar dëme të
madha financiare për
shkak të gjendjes
stok të barnave me
çmimet e listës së
vjetër. Shumë barna
alternativa të para
ose të vetme
mungojnë në listë si
dhe ka mospërputhje
të kodeve të barnave,
gjë që ka shkaktuar
problem në lidhje me
ekzekutimin e
recetave”, - thuhet në
peticion.

Ditën e djeshme farma
cistët paralajmëruan
se do të ulnin qepenat

në shenjë proteste deri në
anulimin e kontratave me
Fondin dhe rinegocimin me
grupet e interesit. Gjithash-
tu, kjo kategori bëri me dije
se kërkojnë rimbursim për
dëmin e shkaktuar deri më
tani. Menjëherë pas këtij re-
agimi, ministrja e Shëndetë-
sisë dhe Mbrojtjes Sociale,
Ogerta Manastirliu ka zhvil-
luar një takim me drejtues-
en e Urdhrit të Farmacistëve
Diana Toma, për të diskutu-
ar mbi shqetësimet e ngritu-
ra mbi listën e re të barnave
të rimbursueshme. Ministr-
ja është shprehur se zgjidh-
ja e kësaj situate të krijuar
mund të bëhet përmes dia-
logut. “Bashkëpunimi është
shumë i rëndësishëm dhe çdo
shqetësim do të zgjidhet me
dialog. Që nesër ju do të vijo-
ni në grupe të përbashkëta
punë me Fondin për të
adresuar aty ku është e mun-
dur shqetësimet e ngritura
prej jush”, tha Manastirliu.
Ndërkohë, sot pritet të ketë
një tryezë diskutimi mes min-
istres, ‘Fondit’ e farma-
cistëve, ku do të shqyrtohen
problematikat e kontrata e
re për 2018-ën, e cilësuar nga
Urdhri i Farmacistëve të Sh-
qipërisë si një kontratë total-
isht e njëanshme. “Drejtues-
it e Fondit gjithashtu u zotu-
an që nuk do të ketë më pre-

Voltiza Duro

sione ndaj farmacistëve nga
drejtoritë rajonale për lidhje
kontrate. Kolegët të mos nx-
itojnë të firmosin kontratën
e paraqitur sepse nuk do jetë
e vlefshme, e vetmja kontrate
e vlefshme do të negociohet.
Ndërkohë i mirëkuptojmë të
gjithë kolegët, të cilët janë
mosbesues ndaj sinqeritetit
të Fondit për të negociuar
dhe kërkojnë që pezullimi i
shërbimit i paralajmëruar
për ditën e nesërme (sotme)
të vazhdojë, por ishte
kërkesë e ndërsjellë nga të
dyja palët që negociatat të
zhvillohen në klimë të qetë
dhe bashkëpunuese”, - thu-
het në reagimin e UFSH-së
pas takimit me ministren

nesër (sot).
PETICIONI
DREJTUAR RAMËS

Qindra farmacistë në
mbarë vendin kanë firmosur
dy ditë më parë një peticion
drejtuar kryeministrit
Rama, në të cilin shprehnin
pakënaqësitë e tyre. “Hyrja
në fuqi e listës së re të bar-
nave të rimbursueshme, pa
paralajmërim dhe ditë push-
imi (ditë e shtunë) na ka sh-
kaktuar dëme të madha fi-
nanciare për shkak të
gjendjes stok të barnave me
çmimet e listës së vjetër.
Shumë barna, alternativa të
para ose të vetme mungojnë
në listë si dhe ka mospër-
puthje të kodeve të barnave,
gjë që ka shkaktuar problem
në lidhje me ekzekutimin e
recetave. Mënyra e të koncep-
tuarit të kontratës dhe
mënyra e futjes në zbatim të
saj ka ngjallur në komunite-
tin tonë farmaceutik reagime,
të cilat lidhen në mënyrë të
drejtpërdrejtë me përmbajtjen
e kontratës”, - theksohet në
peticion. Më tej farmacistët
kanë theksuar se gjenden para
presionit nga ana e Fondit të
Sigurimit të Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor, të nënsh-
krimit të një kontrate total-
isht të njëanshme, diskrimin-
uese dhe në kundërshtim të
plotë me ligjit e këtij vendi. Si-
pas tyre, është hera e parë në
gjithë këto vite që kontrata
Fond – Farmaci hartohet pa
negocim midis palëve, grupe-
ve të interesit dhe përfaqë-
suesve të Urdhrit të Farma-
cistëve të Shqipërisë.

KËRKESAT E FARMACISTËVE:

1. Pezullimin e kontratës së njëanshme të miratuar
me vendimin nr. 5, datë 04.05.2018 të Këshillit Admin-
istrativ të Fondit.
2. Kriteret për miratimin e kontratës të jenë të bazuara
në ligj.
3. Ngritjen urgjente të grupit të punës me përfaqësim
dy palësh për hartimin e kontratës F 2018.
4. Eliminimin e problemeve të programit informatik për
ekzekutimin e recetës elektronike bazuar në Librin e
barnave të rimbursueshme 2018.
Për sa më sipër, mbetemi me shpresën se shqetësimi
ynë do marrë vlerësimin e duhur nga ana juaj, duke
çuar në zgjidhjen e problematikave tona.

Manastirliu. Sipas farma-
cistëve, gjatë diskutimit u
kërkua pezullimi i procesit të
firmosjes së kontratës së

njëanshme dhe ulja në nego-
ciata e u ra dakord që të
shqyrtohet kontrata me
grupe pune duke filluar që

Faksimile e peticionit të
farmacistëve, drejtuar Ramës
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Ambasadori ameri
kan në Kosovë,
Greg Delawie, dhe ai

në Serbi, Kyle Scott, kanë
reaguar pas ndalesës së ka-
rateistëve kosovarë nga
ana e Serbisë. Në një postim
në rrjetin social ‘Twitter’, të
cilin e ka publikuar vetë
ambasadori Scott e të cilin
e ka shpërndarë edhe
Delawie, kanë shprehur
shqetësimin e tyre, për
ndalesën e sportistëve nga
Serbia. Sipas tyre është
pikëlluese që ëndrrat e
sportistëve po shkatërro-
hen nga politikat ndërko-
mbëtare. “Normalizimi i
raporteve, më e pakta duhet
të nënkuptojë që atletët e
rinj, pavarësisht nga etni-
teti i tyre, të marrin lirshëm
pjesë në gara ndërko-
mbëtare. I pikëlluar ta shoh
që ëndrrat e tyre po sh-
katërrohen nga politikat
ndërkombëtare ndaj të
cilave ata nuk kanë kon-
troll”,-shprehen dy ambas-
adorët. Karateistët koso-
varë ishin nisur të
mërkurën pasdite për në
Novi Sad ku mbahet Kam-
pionati Europian i Kara-
tesë. Por, ata me të mbërri-
tur në Merdare përsëri janë
ndaluar nga policia serbe,
duke u kthyer mbrapsht për
në Kosovë. Kryetari i Fed-
eratës së Karatesë së Kos-
ovës, Ismet Krasniqi, ka
thënë se janë njoftuar nga
Federata Botërore se Serbia
nuk ka lëshuar pe dhe nuk
do t’u lejohet pjesëmarrja

në Evropianin në Novi Sad.
Ndërkohë që ditën e
djeshme ishte presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, i
cili ka thënë se Serbia po
tenton të politizojë edhe
sportin, i cili sipas tij duhet
t’i bashkojë popujt dhe jo t’i
ndajë. Ky reagim i Thaçit
vjen pas vendimit të Serbisë
që karateistëve të Kosovës
t’u pamundësohet pjesë-
marrja në Kampionatin
Evropian. Thaçi ka thënë se
ky vendim i Serbisë është
kundër frymës sportive dhe
rregullave elementare të
Federatës Ndërkombëtare
të Karatesë. “Ndalimi i
pjesëmarrjes së kara-
teisteve kosovarë në kam-
pionatin Evropian të kara-
tesë për seniorë në Novi-Sad
nga autoritetet e Beogradit
është e papranueshme, ësh-

të kundër frymës sportive
dhe rregullave elementare
të Federatës Ndërko-
mbëtare të Karatesë. Me
sjellje të tilla, Serbia po ten-
ton t’i politizojë edhe sport-
in, i cili duhet t’i bashkojë
popujt dhe jo të krijojë ndar-
je mes tyre”, ka shkruar
Thaçi. Ndërsa ka qenë
pikërisht ditën e djeshme
kur përfaqësuesja e Kos-
ovës në karate, e cila ishte
nisur për në Novi Sad, kur
nuk u lejua të hyjë në terri-
torin e Serbisë. Kryetari i
Federatës së Karatesë, Is-
met Krasniqi, tha për Radi-
on Evropa e Lirë se në
pikën kufitare të Merdares,
përfaqësueses së Kosovës iu
tha se është vendim i Min-
istrisë së Brendshme të Ser-
bisë që asaj të mos i lejohet
hyrja në Serbi. Karateistët

Anulimi i ftesave për
deputetët e Kuvendit

të Kosovës, Vjosa Osmani
dhe Ilir Deda, për pjesë-
marrje në një konferencë
të organizuar në Serbi
nga Kuvendi i atjeshëm,
dhe ndalimit i hyrjes së
karateistëve kosovarë në
Serbi, ku ata do të duhej
të merrnin pjesë në Kam-
pionatin Evropian të Ka-
ratesë, ka nxitur reagime
në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Demokratët e
Komisionit për Punë të
Jashtme të Dhomës së Për-
faqësuesve të Kongresit
amerikan kanë shprehur
pakënaqësinë e tyre për
këtë veprim të Serbisë, që
besohet të jetë bërë nga
trysnia e ushtruar nga
ultra-nacionalisti, Vojis-

e Kosovës u nisën për të
marrë pjesë në Kampi-
onatin Evropian në Novi
Sad. Krasniqi tha se ky ven-
dim është i papranueshëm
dhe se pret reagimin e Fed-
eratës Evropiane të Kara-
tesë. Qeveria e Serbisë,
përmes Zyrës së saj për Ko-
sovën ka theksuar se nga
vendkalimi kufitar në Mër-
dare, janë kthyer në dy ter-
mine, dy grupe nga Kosova.
Aty thuhet se përkundër
paralajmërimeve nga orga-
nizatori për pjesëmarrje
neutrale të karateistëve
nga Kosova në garë,
sportistët nga Kosova kanë
bartur me vete,-siç thuhet
“simbole të shtetit të rre-
jshëm të Kosovës”. Ky vep-
rim i sportistëve kosovar,
sipas Zyrës së qeverisë së
Serbisë për Kosovën kishte

Qeveria serbe: Karateistët nga Kosova mbartnin simbole provokuese

Sportistët kosovarë s’lejohen në
Serbi, reagon Delawie e Scott

Thaçi: Po tentojnë të politizojnë dhe sportin

qëllim të qartë, nxitjen e
provokimeve në këtë garë
sportive. Ekipi i parë i ni-
sur nga Kosova për në Ser-
bi është kthyer mbrëmë
rreth orës 23:00, kurse eki-
pi i dytë është kthyer
mbrapsht sot në mëngjes.
Arsyeja, sipas qeverisë ser-
be, ishte bartja e simboleve
shtetërore të Kosovës. Në
komunikatën e Zyrës për
Kosovën të qeverisë së Ser-
bisë, të cilën e drejton Mar-
ko Gjuriq, është thënë se
“përfaqësuesit e Prishtinës
janë përpjekur që fushën e
karatesë ta shndërrojnë në
arenë politike” dhe se një gjë
e tillë është penguar me zba-
timin e marrëveshjes për viz-
ita zyrtare. Kjo zyrë ka
thënë se pala nga Prishtina
nuk e ka bërë kërkesën për
vizitë dhe pjesëmarrje të del-
egacioneve në Serbi, sipas

Dita e Europës, s’pranohen në Kuvend përfaqësuesit nga Kosova

Serbia anulon ftesat për deputetët kosovarë,
reagon ashpër SHBA: Pranoni pavarësinë

llav Sheshel, i dënuar për
krime lufte. Nëpërmjet dy
“cicërimave” në llogarinë e
tyre zyrtare në rrjetin so-
cial, “Twitter”, në internet,
demokratët e Komisionit për
Punë të Jashtme të Dhomës
së Përfaqësuesve, që

udhëhiqen Eliot Engel, i
kanë cilësuar si shembuj të
mendjengushtësisë vep-
rimet e sotme të Serbisë.
“Nëse Serbia dëshiron të ar-
rijë integrimin evropian,
duhet të ndalojë këto takti-
ka fëmijërore dhe të pranojë
pavarësinë dhe sovranitetin
e fqinjës së saj, Kosovës”,-
thuhet në reagimin e
demokratëve të Komisionit
për Punë të Jashtme të
Dhomës së Përfaqësuesve të
Kongresit Amerikan. Tre
deputetëve nga Kosova që
ishin ftuar për të marrë pjesë

në konferencën me temën:
“Përmes idesë së BE-së drejt
paqes dhe zhvillimit”, të
paraparë të mbahet me 11-12
maj në Beograd, u janë anu-
luar ftesat të mërkurën.
Vjosa Osmani, Blerta Deliu
dhe Ilir Deda ishin ftuar nga
kryetari Këshillit për Integ-
rimet Evropiane në Parla-
mentin e Serbisë, Nenad
Çanak. Por, kryetarja e par-
lamentit serb, Maja Gojk-
oviç anuloi ftesat duke
paralajmëruar madje se
“është e gatshme të largo-
het” nga posti nëse ndodh

ndryshe.
REAGIMI I
DEMOKRATËVE TË
KONGRESIT
AMERIKAN:

“Nëse Serbia dëshiron të
arrijë integrimin evropian,
duhet të ndalojë këto tak-
tika fëmijërore dhe të pra-
nojë pavarësinë dhe sov-
ranitetin e fqinjës së saj,
Kosovës”,-thuhet në re-
agimin e demokratëve të
Komisionit për Punë të Jas-
htme të Dhomës së Përfaqë-
suesve të Kongresit Ameri-
kan.

SCOTT DHE
DELAWIE
“Normalizimi i
raporteve, më e
pakta duhet të
nënkuptojë që atletët
e rinj, pavarësisht
nga etniteti i tyre, të
marrin lirshëm pjesë
në gara
ndërkombëtare. I
pikëlluar ta shoh që
ëndrrat e tyre po
shkatërrohen nga
politikat
ndërkombëtare ndaj
të cilave ata nuk
kanë kontroll”,-
shprehen dy
ambasadorët.

Greg Delawie Kyle Scott

SHKURT

Ligji për ndryshimin
e gjinisë, presidenti

portugez vendos
Marcelo Rebelo de Dousa,
presidenti i Portugalisë,
vuri veton ligjit që do ta
bënte më të lehtë për
njerëzit të ndryshojnë gjin-
inë. Ligji u miratua nga
parlamenti këtë muaj, por
duhej të nënshkruhej edhe
nga presidenti për të hyrë
në fuqi. Ai do t’iu lejonte
qytetarëve të ndryshojnë
gjininë dhe emrin në doku-
mente nga mosha 16-
vjeçare, pa pasur nevojë
për raport mjekësor. Rebe-
lo de Sousa i kërkoi Parla-
mentit të konsideronte
rritjen e moshës minimale
në 18 vjeç. Parlamenti tani
mund të ndryshojë ligjin në
përputhje me sugjerimet e
presidentit.

Takimi Trump - Kim
Jong-un mund të

bëhet në Singapor
Mund të jetë Singapori sh-
teti ku do të zhvillohet taki-
mi historik mes Presidentit
të SHBA-së Donald Trump
dhe udhëheqësit të Koresë
së Veriut Kim Jong-un,
raportojnë mediat ameri-
kane. Zyrtarët, të cilët folën
për Fox News, CNN, CBS
dhe Reuters, vunë në dukje
se presidenti amerikan
mund të takohet në Sin-
gapor me Kimin. Kjo vjen
menjëherë pas takimit të
Sekretarit Amerikan Mike
Pompeo, i cili ishte në Ko-
renë e Veriut për të përgati-
tur për bisedimet historike
mes Trump dhe Kim. Ka pa-
sur shumë hipoteza dhe
spekulime lidhur me
takimin mes dy liderëve.

Krijohet qeveri e re mes
“Lëvizja 5 Yjet” dhe

“Lega Nord” në Itali?
Më në fund ngërçi politik në
Itali ka hyrë në rrugën e
zgjidhjes. “Lëvizja 5 yjet”
dhe “Lega Nord” pritet ta
formojnë së bashku qever-
inë e re në një koalicion dy-
palësh. Liderët e dy partive
nisën negociatat, pasi ish-
kryeministri Silvio Ber-
luskoni i hapi rrugën part-
nerit të tij qendrës së djathë
Mateo Salvini për të marrë
pjesë në qeverinë e koali-
cionit. Përmes një deklarate
publikuar në ‘Facebook’ në
orët e vona të së mërkurës,
Berluskoni tha se nuk do të
vendoste Veto për qeverinë
e tyre, por as do ta mbësh-
teste atë. Mes Lega Nord dhe
Lëvizjes 5 Yjet janë zhvillu-
ar disa raunde negociatash
që prej zgjedhjeve të 4 mar-
sit. Por Lega Nord kërkon-
te përfshirjen e gjithë koali-
cionit të qendrës së djathtë,
në qeverinë e përbashkët me
5 Yjet, duke i qëndruar be-
snik marrëveshjes me kre-
un e Forza Italias, Silvio
Berluskoni. Por Luixhi Di
Maio kërkonte përjash-
timin e Berluskonit si faktor
në qeverinë e re, duke e kon-
sideruar si simbol korrupsio-
ni dhe të politikes së vjetër.
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Shqipëria e viti 1992,
rrugët e zhylta, vilat e
kahershme që me

gjithë stilin e ndërtimit,
mezi mbaheshin në këmbë.
Matanë, gra që fshijnë
rrugët, studentë në atelietë
e Akademisë së Arteve, një
pedagog i Akademisë që e ka
kthyer shtëpinë në atelie-
duke pikturuar muret e
mandej në një foto tjetër me
një mike të veten. Sot, ai ped-
agog është kryeministri i
vendit. Mes baltës së Ti-
ranës e kaosit të një shteti
të sapodalë nga diktatura që
si për të fshirë çdo gjurmë
të saj ka shkatërruar edhe
shtetin- i vihen disa vepra
artistike të ditëve tona-bun-
kerë që ëndërrojnë një qiell
me flamurin e BE-së, një
ravijëzim i Skënderbeut që
rreket të projektohet në pall-
atin përballë, një pyetje mbi
kufijtë e jo vetëm.

Pas propozimit të Iris An-
draschek & Hubert Lobnig,
në Shqipëri, veç dy të parëve,
kanë mbërritur Gelitin,
Werner Reiterer, Anna Mey-
er dhe Franz Kapfer janë në
Tiranë me një ekspozitë që
vjen në formën e artit të an-
gazhuar.

Logot e ‘Twiter’, ‘Face-
book’ e internetit janë
risjellë të përbashkuara me
simbolikat e komunizmit,
nazizmit a qoftë edhen me
vetë presidentin amerikan
Donald Trump. Artistja aus-
triake synon të ironizojë e
ndërgjegjësojë shoqërinë për
rolin e medieve sociale dhe
mënyrën se si publiku po
keqpërdoret prej tyre. Duke
bërë paralelizma mes logove

te rrjeteve sociale dhe atyre
të ideologjive/sistemeve poli-
tike të dhunshme të shekul-
lit të kaluar, vihet në dukje
keqpërdorimi që politika i ka
bërë këtyre rrjeteve për
përhapjen e ideve të veta.

Sonte, më 11 maj në orën
19:00 në galerinë “Zeta”, ide-
ja e Hubert Lobnig për një
ekspozitë me temën e hapë-
sirës publike çelet në Tiranë.

Synimi parak ka qenë
marrëdhënia e shoqërisë sh-
qiptare me hapësirën publike
të kryeqytetit, që nga viti
1992, kur Lobnig vizitoi Ti-
ranën për herë të parë dhe
bëri një seri fotografish. Këto
fotografi, tani shërbejnë si
një hyrje historike për even-
tin te ZETA, duke krijuar
kështu një urë me kuptimin
aktual ndaj hapësirës pub-
like të Tiranës. Ndërkohë,
Lobnig ka realizuar projekte
të shumta të përkohshme
dhe të përhershme, si dhe
vepra-site- specifik dhe është
një artist që bazohet në vëzh-
gimin e ndryshimit rrënjë-

sor që ka pësuar vendi. Ek-
spozita vjen në bash-
këpunim me ambasadën e
Austrisë në Tiranë. Mund të
vizitohet deri më 30 maj ndër-
sa në intervistën e mëposht-
me ai rrëfen udhëtimin e 26
viteve të shkuara.

-  Z. Hubert Lobnig si uZ. Hubert Lobnig si uZ. Hubert Lobnig si uZ. Hubert Lobnig si uZ. Hubert Lobnig si u
erdhi kjo ekspozitë në Ti-erdhi kjo ekspozitë në Ti-erdhi kjo ekspozitë në Ti-erdhi kjo ekspozitë në Ti-erdhi kjo ekspozitë në Ti-
ranë?ranë?ranë?ranë?ranë?

Ju kam kërkuar disa
miqve të mi që të vijnë me
mua në Shqipëri. Ua kërko-
va atyre që punët e tyre kanë
të bëjnë me hapësirën pub-
like dhe që ngrenë pyetje mbi
Bashkimin Europian, nacio-
nalizmin dhe në çështjet poli-
tike në veprat e tyre.

-  A është Shqipëria njëA është Shqipëria njëA është Shqipëria njëA është Shqipëria njëA është Shqipëria një
çështje politike?çështje politike?çështje politike?çështje politike?çështje politike?

Unë mendoj se po. Është
interesante ta shohësh Sh-
qipërinë nga jashtë, sepse
Shqipëria deri në fillim të
viteve 1990 ishte e mbyllur.
Dhe për mua është intere-
sante, sepse jam ftuar ta viz-
itoj më herët.

-  Si erdhët në ShqipëriSi erdhët në ShqipëriSi erdhët në ShqipëriSi erdhët në ShqipëriSi erdhët në Shqipëri

më 1992?më 1992?më 1992?më 1992?më 1992?
Ishte një diplomate që

punonte atë kohë në ambas-
adën austriake në Shqipëri.
Ajo bëri projektet e para kul-
turore mes Shqipërisë dhe
Austrisë. Më ftoi mua dhe një
mikun tim. Ideja ishte që ne
të punonim me disa studentë
shqiptarë në Akademinë e
Arteve. Ishte kohë e veçantë
dhe shumë e vështirë. Njerëz-
it ishin shumë të varfër dhe
Akademia e Arteve ishte po
ashtu shumë e varfër. Nuk
kishte as letra për të vizatu-
ar mbi të e as materiale për të
pikturuar. U bënë shumë im-
provizime. Kur erdhëm ne
sollëm me vete nga Austria
shumë libra dhe materiale
për të punuar në Akademi.

-  Sa kohë qëndruat nëSa kohë qëndruat nëSa kohë qëndruat nëSa kohë qëndruat nëSa kohë qëndruat në
Shqipëri më 1992?Shqipëri më 1992?Shqipëri më 1992?Shqipëri më 1992?Shqipëri më 1992?

Ne qëndruam këtu për-
reth 1 muaj. Shkuam pothuaj
çdo ditë në Akademinë e
Arteve në një projekt për fo-
tografinë dhe me pas pamë
pak edhe vendet përreth Ti-
ranës, Durrësin dhe malin,
bashkë me profesorët e stu-
dentët e kohës në Akademinë
e Arteve.

-  Ju, këto foto që ekspo-Ju, këto foto që ekspo-Ju, këto foto që ekspo-Ju, këto foto që ekspo-Ju, këto foto që ekspo-
zoni, i bëtë në atë kohë?zoni, i bëtë në atë kohë?zoni, i bëtë në atë kohë?zoni, i bëtë në atë kohë?zoni, i bëtë në atë kohë?

Po, në atë kohë. Më pas
ika dhe qëndrova në kon-
takt me disa prej atyre që njo-

ha deri nga fundi i viteve 1990.
Fotografitë i kisha vënë në
një kuti në apartamentin tim
dhe kur u kontaktova nga
Galeria “Zeta” që më ftuan
për ekspozitën, më erdhi ide-
ja që të nxirrja këto foto.

-  Ju, nuk i kishit parë fo-Ju, nuk i kishit parë fo-Ju, nuk i kishit parë fo-Ju, nuk i kishit parë fo-Ju, nuk i kishit parë fo-
tot tuaja për pothuaj 20 vjet?tot tuaja për pothuaj 20 vjet?tot tuaja për pothuaj 20 vjet?tot tuaja për pothuaj 20 vjet?tot tuaja për pothuaj 20 vjet?

Jo, nuk i kisha parë. Ish-
in në filma, kisha humbur
fotot që kisha printuar kur
disa prej tyre ua nisa atyre
që kisha fotografuar në Sh-
qipëri. Por gjeta negativët e i
printova sërish.

-  Nga imazhet që keniNga imazhet që keniNga imazhet që keniNga imazhet që keniNga imazhet që keni
ekspozuar shoh që keni fo-ekspozuar shoh që keni fo-ekspozuar shoh që keni fo-ekspozuar shoh që keni fo-ekspozuar shoh që keni fo-
tografuar kryesisht njerëztografuar kryesisht njerëztografuar kryesisht njerëztografuar kryesisht njerëztografuar kryesisht njerëz
të zaktë zaktë zaktë zaktë zakonshëm. Ponshëm. Ponshëm. Ponshëm. Ponshëm. Pororororor, mes tyr, mes tyr, mes tyr, mes tyr, mes tyreeeee
është edhe kryeministri iështë edhe kryeministri iështë edhe kryeministri iështë edhe kryeministri iështë edhe kryeministri i
Shqipërisë, atëkohë peda-Shqipërisë, atëkohë peda-Shqipërisë, atëkohë peda-Shqipërisë, atëkohë peda-Shqipërisë, atëkohë peda-
gog në Akademinë egog në Akademinë egog në Akademinë egog në Akademinë egog në Akademinë e
Arteve. Në një muaj që qën-Arteve. Në një muaj që qën-Arteve. Në një muaj që qën-Arteve. Në një muaj që qën-Arteve. Në një muaj që qën-
druat, cila qe marrëdhëniadruat, cila qe marrëdhëniadruat, cila qe marrëdhëniadruat, cila qe marrëdhëniadruat, cila qe marrëdhënia
juaj me të?juaj me të?juaj me të?juaj me të?juaj me të?

Ishte një marrëdhënie e
mirë. Ai na ndihmoi shumë
dhe ishte shumë aktiv atëko-
hë në Akademinë e Arteve.
Këto dy fotografi që kam
zgjedhur për t’i ekspozuar,
janë fotografi nga aparta-
menti i tij. Një mbrëmje unë
dhe miku im ishim të ftuar
në shtëpinë e tij për darkë.
Ishte impresive, sepse në atë
kohë ai nuk kishte atelie e
as studio. Punonte në shtë-

INTERVISTA

Çelet ekspozita me imazhet e rralla,
vizita në shtëpinë e kryeministritFatmira Nikolli

Tirana e ’92-it në fotot e
artistit austriak dhe takimi
me pedagogun Edi Rama pi. Dhoma e tij e ndenjes ish-

te njëkohësisht edhe studio
ku punonte, ndaj ai punonte
aty.

-  Keni fotografuar vetëmKeni fotografuar vetëmKeni fotografuar vetëmKeni fotografuar vetëmKeni fotografuar vetëm
atë?atë?atë?atë?atë?

Jo kam fotografuar edhe
pedagogë të tjerë. Kam fo-
tografuar disa imazhe e disa
vende të skenës së artit në atë
kohë, por meqë ekspozita i
kushtohet hapësirës pub-
like, më duhej të zgjidhja.

-  E keni takuar mëE keni takuar mëE keni takuar mëE keni takuar mëE keni takuar më
kryeministrin?kryeministrin?kryeministrin?kryeministrin?kryeministrin?

E kam takuar më 1996 në
Austri kur ai çeli një ek-
spozitë, në një festival arti në
Vjenë, por nuk e kam takuar
më.

-  Shoh Skënderbeun,Shoh Skënderbeun,Shoh Skënderbeun,Shoh Skënderbeun,Shoh Skënderbeun,
shoh një luan, bunkerëshoh një luan, bunkerëshoh një luan, bunkerëshoh një luan, bunkerëshoh një luan, bunkerë
logon e “Facebook”. Si elogon e “Facebook”. Si elogon e “Facebook”. Si elogon e “Facebook”. Si elogon e “Facebook”. Si e
keni ndërtuar këtë ek-keni ndërtuar këtë ek-keni ndërtuar këtë ek-keni ndërtuar këtë ek-keni ndërtuar këtë ek-
spozitë me idenë e hapë-spozitë me idenë e hapë-spozitë me idenë e hapë-spozitë me idenë e hapë-spozitë me idenë e hapë-
sirës publikesirës publikesirës publikesirës publikesirës publike?

Jemi disa artistë, ku secili
ka pjesën e vet. Unë dhe ime
shoqe Iris Andraschek,
pyesim në një prej veprave te
ekspozitës “Ku zhduken
kufijtë”. Instalimi “Where do
the borders go”, është një
shkelje e përshkallëzuar e
kufirit në vendin e vet, duke
vënë në pikëpyetje politikat
kombëtare të demarkacion-
it administrativ shtetëror –
që tani paraqitet si një vepër
arti më vete në formën e një
vizatimi dhe dokumentacio-
ni fotografik. Themelimi i
Europës, i hoqi disa kufij, por
vuri kufij të tjerë. Kjo nuk
është e drejtë.

Te puna e Bunkerit, lidhet
me ‘qiellin’ e bunkerit që ka
në sfond flamurin e Europës.
Elementet, si flamuj, emble-
ma, monumente, figura shen-
jtorësh katolikë, luajnë një
rol të rëndësishëm në instali-
met urbane të Franz Kapfer-
it. Ai i përdor ato për të luaj-
tur me perspektivën e
njerëzve për gjërat e zakon-
shme, të përditshme, të cilat
zakonisht merren si të

Hubert Lobnig

Edi Rama, foto e vitit 1992

Foto nga ekspozita
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Memoriali i
Skënderbeut në
Lezhë, Muzeu i

Kastriotëve në Sinë të Di-
brës, Shtëpia e Vëllezërve
Frashëri në Frashër të
Përmetit janë tre kan-
tieret e reja të restaurim-
it që do të nisin këtë verë.
Projektet për rijetëzimin e
tyre janë miratuar nga
Këshilli Kombëtar i Res-
taurimeve. Ministrja e
Kulturës, Mirela Kumba-
ro, e cila ndan në ‘Face-
book’ me ndjekësit e saj
këtë lajm, thekson se tek-
sa shumë flasin, të tjerët
punojnë për rivitalizimin

mirëqena dhe të padisku-
tueshme. Në mënyrën e tij të
përshtatjes së këtyre ele-
mentëve në punën e tij,
Kapfer tenton të sfidojë dhe
të rivendosë vëmendjen e
shikuesve, duke i lënë ata të
dalin nga zonat e tyre të re-
hatisë, në mënyrë që të per-
ceptojnë mjedisin e tyre ndry-
she dhe nga më shumë pikë-
pamje kritike. Kulti i vazh-
dueshëm i heronjve ko-
mbëtarë në shoqërinë bash-
këkohore shqiptare, ishte
fokusi kryesor i punës së
Kapfer, gjatë qëndrimit të tij
në 2009, në Tiranë, duke re-
zultuar me instalimin e
punës në hapësirën publike.
Dokumentacioni i këtij pro-
jekti, së bashku me ven-

dosjen fotografike si një ob-
ject-installation, e rrumbul-
lakosin ekspozitën aktuale
në ZETA.

- Është logoja e “Face-- Është logoja e “Face-- Është logoja e “Face-- Është logoja e “Face-- Është logoja e “Face-
book”, svastika,book”, svastika,book”, svastika,book”, svastika,book”, svastika,
“Twiter”...“Twiter”...“Twiter”...“Twiter”...“Twiter”...

Është puna e Anna Mey-
er, që merret me ngjarje që
nuk lidhen me artin (siç janë
protestat e prekshme të pop-
ullatës civile në Heldenplatz
në Vjenë) që tani janë për-
punuar përmes mediumit të
pikturës dhe performancës
së saj (faceburka), duke refle-
ktuar për rolin e rrjeteve vir-
tuale sociale në raport me
sferën publikun të aksionit.

Ka një lloj pushteti të me-
dieve sociale, “pushteti i
likeve” në ‘Facebook’ që ka

ndihmuar shumë politi-
kanë të vijnë në pushtet.
Është një logo twiteri, që
diku merr pamjen e Trump.

Largimi nga hapësira e
galerisë në Tiranë me një fl-
amur në duart e saj do të
jetë një tjetër gjest i guxim-
shëm me të cilin Meyer syn-
on të tregojë rolin e
artistëve si aktivistë në
ditët e sotme.

Duke marrë një element
të rëndësishëm të fiziono-
misë njerëzore - hundës - që
shpesh i atribuohet disa
popullsive si një element dal-
lues i identifikimit etnik ose
racor, grupi i artistëve
Gelitin ngriti një monu-
ment në hapësirën rurale,
në Austri, në vitin 2014, për
të luajtur, me ironi si zakon-
isht, me shoqërinë e një gji-
ganti, të varrosur në tokë,
me hundën e tij të rraskapi-
tur në sipërfaqe.

-Nga 1992, deri më 2018.-Nga 1992, deri më 2018.-Nga 1992, deri më 2018.-Nga 1992, deri më 2018.-Nga 1992, deri më 2018.
Keni menduar se Sh-Keni menduar se Sh-Keni menduar se Sh-Keni menduar se Sh-Keni menduar se Sh-
qipëria kiqipëria kiqipëria kiqipëria kiqipëria kishte mbetur siç eshte mbetur siç eshte mbetur siç eshte mbetur siç eshte mbetur siç e
kishit lënë?kishit lënë?kishit lënë?kishit lënë?kishit lënë?

Jo isha i sigurt që ka ndry-
shuar. E dija që ka ndry-
shime sepse i kisha ndjekur
disi zhvillimet këtu.

-  A do të keni veprime aA do të keni veprime aA do të keni veprime aA do të keni veprime aA do të keni veprime a
ndërhyrje në hapësirën pub-ndërhyrje në hapësirën pub-ndërhyrje në hapësirën pub-ndërhyrje në hapësirën pub-ndërhyrje në hapësirën pub-
like nëlike nëlike nëlike nëlike në Tiranë? Tiranë? Tiranë? Tiranë? Tiranë?

Do e shohim, nëse do mun-
demi, nëse do të arrijmë të
krijojmë kushtet.

-A jeni përpjekur t’i rigje--A jeni përpjekur t’i rigje--A jeni përpjekur t’i rigje--A jeni përpjekur t’i rigje--A jeni përpjekur t’i rigje-
ni këto që keni fotoni këto që keni fotoni këto që keni fotoni këto që keni fotoni këto që keni fotografuar?grafuar?grafuar?grafuar?grafuar?

Do të përpiqem por si
fillim po punojmë për ek-
spozitën.

-  Si ju duket ShqipëriaSi ju duket ShqipëriaSi ju duket ShqipëriaSi ju duket ShqipëriaSi ju duket Shqipëria
tani?tani?tani?tani?tani?

Është ndryshe dhe është
njësoj. Ka elementë të
qyteteve moderne, i shumë
qytete në botë, po bëhet më
pak unik e më shumë uni-
versale. Tani ndihem mirë
kur ec këtu, kur dal këtu.
Sepse më 1992, kur dilje në
rrugë nuk shihje asgjë,
nuk kishte ndriçim.

Edi Rama dhe Dalina Fico, foto e vitit 1992

VITI I SKENDERBEUT

Tre kantieret e restaurimit
që nisin në verë

izimi, riorganizimi i muzeut
duke filluar që nga pajisjet
përbërës të mobilimit dhe
deri të elementët që do të ek-
spozohen dhe mënyra e ek-
spozimit të tyre.

Në Memorialin e
Skënderbeut në Lezhë ndë-
rhyrja e parashikuar nga
IMK dhe Ministria e Kul-
turës konsiston në
punimet restauruese në
monument dhe muret e qy-
tetit antik, ne rikonstruk-
sionin e mbulesës, konsoli-
dimin dhe restaurimin e pik-
turës murale dhe mozaikut.

Ndërsa për restaurimin
“Shtëpia e Vëllezërve
Frashëri”, janë parash-
ikuar ndërhyrje në restau-
rimin e çatisë, dyerve dhe
dritareve në përgjithësi,
eliminimi i çarjeve në fasa-
dë, restaurim të dys-
hemeve dhe riparime në su-
vatime. Gjithashtu, do të
bëhet sistemimi i terrenit
përreth.

e vlerave të trashëgimisë
sonë.

“Behari është kohë për
turizëm, por edhe për res-
taurime. Ca flasin gjithë
ditën e ca punojnë gjithë
ditën, te këta të fundit
bëjnë pjesë inxhinierët e
Institutit të Monumenteve
që kanë përgatitur projek-
tet e restaurimit për 3 ob-
jektet e përfshira në kal-
endarin e restaurimeve të
Vitit e Skënderbeut: - Me-
moriali i Skënderbeut në
Lezhë, - Muzeu i Kastri-
otëve në Sinë të Dibrës -
Shtëpia e Vëllezërve
Frashëri në Frashër të
Përmetit. Këshilli Ko-
mbëtar i Restaurimeve
shqyrtoi e miratoi projek-
tet dhe brenda verës fillon
puna në të tre kantieret.

Është padyshim
kënaqësi për mua të ndaj
me ju këto projekte. Shtë-
pia e Vëllezërve Frashëri
në një nga zonat më të
bukura të Shqipërisë
#MbajmePremtimet #Tur-
izmiKulturor

#Rruget E Kujteses”,

shkruan Kumbaro.
Muzeu i Kastriotëve

ndodhet në fshatin Sinë të
Njësisë Administrative Ar-
ras Bashkia Dibër. Muzeu ka
filluar të ndërtohet në vitin
1982 dhe për herë të parë ësh-
të hapur për publikun në
vitin 1985.

Mungesa e mirëmbajtjes
së vazhdueshme si dhe sh-
kaqet e agjentëve atmosfer-
ikë përgjatë viteve kanë
ndikuar në degradimin e
objektit. Ndërhyrjet e
parashikuara do të konsis-
tojnë në hidroizolimin e tar-
racës, prishjen e degradi-
meve, pastrime, lyerje dhe ri-
organizim të ndriçimit.
Gjithashtu, objekt i këtij
projekti është edhe muzeal-

Memoriali i Skënderbeut
në Lezhë

Muzeu i Kastriotëve
në Sinë të Dibrës

Shtëpia e Vëllezërve Frashëri
në Frashër të Përmetit

Shtëpia e Vëllezërve Frashëri
në Frashër të Përmetit

Shtëpia e Vëllezërve Frashëri
në Frashër të Përmetit
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 1800 NË SHQ 1800 NË SHQ 1800 NË SHQ 1800 NË SHQ 1800 NË SHQYRYRYRYRYRTIM DOSJETIM DOSJETIM DOSJETIM DOSJETIM DOSJE

Nr.d. se Vjeter Data/Viti Qarku STATUSI Zona Kadastrale
625 22.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2605
628 22.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2105
629 22.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
657 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3866
671 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8120,
8340
646 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
669 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2679
633 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8280
672 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3865
648 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1167
654 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3091
655 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8180
644 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
673 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3657
664 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2529,
3550
635 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3914
641 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3101
631 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3554
632 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3234
636 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8370
637 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
638 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8380
639 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8280
640 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1814
642 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2951
643 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8250
647 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3231
650 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3064
651 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8370
652 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2880
657 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3517
658 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8350
659 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2399
660 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2679
661 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3081
662 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM
8250/8260
663 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM
8250/8370
666 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2951
667 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
668 23.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
715 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
699 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2704
677 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
694 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2954
681 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3993
693 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3049,
1006
706 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2954
683 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2676
705 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2679,
3865
698 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
687/1 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8120
716 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
707 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3784
702 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3657
676 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2704
714 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3878
675 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
678 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2735
679 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8140
680 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8140

682 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1977
684 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8350
685 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8551
686 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2538
687 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1078
690 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM
3427/1212
692 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8330
695 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8160
696 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3064
697 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8360
700 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1205
703 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1170
704 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
708 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1605
709 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2372
710 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1701
711 24.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3878
752 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1867
740 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3292
723 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2655
741 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8310
760 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3319
719 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
761 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1131
763 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1701
764 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2183
765 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3554
766 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8130
767 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8370
725 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2099
720 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1791
757 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2748,
3381
737 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2776
768 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3204
717 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
727 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2529
759 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2954
718 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3426
721 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
724 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8360
726 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
728 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1917
729 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM
2291/3600
730 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2166
731 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3961
732 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2293
734 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8330
735 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2105
736 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
743 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3554
744 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3817
745 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1066
746 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
750 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8260
751 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3866
753 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3426
754 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2679
756 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8340
758 26.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8370
570 27.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1977
772 28.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3960
805 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8310
810 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3960
809 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2776

791 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3940,
8551
776 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3049
; 1669
790 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2380
770 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8370
771 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3319
773 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2380
774 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
778 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8380
780 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3051
781 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8350
782 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3774
783 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2679
784 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8170
785 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8120
787 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2099
788 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1167
789 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2735
792 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3344
794 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8320
795 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2679
797 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
798 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1066
800 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
801 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1498
802 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2655
806 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8350
807 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1006
808 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8370
8360
811 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2704
674 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2529
777 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3866
803 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8240,
8260
799 29.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3774
824 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8220
863 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1072,
3231, 3554, 8552
854 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150,
8140
812 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
813 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
814 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2605
815 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3175
816 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2947
819 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
820 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2099
821 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8360
823 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2066
826 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1791
827 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8170
828 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
829 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
831 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
832 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1669
834 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8240
835 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8380
836 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
837 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1605
838 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8160
839 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8140
840 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8551
841 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1815
844 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8360
845 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3271

846 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
847 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3296
850 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8340
851 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
852 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3993
855 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1167
857 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8160
858 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3049
859 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2735
860 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2679
861 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2888
868 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2380
869 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8240
870 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1549
871 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1539
872 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3657
873 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8340
883 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
867 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8280
865 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1131
864 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552,
3774
395 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8551
848 30.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3100
887 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
889 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2071
930 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8170
929 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8190
916 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3051
888 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2099,
3204
937 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
912 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
874 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8140
875 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2380
877 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8120,
8130
879 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3878
880 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM -
881 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
882 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
884 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3064
885 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8380
886 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
892 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3993
893 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3993
894 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3993
895 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
896 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8380
897 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
898 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
899 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8350
900 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8350
901 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
902 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
903 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
904 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2105
905 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2105
906 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
907 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8280
909 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
910 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1495
914 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3321
918 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3866
921 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM -
923 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8340
925 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3976

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 1800 dosje

ish-pronarësh, që janë në
proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
kryeqytet dhe në pritje të
vendimit të ATP-së. Në listën
e përditësuar jepet numri i
dosjes dhe data e aplikimit.
Të gjithë ish-pronarët që
kanë aplikuar për kthimin
dhe kompensimin e pronës
në Agjencinë e Trajtimit të
Pronave dhe nuk janë njo-
hur ende me vendimin e
Agjencisë, mund të kërkojnë
informacion në lidhje me
fazën në të cilën ndodhet
dosja. Agjencia e Trajtimit
të pronave ka vënë në dis-
pozicionin të pronarëve for-
mularin-tip, "Informacion
në lidhje me ecurinë e
dosjes", i cili duhet të plotë-
sohet dhe të dorëzohet në
Agjenci për të njohur me
fazën në të cilën ndodhet
shqyrtimi i saj. Agjencia
Trajtimit të Pronave është e
detyruar që brenda 15 ditëve
nga momenti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

Për t'u njohur me ecurinë
e dosjes, subjekti duhet të
plotësojë dhe të paraqesë
dorazi, ose me postë pranë

ATP-së dokumentacionin
dhe kërkesën përkatëse me
shkrim për informim në
lidhje me ecurinë e dosjes,
fotokopje të kartës së ident-

itetit, dëshmi trashëgimie
dhe prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-
sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-

formim në lidhje me ecurinë
e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun në
Agjenci. Më pas, kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e

cila pasi e protokollon, ia
dërgon të gjitha kërkesat e
ardhura drejtorit të
përgjithshëm. Kreu i AKKP-
së ia delegon kërkesat sek-

torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas, sek-
tori përkatës përgatit in-
formacionin e kërkuar dhe
njofton subjektin. Në për-
fundim të shqyrtimit, sub-
jekti paraqitet pranë
zyrave të ATP-së për të
tërhequr shkresën e
kthimit të përgjigjes në
lidhje me ecurinë e dosjes,
ose i dërgohet me postë, si-
pas kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim
mbi dosjen nuk ka kosto.
FORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARI

Formulari i aplikimit
për informacion në lidhje
me ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Ap-
likanti duhet të plotësojë
gjeneralitet dhe adresën
dhe jetë i pajisur me mjet
identifikimi në momentin
e aplikimit. Në seksionin e
dytë duhet të jetë përshk-
ruar në mënyrë të saktë se
në lidhje me çfarë kërkon
informacion pala e intere-
suar, në këtë rast pronari
që ka aplikuar për kthimin
e kompensimin e pronës.
Dhe në seksionin e fundit
janë të specifikuara pesë
dokumentet që duhet të
disponojë pronari në mo-
mentin e aplikimit.

Zbardhet formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë e dosjes

Pronarët në Tiranë, ATP
merr në shqyrtim 1800 dosje
Rifreskohet lisa, procedurat për t'u

njohur me ecurinë e shqyrtimit

Ornela Manjani

DOKUMENTACIONI
QË DUHET TË PARAQISNI

Formulari-tip

Fotokopje e kartës së identitetit

Kopje vendimi nga ish-KKP/AKKP (nëse ka)

Dokumente të tjera
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926 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2372
927 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM -
928 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3550
934 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8551
935 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3116
936 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2776
938 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2954
939 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8260
940 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8260
941 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2776
942 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
943 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8190
944 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3266
945 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3266
946 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3427
948 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
949 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1066
891 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2935
931 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8150,
8190
932 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8160
933 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 1605
915 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3051
917 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 3051
878 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 2105
947 31.12.2008 TIRANE NE SHQYRTIM 8120
950 28.01.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 1106
951 09.02.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
953 20.02.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 3550
954 24.02.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 1006
955 24.02.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 2596
979 26.02.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 8350
956 27.02.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 2539;
2292
957 04.03.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 3976
958 04.03.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 2776
961 09.03.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 2066
960 09.03.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 8210
526 16.06.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 3266
964 30.06.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 1605
965 08.09.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 2909
966 17.09.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 2735
969 29.12.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 8370
970 29.12.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
968 29.12.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 1604
967 29.12.2009 TIRANE NE SHQYRTIM 8160
971 01.02.2010 TIRANE NE SHQYRTIM 1932
53 26.07.2010 TIRANE NE SHQYRTIM 1867
57 26.07.2010 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
148 01.10.2010 TIRANE NE SHQYRTIM
2066,8340,
764 17.11.2010 TIRANE NE SHQYRTIM 8320
791 28.12.2010 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
4 11.01.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 2052
21 10.02.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1377
1590 15.02.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 2947
212 28.02.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1397
258 23.03.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1170
267 01.04.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8552
269 04.04.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1066
272 05.04.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3320
282 08.04.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3550
286 13.04.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1441
304 28.04.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3231,
1917
307 29.04.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8260
314 03.05.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 2605
311 03.05.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3292
321 05.05.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1072
517 17.05.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1212
522 25.05.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3321
526 26.05.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3554
555 07.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8220
548 09.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
549 09.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
558 20.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 2529,
1433
559 21.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1066
563 22.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3321
565 23.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8150,
569 28.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 2291
573 29.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3292
578 29.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8370
574 29.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1066
577 29.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
580 29.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8220
581 29.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 2066
575 29.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3292
579 29.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
576 29.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
572 29.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
582 30.06.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 2776
597 05.07.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1932
601 06.07.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3049
612 14.07.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3292
615 18.07.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
621 20.07.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3321
663 13.09.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
1056 15.09.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1078
1067 29.09.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8551
1069 30.09.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3878
1073 03.10.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3554
818 05.10.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 2953,
8330
1488 24.10.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
1490 25.10.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8340
1491 26.10.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1167-
2726
1509 08.11.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3774
1518 14.11.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8280
1532 01.12.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3866
1533 02.12.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
1602 27.12.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 3714
1599 27.12.2011 TIRANE NE SHQYRTIM 1078
192 30.03.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 8320
197 16.04.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 3866
555 07.06.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
559 13.06.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 8350
571 19.06.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 3976,
8190
572 20.06.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 2490
578 21.06.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 1701,
2605
579 21.06.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 8160
584 27.06.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 2952
586 02.07.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 3972
585 02.07.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 3972
597 12.07.2012 TIRANE NE SHQYRTIM
8240/3866
611 14.07.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 1072,
3501
611 31.07.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 1377
919 03.09.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 2735
923 05.09.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 8360
925 11.09.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 3962

942 01.10.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
956 24.10.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 2105
976 15.11.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 3935,
2367
984 23.11.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 2947,
1977
988 05.12.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 8170
987 05.12.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 3976
992 10.12.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 8350
997 10.12.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 3266
1003 17.12.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 8120
1010 18.12.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
1014 19.12.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 2679
1017 28.12.2012 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
6 09.01.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 1066
112 18.01.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
117 18.01.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8180
, 8190
127 04.02.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2380
134 11.02.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
52 13.02.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2066
140 27.02.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3784
146 28.02.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 1066
154 15.03.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3866
153 15.03.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3064
163 19.03.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2735
168 21.03.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
169 21.03.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8160
278 10.04.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 1604
276 10.04.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2776
285 16.04.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 1926
291 23.04.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2099
290 23.04.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8551
294 23.04.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
295 23.04.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3817
299 29.04.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
298 29.04.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3935,
2367
306 06.05.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3866
309 08.05.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 1441
312 13.05.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8110
316 20.05.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3292
324 23.05.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2954
327 23.05.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3127
332 29.05.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8350
339 10.06.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3774
345 13.06.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3866
349 14.06.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8250
352 17.06.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2776
356 19.06.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3049
361 21.06.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
362 21.06.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
534 03.07.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2529
552 11.07.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 1868
555 12.07.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
582 29.07.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8160
584 29.07.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8330
586 30.07.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3972
608 16.08.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8350
615 22.08.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8140
619 26.08.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2066
616 26.08.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3657
618 26.08.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
617 26.08.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3712
620 27.08.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3321
3081 31.08.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8370
631 05.09.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2099
667 19.09.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
669 23.09.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3381
688 25.09.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8360
709 30.09.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8210
713 01.10.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
714 01.10.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
712 01.10.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8380
721 08.10.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 3064
724 21.10.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2291
725 23.10.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8330
743 18.11.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2105
747 03.12.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 1066
748 05.12.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2735
752 10.12.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 8360
761 23.12.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 2529
764 26.12.2013 TIRANE NE SHQYRTIM 1906
5 20.01.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 2735
11 27.01.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
23 04.02.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3266
43 11.02.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3081
51 13.02.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 8270
53 17.02.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3296
81 20.03.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 1514
84 26.03.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3426
86 31.03.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3292-
3266
88 03.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3550
98 10.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
106 15.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 1066
107 15.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 2947
110 16.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3051
111 16.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 1977
112 16.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3865
117 22.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 2951
118 22.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 1946
57 25.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 2596
126 28.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3051
137 29.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3699
138 29.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 8380
134 29.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 2951
135 29.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3235
136 29.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3292
151 30.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3426
146 30.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 2888
141 30.04.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3657
208 15.07.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 2640
225 03.09.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3714
231 09.09.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3935
236 17.09.2014 TIRANE NE SHQYRTIM
3914/3554
238 17.09.2014 TIRANE NE SHQYRTIM
1441/ 1315
244 22.09.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 2460
245 22.09.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3550
249 24.09.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
261 02.10.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3292
262 07.10.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 2961,
1929
269 08.10.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3344
296 31.10.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 3064
2396 11.12.2014 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
37 09.02.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 2303
46 17.02.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
53 19.02.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 8140
69 25.02.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 8380
98 23.03.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 3231
110 30.03.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 1669
111 30.03.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 8310

130 22.04.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 8150
134 23.04.2015 Tirane NE SHQYRTIM 1315
145 29.04.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 3866
146 29.04.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 2380
162 18.06.2015 Tirane NE SHQYRTIM 3051
180 30.06.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 1669
, 3049
193 09.07.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 2913
195 10.07.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 2776
204 20.07.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 8370
209 05.08.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 1377
241 28.09.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 2947
240 28.09.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 3101
249 05.10.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 1977
256 12.10.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 1669,
3049
257 13.10.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 3961
258 14.10.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 3344
267 21.10.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 3292
265 21.10.2015 Tirane NE SHQYRTIM 3340
282 29.10.2015 Tirane NE SHQYRTIM 3426
287 30.10.2015 TIRANE NE SHQYRTIM 3426
288 30.10.2015 Tirane NE SHQYRTIM 3426
1129 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 3935
1131 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8150
1132 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8150
123 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 2963
343 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 1263
1126 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 2099
3095 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8380
3115 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8270
3172 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8130
3174 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM -
3175 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8270
3409 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8150
3414 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8340
3415 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8350
3420 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8330
3421 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 3292
3422 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8160
3426 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 2679
1261/1 PA/DATE TIRANE NE
SHQYRTIM 8150
2643/1 PA/DATE TIRANE NE
SHQYRTIM -
2881/1 PA/DATE TIRANE NE
SHQYRTIM 8270
3008/1 PA/DATE TIRANE NE
SHQYRTIM 8150
3077/1 PA/DATE TIRANE NE
SHQYRTIM 8280
368/1 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 2380
3423 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8150
2182 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8310
2604 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 8140
247 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 3976
381 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 1436
382 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 1436
383 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 1436
384 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 1436
386 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 3865
390 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 3321
391 PA/DATE TIRANE NE SHQYRTIM 2776
1065 15.05.2010 TIRANE Praktike 8350
1872 21.07.2010 TIRANE Praktike 1066
6060 23.09.2010 TIRANE Praktike
3448 26.11.2010 TIRANE Praktike 3292
1051 13.01.2011 TIRANE Praktike 3976
302 01.02.2011 TIRANE Praktike 2539
3905 22.02.2011 TIRANE Praktike 2704
686 03.03.2011 TIRANE Praktike 3292
1009 31.03.2011 TIRANE Praktike 8210
1295 19.04.2011 TIRANE Praktike
1539 10.05.2011 TIRANE Praktike 2467
1637 20.05.2011 TIRANE Praktike 3292
1824 07.06.2011 TIRANE Praktike 8250
1982 22.06.2011 TIRANE Praktike Fs-
hati Lagja e Re, Ndroq, 2776
2186 13.07.2011 TIRANE Praktike 3450
1929/2 11.08.2011 TIRANE Prak-
tike
2705 16.09.2011 TIRANE Praktike fs-
hati Qaf Molle, 3081
2737 20.09.2011 TIRANE Praktike Shy-
taj, 3091
2826 26.09.2011 TIRANE Praktike -
3023 11.10.2011 TIRANE Praktike 3426,
fshati Tufine
3353 08.11.2011 TIRANE Praktike -
3607 30.11.2011 TIRANE Praktike Pe-
trele, 2947
3674 06.12.2011 TIRANE Praktike 8360
3803 15.12.2011 TIRANE Praktike 8340
195 19.01.2012 TIRANE Praktike 3091
332 22.01.2012 TIRANE Praktike 8380
371 03.02.2012 TIRANE Praktike 2952
406 08.02.2012 TIRANE Praktike 1006,
1669
579 24.02.2012 TIRANE Praktike 1622
591 27.02.2012 TIRANE Praktike 1397
910 25.03.2012 TIRANE Praktike 2376
fshati Lalm, Komuna Vaqarr
965 30.03.2012 TIRANE Praktike 1929
1007 03.04.2012 TIRANE Praktike 3550
1241 20.04.2012 TIRANE Praktike Ti-
rane
1398 03.05.2012 TIRANE Praktike 3266
1471 14.05.2012 TIRANE Praktike 2862
2507 06.09.2012 TIRANE Praktike 8350
2565 12.09.2012 TIRANE Praktike 1867
3623 01.12.2012 TIRANE Praktike 8552
3571 04.12.2012 TIRANE Praktike 3784
3577 04.12.2012 TIRANE Praktike 3292
3645 07.12.2012 TIRANE Praktike 3292
547 07.02.2013 TIRANE Praktike 8140
807 25.02.2013 TIRANE Praktike 3914,
8552
863 28.02.2013 TIRANE Praktike 3426
970 07.03.2013 TIRANE Praktike 2776
1815 16.05.2013 TIRANE Praktike 8160
1836 17.05.2013 TIRANE Praktike 8160,
2529
1965 27.05.2013 TIRANE Praktike 2951,
Peze e Madhe
2023 30.05.2013 TIRANE Praktike 2292
2438 08.07.2013 TIRANE Praktike 1078
2655 25.07.2013 TIRANE Praktike ??
2630 27.07.2013 TIRANE Praktike 3550
2805 09.08.2013 TIRANE Praktike 8360
3141 10.09.2013 TIRANE Praktike 1906
3319 24.09.2013 TIRANE Praktike 8270
3338 26.09.2013 TIRANE Praktike 3972
4094 25.11.2013 TIRANE Praktike 2704
4258 11.12.2013 TIRANE Praktike 3471
4249 11.12.2013 TIRANE Praktike 8350

4312 17.12.2013 TIRANE Praktike 2066
4382 24.12.2013 TIRANE Praktike 3321
4432 30.12.2013 TIRANE Praktike 8350
13 06.01.2014 TIRANE Praktike
Mushqet 2752
117 14.01.2014 TIRANE Praktike
3914/3554
240 24.01.2014 TIRANE Praktike 3266
275 28.01.2014 TIRANE Praktike 1605
411 10.02.2014 TIRANE Praktike 1512
411 10.02.2014 TIRANE Praktike 1512
592 24.02.2014 TIRANE Praktike Fs-
hati Varosh, Komuna Peze, ZK 3714
704 04.03.2014 TIRANE Praktike 8150
835 13.03.2014 TIRANE Praktike 8370
954 25.03.2014 TIRANE Praktike 2776
952 25.03.2014 TIRANE Praktike 3784
976 26.03.2014 TIRANE Praktike 3866
fshati Vishjnje, Komuna Vaqarr
1026 01.04.2014 TIRANE Praktike 8250
1025 01.04.2014 TIRANE Praktike 2066
1020 01.04.2014 TIRANE Praktike fs-
hati Prush, Komuna Vaqar, 3064
1080 07.04.2014 TIRANE Praktike Lagja
Treg, Ndroq 2776
1109 09.04.2014 TIRANE Praktike
1072/2119
1359 23.04.2014 TIRANE Praktike 2345,
1654, 3296, 3884
1404 25.04.2014 TIRANE Praktike 3127
1426 28.04.2014 TIRANE Praktike 8270,
rr. Mehdi Frasheri
2157 24.06.2014 TIRANE Praktike Bize
1205, Shengjergj 3344
2235 02.07.2014 TIRANE Praktike 2293
2451 18.07.2014 TIRANE Praktike 1066
2541 25.07.2014 TIRANE Praktike
2536 25.07.2014 TIRANE Praktike -
2690 20.08.2014 TIRANE Praktike 1519
2771 03.09.2014 TIRANE Praktike 8140
2804 08.09.2014 TIRANE Praktike 3774
2863 11.09.2014 TIRANE Praktike 8130
3050 26.09.2014 TIRANE Praktike 1977
3082 29.09.2014 TIRANE Praktike 3175
3834 19.11.2014 TIRANE Praktike 8551
3859 20.11.2014 TIRANE Praktike 3550
3880 21.11.2014 TIRANE Praktike 3784
3954 26.11.2014 TIRANE Praktike 2947
4045 03.12.2014 TIRANE Praktike 3865
4168 11.12.2014 TIRANE Praktike 8552
4194 12.12.2014 TIRANE Praktike VA-
QARR, 3712
4267 16.12.2014 TIRANE Praktike 8160
4324 18.12.2014 TIRANE Praktike 2735
4325 18.12.2014 TIRANE Praktike 8350,
8380
4440 24.12.2014 TIRANE Praktike 2824
4498 29.12.2014 TIRANE Praktike 1167
157 14.01.2015 TIRANE Praktike 2951
367 26.01.2015 TIRANE Praktike 8350
772 11.02.2015 TIRANE Praktike 1649
847 16.02.2015 TIRANE Praktike 1212
913 18.02.2015 TIRANE Praktike 8370
915 18.02.2015 TIRANE Praktike 2460
1126 03.03.2015 TIRANE Praktike 8170
1148 04.03.2015 TIRANE Praktike 3101
1337 13.03.2015 TIRANE Praktike 3817
1366 16.03.2015 TIRANE Praktike 1315
1515 24.03.2015 TIRANE Praktike 3935
1650 31.03.2015 TIRANE Praktike 3360
1691 02.04.2015 TIRANE Praktike 2105
1815 10.04.2015 TIRANE Praktike 3935
1830 14.04.2015 TIRANE Praktike 2679
1840 15.04.2015 TIRANE Praktike
8340/8370
1873 17.04.2015 TIRANE Praktike 1852
1950 22.04.2015 TIRANE Praktike 2735
1950 22.04.2015 TIRANE Praktike 2735
1961 22.04.2015 TIRANE Praktike 8160
2006 24.04.2015 TIRANE Praktike 2947
1980 24.04.2015 TIRANE Praktike 1167
2087 28.04.2015 TIRANE Praktike 2105
2072 28.04.2015 TIRANE Praktike
Priske e madhe 3051
2105 29.04.2015 TIRANE Praktike
1397/2071
2134 30.04.2015 TIRANE Praktike 3866
2151 30.04.2015 TIRANE Praktike 2460
2137 30.04.2015 TIRANE Praktike 3292
2179 04.05.2015 TIRANE Praktike 1167
2351 26.05.2015 TIRANE Praktike 8120
2551 12.06.2015 TIRANE Praktike 8120
2580 15.06.2015 TIRANE Praktike
FSH.BUDELL, ZK.1006
2718 23.06.2015 TIRANE Praktike
2596/2605
2708 23.06.2015 TIRANE Praktike 1988
2751 25.06.2015 TIRANE Praktike 8160
3006 13.07.2015 TIRANE Praktike 8140
3048 15.07.2015 TIRANE Praktike 2596
MARIKAJ
3082 20.07.2015 TIRANE Praktike 2951
3138 23.07.2015 TIRANE Praktike 2679
3166 27.07.2015 TIRANE Praktike 8150
3169 27.07.2015 TIRANE Praktike 8120
3215 30.07.2015 TIRANE Praktike 8380
3205 30.07.2015 TIRANE Praktike
LANABREGAS 3480
3370 25.08.2015 TIRANE Praktike 2776
NDROQ
3402 28.08.2015 TIRANE Praktike 8270
3456 03.09.2015 TIRANE Praktike 3266
3543 11.09.2015 TIRANE Praktike 1498
3582 16.09.2015 TIRANE Praktike MU-
MAJES
3627 21.09.2015 TIRANE Praktike
DAIJAS
3788 02.10.2015 TIRANE Praktike 1608
3792 02.10.2015 TIRANE Praktike 8170
4022 21.10.2015 TIRANE Praktike PE-
TREL
4043 22.10.2015 TIRANE Praktike 8160,
8280
4117 28.10.2015 TIRANE Praktike 1604
4124 28.10.2015 TIRANE Praktike 1947
4116 28.10.2015 TIRANE Praktike 3865
4154 29.10.2015 TIRANE Praktike 3276
4142 29.10.2015 TIRANE Praktike
MEZEZ 2679
4179 30.10.2015 TIRANE Praktike 1167
4196 02.11.2015 TIRANE Praktike 2099
4194 02.11.2015 TIRANE Praktike 1167
4633 09.12.2015 TIRANE Praktike 8330
144 15.01.2016 TIRANE Praktike 2736,
1078
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Opinioni i   Ditës Që llogaridhënia
 të kthehet në sistem

Nga Fatos Çoçoli

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

... padurim të bien në rrjetë
“peshqit e mëdhenj” të korrupsion-
it, kryesisht politikanë, harrojmë
se kjo dukuri ushqehet përditë e
pandëshkuar në administratën
tonë shtetërore, me moskërkimin
në sistem të llogarisë. Kërkesa e
llogarisë nuk mund të bëhet e
plotë në formë fushatash dhe
takimesh me qytetarë, me gjithë
vullnetin e mirë kryeministror.
Presioni pozitiv i ankesave të
qytetarëve, që sot mblidhet i
mirëstrukturuar nga bash-
këqeverisja, përfundon në spek-
taklin e radhës, në rast se mbaron
vetëm me zgjidhjen e problemit të
qytetarit ankues të radhës dhe me
dënimin, nëse vërtetohet, të zyr-
tarit apo zyrtarëve që e kanë
zvarritur.

Problemi, apatia shtetërore apo
mosveprimi në rast të një korrup-
sioni pasiv apo aktiv, mbetet aty,
pasi kalon rrëmeti bashkëqever-
isës, si shiu që lag gjethet, por nuk
tund për ta rrëzuar, trungun e ko-
rrupsionit. Dhe korrupsioni më i
rrezikshëm është ai që harrohet.
Të përqendruar në sportin pop-
ullor të hamendimeve të gjetjes
së peshqve të mëdhenj për rrjetat
e hapura nga vetingu në gjyqë-
sor dhe polici,  rrezikojmë të
anashkalojmë korrupsionin ga-
lopant në gjirin e administratës
sonë shtetërore. Të fshehura
mirë në tenderët aspak transpar-
ente dhe krejtësisht jo të bara-
bartë, në koncesionet apo part-
neritetet publik-privat(PPP) me
ofertë të pa kërkuar, metastazat

e korrupsionit po rrezikojnë
shëndetin e buxhetit të shtetit
tonë për vitet që do të vijnë. Duke
e ngarkuar atë, njëlloj si mush-
ka, me “drunj” gjoja për përmirë-
simin e shërbimeve ndaj
popullatës(sa shqiptarë e dinë se
“Check-up-i”, kontrolli mjekësor
falas, për të cilin të gjithë e
paguajmë privatin sa frëngu
pulën, edhe për kontrolle të
pabëra, po kalon në dështim kro-
nik?), apo për rritjen e investi-
meve të huaja. Por, në fakt, duke
i shtuar stivën e detyrimeve, de-
risa një ditë mushkës “Buxhet”
t’i thyhet kurrizi.

Aventura me PPP-të duhet
parë me shumë kujdes. Ato janë
të domosdoshme, tani që TAP-i
dhe hidrocentralet mbi Devoll po
përfundojnë, por duhet të jenë
transparente 100 përqind. Përn-
dryshe korrupsioni i sotëm qe-
veritar do t’i përpijë. Dhe “dri-
ta” mbi llogaridhënien e këtyre
vendimeve aq me rëndësi për fa-
tin e dhjetëra dhe qindra milio-
na eurove para të të gjithëve,
nuk ka si bie me fushata rapor-
timesh të ministrave të fushës,
apo dëgjimesh ankesash nga
qytetarët e kundërveprimesh të
menjëhershme. Bie fjala, për

“Check-up”-in, një qytetar mund
të ankohet për rezultatet e shën-
detit të tij, që ky shërbim sot
falas mund t’ia ketë nxjerrë jo të
sakta, por kurrsesi jo për dh-
jetëra mijëra kontrollet  e
“Check-up” të pakryera gjatë një
viti, për të cilat, në bazë të kon-
tratës, Buxheti i Shtetit tonë
duhet t’i paguajë privatit që re-
alizon këtë shërbim njëlloj sikur
këto kontrolle të jenë bërë, ngaqë
nuk përmbushet kuorumi!(sasia
e kontrolleve reale të rëna dako-
rd në kontratë).

“Drita” do të binte dhe llog-
aridhënia në administratën tonë

publike do të hynte në sistem, në
rast se do të miratohej ligji për
përgjegjësinë materiale të
nëpunësit shtetëror. Këtë ligj
Kontrolli i Lartë i Shtetit ka vite
që po e rekomandon të përgatitet
dhe të miratohet, por askush
nuk ka reaguar. Nëse ky ligj
miratohet, atëherë përgjegjësia
ndaj dështimeve nëpër tenderë e
koncesione, ndaj dëmeve materi-
ale të shkaktuara Buxhetit të
Shtetit, nuk do të ngelej më je-
time. Do të kishte një emër funk-
sionari të shtetit, ose disa syr-
esh, sipas tipit të përgjegjësisë,
kolektive apo individuale. Do të
konkretizohej në shuma që funk-
sionarët dëmtues të buxhetit dhe
interesave të të gjithëve, apo
edhe kryerës së abuzimit e kor-
rupsionit, do të detyroheshin t’i
paguanin si dëmshpërblim Bux-
hetit të Shtetit.

Ky zhvillim, miratimi i këtij
ligji do të sillte peshën e rëndë
dhe të papërballueshme të shpër-
blimit të dëmit, në rast të një
vendimmarrje me pasoja tejet
negative për paranë publike. Do
të shërbente si frenim i fortë,
njëlloj si vetingu, për cilindo në
administratën shtetërore, që do
t’i hynte rrugës së abuzimit apo
korrupsionit, me synim përfitim
vetjak. Deri tani, i mbrojtur nga
daullet e shiut të vetingut ndër
gjykatës dhe prokurorë, ky “cili-
do” e sheh rrugën e hapur për abu-
zim në administratën publike.
Por nëse ligji i propozuar nga
KLSH do të merrte formë dhe mira-
tohej, atëherë llogaridhënia do të
niste të kthehej në sistem të paga-
bueshëm, kur abuzuesi do të
hynte në administratën sh-
tetërore si në vrimën e gjilpërës.
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Emmanuel Macron:
Europa është fati ynë Planetët  kërko jnë të  kr i jo jë  dysh ime

për  a to  që jen i  të  s igur t ,  por  nuk do
t’ ia dalë. Do të reagoni me vendosmëri
g ja të  n jë  moment i  pas igu r ie .  Do  të
tundoheni  t ’ i  tërh iqni  përsër i  vëmend-
jen n jë  personi  të  dashur ,  por  më pas
do të  h iqn i  dorë për  shkak të  sedrës.

DEMI

Nëse arrini ta kapni në ajër mundës-
inë, do të keni fatin të punoni krah
për krah me persona të një niveli të
lar të nga të c i lë t  mund të mësoni
shumë. Mos harroni ata që ju kanë
treguar dashuri, për të ndjekur ëndrrat
e lavdisë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Gjatë ditës, në punë do t’ ju kërkohet të
bëni një sakrif icë të vogël që nuk do ta
prisni me buzëqeshje. Duroni! Ndërkaq
Urani mik është gj i thmonë i  vëmend-
shëm për t’ju shpëtuar nga çdo pengesë
që ju del gjatë rrugës së punës. Do të
arrini të shënoni suksese.

M e  P l u t o n i n  k u n d ë r  m u n d  t ’ j u  h y n ë
d y s h i m e t  d h e  d r u a j t j a  p ë r  t ë  h y r ë
n ë  l o j ë .  M o s  k i n i  f r i k ë  t ë  n d i q n i
r r u g ë n  q ë  j u  t h o t ë  z e m r a .  Va z h d o n i
t a  m b a n i  n ë n  k o n t r o l l  b i l a n c i n  t u a j
e k o n o m i k .  P r i t e n  s h p e n z i m e ,  m a d -
j e  e d h e  t ë  p a p r i t u r a .

Dëshira për të përfituar nga mundësitë
e mira të dhuruara nga Mërkuri dhe Ve-
nusi, që i buzëqeshin Hënës, do të bëjë
që projektet tuaj të dal in me sukses.
Prandaj jepini punës. Sot do të jeni në
humor të mirë, do të keni dëshirë të qën-
droni afër dhe të ndihmoni njerëzit.

Ditën e sotme mos kërkoni zgjidhjen më
të thjeshtë për të ta bërë punën më të
lehtë. Kështu rrezikoni të mbeteni pa
gjë! Mos e ekzagjeroni me krit ika, nëse
një koleg nuk ka qenë në lartësinë e
duhur të pritshmërive. Vlen më mirë që
të përpiqeni për ta ndihmuar.

J u p i t e r i  n ë  q i e l l i n  t u a j  i
b u z ë q e s h  H ë n ë s  d h e  D i e l l i t .
S o t  d o  t ë  j e n i  o p t i m i s t ,  d h e  d o
t ’ i a  d i l n i  t ë  m e r r n i  ç d o  g j ë  q ë
d o n i  m e  a n g a z h i m  m i n i m a l .  P o -
t e n c i a l i  k r i j u e s  ë s h t ë  n ë  n i v e -
l e t  m ë  t ë  l a r t a .

Qëndroni afër një bashkëpunëtori që ka
zakon të f lasë pak si shumë. Ka rrezik
që të përhapë f jalë jo shumë të mira
për ju. Mund t’ i  kërkoni këshil lë kujt të
doni, pos mos lejoni të ndikoheni për
zgjedhje që kanë të bëjnë më fushën e
dashurisë.

Me Plutonin dashamirës dhe ogurmirë, nuk
është me koha t’i lëni gjerat për më vonë.
Shikoni thellën brenda vetes dhe përballuni
me sqarimet e nevojshme me partnerin.
Dëshira e juaj për të jetuar i lirë do të gjejë
mbështetje tek një mik i dashur.

Fronti i dashurisë, me Venusin armiqësore,
do të jetë pak i dobësuar. Shumë men-
dime, shumë ftohtësi, shumë vetëkontroll,
shumë të larguar. Nëse do të arrini të
ndërthurni fantazinë me sensin praktik, do
të arrini një qëllim që ia keni vënë syrin
shumë kohë përpara.

Një projekt i çuar përpara më zgjuarsi do të
japë rezultatin e pritur. Nuk ju mbetet veçse
të vazhdoni përpara me personat që keni
zgjedhur në veprimtarinë e ndërmarrë. Ditën
e sotme bëni gjithçka që të mos lëndoni ata
persona që i doni vërtet.

Keni një këndvështrim të idealizuar të raportit
në çift. Por kujdes: duke zgjedhur një dashu-
ri të pamundur, mund të harroni për gjerat e
bukura që keni pranë vetes. Do të keni
shumë ide pjellore, madje edhe aftësinë
praktike për t’i zbatuar ato.

Dje në “Deutsche Welle”

Nga Bernd Riegert

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

... gjatë 20 minutave të interv-
istës me “Deutsche Welle”-n dhe
ARD qëndroi ulur në cep të
kolltukut duke shtrënguar grush-
tin, duke gjestikuluar me të dyja
krahët për të bindur dy intervis-
tuesit, Max Hofmann e “Deutsche
Welle”-s dhe Caren Miosgan nga
ARD për qëndrimet e tij. Dinamik,
energjik, i kthjellët, por edhe i du-
ruar me vonesat teknike u tregua
40-vjeçari Macron. Ai është krenar
që Franca ka ndryshuar shumë
këtë vit. Tani ai kërkon të bëjë për
vete edhe europianë të tjerë. Ky
është mesazhi i tij në intervistën e
parë televizive me një televizion
gjerman.
TRUMP BËN GABIMTRUMP BËN GABIMTRUMP BËN GABIMTRUMP BËN GABIMTRUMP BËN GABIM

Fillimisht në intervistë bëhet
fjalë për temën kryesore aktuale
në politikën e jashtme. “Shpreh
keqardhjen për vendimin e presi-
dentit amerikan”, tha Emmanuel
Macron pas heqjes dorë të SHBA-
ve nga marrëveshja atomike me
Iranin. “Besoj se ky është gabim,
prandaj ne europianët duhet të
qëndrojmë të bashkuar në kuadër
të marrëveshjes”. Para intervistës
me DW dhe ARD, presidenti Ma-
cron kishte telefonuar presidentin
iranian, Hasan Rohani dhe e kish-
te siguruar që BE do të qëndrojë te
kjo marrëveshje. Ai pranoi në in-
tervistë se përpjekjet e tij tek
Donald Trump hasën në veshë të
shurdhët. “Propozimi im për
Trumpin ishte që të mos këputen
të gjitha fijet e të hidhet edhe e
mira përtokë”. Vetëm sepse dikush
e hedh poshtë marrëveshjen, kjo
nuk do të thotë që të dështojë e
gjithë marrëveshja. “Ne duhet ta
plotësojmë atë dhe ta zgjerojmë
përtej vitit 2025. Kemi nevojë për
një kuadër të zgjeruar”. Macron
premtoi se do të punojë për këtë
me europianët.
“EUR“EUR“EUR“EUR“EUROPOPOPOPOPA DUHET A DUHET A DUHET A DUHET A DUHET TË SHPË-TË SHPË-TË SHPË-TË SHPË-TË SHPË-
TTTTTOJË RENDIN MULOJË RENDIN MULOJË RENDIN MULOJË RENDIN MULOJË RENDIN MULTILATILATILATILATILATTTTT-----
ERALERALERALERALERAL”””””

Emmanuel Macron kërkon që
marrëdhëniet me SHBA-të të mos
perceptohen vetëm si krizë. Kemi
shumë interesa të përbashkëta në
temën e sigurisë dhe luftimit të ter-
rorizmit. “Ka tensione, por edhe
një lidhje të fortë”. Lidhur me
grindjen për doganat, Macron
kërkon nga Europa të mos sillet si
partnere e vogël. “Në këtë temë
Europa duhet të kërkojë respek-
tin që i takon. Ne jemi një fuqi e
madhe ekonomike. SHBA-të janë
aleat dhe partner, por edhe ne kemi
rregulla e duhet të tregojmë kujdes
që këto rregulla të respektohen”.
Trump vendos në fund të majit
nëse BE do të përjashtohet përfun-
dimisht nga doganat ndëshkuese
për çelikun dhe aluminin. BE ka
kërcënuar me kundërmasa. Ma-
cron thotë: “Mendoj se jemi sot në
një moment historik për Europën.
Europa ka detyrën që të shpëtojë

rendin multilateral që kemi ngri-
tur në fund të Luftës së Dytë
Botërore dhe që sot është i
kërcënuar”. I kërcënuar nga vetë
aleati, SHBA-të.
MERKEL NUK MËMERKEL NUK MËMERKEL NUK MËMERKEL NUK MËMERKEL NUK MË
KA ZHGËNJYERKA ZHGËNJYERKA ZHGËNJYERKA ZHGËNJYERKA ZHGËNJYER

Duke qeshur dhe me gjest refu-
zues, reagon luftëtari për Eu-
ropën, Macron ndaj pyetjes nëse
ai është i zhgënjyer nga Angela
Merkel, sepse po zgjat kaq shumë
që Gjermania t’u përgjigjet propo-
zimeve reformuese të Macron për
BE. “Jo, aspak. Nuk jam i zhgënjy-
er”, tha Macron. “Tani Gjermania
do ta formulojë përgjigjen ndaj
propozimeve tona dhe pres shumë.
Shpresoj që kancelarja dhe qever-
ia e saj të jenë në lartësinë e

detyrës dhe të punojmë së bashku
për një Europë më të fortë, një Eu-
ropë sovrane dhe të bashkuar”.
EURO KA NEVOJË PËREURO KA NEVOJË PËREURO KA NEVOJË PËREURO KA NEVOJË PËREURO KA NEVOJË PËR
TRANSFERTRANSFERTRANSFERTRANSFERTRANSFERTTTTTAAAAA

Macron nuk e kupton kritikën
për propozimet e tij të zgjeruara
për BE. Ai nuk këmbëngul që të
ketë një ministër Financash, por
detyra duhet të kryhet. “Se si qu-
het institucioni nuk ka rëndësi.
Qëllimi është kryesori”. Macron
thotë qartë se eurozona nuk do të
rezistojë dot gjatë, nëse nuk kry-
hen transferta mbështetëse nga
vendet më të pasura tek më të
varfrat. “Duhet të dalim nga tabutë
dhe egoizmat”, thotë Macron.
Mbështetja në formë transfertash
është një tabu gjermane që duhet

të bjerë. “Edhe Franca e ka një
tabu. Ndryshimin e Marrëveshjes
së BE. Edhe kjo duhet të bjerë. Ne
duhet ta ndryshojmë mar-
rëveshjen”. Shumë presidentë
francezë nuk guxonin ta preknin
këtë temë nga frika sepse kjo
kërkonte votën me referendum.
“Nuk kam pretendimin, se gjithç-
ka kam propozuar duhet të prano-
het. Jam i bindur se është detyri-
mi im që të bëjmë propozime të til-
la dhe të diskutojmë. Statusquoja
në Europë është e keqe për të
gjithë”. Macron është optimist se
me Merkelin do të bëjë propozime
të përbashkëta në qershor.
“NUK JAM SUPERHERO”“NUK JAM SUPERHERO”“NUK JAM SUPERHERO”“NUK JAM SUPERHERO”“NUK JAM SUPERHERO”

Një vit pas zgjedhjes së tij si
president, Franca ka ndryshuar
shumë. Por krahasimet me Jupi-
terin apo Julius Cezarin nuk i
pëlqejnë Macronit. “Nuk e kam
parë veten kurrë si hero”. Macron
është i vetëdijshëm se puna që ka
përpara është e madhe. Me gjithë
krizat, ai kërkon të mbetet optimist
për Europën. Emmanuel Macron u
nderua me Çmimin ‘Karl’ të qytetit
të Aachenit. Në deklaratën e jurisë
thuhet se ai nderohet si
“Shpresëdhënës i Europës”. Në in-
tervistë me “Deutsche Welle”-n dhe
ARD, Macron lë të kuptohet se ky
çmim e nderon. “Shumë vetë beso-
nin se është e pamundur të zgjid-
hesh në Francë me synime ambicioze
europiane, por doli se funksionoi”.

Emmanuel Macron kërkon që
marrëdhëniet me SHBA-të të mos

perceptohen vetëm si krizë. Kemi shumë
interesa të përbashkëta në temën e

sigurisë dhe luftimit të terrorizmit. “Ka
tensione, por edhe një lidhje të fortë”.

Lidhur me grindjen për doganat, Macron
kërkon nga Europa të mos sillet si

partnere e vogël. “Në këtë temë Europa
duhet të kërkojë respektin që i takon. Ne

jemi një fuqi e madhe ekonomike.
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Nervat nuk mbajnë
më! Te Partizani
mjafton diçka e

vogël për të bërë që të pa-
kënaqurit të shpërthejnë.
Përpara katër ditësh ka
qenë mesfushori Bruno
Telushi, që i dha Dalipit
fjalën e fundit në fillim dhe
u largua në mënyrë demon-
strative nga stërvitja. Dje
ishte radha e Edgar Çanit.
Ose le të themi e Edgar
Çanit bis, pasi sulmuesi
nuk është fillestar në këtë
që ka ndodhur. Sulmuesi
është konfliktuar ashpër
me Dalipin, madje duke
përplasur dyer e thyer xha-
ma. Por nervat u mbajtën
larg syve të publikut,
vetëm në dhomat e zh-
veshjes së qendrës stërvi-
tore në Kamëz. Por dje ish-
te ndryshe!
Në fund të seancës stërvi-
tore, Dalipi kishte rezer-
vuar disa ushtrime më
shumë për të gjithë ata që
luajtën pak ose aspak në
Gjirokastër. Pasi titullarët
iu drejtuan dhomave të zh-
veshjeve, trajneri vijoi
punën me 8 lojtarë, duke
dhënë indikacione për ush-

trime të veçanta. Pikër-
isht një nga këta ushtrime
është kthyer në mollë
sherri mes Çanit e Dalip-
it. Trajneri ka kritikuar
mënyrën e ekzekutimit të

ushtrimit nga ana e sul-
muesit, që ka reaguar men-
jëherë dhe keq, duke nisur
konfliktin verbal mes të
dyve, që është shuar shpe-
jt pas ndërhyrjes së pjesës

tjetër të ekipit. Natyrisht që
komentet janë të tepërta,
pasi situata te Partizani ësh-
të në prag të skandalozes, me
debate e sherre të shpeshta,
me rezultate negative dhe
me drejtues që heshtin dhe
bëjnë vetëm spektatorin.
KUPAT E EUROPËS
Partizani po kalon një peri-
udhë të vështirë. Pas 5
ndeshjesh ku morën 4 fitore
dhe një barazim, të kuqtë
janë shkërmoqur në pesë
takimet e tjera, ku janë mun-
dur tri herë dhe kanë marrë

Jeton Selimi

Sulmuesi është përplasur verbalisht me trajnerin. Është hera e dytë që ndodh në pak javë

Çani, sherr me Dalipin
për një… ushtrim!

Te Partizani nuk mbajnë më nervat

MBROJTËSI SHQIPTAR

Në Itali e bëjnë të kryer, Hysaj
ka firmosur për PSG

Një lajm i bujshëm
vjen nga Italia, ku

një gazetar i njohur ital-
ian ka zbuluar se Elseid
Hysajn e pret një nga klu-
bet më të njohura për
momentin në Europë.
Gazetari Livio Varriale ka
zbuluar se Napoli ka gje-
tur akordin për të kaluar
futbollistin në radhët e
PSG-së. "Hysaj është shi-
tur te PSG", janë fjalët e
Varriales në "Twitter", që
kanë bërë bujë përtej
Adriatikut, pasi ky ishte
një emër i papritur për të
gjithë. Vetë Varriale ka

shtuar më pas se këtë
lajm e ka marrë nga një
burim në Angli, por pa
specifikuar detaje të tjera.
Në fakt, Hysaj monitoro-
hej prej kohësh nga klu-
bet angleze dhe spanjolle,
por emri i PSG kishte dalë
rrallëherë në skenë. Kjo
ka qenë arsyeja pse është
cilësuar si një e papritur
e madhe, ndonëse mes dy
klubeve ka një mirëkup-

tim sa i përket merkatos,
duke llogaritur se drejt
francezëve janë bërë disa
transferime në këto vite,
mes të cilëve Laveci e Ka-
vani. Ndërkohë, "Gazzetta
dello Sport" shkruan se
drejtuesit e Napolit e kanë
gjetur tashmë lojtarin e ri
të krahut të djathtë të
mbrojtjes, që do të zëv-
endësojë Hysajn, të
palëvizshëm në formacion-

Pas një ecurie nega
tive

dhe një barazimi në
Gjirokastër, më në fund
ka një lajm të mirë për
Partizanin, pasi mes-
fushori Arbnor Fejzul-
lahi ka lënë pas
dëmtimin që e ka mbaj-
tur jashtë fushave për
disa muaj dhe do të jetë
i gatshëm për trajnerin
Dalipi në ndeshjet e
mbetura. Lajmi u bë i
ditur nga vetë mes-
fushori Fejzullahi, i
cili nëpërmjet një sh-
krimi në rrjetin social
"Facebook" ka treguar
se e ka kaluar
dëmtimin dhe mund të
jetë i gatshëm për të lu-

ajtur. Ky lajm me siguri
do të pritet mirë në ka-
mpin e kuq, duke qenë se
Fejzullahi është një
lojtar me shumë poten-
cial, pavarësisht se ka
qëndruar larg fushave
për një periudhë të gjatë

Por ka edhe lajme të mira

Fejzullahi jep garanci për sezonin e ardhshëm

kohë. Ai u dëmtua që në
muajin nëntor në një
ndeshje ndaj Naftëtarit
në kuadër të Kupës së
Shqipërisë dhe u detyrua
t'i nënshtrohej një ndë-
rhyrjeje kirurgjikale, gjë
e cila bëri që mesfushori

in e trajnerit Sarri.
Bëhet fjalë për Bartosh
Berezinski, 25-vjeçarin e
Sampdorias, që ka im-
presionuar këtë sezon.
Mbrojtësi ka folur me
patriotët e tij polakë të
Napolit, Milik dhe Zie-
linski. Do të ishte një
blerje pa kosto të lartë
për Napolin dhe kështu,
Hysaj duket se do ta
vazhdojë diku tjetër kar-
rierën e tij. Vetëm qën-
drimi i trajnerit Sarri
ndoshta do ta ndryshon-
te situatën, por edhe kjo
ka pak gjasa të ndodhë.

dy barazime për një total
prej 2 pikësh nga 15 të mund-
shme. Te të kuqtë nuk flitet
më për Kupat e Europës.
Dakord, licencimi është
bërë, por ende ka dilema
rreth copës së letrës që ka fir-
mosur sekretari Ilir Shulku,
pasi nën zë pëshpëritet se
UEFA do të tregohet shumë
e rreptë me respektimin e
'fair-play'-t financiar, që në
këtë edicion dhe kjo ka bërë
që te Partizani të mendojnë
seriozisht të mos futen në
garë edhe sikur të kualifiko-
hen. Por ky informacion
mbetet sidoqoftë i pakonfir-
muar. Ajo që është e sigurt,
është se Partizani duhet të
thyejë Vllaznisë, Flamur-
tarin dhe Kamzën dhe të
shpresojë te ndalesa e Luftë-
tarit për të siguruar vendin
e katërt. Dhe me shkodranët
e kamzalinjtë të përfshirë në
luftën për mbijetesë e të
etur për pikë, një ekip pa as-
një motivim dhe thuajse i
shpërbërë psikologjikisht, do
ta ketë të vështirë të reagojë
për të arritur objektivin.

Dëmtohet Rroca, mbyll sezonin

LUFTËTARI

Braziliani

Një dëmtim më kof
shë duket se është

serioz për brazilianin e
Kukësit, Elton Kalen, i
cili e ka mbyllur këtë se-
zon. Kanë mbetur edhe
tri ndeshje dhe mesfush-
ori-sulmues nuk mund të
jetë gati për trajnerin
Pakult. Brazilianit i du-
hen të paktën dy javë për
ta kaluar dëmtimin, por
ndoshta edhe më shumë,
kështu që nuk mendohet
se ai do të rrezikohet në
ndeshjen e fundit të ka-
mpionatit. Kale është një
nga titullarët më të
rëndësishëm të Kukësit,
një element shumë i
nevojshëm në lojën sul-
muese, por mungesa e
tij nuk prish shumë
punë në këtë moment,
sepse objektivi i sezonit
është arritur. Kukësi
është i shkëputur në
vend të dytë të kampi-
onatit dhe në tri ndesh-
jet e mbetura, gjasat
janë që trajneri Pakult
t 'u japë mundësinë e
aktivizimit lojtarëve të
rinj që kanë pasur pak
hapësirë.

Kukësi, pa
Kalen në

3 ndeshjet
e fundit

Prej disa ndeshjesh
nuk ka qenë Rroca që
kemi parë gjatë gjithë ka-
mpionatit dhe ka një ar-
sye: një dëmtim në
muskujt e barkut nuk e
ka lejuar numri 10 të
Luftëtarit të shprehet ash-
tu si duhet në fushë. Për
Rrocën mësohet se nuk do
të jetë në dispozicion të
trajnerit Hasan Lika për
tri ndeshjet e fundit të

kampionatit, duke nisur nga
transferta me Kukësin. Loj-
tari do t'i nënshtrohet një
ndërhyrjeje kirurgjikale, që
të rikuperohet në kohë për
pjesëmarrjen në Kupat e
Europës, pasi gjirokastritët
duken shumë pranë tyre.
Luftëtari humbet për këto
tri ndeshje një titullar
shumë të rëndësishëm, por
ka shumë besim se objektivi
për Europën do të arrihet.

.

Elseid Hysaj

Edgar Çani dhe Klevis Dalipi

Arbnor Fejzullahu dhe Ardit Peposhi

Eduart Rroca
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL:
1. Patricia këngëtare.
5. I vocërr ai i Migjenit
9. Hari spiune.
12. Qyteti i Robespierre.
14. Phineas i famshëm i cirkut.
16. Pak latinisht.
17. Inicilet e Banderas.
19. Janë tek në rrota.
20. Pak efikasitet.
22. Eshtë shkolla fillore.
24. Arrihet duke aderuar
27. Pak iniciativë.
28. Një... art i Don Judd.
29. U kompozua nga Rachmaninov.
31. Diku në qendër.
32. Një është për të lidhur.
33. Jepet për hartim.
35. Sergej, poet i famshëm rus.

HORIZONTAL
1. Bëjnë arte me re.
2. Krijoi Arsene Lupin (inic).
3. Janë forma.
10. Në hyrje të plazhit.
11. Kapen të parat.
13. Janë ufot.
14. Mbahen nga ata që i thyejnë.
18. Inicialet e Mascagni-t.
19. Në krye të trupave.
20. Eshtë edhe ai i Këngëve dhe valleve.
22. Pak hemorragji.
23. U shkrua nga Jack London.
25. Institucione Ndërkombëtare Europiane.
26. Scarlet e Bashkë me erën.
27. Janë tituj në ekran.
29. Eric aktor.
31. Kështu e ka syrin vigjilenti
32. Janë nofka.
35. Një provë... inteligjence.
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37. Mund të jenë me sahat.
38. Një pjesë e naivitetit.
40. Pak imagjinatë.
42. Pikat pa kufij
43. Fillojnë aksionin.
44. Kërkohet nga poetët.
47. Nota e diapazonit.
48. I prin kolonës.
51. Eshtë filozofie moralit.
52. Ulet në dhomën e lartë.

VERTIKAL
1. Malet pa kufij.
2. Janë banorë imagjinarë të planetit të
kuq.
4. Inicialet e Altman.
5. Një sportist që arrin majat
6. Courier ish-kampion i tenisit.
7. Fillojnë testin.
8. Mund të jetë parabolike.
9. Bie me ballë.
10. Carnera, ish-kampion i ringut.
11. Lidhet mes punëtorit dhe punëdhënsit
12. I kanë rrënjët në tokë.
15. Eshtë pushkë.
16. Brown i Kodi i Da Vinci-t.

17. Takim Brezash Durrës.
21. Ishte lumi i Elizit
22. Eshtë kardinal.
24. Mbyllin një krah.
28. Artikull anglez.
30. Mbyllin fushatat.
31. Partia pa ara.
32. Zola që shkroi Nana
33. Nganjëherë duhen  vënë mbi i.
34. Një fjalë kastile
36. Inicialet e Mann shkrimtar.
39. Maiden që këndojnë.
41. Ai i shtatë është kinemaja.
43. Fillojnë arsyetimin.
45. Eshtë nënë e Tironës.
46. Eshtë shahu i fundit.
48. Inicialet e Klee piktor.
49. Dy asa.
50. Mbarojnë fare

37. Veriu pa kufij.
39. Mbyllin një tender.
41. Një pjesë analogjisë.
42. Mjeku pa ju.
43. Nisin nga kreu.
44. Një racë kombi.
46. Një rapper i famshëm.
49. Një pikë... vaji.
50. Në fund majtas.
51. Ndizen me një çelës.
53. Emri i Delon
54. Janë të dërguar specialë

VERTIKAL
1. Eshtë edhe ai i sheqerit.
2. Eshtë lloj papagalli.
3. Një Pop i Andy Warhol.
4. Sapo fillojnë.
6. Qendër në Kubë.

7. Eshtë pluhuri si Dash.
8. Eshtë e hollë dhe therëse.
9. Fillojnë muzikën.
10. Një kontinent i ri.
11. Eshtë për medaljen e parë.
13. Kujtohet për një fitore të grekëve ndaj per-
sëve.
15. Provinca e boerëve.
18. Eshtë qyteti i njëmbinjë dritareve.
21. Eshtë dukuria.
22. Eshtë hidrokarbur.
23. Griffith aktore.
25. Qe perëndesha e fitores.
26. Mbeten në fund.
30. Tregon çmimin.
34. Këndohet në opera.
36. Para Fe në New Mexico.
37. Eshtë princ arab.
38. Tony që këndon Quando, quando, quando.
40. Bën mëza.
45. Pak tolerante.
47. Modem pa zë.
48. Pak marramendëse.
50. Mbyllin  një dyqan.
52. Fillojnë teorikisht.

Faik Konica:
-  Historia na mëson se gjithë ndryshimet poli-

tike kanë pasur përherë këta dy faktorë:
emigrantët dhe një elitë të vogël, e lindur
apo intelektuale, brenda vendit (Albania,
15 shtator 1901).

Jorge Luis Borges:
- Asgjë nuk është ndërtuar në gurë, gjithçka është

ndërtuar në rërë, por ne duhet të ndërtojmë sikur
rëra të ishte gur.

- Shtypja e një lajmi në letra të mëdha i bën njerëzit të
mendojnë se është padiskutushmërisht i vërtetë.

- Guximi është një cilësi kaq
e nevojshme për të zotëruar
virtytin, sa që është gjithnjë i
respektuar, bile edhe kur
është i shoqëruar me
ndonjë të metë.
(Samuel Xhonson)

- Guximi nderohet me të
drejtë, si e para nga cilësitë
njerëzore, pasi është
cilësia që garanton të gjithë
të tjerat.
(Uinston Curcill)
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