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Presidenti Meta: Vendimi i gjykatës, drejtësia të veprojë e pavarur
se nëse ish-ministri shpallet faj-
tor ndaj akuzave për përfshirje 
në afera droge e korrupsioni, 
mund të dënohet deri në 15 
vite burg. “The Washington 
Post” përmend faktin se 
ish-ministri i ka hedhur 
poshtë akuzat, ndërsa cito-
het ...

Pas vendimit të Gjykatës 
së Krimeve të Rënda, e 

cila e la në arrest shtëpie 
ish-ministrin e Brendshëm 
Saimir Tahiri, reagon e 
përditshmja amerikane 
“The Washington Post”. 
Gazeta amerikane shkruan 

Të pakënaqurit me shumën që përfituan në pleqëri, ja faksimilja 
e formularit që duhet të plotësojnë dhe procedurat e rishqyrtimit 
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i njohur turistik në skajin më 
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ÇESHTJA "XHAFAJ"
AKUZAT

Kryetari i Grupit Par
lamentar të PS-së,
Taulant Balla i kër-

koi dje, prokurorisë të he-
tojë në lidhje me materialin
e publikuar nga Partia
Demokratike, për të vërtet-
uar nëse është autentik. Në
një dalje për mediat, depute-
ti socialist Balla tha se
prokuroria nuk duhet t'ia
lërë këtë çështje vullnetit të
akuzatorëve, por duhet të
fillojë hetimet menjëherë. "E
dëgjuam me vëmendje pre-
tendimin e sotëm të opozi-
tës. PD pretendon se materi-
ali audio është autentik dhe,
nëse kjo do të ishte e vërtetë,
atëherë këtu kemi të bëjmë
me një provë që e implikon
penalisht vëllain e ministrit
të Brendshëm dhe moral-
isht këtë të fundit. Por a ësh-
të ky material autentik?",
ngriti pyetjen Balla. Kreu i
Grupit Parlamentar Balla
ngriti pyetjen nëse kjo ësh-
të "një provë apo thjesht një
inskenim i radhës në për-
pjekjen e vazhdueshme të
Saliut dhe të Lulit për të bal-
tosur këdo që u del kundër
në orvatjen e tyre për të pen-
guar me çdo kusht çeljen e
negociatave të Shqipërisë
me BE-në, si edhe për të luftu-
ar me po aq shumë baltë
edhe drejtësinë e re, prej së
cilës kanë të drejtë të jenë të
dy, apo dhe të tjerë bashkë
me ta, shumë të tmerruar?!".
Sipas tij, kësaj pyetjeje,
mund t'i japë përgjigje vetëm
prokuroria dhe askush
tjetër prej momentit kur
prokuroria fillon hetimin.
"Atëherë në zbatim të ligjit
disponuesit e këtij materia-
li hë për hë as të provuar, e
as si autentik, sikurse
thonë ata, duhet menjëherë
të shkojnë dhe ta depozitojnë
materialin e pretenduar në
prokurori prej këtij momen-
ti. Po ashtu, Prokuroria nuk
duhet t'ia lërë këtë çështje
vullnetit të akuzatorëve,
por duhet që në mënyrë të
menjëhershme të fillojë he-
timet kryesisht, sepse jo

vetëm ne, por çdo shqiptar i
zakonshëm në këtë vend
meriton të dijë të vërtetën
edhe për këtë pretendim",
theksoi deputeti socialist.

"Për ne, askush nuk është
më mbi ligjin dhe askush
nuk e bën ligjin dot në këtë
vend përveç organeve të
drejtësisë. Shpresojmë që

prokuroria të mos humbë
asnjë minutë për ta hetuar
menjëherë këtë çështje dhe
për sa na takon ne, presim
me padurim të mësojmë të

vërtetën rreth saj, me bind-
jen se këtu ose duhet të
ndëshkohet i akuzuari, nëse
është fajtor për çka akuzo-
het, ose duhet të ndëshkohen

Kreu i grupit të PS-së: Për ne askush nuk është mbi ligjin

Përgjimi për vëllain e Xhafajt, Balla:
Prokuroria të nisë hetimet për audion
"Ose të ndëshkohet i akuzuari nëse është fajtor, ose akuzuesit"

Darina Tanushi

FATMIR XHAFAJ
Ministri i
Brendshëm, Fatmir
Xhafaj sqaroi pak
ditë më parë
pozicionin e tij në
lidhje më implikimin
e vëllait të tij. Ai u
shpreh se nuk
mban përgjegjësi se
çfarë ka bërë vëllai i
tij vite më parë.
Sipas tij, i vëllai
nuk është trafikant,
por thjesht ndodhej
në vendin e gabuar
me persona të
gabuar.

DEKLARATA
"Për ne, askush nuk është më mbi ligjin dhe askush
nuk e bën ligjin dot në këtë vend përveç organeve të
drejtësisë. Shpresojmë që prokuroria të mos humbë
asnjë minutë për ta hetuar menjëherë këtë çështje
dhe për sa na takon ne, presim me padurim të
mësojmë të vërtetën rreth saj", - u shpreh dje Balla.



akuzuesit, nëse janë
regjisorë të kësaj shfaqjeje
me zë, por pa figurë",-u
shpreh kreu i Grupit Par-
lamentar socialist.

Deputetët e PS-së: Ndryshimet, sipas konventës së ekstradimeve

Akuzat për falsifikim të Kodit Penal,
Manja e Hysi: Jemi konsultuar me OPDAT
Deputetët e PS, Ulsi

Manja dhe Vasilika
Hysi hodhën poshtë akuzat
e opozitës se PS ka falsi-
fikuar ndryshimet në ligjin
për Kodin e Procedurave
Penale. Ata thanë se gjithç-
ka ka qenë transparente
dhe pika për të cilën flet PD
është konsultuar edhe me
partnerët ndërkombëtarë.
Ulsi Manja dhe Vasilika
Hysi hodhën poshtë pre-
tendimet se germa "f" e
nenit 491 e Kodit të Proce-
durës Penale është ndry-
shuar me synim mbrojtjen
e vëllait të Xhafajt, teksa
siguruan se përmirësimi i
Kodit është kërkuar nga
OPDAT. "Ky draft dhe
posaçërisht neni 491, ger-
ma "f", për të cilën hedh
baltë nga mëngjesi në
darkë opozita ka qenë i re-
flketuar jo vetëm në draft-
in e grupit të punës së ek-
spertëve, por në datën 12

mars një ditë përpara sesa
komisioni i ligjeve të fillon-
te diskutimin dhe miratimin
në parim të pr/ligjit për disa
ndryshime në kodin e proce-
durës penale ka qenë i
shpërndarë në variantin e
integruar, relatorëve, EURA-
LIUS, OPDAT-it, deputetëve
të LSI, sepse PD në atë kohë e
ndiqte miratimin e këtij pr/
ligji nga çadra, LSI por edhe
Ministrisë se Drejtësisë që në
atë kohë drejtohej nga LSI",-
u shpreh Manja. Sipas tij,

"me këtë sulm që po i bën
Kodit të Procedurës Penale
opozita në një moment kri-
tik që është Shqipëria sot,
të çelë negociatat për
anëtarësimin me BE, syn-
on të godasë legjitimitetin
e reformës në drejtësi". Nga
ana e saj, deputetja Vasili-
ka Hysi tha: "Projektligji që
është depozituar në emrin
tim, Nuk reflektonte sa du-
het protokollin shtesë të
Konventës Evropiane për
ekstradimin. Për këtë arsye
në raportin analitik të bërë
në kuadër të studimit të
bërë për reformën në drejtë-
si, por edhe në opinionet me
shkrim të sjellë nga OP-
DAT-i, nga Prokuroria e
Përgjithshme është kër-
kuar që nenin 491, pra përm-
bajtja e tij të rishikohet me
qëllim që të jetë në për-
puthje me protokollin sh-
tesë të Konventës Europi-
ane për Ekstradimin".

Petrit Vasili: Neni 491, shteg që
trafikantët t'i shpëtojnë ekstradimit

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për In
tegrim, Petrit Vasili, tha dje, se Neni 491 i Kodit të

Procedurës Penale ka qenë një shteg për trafikantët për t'i
shpëtuar ekstradimit. Vasili tha në një konferencë shtypi
se kreu i komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja gënjeu kur
deklaroi se për ndryshimin e nenit ishte njohur edhe Min-
istria e Drejtësisë. "Dy anëtarë të Komisionit të Ligjeve,
Manja dhe Hysi u përpoqën t'i bëjnë alibi gënjeshtrës dhe
mashtrimit të radhës. Së pari, çdo nen, çdo propozim që
jep ky Parlament i propozohet komisionit parlamentar
përkatës dhe për çdo nen, komi-
sioni është i detyruar se si ky
nen ishte edhe cili bëhet ndry-
shimi. Çfarë ndodhi me nenin
491? Ju e patë se si dy gënjesh-
tarë të pacipë, u treguan qyteta-
rëve se neni ishte miratuar si-
pas një varianti të një komisio-
ni. Pyetja është cili ishte vari-
anti dhe cili ishte komisioni?
Drafti ishte propozuar nga Vasi-
ka Hysi. Ata pranuan se ky nen
nuk ishte hedhur në proceverba-
lin e punës së komisionit. Ndryshimi nuk u tha. U fut tinëz si
një lojë e-mailesh", u shpreh Vasili. "Dëgjova me shumë kër-
shëri edhe gënjeshtrën e Ulsi Manjës, i cili për shkak të par-
tizanllëkut diletant dhe provincial, është gati të shkatërrojë
edhe reformën në drejtësi. Tha se u kemi dërguar email të
gjitha ministrive. Unë kam qenë ministër Drejtësie dhe nuk
kam marrë asnjë rast ku ne të themi po jemi dakord me këtë
ndryshim. Nuk qe i zoti të nxjerrë qoftë edhe një rast të vetëm
një miratim që Ministria e Drejtësisë në atë kohë kishte
thënë "po", tha më tej, Vasili.

Gjatë një seance
parlamentare

Kryetari i grupit parlamentar
të PS-së, Taulant Balla
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Përgjimi i PD, audio e bisedës së vëllait të ministrit me një ish-të dënuar

PD, akuza për Agron Xhafajn: Të jetë
rruga e fundit, po më sulmojnë vëllain
"Tri shkeljet e ministrit, i vëllai vijon trafikun e drogës"

Partia Demokratike
publikoi dje një au
dio-përgjim, që sipas

saj implikon vëllain e minis-
trit të Brendshëm, Agron
Xhafajn, në trafikun e dro-
gës. Në materialin audio,
demokratët pretendojnë se
biseda zhvillohet mes Agron
Xhafajt dhe një bashkëpunë-
tori të tij në trafikun e
drogës me Italinë, i cili pasi
kishte vuajtur dënimin në
shtetin fqinj, është kthyer
në Vlorë, ku i kërkon ndih-
më vëllait të ministrit të
Brendshëm për t'i siguruar
të trafikojë një ngarkesë me
drogë. Sipas opozitës, lidhja
mes bashkëpunëtorit dhe
Agron Xhafajt bëhet përmes
një personi të tretë me emrin
Ermal, mik i ngushtë i vëllait
të ministrit të Brendshëm.
Sipas demokratëve, personi
X është bashkëpunëtor i
drejtësisë dhe pretendon se
pretendon se Agron Xhafaj
po bisedon për trafik droge.
Bëhet fjalë për dy përgjime
audio: I pari: Bisedë telefon-
ike në makinë, sipas PD, mes
Agron Xhafajt dhe një bash-
këpunëtori X, që sipas PD-së
është trafikant droge, i cili
ishte dënuar në Itali dhe
pasi kishte kryer dënimin,
ishte kthyer në Shqipëri. Në
video shkruhet se bash-
këpunëtori la takim me
Agron Xhafajn në Vlorë,
nëpërmjet nr. të telefonit
0672014472. Kemi të bëjmë
vetëm me zërin e bash-
këpunëtorit X, ndërsa bash-
këbiseduesit të dytë (që PD
pretendon se është Agron
Xhafaj) nuk i dëgjohet zëri.
I dyti: Përgjimi i dytë ndodh
në një lokal që PD thotë se
është i Agron Xhafajt. Bise-
da pretendohet se zhvillohet
mes Agron Xhafajt dhe
bashkëpunëtorit. Biseda
dëgjohet e të dyve. Gjatë
bisedës mes tyre bash-
këpunëtori X i thotë Agronit
se, "erdha për atë bisedën që
të mora në telefon. Erdha
për të bërë atë rrugën". "Këta
plehrat po na sulmojnë
shumë ore. Shiko edhe vël-
lanë, shumë fare po na sul-
mojnë. Ata në Itali janë zbër-
thyer komplet ore. Të jetë
hera e parë dhe e fundit", i
thotë Agroni, teksa e adre-
son tek një person me emrin
Ermal. Ata takohen në një
lokal, që në Vlorë njihet si
lokali i vëllait të ministrit.
Deputetët Enkelejd Alibeaj

Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku,
shprehet se audio-regjistrimi i publikuar nga opozi-

ta këtë të hënë është simboli që tregon se qeveria "Rama"
nuk përfaqëson shqiptarët, por krimin. "Kjo audio është
ajo çfarë qeveria 'Rama' ka përfaqësuar që në shtatorin
2013. Një grup të organizuar me pushtet që kanë mend-
uar vetëm për të mbrojtur gru-
pet kriminale, të cilët më pas ndi-
hmonin mazhorancën të fitonte
pushtet dhe zgjedhje", deklaron
ajo. Tabaku e cilëson provë të pa-
kundërshtueshme, që fakton se
qeveria financohet nga grupe
kriminale dhe droga. "Asnjë
vend i BE-së nuk mund të ketë
besim tek një qeveri e inkrimin-
uar deri në këtë pikë, asnjë polic
nuk mund të kryejë detyrën e tij
kur ministri mbron vëllain e tij
nga ligji. Mes ëndrrës së sh-
qiptarëve për integrimin në BE
dhe mundësive ndodhet muri i drogës së ngritur nga një
kryeministër, që jo rastësisht të dy ministrat e rendit i
dalin të përfshirë kokë e këmbë në rrjete kriminale ma-
fioze", shton deputetja demokrate. Jorida Tabaku bën
thirrje që shqiptarët të çlirohen nga kjo qeveri, që sipas
saj po shndërrohet në një kartel të madh droge, duke
privuar shqiptarët prej ëndrrës europiane.



"Shqiptarët të çlirohen nga qeveria mafioze"

Tabaku: Qeveria si kartel droge, po
na shkatërron ëndrrën europiane

LUÇIANO BOÇI
Deputeti i PD-së, Luçiano Boçi tha dje se opozita po
jep prova për mafien që drejton vendin. Në një status
në "Facebook", ai shkruan "këta, dora vetë mafia, që
kanë kriminalizuar gjithçka në këtë vend, që grabisin
çdo ditë, që mbjellin mjerim e që kanë dështuar çdo
gjë, këta nuk na paskan asnjë përgjegjësi"?!



KRIMI
"Asnjë vend i BE-së
nuk mund të ketë
besim tek një qeveri e
inkriminuar deri në
këtë pikë, asnjë polic
nuk mund të kryejë
detyrën e tij kur
ministri mbron vëllain e
tij nga ligji”.

Valentina Madani

dhe Ervin Salianji si dhe ju-
risti Gazmend Bardhi
përmes një konference të jas-

htëzakonshme për mediat
deklaruan dje se, edhe pse
Agron Xhafaj është i dënu-

ar me 7 vjet burg, vijon
trafikun e drogës dhe mbro-
het nga vëllai i tij ministër.
"Agron Xhafaj është bos i
drogës në Shqipëri, por i pa-
prekshëm, përsa kohë është
vëllai i ministrit të Brend-
shëm. Fatmir Xhafaj është
mbrojtja e Agron Xhafajt.
Fatmir Xhafaj i siguron vël-
lait trafikant droge mbësh-
tetjen e Policisë së Shtetit. Ky
është realiteti i qeverisjes së
Edi Ramës. Ministrat e tij të
Brendshëm mbështesin dhe
lehtësojnë trafikun e drogës.
Pushteti i Edi Ramës e ka
lidhur fatin e vet me atë të
krimit të organizuar. Agron
Xhafaj është bosi i drogës në
Shqipëri, por është i paprek-
shëm", tha z.Salianji.
SHKELJETSHKELJETSHKELJETSHKELJETSHKELJET

Deputeti Enkelejd Alibeaj
akuzoi dje ministrin e
Brendshëm, Fatmir Xhafaj
se ka shfrytëzuar postin pub-
lik dhe pushtetin politik për
t'i siguruar paprekshmërinë
nga ligji vëllait të tij të dënu-
ar në Itali për trafik ndërko-
mbëtar droge me 7 vjet e dy
muaj burg. Ai renditi tri
fakte të rëndësishme sesi
Fatmir Xhafaj në detyrën e
ministrit e Brendshëm sh-
keli ligjin sipas tij, duke
penguar çdo veprim për ek-
stradimin e të vëllait. "1-
Agron Xhafaj nuk e vuan
dënimin, nuk bën asnjë ditë
burg, sepse Fatmir Xhafaj
nuk përmbush përgje-
gjësitë ligjore të ministrit të
Brendshëm si të verifikojë
dhe identifikojë identitetin
e ri të Agron Xhafajt. Të
njoftojë autoritetet italiane
për vendndodhjen e tij, ta
arrestojë dhe ta burgosë
atë. 2- Fatmir Xhafaj nga
pozicioni si kryetar i Komi-
sionit të Ligjeve falsifikoi
dokumentet zyrtare për të
pamundësuar me ligj ek-
stradimin e vëllait të tij,
Agron Xhafaj. Falsifikimi
pamundësoi edhe vuajtjen e
dënimit në Shqipëri të
Agron Xhafajt, i dënuar me
vendim të formës së prerë
me 7 vjet e 2 muaj burg për
trafik ndërkombëtar droge.
Kështu, nuk bën asnjë ditë
burg. 3-Ministri i Brend-
shëm, Fatmir Xhafaj nuk
zbaton ligjin antimafia dhe
pengon që ligji të veprojë
ndaj tij dhe Agron Xhafajt.
Aktiviteti kriminal i tra-
fikut të drogës që ka kryer
vëllai i ministrit të Bren-
dshëm e bën automatikisht
atë subjekt të ligjit, vetë
ministrin Fatmir Xhafaj",
tha z.Alibeaj.

TEKSTI NGA PËRGJIMI AUDIO I
PUBLIKUAR NGA PD, QË PRETENDON SE

KA TË BËJË ME AGRON XHAFAJN

Bashkëpunëtori X - O pasha ça bën mo, si dukesh?
Agroni -
Bashkëpunëtori X - Mirë vëlla. Ti vetë?
Agroni-
Bashkëpunëtori X - Isha andej nga Toto qorri. Do të të merrja
në telefon të të ftoja për drekë, por më thanë që ishe larg.
Dëgjon vëlla?
Agron Xhafaj e pret bashkëpunëtorin X në një lokal, që në
Vlorë njihet si lokali i vëllait të ministrit të Brendshëm.
Bashkëpunëtori X - Ça bëre? Si ke qenë nga shtëpia ti?
Agroni - Mirë o mirë, ti mirë?
Bashkëpunëtori X - Mirë.
Agroni - Mirë keni qenë? Ça bëre ndonjë gjë?
Bashkëpunëtori X - Mirë.
Agroni - Si ia kalove? Ça bëre ndonjë gjë të re?
Bashkëpunëtori X - Mirë vëlla, mirë. Dëgjo, se për atë
muhabetin që të mora në telefon, po puna është që…
Agroni - Një herë më ke marrë mua në telefon ti. Ndonjë gjë
tjetër ça ke bërë?
Bashkëpunëtori X - Hiç, ja erdha për atë që të thash, për të
bërë rrugën.
Agroni - Dëgjo tani, ti e kupton si janë gjërat. Këta plehrat po
na sulmojnë shumë ore.
Agroni - Përmend një fjali me 5-6 fjalë, por nuk kuptohet mirë.
Agroni - Do të të çoj unë te Ermali ore, është shoku im i
ngushtë.
Bashkëpunëtori X - Të faleminderit shumë! Se erdha ngaqë
jam keq vëlla, se nuk erdha nga e mira.
Agroni - Dëgjo, hera e parë dhe e fundit dhe mos na bjer më
në qafë. Se po na sulmojnë shumë ore. Shiko edhe vëllain
(Fatmir Xhafaj). Shumë fare po na e sulmojnë. Të jetë hera e
parë dhe e fundit.
Bashkëpunëtori X - E mirë vëlla, mirë.
Agroni - Mirë pra, ndonjë gjë tjetër çarë ke bërë?
Bashkëpunëtori X - Hiç asgjë.
Agroni - Na kanë nxjerrë emrin. Mos më bjer më në qafë,
aman të keqen! Ata të tjerët në Itali, e shikon (thotë 2-3 fjalë që
nuk kuptohen, sepse njëkohësisht me bashkëpunëtorin X).
Bashkëpunëtori X - Mirë vëlla, mirë, (thotë 2-3 fjalë që nuk
kuptohen). Ne duke pirë kafe jemi, s'e vrasim mendjen.
Agroni - Ndonjë gjë tjetër nga shtëpia?
Bashkëpunëtori X - Mirë të gjithë. Ti vetë?
Agroni - Mirë, mirë.
Bashkëpunëtori X - Mirë o vëlla rrofsh, faleminderit!
Agroni - Po na sulmojnë ata, keq fare.
Bashkëpunëtori X - Mirë, mirë.
Agroni- Kalofsh mirë!
Bashkëpunëtori X - Faleminderit njëherë për të gjitha! S'të
nxjerr asnjë problem. Rrofsh edhe për kafen.
Agroni - Aman o të keqen vëllai, hera e parë dhe e fundit, mos
më bjer më në qafë.
Bashkëpunëtori X - Po ik o se s'të bije më në qafë, po kisha
një problem se kam një hall edhe unë. Ta bëra si vëlla.
Agroni - Po gjërat nuk e shikon si janë?
Bashkëpunëtori X - Se e njohim njëri-tjetrin.
Agron - Ata në Itali janë zbërthyer komplet ore.
Bashkëpunëtori X - Mirë o mirë, hajde rrofsh. Flas unë me
Ermalin. Pa merak.
Agroni- Te Ermali vëlla.

Zyrtarët e PD-së gjatë
publikimit të audio-përgjimit



E martë 15 Maj  20184 - POLITIKE

STRATEGJIA
OPOZITA

Demokratët nga sot
ndryshojnë strategji
duke u rikthyer në

komisionet kuvendore për të
denoncuar përmes fakteve
lidhjet e forta të qeverisë me
krimin e organizuar dhe ko-
rrupsionin. Ultimatumi i
opozitës do të jetë ky: nëse
deri të enjten nuk ka ven-
dim, atëherë do të merren
vendimet e mëdha. Kreu
demokrat, Lulzim Basha
paralajmëroi nga mbledhja
e grupit parlamentar se Par-
tia Demokratike do të vijojë
me publikimin e të tjera fak-
teve që implikojnë Agron
Xhafajn, vëllain e ministrit
të Brendshëm, Fatmir
Xhafaj në trafikun e lëndëve
narkotike edhe në Shqipëri.
Në mbledhjen me dyer të
mbyllura të grupit, mësohet
se demokratët do të jenë të
pranishëm sot në komisio-
net parlamentare për të
treguar se nuk do të ketë
normalitet pas skandaleve të
qeverisë "Rama". Burime
nga brenda grupit konfir-
muan se vendimet e mëdha,
opozita do t'i marrë hap pas
hapi, nisur edhe nga reagimi
i palës së vënë nën akuzë nga
selia blu. Kreu i PD-së, Lul-
zim Basha, mblodhi dje
grupin parlamentar, ku u dis-
kutua qëndrimi që do mbahet
pas publikimit të përgjimit të
vëllait të ministrit
Brendshëm, Fatmir Xhafaj.
Burime brenda mbledhjes
bëjnë me dije se ndryshe nga
sa kanë vepruar prej më
shumë se 1 muaji, deputetët
demokratë sot do të jenë
pjesë e komisioneve par-
lamentare për të denoncuar
ministrin e Brendshëm, Fat-
mir Xhafaj dhe për të bërë të
qartë qëndrimin se nuk do të
ketë normalitet në qoftë se
deri të enjten nuk ka reagim
nga ana e mazhorancës,
duke lënë të kuptohet aksion
me protesta deri në bojkot.
Z.Basha mësohet se është
shprehur se strategjia e re e
PD nga sot është denoncimi
në komisione (pasi sot bojko-
tuan) i fakteve sipas tyre të
rënda. Gjithashtu, Basha në
mbledhjen e grupit ka bërë
një përmbledhje të denonci-
meve të deritanishme,

Berisha në grupin e PD: E pazakontë, dy ministra të Brendshëm akuzohen për drogë

"Dosja", Basha: Fakte të reja
për vëllain e Fatmir Xhafajt
S'do të ketë normalitet, PD ndryshon strategji

Valentina Madani

LULZIM BASHA
"Sot dhe nesër,
PD-ja do të shkojë
në komisione për
të treguar se nuk
do ta ketë
normalitet.
Vendimet e mëdha
të opozitës do të
merren hap pas
hapi. Nëse deri të
enjten nuk ka
vendim, atëherë do
të merren
vendimet e
mëdha", deklaroi
kreu i PD-së,
Lulzim Basha.

SALI BERISHA
Ish-kryeministri Berisha deklaroi se është e pazakontë
që në Shqipëri dy ministra të Brendshëm akuzohen për
drogë, referuar edhe akuzave ndaj Tahirit. "Vetëm në
Shqipëri ndodh të akuzohen dy ministra të Brendshëm
për drogë. E pazakontë që dy ministra të Brendshëm
akuzohen për drogë", - tha Berisha.



lidhur me emrin e Agron
Xhafajt. "Sot dhe nesër PD
do të shkojë në komisione
për të treguar se nuk do ta
ketë normalitet. Vendimet e
mëdha të opozitës do të mer-
ren hap pas hapi. Nëse deri të
enjten nuk ka vendim,
atëherë do të merren ven-

dimet e mëdha", deklaroi kreu
i PD-së, Lulzim Basha. Ndër-
sa ish-kryeministri Berisha
është shprehur se është e
pazakontë që në Shqipëri dy
ministra të Brendshëm aku-
zohen për drogë, referuar
edhe akuzave ndaj Tahirit.
"Vetëm në Shqipëri ndodh të

akuzohen dy ministra të
Brendshëm për drogë. E paza-
kontë që dy ministra të
Brendshëm akuzohen për
drogë", theksoi z.Berisha.
Partia Demokratike publikoi
dje një përgjim telefonik, që
ajo pretendon se implikon
direkt përfshirjen e vëllait të

ministrit të Brendshëm Fat-
mir Xhafaj, Agron Xhafaj, në
trafikun e lëndëve narkotike.
Në bisedë dëgjohen vetëm dy
persona që flasin për të lënë
një takim. Sipas PD-së, në të
kaluarën bashkëpunëtori X
dhe Agron Xhafaj kanë punu-
ar së bashku në trafikun e

drogës, por kur bashkëpunë-
tori X u dënua me burg në Ita-
li, Agron Xhafaj nuk u in-
teresua kurrë për të. Partia
opozitare pretendon se bise-
da është përgjim ambiental
dhe dëgjohet vetëm bash-
këpunëtori X, që po flet në
telefon me Agronin.

Ndoka: Opozita po fakton
lidhjet e qeverisë me krimin

Kreu i PDK-së, Nard Ndoka paralajmëroi dje në studi
on e "News 24" se opozita çdo ditë e më shumë po

fakton lidhjet e qeverisë me krimin. "Kemi një kryemi-
nistër që nuk reagon ndaj këtij realiteti politik dhe kjo
është kosto e madhe për qytetarët, kosto ekonomike për
çdo njeri që jeton në këtë vend. Kjo mazhorancë është e
mbushur me skandale. Dështimi i këtij kryeministri ësh-
të spektakolar. Kryeministri ynë legjendar i ka fyer edhe
ndërkombëtarët, ai duhet ta kuptojë batakun ku është
futur", tha Ndoka. Është në të drejtën e vet kushtetuese,
është në mbrojtje të qytetarëve. Po demaskon kryeminis-
trin, këtë qeveri dhe po i jep goditje çdo ditë e më tepër.
Duhet të largohet kryeministri, ai është problemi krye-
sor, është ai hallka që i mban të bllokuara të gjitha pro-
ceset në Shqipëri. Jemi në një pikë kulminante. Nuk janë
sajime të opozitës, disa gjëra ishin vështirë të faktoheshin,
ishte e vështirë të kapje ministrin e Brendshëm me prova.
Por bëmat e tij ishin aq të mëdha, saqë sot e kemi në akuzë
shumë të besueshme. Kemi skandalet e tjera dhe lidhjet e
kryeministrit me to. Lufta tashmë është e qartë, nuk janë
shpikje këto. Janë fakte që dalin çdo ditë e më tepër e
zhysin këtë mazhorancë", deklaroi z.Ndoka.

Dosja "Xhafaj",
Paloka: A quhet

kjo familje mafioze?

Nënkryetari i PD-së,
Edi Paloka iu është

bashkuar reagimeve pas
publikimit nga demokr-
atët të audio-përgjimeve,
ku sipas tyre shfaqet vël-
lai i Xhafajt, Agron Xha-
faj, që pretendohet nga ata
se flet për trafikun e
drogës. Përmes një statu-
si në "Facebook", Paloka
pyet nëse quhet apo jo
familje mafioze ajo e
Xhafajve. Mes të tjerash
nuk nguron të sulmojë
ministrin e Brendshëm,
ndërsa thekson se ky i fun-
dit është hetues i diktat-
urës. "A quhet familje ma-
fioze kjo…? Fatmir Xhafaj,
hetues i diktaturës, min-
istër Drejtësie, kryetar i
Komisionit të Ligjeve, kry-
etar i Komisionit të Re-
formës në Drejtësi, sot
ministër i Brendshëm", sh-
kruan në "Facebook"
nënkryetari i PD-së.

"Agroni dhe Ermali të merren të pandehur"

Ish-ministri Manjani: Fatmir Xhafaj
s'mund të jetë më anëtar i qeverisë

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani reagoi dje pas
publikimit të fakteve të reja nga PD për vëllain e ish-

ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj, i dënuar në Itali
me 7 vjet e 2 muaj burg për trafik droge. Manjani shpre-
het se Agron Xhafaj dhe Ermali që përmendet në bisedën
e përgjuar me gjithë rrjetin duhet të merren të pande-
hur, ndërsa ministri i Brendshëm duhet të kërkojë
dorëheqjen. "Pas përgjimit
që bëri publik PD, nuk ka më
vend për komente! Prokuro-
ria e Krimeve të Rënda duhet
të marrë të pandehur Agro-
nin dhe Ermalin, me gjithë
rrjetin që përmendet aty! Pa-
varësisht vendimit të Italisë!
Fatmiri nuk mund të jetë më
anëtar i qeverisë! Rama dhe
Rilindja e tij nuk mund të
qeverisin dot! Nuk kanë asn-
jë fytyrë e moral! Nuk gjetën
dot një ministër të Bren-
dshëm të papërfshirë në histori krimesh e trafiqesh?!
Nuk i ndihmon më askush! As 'miqtë' e huaj! Faktet
janë ulëritëse… Sa më shpejt ta kuptojnë këtë gjë, aq
më mirë për ta! Akoma më mirë për vendin! Është koha
për të shpalosur një alternativë normaliteti dhe re-
formash agresive! Rilindja nuk është më alternativë,
por pengesë!", tha z.Manjani.

Grupi Parlamentar i PD-së

Ish-kryeministri Sali Berisha dhe
kreu demokrat, Lulzim Basha
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Zbardhet dokumenti, zbulohen arsyet pse u la në arrest shtëpie ish-ministri i Brendshëm

Çështja 'Tahiri', mediat e huaja:
Ish-ministri rrezikon 15 vjet burg
"The Washington Post": Avokati do të apelojë vendimin

Pas vendimit të Gjykatës
së Krimeve të Rënda, e
cila e la në arrest sh-

tëpie ish-ministrin e Bren-
dshëm Saimir Tahiri, reagon
e përditshmja amerikane
"The Washington Post". Gaze-
ta amerikane shkruan se
nëse ish-ministri shpallet faj-
tor ndaj akuzave për përf-
shirje në afera droge e kor-
rupsioni, mund të dënohet
deri në 15 vjet burg. "The
Washington Post" përmend
faktin se ish-ministri i ka
hedhur poshtë akuzat, ndër-
sa citohet deklarata e avoka-
tit Maks Haxhia që e konsid-
eroi të tepërt masën e arres-
tit të shtëpisë, pasi ndaj kli-
entit të tij nuk është paraqi-
tur asnjë provë e re. Kujtojmë
se ditën e shtunë Gjykata e
Krimeve të Rënda vendosi
masën e sigurisë 'Arrest Sh-
tëpie' për Saimir Tahirin. Re-
port tv ka siguruar vendimin,
një dokument me 33 faqe. Ky
vendimi u mor nga gjyqtarja
Liljana Baku, e cila në dhje-
tor të vitit të shkoi i bllokoi
pasaportën dhe i ndaloi dal-
jen jashtë vendit (vendim, i cili
u rrëzua nga Apeli). Ndërko-
hë masa e sigurisë erdhi pak
ditë pasi ish-ministri dha
dorëheqjen si deputet i pavar-
ur dhe pranoi të hetohet si
qytetar i lirë për akuzat e përf-
shirjes në trafik droge me
grupin e trafikantëve 'Habi-
laj'. Sakaq ditën e sotme ish-
minstri i Brendshëm pritet të
dalë në orën 11:00 para
Gjykatës së Krimeve të Rën-
da për verifikimin e masës së
sigurisë me arrest shtëpie.
Avokatët e tij pritet ta anki-
mojnë në apel vendimin e
Gjykatës së Shkallës së Parë
për Krime të Rënda.
ARTIKULLI IARTIKULLI IARTIKULLI IARTIKULLI IARTIKULLI I
"WASHINGTON POST""WASHINGTON POST""WASHINGTON POST""WASHINGTON POST""WASHINGTON POST"

Një ish-ministër i Bren-
dshëm shqiptar u vu në ar-
rest shtëpie të shtunën, ndër-
sa u hetua pas dyshimeve
marrje ryshfeti dhe përfshir-
je në një rrjet të trafikut të
drogës, tha zyra e kryeproku-
rorit të Shqipërisë. Prokuro-
rët kishin kërkuar që Saimir
Tahiri të mbahej në parabur-
gim, por Denion Ndrenika,
zëdhënës i Zyrës së Prokuror-
it të Përgjithshëm, tha se me
vendim gjykate ai u la në ar-
rest shtëpie. Tahiri, 38 vjeç,
ishte ministër i Brendshëm
gjatë periudhës 2013-2017 në
qeverinë socialiste të Sh-
qipërisë dha dorëheqjen si një
ligjvënës një javë më parë. Ai
akuzohet për lidhje me një
grup kriminal të dyshuar për
trafikim të sasive të mëdha të
kanabisit. Disa nga liderët e
rrjetit të trafikimit u arres-
tuan në Itali dhe Shqipëri.
Tahiri ka mohuar me forcë
lidhjet me grupin. Ai është
nën hetim prej shtatë mua-
jsh. Nëse dënohet për akuzat
për drogë dhe korrupsion, ai
përballet me një dënim me
burg maksimal prej 15 vje-
tësh. Avokati i Tahirit, Maks
Haxhia, tha se prokurorët
nuk kanë paraqitur dëshmi
të reja që justifikojnë kufiz-

imet në lirinë e klientit të tij.
Haxhia tha se do të apelojë
vendimin e arrestit shtëpiak
të lëshuar nga Gjykata e Kri-
meve të Rënda në Tiranë.
Kryeministri Edi Rama tha
se ai respekton vendimin e
gjykatës dhe bëri thirrje për
"një proces të pavarur, trans-
parent". Ambasada e SHBA
në Shqipëri përshëndeti ar-
restimin e Tahirit, duke thënë
në një deklaratë se "ky rast i
rëndësishëm korrupsioni do

të vendoset në mënyrë të
drejtë dhe transparente në
gjykata".
VENDIMI I GJYKAVENDIMI I GJYKAVENDIMI I GJYKAVENDIMI I GJYKAVENDIMI I GJYKATËSTËSTËSTËSTËS

Vendimi, me të cilin Gjyka-
ta e Krimeve të Rënda caktoi
'arrest shtëpie' për ish-min-
istrin e Brendshëm Saimir
Tahiri, është një dokument
me 33 faqe. Report TV sapo
arriti të marrë kopjen e plotë
të dokumentit. Mësohet se
pro-kuroria në këto gjashtë
muaj ka arritur të zbulojë

vetëm detajet për lëvizjet e
ish-ministrit të Brendshëm
në periudhën 2015-2017,
domethënë kur ai ishte min-
istër, por edhe pas dorëheqjes
së tij. Për të kërkuar ar-
restimin e Tahirit, prokuror-
ia shqiptare ka përdorur një
pjesë të mirë të përgjimeve të
kryera nga Guardia di Finan-
za italiane për të arrestuar
Moisi Habilajn, kushëri të
ministrit dhe vëlla i Artan
Habilajt, i kërkuar edhe ai
aktualisht për trafik droge.
Në ato përgjime Moisi Habi-
laj u shpjegonte bashkëfaj-
torëve të tij se kishte blerë
dy byzylykë me diamantë
"për gruan e Saimirit" dhe se
kishte paguar një kostum
Hugo Boss, të cilin vetë min-
istri e paskësh zgjedhur në
një dyqan të Romës. Një treg-
tar, me të vërtetë, ka konfir-
muar se Habilaj bleu dy byzy-
lykë (edhe pse me një vlerë
më të ulët se ajo e deklaruar
nga bosi), por pa e ditur se
për kë ishin marrë ato. Ndër-
sa tregtari i rrobave, i pye-
tur nga Guardia di Finanza,
ka mohuar të ketë takuar
ndonjëherë ministrin. Për
herë të parë dalin në dritë
edhe deklarimet, që Moisi
Habilaj i ka bërë prokuror-
isë së Catanias dhe kështu
zbulohet se kushëriri i min-
istrit ka pranuar përgjegjës-

inë e tij për trafikun e drogës,
por ka përjashtuar që ato
dhurata apo pagesa në para,
për të cilat flet gjatë përgji-
meve, të jenë bërë për Saimir
Tahirin. Madje, Moisi Habi-
laj pohon se nuk e ka takuar
kurrë kushëririn-ministër
personalisht. Por, ai që e
njihte dhe takohej shpesh me
Saimir Tahirin ishte Artan
Habilaj, vëllai i trafikantit të
arrestuar në Itali dhe të cilit
ministri i kishte shitur mak-
inën e tij Audi A8. Ndryshe
nga sa ka thënë Tahiri, se ai
nuk kishte pasur asnjëherë
kontakt personal me Artan
Habilajn, Prokuroria ka gje-
tur prova se të dy ata janë
takuar të paktën dy herë në
Greqi në gusht të vitit 2014,
në qytetin bregdetar të Lefka-
das në ishullin e Korfuzit, kur
Tahiri së bashku me gruan,
prindërit dhe një çift miqsh
kanë kaluar dy javë pushime
në një shtëpi dykatëshe të
marrë me qira. Tahiri ka sh-
kuar në Korfuz me një
gomone 12-metërshe, që doli
se ishte në pronësi të sipër-
marrësit të bimëve mjekësore
Orges Liperi, i cili ia dha atë
hua ministrit, ndërkohë që
Artan Habilaj çoi fëmijët e
Tahirit me makinën Audi A8.
Kur gomonia pësoi defekt,
Artan Habilaj u kthye në Ko-
rfuz, duke ia dhënë Audin
ministrit dhe duke u marrë
me varkën e prishur. Artan
Habilaj u mor edhe me
dërgimin e gomones defek-
toze në Brindizi për ta riparu-
ar, së bashku me një ish-spe-
cialist të Delta Forcës. Kon-
taktet mes Artan Habilajt
dhe Saimir Tahirit ishin të
njohura edhe më parë dhe,
sido që problematike nga
pikëpamja politike, nuk
mund të mendohet se për-
bëjnë as tani një provë fajësie
për ish-ministrin e Brend-
shëm. Në urdhër-arrestin e
Tahirit flitet edhe për udhë-
timet e tij së bashku me Or-
est Sotën, në makinën e të
cilit u gjetën, bashkë me dy
patenta detare të Tahirit,
edhe 860 mijë euro para të
thata: Prokuroria këmbën-
gul të thotë se ato para i
përkisnin ish-ministrit të
Brendshëm. Në kuadër të
akuzave ndaj Tahirit, ka
edhe prova për bashkëpunim
mes trafikantëve dhe policëve
të korruptuar, disa prej të
cilëve ende janë në kërkim
dhe, sipas prokurorisë, këta
përbëjnë provat se pikërisht
këta policë vepronin me ur-
dhër të Tahirit për të favori-
zuar trafikun e kanabisit.

Ina Allkanjari

PËRGJIMI
Për të kërkuar arrestimin e Tahirit, prokuroria
shqiptare ka përdorur një pjesë të mirë të përgjimeve
të kryera nga Guardia di Finanza italiane për të
arrestuar Moisi Habilajn, kushëri të ministrit dhe vëlla
i Artan Habilajt, i kërkuar edhe ai aktualisht për trafik
droge. Në ato përgjime Moisi Habilaj u shpjegonte
bashkëfajtorëve të tij se kishte blerë dy byzylykë me
diamantë "për gruan e Saimirit"

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË- Presidenti Ilir
Meta ka reaguar ditën e
djeshme për herë të parë në
lidhje me vendimin e
Gjykatës së Krimeve të
Rënda për ish-ministrin e
Brendshëm Saimir Tahiri.
Presidenti i Republikës
ndodhej në Cërrik në Panai-
rin e Agrobiznesit dhe Ar-
tizanatit, dhe i pyetur nga
gazetarët, tha se drejtësia
duhet të veprojë e pavarur.
"Drejtësia të veprojë e pa-
varur dhe sipas ligjeve të
shtetit të së drejtës",-ko-
mentoi Presidenti Meta.
Kujtojmë se pas vendimit të
Gjykatës, kryeministri Edi
Rama reagoi me një dek-
laratë të shkurtër ku
kërkoi që vendimi të "res-
pektohet si një e drejtë e or-
ganeve të drejtësisë, të cilat
i detyrohen vendit e botës
një proces të pavarur,
transparent e me integritet
të plotë kushtetues e profe-
sional, duke garantuar
drejtësi jashtë çdo influ-
ence politike, mediatike a
diplomatike". Nga ana
tjetër, kreu i PD-së, Lulzim
Basha tha se Tahiri duhet
të ishte në qeli dhe se ven-
dimi i gjykatës nuk është
vendim i drejtësisë, por ven-
dim politik i Edi Ramës.

AVOKATI
Avokatët mbrojtës
të ish-ministrit të
Brendshëm, Saimir
Tahirit pritet ta
ankimojnë në Apel
vendimin e
Gjykatës së
Shkallës së Parë
për Krime të
Rënda. "Jemi
njohur me vendimin,
po studiojmë
materialin dhe
shumë shpejt do të
bëjmë ankimim,
pasi nuk shohim
asnjë provë të re që
duhet të mbajë me
masë sigurie zotin
Tahiri" - u shpreh
avokati Maks
Haxhia.

Presidenti Meta
flet për vendimin e

gjykatës për Tahirin:
Drejtësia të veprojë

e pavarur

Faksimile e "The Washington Post",
 ku flet për ish-ministrin Tahiri

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri

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

-“Apartament”, me sipërfaqe 243.30 m2, ndodhur në Fier, me Nr. 4/
892+1-2 Pasurie, Zona Kadastrale 8533, volumi 22, faqe 228,
rregjistruar në pronësi të Z. Adif Llakaj. Çmimi fillestar i ankandit është
54,880 Euro.
Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në datë 23.05.2018.
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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REPUBLIKA E SHQIPERISE
INSTITUCIONI I KOMISIONERIT PUBLIK

N J O F T I M

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar
të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimin e Kuvendit nr. 94/
2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të
personelit të institucioni i Komisionerëve Publikë”, rishpall vendet vakante për pozicionet:

DREJTOR NË DREJTORINË E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME
MEDIAN DHE PUBLIKUN (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të ketë diplomë të nivelit “Master i shkencave”për drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 5 vite eksperienë pune në nivel drejtues e menaxherial.

SPECIALIST SEKRETARIE (paga IV-a) 2 pozicione

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit Bachelor në Drejtësi ose Gjuhë-Letërsi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Dy vite përvojë në profesion.

PËRKTHYES (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit master shkencor në gjuhë të huaja, dega Anglisht ose
Drejtësi dhe të ketë minimumi 5 vjet eksperiencë në përkthim shqip-anglisht-shqip.
b)Të ketë njohuri shumë të mira në terminologjinë ligjore në të dyja gjuhët.
c)Kanë përparësi kandidatët me eksperiencë pune pranë organizatave ndërkombëtare.
Preferohen kandidaturat e licencuara përkthyes zyrtar nga Ministria e Drejtësisë.

KOORDINATOR PËR MEDIAN DHE MARRËDHËNIET ME JASHTË (paga III-a)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në në Drejtësi/Gazetari/Gjuhë-Letërsi etj.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 5 vite përvojë pune në fushën e gazetarisë, marrëdhënieve me publikun,
marrdhëniet ndërkombëtare etj.

SPECIALIST PRITJE ME POPULLIN (paga IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në Drejtësi ose Shkenca Sociale.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 1 vit përvojë pune në fushën e marrëdhënieve me publikun, administratë
publike, etj.

SEKRETAR PRANË KOMISIONERIT PUBLIK (kategoria e pagës sipas VKM nr.187/2017) 1
pozicion.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
 Të zotërojë diplomë të nivelit “Bachelor”.
 Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike Microsoft Office.
Eksperienca në punë përbën avantazh.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për t’u pajisur me çertifikatë sigurie,
sipas vendimit Këshillit Ministrave nr. 188, datë 4.3.2015.

Kandidatët duhet të kenë aftësi për t’u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në
afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen në një nga format e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës dorazi nga aplikanti nga data 21 deri 25 Maj 2018, së
bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit të Komisionerëve Publikë,
në adresën: Godina e ish Lidhjes së Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë nga e
hëna në të premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës sëbashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës
pranë institucionit të Komisionerëve Publikë në adresën: Godina e ish Lidhjes së
Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet
brenda datës 25.05.2018 dhe të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga zyra
postare.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar.
Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon të mbyllura në zarf, 1 kopje të dokumenteve
të mëposhtme:

 Jetëshkrimin profesional përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare
dhe adresën postare;

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit (letërnjoftim, pasaportë, kartë identiteti)
 Dokumentat (diplomë, librezë pune, vërtetime, dëshmi, vetdeklarim, certifikata,

trajnime etj) fotokopje ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit,
duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e
diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

 Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim
penal (Vërtetim  nga Gjykata, Vërtetim nga Prokuroria, Dëshmi e gjendjes
gjyqësore)

 Vërtetim nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 Një rekomandim nga punëdhënësi;
 Raport  që verteton se eshte në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën

përkatëse;
 Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme.

Kandidatët që plotësojnë kriteret formale dhe kanë depozituar dokumenta të fotokopjuara,
përpara intervistës i parashtrojnë Komitetit ad-hoc dokumentat e njësuara ose ato origjinale.

Siguracionet, ja
kategoritë e reja që
e kanë me detyrim

Drejtori i AMF, Koçi: Mbrojtja e
konsumatorit, pjesë e strategjisë

Autoriteti i Mbikëqy-
rjes Financiare do të
zgjerojë listën e sig-

urimeve të detyrueshme me
ligj. Përveç automjetit, në të
ardhmen duhet të presin
siguracion të gjitha firmat
private për aksidentet në
punë, institucionet që kanë
përgjegjësi publike, njësitë e
shërbimeve, si bar-restora-
nte dhe hotele, ndërtuesit
duhet të sigurojnë përgjegjë-
sinë ligjore, profesionet e
lira përgjegjësinë ndaj klien-
tit dhe studentët e nxënësit,
aksidentet dhe shëndetin.
Shtrirja e kësaj liste men-
dohet të bëhet hap pas hapi
në vitet 2018-2022 dhe bën
pjesë në strategjinë e sa-
pomiratuar nga bordi drej-
tues. Drejtori i përgjithshëm
ekzekutiv, Ervin Koçi, në
fjalën e mbajtur me rastin e
prezantimit të këtij doku-
menti bëri një përmbledhje
të punës së AMF si dhe pri-
oritetet në vazhdim. "Ne du-
het të pranojmë realitetin që
kemi me tregje të pazhvillu-
ara dhe kulturë të ulët të
publikut mbi këto tregje. Sot
kemi klimën e nevojshme që
të arrijmë synimet dhe pro-
jektet tona. Investitorët në
këto tregje janë entuziastë
për zhvillimin dhe publiku
pret edhe më shumë nga të
gjithë aktorët. Mbrojtja e
konsumatorit dhe rritja e
besimit të tij në tregjet nën
mbikëqyrje është pjesë e
strategjisë sonë 5-vjeçare", u

shpreh Koçi. Sipas tij, zbati-
mi i strategjisë pritet që të
japë efektet e veta pozitive
dhe të transformojë tërë-
sisht këto tregje. Zëvendës-
guvernatorja e Bankës së
Shqipërisë, Natasha Ah-
metaj, vuri theksin tek
rëndësia që kanë dokumen-
tet e politikave dhe harmo-
nizimi i masave. Sipas saj,
tregu jobankar ende mbetet i
pazhvilluar kur në fakt ai
është një treg konkurrent i
bankave dhe ka potencial që
mund të shfrytëzohet. Në këtë
kontekst, ajo solli në vëmend-
je fondet e pensioneve që
mund të kenë rritje më të
madhe dhe të bëhen konkur-
rentë të vërtetë të bankave.
"Hartimi i strategjisë është i
rëndësishëm, pasi gjatë këtij
procesi çdo palë kupton cilat
janë ndryshimet, tendencat
dhe instrumentet si dhe pa-
jis çdo individ me vizion dhe
qëllim. Në zbatim të kësaj

strategjie tregjet transfor-
mohen dhe zhvillohen", tha
zv.guverantorja. Nga ana
tjetër, kryetari i Bordit të
AMF, Pajtim Melani u shpreh
se në hartimin e strategjisë
2018-2022, Banka e Shqipërisë
ka qenë një partner i rëndë-
sishëm për Autoritetin e
Mbikëqyrjes Financiare. Ai
theksoi se tregu që kërkon
më shumë vëmendje është
tregu i pensioneve private,
ndërkohë që vlerësoi se një
hap i rëndësishëm i hedhur
së fundmi ishte ai i hapjes së
bursës. Strategjia po ashtu
propozon edhe bashkëpun-
imin e Autoritetit të Mbikë-
qyrjes Financiare me qever-
inë për të ulur në 3% taksën
e primit, nga 10% që është
sot, ose për ta hequr atë nga
tatimi i kompanive të sig-
urimit. Kjo masë do të ulte
edhe çmimin për produktet
që shoqëritë në këtë treg
ofrojnë për klientët.

Ornela Manjani

Drejtori i përgjithshëm
ekzekutiv i AMF, Ervin Koçi

Foto ilustruese
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KG KOKAINË
Prokuroria e Krimeve të Rënda ka nisur një hetim
penal ndaj Arbër Çekajt dhe pritet që ai t'u bashkohet
dy të prangosurve në fund të shkurtit, menaxherit të
"Arbi Garden", Donaldo Lushaj dhe drejtuesit të
kamionit, Armando Pezaku. Kujtojmë se kapja dhe
sekuestrimi i sasisë rekord prej 613 kg 350 gr lënde
narkotike e dyshuar kokainë, me vlerë tregu mbi 180
milionë euro u bë e mundur si rezultat i operacionit
policor të koduar "Last Snow".

613

Policia gjermane lokalizoi dhe arrestoi 42-vjeçarin nëpërmjet kodit IMEI

Kokaina në Maminas, Ministria e Drejtësisë
dorëzon kërkesën për ekstradimin e Arbër Çekajt
Administratori i firmës "Arbi Gardën", nën akuzë për trafik droge

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Pas kërkesës së Proku-
rorisë së Krimeve të

 Rënda, Ministria e Drejtë-
sisë u ka nisur autoriteteve
gjermane kër-kesën për ek-
stradim të Arbër Çekajt, ad-
ministrator i firmës "Arbi
Gardën", i cili kishte porosi-
tur ngarkesën me banane,
ku u kapën 613 kg kokainë
që vinte nga Kolumbia. Më
herët Ministria e Drejtësisë
bëri me dije se dosja po bëhet
gati dhe do niset në Gjer-
mani. Çekaj u arrestua një
javë më parë në një provincë
pranë Dyseldorfit në Gjer-
mani, në sajë të bash-
këpunimit mes policisë gjer-
mane dhe asaj shqiptare. Më-
sohet se ka qenë gjurmimi i
telefonave të të afërmve të
Çekajt, që çoi në identi-
fikimin e vendndodhjes së tij.
Konkretisht, një telefonatë e
kryer në drejtim të familjes
së tij nëpërmjet rrjeteve so-
ciale afërsisht 20 ditë më parë
ka identifikuar vendn-
dodhjen e tij, i cili u prangos
mëngjesin e së premtes në
periferi të Dyseldorfit. Policia
Shqiptare, e cila ishte vënë në
përgjim të familjes së Çekajt
në kryeqytet, i çoi të dhënat
e kësaj telefonate tek au-
toritetet gjermane. Këto të
fundit nëpërmjet kodit
"IMEI" arritën të gjenin ven-
din ku fshihej 42-vjeçari. Nga
verifikimi i aparatit telefon-
ik të tij dyshohet se gjatë pe-
riudhës që ishte shpallur në
kërkim, ai ka lëvizur edhe në
Holandë. Dyshohet se ai kish-
te ndryshuar identitetin nga
Arbër Çekaj në Arbër Jans-
en, duke marrë mbiemrin e
bashkëshortes së tij me
origjinë daneze. Ndërkohë
pritet që në ditët në vijim, ai
t'u nënshtrohet procedurave
të ekstradimit drejt Sh-
qipërisë. Prokuroria e Kri-
meve të Rënda ka nisur një
hetim penal ndaj 42-vjeçarit
dhe pritet që t'u bashkohet
dy të prangosurve në fund të
shkurtit, menaxherit të
"Arbi Garden", Donaldo
Lushaj dhe drejtuesit të ka-
mionit, Armando Pezaku.
Kujtojmë se kapja dhe
sekuestrimi i sasisë rekord
prej 613 kg 350 gr lënde narko-
tike e dyshuar kokainë, me
vlerë tregu mbi 180 milionë
euro u bë e mundur si rezul-
tat i operacionit policor të
koduar "Last Snow". He-
timet dokumentuan se lënda
narkotike ishte nisur me
kontejner nga Kolumbia
duke kaluar transit përmes
Italisë, në Maltë e më pas me
anije ka mbërritur në Portin
e Durrësit në Shqipëri, më 19
shkurt të këtij viti. Sipas pol-
icisë, kokaina ishte e fshehur
në kontejner me dysheme të
dyfishtë, të ngarkuar me ba-
nane. Operacioni ka nisur
gjatë mbrëmjes së datës 27
shkurt 2018, në portin e Dur-
rësit, në momentin që
ngarkesa e ligjshme me ba-
nane, u mor në dorëzim nga
firma porositëse "Arbi Gar-
den" shpk, me pronar shteta-
sin Arbër Çekajn.

ARRESTIMI
Mësohet se ka qenë gjurmimi i telefonave të të afërmve të Çekajt, që çoi në

identifikimin e vendndodhjes së tij. Konkretisht, një telefonatë e kryer në drejtim të
familjes së tij nëpërmjet rrjeteve sociale afërsisht 20 ditë më parë ka identifikuar

vendndodhjen e tij, i cili u prangos mëngjesin e së premtes në periferi të Dyseldorfit.

Krimi i pasionit në Itali, si u ekzekutua Durim Hyseni

Vrau shokun pasi dyshonte se gruaja e tradhtonte
me të, gjykata dënon me 16 vite burg Kujtim Belin

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Gjykata e Ternit
në Itali ka dënuar ditën e
djeshme me 16 vite burg 61-
vjeçarin shqiptar Kujtim
Beli, i cili akuzohet për
vrasjen e bashkëkombësit
të tij, Durim Hyseni, në 18
korrik të vitit të kaluar.

61-vjeçari akuzohet për
vrasjen e shokut të tij, pasi
dyshonte se ky i fundit
kishte pasur një lidhje me
ish-gruan e tij. Krimi i
rëndë ku humbi jetën 49-
vjeçari shqiptar Hyseni
ndodhi në Terni. Kujtojmë
se Kujtim Beli pas ar-
restimit, pranoi para au-
toriteteve italiane autorës-
inë e vrasjes, duke shtuar
se Demir Hyseni në vitin
2013 kishte pasur një his-

tori dashurie me bash-
këshorten e tij, nga e cila
është divorcuar dhe që ak-
tualisht jeton në Gjermani.
Me sa duket, Beli nuk ia kish-
te falur kurrë mikut lidhjen
e fshehtë që kishte pasur me
bashkëshorten e tij.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Kujtim Beli ka pranuar
krimin para autoriteteve
italiane, duke sqaruar edhe
arsyet në bazë të së cilave
prokuroria zyrtarizoi ur-
dhrin e arrestit "Krim pasio-
ni për motive të dobëta".
Mediat italiane shkruajnë
se Beli kishte shkuar në Ita-
li vetëm 8 ditë para krimit,
ndërsa duket se kishte
vetëm synim vrasjen e Hys-
enit. Një ditë para vrasjes (17

korrik) e kishte telefonuar
viktimën duke e informuar
se ndodhej në Itali dhe se
kërkonte ta ndihmonte me
një vend pune. Pikërisht me
anë të kësaj bisede telefon-
ike, policia italiane mundi të
gjejë gjurmët e lëvizjes së
vrasësit, i cili u arrestua 12
orë pas krimit në afërsi të
portit të Barit, ndërsa po
tentonte të largohej drejt
Shqipërisë. Me vete mbante
rrobat që kishte veshur në
momentin që vrau mikun e
tij. Menjëherë pas ngjarjes
së rëndë, Policia e Ternit doli
në një konferencë për medi-
at. Sipas policisë, dyshimet
ishin që krimi është kryer
për xhelozi. Kreu i policisë
gjatë konferencës për medi-

at u shpreh se Kujtim Beli
ishte i bindur se miku i vjetër
i familjes kishte pasur në të
shkuarën një lidhje dashu-
rie me ish-gruan. "Kujtim
Beli ishte i bindur që Durim
Hyseni, mik i vjetër i famil-
jes, kishte pasur më parë një
lidhje me ish-gruan e tij, që
tani jeton në Gjermani", u
shpreh kreu i Policisë së Ter-

nit, që ka hetuar dhe zbar-
dhur vrasjen. Sakaq, sipas
hetimeve, takimi mes Belit
dhe Hysenit kishte nisur me
një grindje të ashpër me fjalë
e më pas kulmoi me disa të
shtëna pistolete. Kujtim Beli
qëlloi me 7 plumba me pisto-
letë gjysmë automatike,
duke e lënë të vdekur Demir
Hysenin.

Arbër Çekaj

Autori Kujtim Beli

Viktima
Durim Hyseni
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Arta Marku ka pezul
luar nga detyra ditën
e djeshme prokuro-

ren e Prokurorisë së Përgji-
thshme, Rovena Gashin dhe
bashkëshortin e saj, Dritan
Gina. Bashkëshortët janë
marrë si të pandehur për
akuzën e refuzimit për dek-
larim, fshehjes së pasurisë
dhe deklarimit të rremë të
pasurinë nga Prokuroria e
Durrësit. Mësohet se krye-
prokurorja i ka pezulluar
deri në përfundim të heti-
meve dhe gjykimit të çësh-
tjes. "Pezullimi nga detyra i
prokurores pranë Pro-
kurorisë së Përgjithshme
Tiranë, znj. Rovena Gashi.
Pezullimi i znj. Gashi u ven-
dos pasi kryeprokurorja u
njoh me informacionin e
Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës Parë Durrës në
lidhje me ngritjen e akuzës
dhe marrjen në cilësinë e të
pandehurës së shtetases
Rovena Gashi për veprën pe-
nale 'Refuzimi për deklar-
imin, mosdeklarimi, fshehja
ose deklarimi i rremë i pasur-
ive, interesave private të per-
sonave të zgjedhur dhe
nëpunësve publikë ose i çdo
personi tjetër që ka detyr-
imin ligjor për deklarim', në
formën e deklarimit të
rremë. Prokurorja Gashi do
të jetë e pezulluar deri në për-
fundim të hetimeve ose
gjykimit të procedimit penal
të regjistruar pranë Pro-
kurorisë pranë Gjykatës së
Shkallës Parë Durrës", thu-
het në njoftimin zyrtar.
Ndërkohë, e njëjta arsye
jepet edhe për bashkëshort-
in e saj, Dritan Gina, i cili
mbante detyrën e prokuror-
it në Prokurorinë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Tiranë. "Prokurorja e Për-
gjithshme, znj.Arta Marku
me vendimin nr.141, dt. 11. 05.

Historia e përballjes me kryeprokuroren, ja si nisi përplasja mes tyre

Marku pezullon nga detyra
prokurorët Gashi dhe Gina
Bashkëshortët merren si të pandehur

PEZULLIMI
Bashkëshortët Rovena
Gashi dhe Dritan Gina
janë marrë si të
pandehur për akuzën e
refuzimit për deklarim,
fshehjes së pasurisë
dhe deklarimit të rremë
të pasurinë nga
Prokuroria e Durrësit.
Mësohet se
kryeprokurorja Arta
Marku i ka pezulluar
deri në përfundim të
hetimeve dhe gjykimit të
çështjes.

2018 vendosi pezullimin
nga detyra të prokurorit
në Prokurorinë pranë
Gjykatës së Shkallës së
Parë Tiranë, z.Dritan Gina.
Pezullimi i z.Gina u ven-
dos pasi kryeprokurorja u
njoh me informacionin e
Prokurorisë pranë Gjy-
katës së Shkallës Parë
Durrës në lidhje me ng-
ritjen e akuzës dhe mar-
rjen në cilësinë e të pande-
hurit të shtetasit Dritan
Gina për veprën penale 'Re-
fuzimi për deklarimin,
mosdeklarimi, fshehja ose
deklarimi i rremë i pasur-
ive, interesave private të
personave të zgjedhur dhe
nëpunësve publikë ose i
çdo personi tjetër që ka
detyrimin ligjor për dekla-
rim', në formën e deklarim-
it të rremë. Prokurori
Gina do të jetë i pezulluar
deri në përfundim të heti-
meve ose gjykimit të pro-
cedimit penal të regjistru-
ar pranë Prokurorisë
pranë Gjykatës së Sh-
kallës Parë Durrës", thu-
het në njoftimin zyrtar.
Bashkëshortët Gashi-
Gina kanë një histori të
gjatë përballjeje me krye-
prokuroren Marku. Në jav-
ën e parë të marrjes së
detyrës, shefja e re e organ-
it qendror të akuzës sh-
karkoi nga detyra drej-
toreshën e Marrëdhënieve
me Jashtë Rovena Gash-
in. Ndërsa rreth 2 javë më
pas i ndërpreu komandi-
min si prokuror i Pro-
kurorisë së Elbasanit
bashkëshortit të saj, Dri-
tan Gina. Këto lëvizje nuk
u pritën mirë nga dyshja
Gashi-Gina, të cilët e kallë-
zuan kryeprokuroren,
njëri në Gjykatën Admin-
istrative, ndërsa tjetri
pranë Prokurorisë së Kri-
meve të Rënda.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Komisioni i
Pavarur i Kualifikimit
rikonfirmoi ditën e dje-
shme në detyrë gjykatësen
e Tiranës, Manjola Xhax-
ho. "Në përfundim të pro-
cesit të rivlerësimit, trupa
gjykuese vendosi kon-
firmimin në detyrë të sub-
jektit të rivlerësimit Man-
jola Xhaxho", deklaroi re-
latorja e çështjes. Gjatë
seancës dëgjimore, trupa
gjykuese e KPK-së, e cila
përbëhej nga Etleda Çift-
ja, Xhensila Pine dhe Val-
bona Sanxhaktari thek-
soi se për gjyqtaren Xhax-
ho kanë kryer hetimet të
thelluar për tri kriteret,
atë të pasurisë, aftësive
profesionale dhe integri-
tetit të figurës. Sipas KPK,
ILDKP ka sjellë raport që

gjyqtarja Xhaxho ka bërë
deklarim të saktë të pasur-
isë. "S'ka fshehje pasurie.
Nga hetimi i thelluar ka mu-
nguar deklarata e vitit 2006.
Gjyqtarja ka sjellë përgjigje
se ka qenë me leje studimore
jashtë vendit në atë vit. Nga
hetimi i plotë për vlerësimin
e pasurisë u mor raport nga
ILDKPI. Na rezulton se
gjyqtarja ka apartament
2+1 në pronësi të prindërve.
Apartamenti i blerë nga
gjyqtarja dhe i është dhuru-
ar prindërve nga ajo në

vitin 2011. Gjyqtarja nuk
ka pasuri tjetër. Nga drej-
toria e Informacionit të
Klasifikuar rezulton e
pastër. KLD ka sjellë
vlerësim që është e aftë
profesionalisht", tha rela-
torja e KPK. Ndërkohë,
gjykatësja u shpreh se
ishte dakord me rezulta-
tin e hetimit administra-
tiv. "Jam dakord me gjet-
jet e KPK-së, nuk kam as-
një objeksion. Sigurisht
që kërkoj konfirmimin
në detyrë", tha ajo.

KPK: Gjyqtarja e Tiranës rezulton e pastër

Vetingu, rikonfirmohet
në detyrë Manjola Xhaxho

Zbulohen 2 laboratorë në Tiranë, trafikantët merrnin deri në 20 mijë euro

Goditet grupi i falsifikatorëve të
vizave, vihen në pranga 13 persona

Policia e kryeqytetit
goditi ditën e djeshme

një grup falsifikatorësh e
trafikantësh vizash, që dy-
shohet se dërgonin shtetas
të ndryshëm shqiptarë
drejt Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës dhe Bri-
tanisë së Madhe. Operacio-
ni është finalizuar me pran-
gosjen e 13 personave, ndër-
sa janë sekuestruar edhe dy
laboratorë që falsifikonin
vizat amerikane dhe britan-
ike. Gjithashtu, mësohet se
mes personave të arrestuar,
është edhe një punonjës pol-
icie. Bëhet me dije se he-
timet kishin nisur 1 vit e
gjysmë më herë, ndërsa
prokuror i çështjes është
Vladimir Mara. Baza e
grupit kriminal që dis-
pononte dy laboratorë për
falsifikimin e dokumenteve
ishte në zonën e njohur si
"Kodra e Diellit" në
kryeqytet. Grupi merrte 5
mijë deri në 20 mijë euro për

sigurimin e vizave. Pjesa dër-
rmuese e qytetarëve pa-
jiseshin kryesisht me pasa-
porta italiane. Pavarësisht se
çështja ishte nën hetim, poli-
cia ndërhyri ditën e djeshme
pasi një qytetar tentoi të lar-

gohej me pasaportë italiane
të falsifikuar, duke bërë që të
ndërhyhej në flagrancë.
Burime zyrtare theksojnë se
po hetohet edhe për 4 perso-
na, të cilët janë pajisur mua-
jt e fundit me viza italiane

të falsifikuara, ku një prej
tyre u kap në Suedi dhe një
tjetër në Norvegji. Kjo është
hera e dytë në pak muaj ku
goditet një grup trafikimi
klandestinësh drejt SHBA-
ve dhe Anglisë. Pak muaj më

parë, gjatë operacionit të
koduar "One if By land" u
vendosen në pranga 40 per-
sona, mes të cilëve edhe 5
efektivë policie, të dyshuar
se falsifikonin viza për në
SHBA, Kanada dhe Britan-

HETIMET
Hetimet për këtë grup kishin nisur 1 vit e gjysmë më herët,

ndërsa prokuror i çështjes është Vladimir Mara. Baza e
grupit kriminal, që dispononte dy laboratorë për falsifikimin
e dokumenteve ishte në zonën e njohur si "Kodra e Diellit"
në kryeqytet. Grupi merrte 5 mijë deri në 20 mijë euro për

sigurimin e vizave.

inë e Madhe. Grupi i vënë në
pranga në mars, dyshohet se
kishte trafikuar rreth 1000
shtetas shqiptarë, të cilët
paguanin deri në 30 mijë dol-
larë për një vizë kanadeze
apo amerikane.

Rovena Gashi Dritan Gina
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HAPAT E PROCEDURËS

SOCIALE

RISHQYRTIMI NGA ISSH
MASA E PENSIONEVE



Portali “e-Albania”: Mund të merrni pagesë më të lartë dhe zgjatje të afatit të përfitimit

Ja si të rrisni masën e pensionit,
procedura e rishqyrtimit dhe aplikimi
ISSH: Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë të moshuarit

PORTALI
"Ky shërbim ju
ofron mundësinë
për të plotësuar
një kërkesë online
për rishqyrtimin e
përfitimit tuaj
(sipas ligjit nr.
7703, datë
11.5.1993 ‘Për
sigurimet
shoqërore në
Republikën e
Shqipërisë’, të
ndryshuar)",-
theksohet në
portalin qeveritar
 e-Albania.

KËRKESA
Pas marrjes së
vendimit të caktimit
të pensionit,
përfituesi ka të
drejtë të aplikojë
për rishqyrtim
pensioni për të
dorëzuar
dokumentacion
shtesë, për një
masë më të lartë
përfitimi ose për
zgjatjen e afatit të
përfitimit për
pensionet invalid,
familjar dhe
suplementar të
parakohshëm.

DOKUMENTET QË MUND TË DORËZOHEN JANË:

Pas marrjes së vendim
it të caktimit të masës
së pensionit, jo pak

përfitues shfaqin pakënaqë-
si në lidhje me pagesën që iu
takon. “Gazeta Shqiptare”
publikon sot procedurën që
duhet të ndjekin pension-
istët për të rritur masën e
pensionit duke bërë para-
prakisht një kërkesë në por-
talin qeveritar e-albania si
dhe dokumentacionin e
plotë që duhet të dorëzojnë
të interesuarit.
PROCEDURA

Pas marrjes së vendimit
të caktimit të pensionit, për-
fituesi ka të drejtë të ap-
likojë për rishqyrtim pensio-
ni për të dorëzuar dokumen-
tacion shtesë, për një masë
më të lartë përfitimi ose për
zgjatjen e afatit të përfitim-
it për pensionet invalid,
familjar dhe suplementar të
parakohshëm. “Ky shërbim
ju ofron mundësinë për të
plotësuar një kërkesë online
për rishqyrtimin e përfitim-
it tuaj (sipas ligjit nr. 7703,
datë 11.5.1993 “Për sigurimet
shoqërore në Republikën e
Shqipërisë”, të ndry-
shuar)”,-theksohet në porta-
lin qeveritar e-albania. Për
të pasur akses në këtë të fun-
dit, të interesuarit duhet të
regjistrohen si qytetar në
portal dhe të plotësojnë
formën përkatëse për këtë
kërkesë, e cila do të hapet
menjëherë pas klikimit të
butonit “Përdor” në krah të
këtij shërbimi. Më tej në por-
tal bëhet me dije se numri i
sigurimit plotësohet para-
prakisht në momentin që
aplikanti hyn në portal me
kredencialet e tij përkatëse.
“Me informacionin e numrit
tuaj të sigurimit plotësohen
automatikisht edhe të
dhënat e tjera nga Instituti
i Sigurimeve Shoqërore. Ju
duhet të plotësoni formu-
larin sipas fushave. Numri
dhe data e protokollit do
plotësohet nga punonjësit
tanë. Ju mund ta ruani
formën si draft për të vazh-
duar në një moment tjetër
ose mund ta dërgoni men-
jëherë për procesim në serv-
erin e Institutit të Siguri-
meve Shoqërore”,-nënvizon
e-albania për të gjithë pen-
sionistët që dëshirojnë të
aplikojnë për rishqyrtim të
masës së pensionit. Ndërko-
hë të gjithë aplikantët pasi
të kenë përdorur këtë shër-
bim elektronik, duhet të
paraqiten në zyrat e agjen-
cive lokale për të dorëzuar
dokumentacionin e kërkuar.
DOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTAAAAACIONICIONICIONICIONICIONI

Dokumentet e nevojshme

Voltiza Duro

 Për të përdorur shërbimin, duhet të regjistroheni si
qytetar në portal dhe të plotësoni formën përkatëse për
këtë kërkesë, e cila hapet menjëherë kur klikoni
butonin “Përdor” në krah të këtij shërbimi.
 Numri juaj i sigurimit plotësohet paraprakisht në
momentin që ju hyni në portal me kredencialet tuaja.
 Me informacionin e numrit tuaj të sigurimit
plotësohen automatikisht edhe të dhënat e tjera nga
Instituti i Sigurimeve Shoqërore.
 Ju duhet të plotësoni formularin sipas fushave.
 Numri dhe data e protokollit do plotësohet nga
punonjësit tanë.
 Ju mund ta ruani formën si draft për të vazhduar në
një moment tjetër ose mund ta dërgoni menjëherë për
procesim në serverin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

 Kopje e kartës së identitetit ose certifikatë personale;
 Certifikatë familjare;
 Vërtetim për pagat pas vitit 1993;
 Vërtetim nga arshiva e ISSH-së, DRSSH-së për vjetërsi në punë;
 Vërtetim për kontributet si i vetëpunësuar në bujqësi;
 Vërtetim për kohën e kryerjes së shërbimit ushtarak;
 Vërtetim nga shkolla, kur fëmija është 18 vjeç - 25 vjeç;
 Vërtetim nga Tatim Taksat për pjesëtarët që ka në ngarkim;
 Vërtetim nga Zyra e Punës si punëkërkues;
 Fotokopje të kontratës me KESH-in;
 Dëshmi penaliteti për të përndjekurit politikë;
 Vërtetim i kohës së vuajtjes së dënimit (të përndjekurit politikë);
 Diplomën e shkollës së lartë;
 Fletëdrejtimi për në KMCAP dhe fletëdaljet nga spitali;
 Analiza mjekësore sipas diagnozës;
 Vërtetim identiteti;
 Aktverifikim
 Vendim gjykate;
 Deklaratë individuale për punësim (e përvitshme) mod. 09;
 Deklaratë individuale që nuk jam i punësuar (mod. 08);
 Vërtetim i pagës referuese modelar nr.02;
 Vërtetim i pagës mesatare referuese modelar nr.03;
 Vërtetim i viteve të shërbimit modelar nr.03;
 Vërtetim për derdhje të kontributit suplementar nr.08;
 Vërtetim page referuese të përfitimit shtetëror suplementar;
 Vërtetim për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë;
 Vërtetim për derdhje të kontributit suplementar;
 Vërtetim i pagës referuese;
 Vërtetim për periudhën e shërbimit;

për rishqyrtim janë në varë-
si të objektit të rishqyrtim-
it. Por aplikantët duhet të
kenë parasysh që të dorë-
zojnë një kopje të kartës së
identitetit ose certifikatë
personale; një certifikatë
familjare; vërtetim për pagat
pas vitit 1993; vërtetim nga
arshiva e ISSH-së, DRSSH-së
për vjetërsi në punë; vër-
tetim për kontributet si i
vetëpunësuar në bujqësi;
vërtetim për kohën e kry-
erjes së shërbimit ushtarak;
vërtetim nga shkolla, kur
fëmija është 18 vjeç - 25 vjeç;
vërtetim nga Tatim Taksat
për pjesëtarët që ka në
ngarkim; si dhe një vërtetim
nga Zyra e Punës si
punëkërkues. Ndërkohë të
interesuarit duhet të dorë-

zojnë edhe një fotokopje të
kontratës me KESH-in; dësh-
minë e penalitetit për të
përndjekurit politikë; vër-
tetim i kohës së vuajtjes së
dënimit (të përndjekurit poli-

tikë); diplomën e shkollës së
lartë; fletëdrejtimi për në
KMCAP dhe fletëdaljet nga
spitali; analiza mjekësore
sipas diagnozës; vërtetim
identiteti; aktverifikim; ven-
dim gjykate; deklaratë indi-
viduale për punësim (e për-
vitshme) mod. 09; si dhe një
deklaratë individuale që

nuk është i punësuar (mod.
08). Gjithashtu, pensionistët
duhet të paraqesin pranë
zyrave përkatëse edhe: vër-
tetimin e pagës referuese
modelar nr.02; vërtetim i
pagës mesatare referuese
modelar nr.03; vërtetim i
viteve të shërbimit modelar
nr.03; vërtetim për derdhje të

kontributit suplementar
nr.08; vërtetim page referuese
të përfitimit shtetëror suple-
mentar; vërtetim për peri-
udhën e shërbimit në funk-
sion apo detyrë; vërtetim për
derdhje të kontributit suple-
mentar; vërtetim i pagës
referuese; si dhe një vërtetim
për periudhën e shërbimit.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

Formulari për rishqyrtim pensioni
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Liri Begaj: Po futen lloj-lloj medikamentesh, të mbrojmë cilësinë dhe pacientët

Farmacistët arrijnë kontratën e pjesshme me Fondin
"Të pasqyrohen pikat e ndryshuara, në të kundërt do protestojmë"

KREU I UFSH-së
"Në dakordësi të
plotë diferencat në
minus u hoqën dhe
kjo është një arritje
shumë e madhe
pasi këto kritere
dhe pika të tjera që
vinin pas saj e kanë
bërë shpeshherë
subjektin
farmaceutik të
ndihet i kërcënuar",-
tha Diana Toma.

Shtesa natyrore e popullsisë, për herë të parë negative që nga koha e Zogut në 1923

Alarmi, INSTAT: 285 vdekje më shumë se numri i lindjeve

MË PAK LINDJE
Sipas raportit të INSTAT
për tremujorin e parë të
vitit 2018-të, numri i
lindjeve ka shënuar një
rënie prej 18 për qind,
krahasuar me të njëjtën
periudhë të një viti më
parë. Gjatë tremujorit të
parë 2018 lindën 5,669
persona dhe vdiqën
5,954, duke bërë që
personat që u ndanë
nga kjo jetë të ishin
285 më shumë se
numri i foshnjave që
erdhën në jetë.

18 %Të dhënat e fundit nga
Instituti i Statistikave

ngrenë alarmin pasi num-
ri i popullsisë në Shqipëri
po shënon rënie. Sipas
raportit të INSTAT për
tremujorin e parë të vitit
2018-të, numri i lindjeve ka
shënuar një rënie prej 18
për qind krahasuar me të
njëjtën periudhë të një viti
më parë. Gjatë tremujorit
të parë 2018 lindën 5,669 per-
sona dhe vdiqën 5,954, duke
bërë që personat që u ndanë
nga kjo jetë të ishin 285 më
shumë se numri i foshnjave
që erdhën në jetë. Shtesa e
natyrore për herë të parë ka
hyrë në territor negativ të
paktën qysh nga viti 1923
kur u bë censusi i parë zyr-
tarë i popullsisë, në kohën
e Mbretit Zog. Që nga ajo
kohë popullsia Shqipërisë
ka njohur vetëm rritje
duke mos u ndalur edhe në
kohën e luftës së dytë
botërore, për të ndryshuar
kah vetëm këtë vit. Tirana
vazhdon kryeson në kon-
tributin e shtesës natyrore
të popullsisë, ku numri i
lindjeve tejkalon me 443
numrin e vdekjeve. Numri
i lindjeve regjistrohet me
1.872 lindje, të cilat
shënojnë rënie me 11.3 për
qind, në krahasim me
tremujorin e parë 2017.

QARQETQARQETQARQETQARQETQARQET
PRPRPRPRPROBLEMAOBLEMAOBLEMAOBLEMAOBLEMATIKETIKETIKETIKETIKE

Shtesa natyrore regjis-
tron vlerë negative në shtatë
qarqe. Vlera më e ulët shëno-
het në qarkun e Korçës, ku
numri i vdekjeve tejkalon
me 211 numrin e lindjeve.
Qarku i Gjirokastrës vazh-
don tkurrjen e popullsisë,
numri i lindjeve shënon 96
lindje, me një rënie prej 34.2
për qind, në krahasim me

tremujorin e parë 2017.
Ndiqet nga qarku i Vlorës,
me një rënie të lindjeve me
29.8 për qind në tremujorin
e parë të këtij viti. Sa i për-
ket numrit të vdekjeve, të
gjitha qarqet kanë pësuar
një rënie gjatë periudhës ja-
nar-mars 2018. Rënien më të
madhe të numrit të vdekjeve
gjatë kësaj periudhe e
shënon qarku i Kukësit me
35.8 për qind dhe qarku i

Lezhës me 26.9 për qind.
Projeksionet e popullsisë

2011-2031 sipas skenarit të
mesëm prisnin që shtesa
natyre e popullsisë të ishte
në nivel negativ në vitin
2023, ndërsa varianti opti-
mist priste që shtesa naty-
rore të ishte negative në
vitin 2028. Por zhvillimet re-
ale tregojnë se në të vërtetë
ecuria e popullsisë në këtë
mënyrë nuk është parash-

ikuar as nga varianti me
pesimist i ekspertëve të de-
mografisë. Nëse marrin në
konsideratë emigracionin,
atëherë rënia e popullsisë në
vendit tonë do të jetë më e
shpejtë se të gjitha parash-
ikimet edhe me pesimiste.
Emigrimi i vazhdueshëm
dhe lindjet e pakta do ta rën-
dojnë këtë efekt strukturor
në kufizimin e rritjes naty-
rore në të ardhmen.

Për rreth 5 orë, farmac
itë në të gjithë vendin
kanë mbyllur dyert

ditën e djeshme në shenjë
proteste për kontratën me
Fondin, të cilën e kanë vlerë-
suar si tërësisht të njëan-
shme. Fill pas kësaj, Fondi i
Sigurimit të Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor ka zh-
villuar një takim me përfaqë-
suesit e Urdhrit të Farma-
cistëve të Shqipërisë, ku kanë
arritur një kontratë të
pjesshme ku janë plotësuar
disa prej kërkesave të farma-
cistëve. "Ne kemi dakordë-
suar disa kërkesa të farma-
cistëve, të cilët kanë qenë, në
fakt, të bëra ndër vite(që nga
viti 2009), një pjesë të të cilave
i kemi marrë parasysh, por
Fondi është i vendosur për
pacenueshmërinë e parimeve
ku ai bazohet në përmbush-
jen e misionit të tij. Dera e
Fondit do të jetë e hapur për
çdo diskutim që jo vetëm far-
macistët mund të kenë në të
ardhmen. E rëndësishme
është që të garantojmë pa-
cientët, për rimbursimin e
barnave të listës",-tha drej-
tori i Fondit, Eduard Ahme-
ti. Ky i fundit theksoi se pas
bisedimeve që janë kryer, ësh-
të arritur në një të mesme të
përbashkët ku ka pasur da-
kordësi dhe mirëkuptim për
disa pika të kontratës.
TAKIMI ME UFSHTAKIMI ME UFSHTAKIMI ME UFSHTAKIMI ME UFSHTAKIMI ME UFSH

Ndërkohë farmacistë nga
gjithë vendi që ishin
mbledhur dje për të protes-
tuar para kryeministrisë,
paraprakisht bënë një takim
me përfaqësues të Urdhrit të
Farmacistëve, ku president-
ja Diana Toma i njohu me
pikat e kontratës që u
zgjidhën në favor të rrjetit
farmaceutik. "Në dakordësi
të plotë diferencat në minus
u hoqën dhe kjo është një
arritje shumë e madhe pasi
këto kritere dhe pika të tjera
që vinin pas saj e kanë bërë
shpeshherë subjektin farma-
ceutik të ndihet i kërcënuar.
Në dakordësi u la të ngrihet
menjëherë një grup pune me
kryesimin e drejtorit të Fon-
dit ku në përbërje të tij do të
jenë përfaqësues nga rrjeti i
hapur që të gjendet një akt
përpilimi për të gjetur
formën e rimbursimit të far-
macisë për dëmin që i shkak-
tohet", tha Diana Toma, kreu
i Urdhrit të Farmacistëve.
Kjo e fundit theksoi se Fon-
dit iu paraqit arsyetimi mbi
pikat që duhen rishikuar në
kontratë dhe bëri me dije se
për sa u takon dëmeve që sjell
në subjektet farmaceutike
futja e listës së re të barnave
të rimbursueshme, u la që të
shqyrtohet sërish çështja.
Më tej farmacistët e pran-

ishëm kanë shprehur kërke-
sat e tyre dhe kanë kërkuar
ndalimin e firmosjes së kon-
tratës ekzistuese me detyrim
si dhe kanë apeluar për më
shumë cilësi të medikament-
eve. "Ne si farmacistë duhet

të mbrojmë cilësinë e ilaçeve
pasi po futen lloj-lloj medika-
mentesh, është detyra jonë
që të mbrojmë pacientët",-u
shpreh farmacistja Liri Be-
gaj gjatë takimit. Pikat e
ndryshuara në kontratë

pritet të marrin miratimin
nga këshilli administrativ
në krye të të cilit qëndron
ministrja e Shëndetësisë.
Farmacistët vendosën që të
presin deri sot për daljen e
kontratës së re në të cilën do

të jenë edhe pikat e ndry-
shuara, në të kundërt parala-
jmëruan sërish protestë. Në
fund të takimit, farmacistët
marshuan paqësisht drejt
kryeministrisë, pa pankarta
dhe pa ndaluar.

Voltiza Duro

DREJTORI
I FONDIT
"Ne kemi dakordësuar
disa kërkesa të
farmacistëve, të cilët
kanë qenë, në fakt, të
bëra ndër vite, një
pjesë të të cilave i
kemi marrë parasysh,
por Fondi është i
vendosur për
pacenueshmërinë e
parimeve ku ai bazohet
në përmbushjen e
misionit të tij",-tha
Eduard Ahmeti.

SOCIALE

VLERAT NEGATIVE
Qarku i Gjirokastrës vazhdon tkurrjen e popullsisë, numri i lindjeve shënon 96

lindje, me një rënie prej 34.2 për qind, në krahasim me tremujorin e parë 2017.
Ndiqet nga qarku i Vlorës, me një rënie të lindjeve me 29.8 për qind në

tremujorin e parë të këtij viti. Sa i përket numrit të vdekjeve, të gjitha qarqet
kanë pësuar një rënie gjatë periudhës janar-mars 2018.

Gjatë takimit të djeshëm
të farmacistëve
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Drejtori Ramonllari: Fabrika është kthyer në atraksion turistik, interes nga e gjithë bota

Studentët dhe pedagogët e Universitetit të
‘Tennessee’ në SHBA, studim për birrën ‘Korça’
"Ishte surprizë e bukur në kuadër të turit ballkanik"

INVESTIMI
Drejtori i fabrikës së birrës
"Korça", Gentian Ramonllari tha
se, "turistët dhe vizitorët
vlerësojnë birrën 'Korça' për
cilësinë dhe historinë e saj jo
thjesht si produkt, por si kulturë.
Në kuadër të kësaj jemi duke
përfunduar ambientet e lokalit
'Panda' bashkë me lulishten e re.
Lokal ky, i cili ka qenë qendër
kulturore e qytetit për shumë vite.
Qëllimi është të rikthejmë
vëmendjen e qytetarëve të
Korçës dhe vizitorëve si vend
atraksioni turistik, ku njerëzit
vijnë shijojnë birrën dhe pse jo,
edhe muzikën korçare".

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Shija e mrekullueshme
dhe cilësia e lartë kanë
bërë që emri i birrës

"Korça" t'i ka kapërcejë me
kohë kufijtë e Shqipërisë.
Por së fundmi, fabrika ku
ajo prodhohet është kthyer
në një atraksion të vërtetë
jo vetëm turistik, por edhe
mësimor. Për çdo ditë, grupe
turistësh, individë nga
vende të ndryshme të botës
dhe shqiptarë gjithashtu,
vizitojnë këtë fabrikë për të
njohur historinë, vlerat dhe
teknologjinë, produktin dhe
pasionin, me të cilën prod-
hohet kjo birrë. Pas stu-
dentëve dhe pedagogëve
holandezë, edhe një grup
prej 21 studentësh dhe 4 ped-
agogësh amerikanë që viz-
ituan të gjithë Ballkanin
(study trip) për t'u njohur
me ekonominë e rajonit
tonë, ishin vizitorët e radhës
në fabrikën e birrës "Korça".
Studentët dhe pedagogët
amerikanë të profilit të bi-
znesit në Universitetin e
famshëm "Tennessee at
Chattanooga", i themeluar
në 1886, janë njohur me his-
torikun e birrës dhe me atë
që ajo ofron për konsuma-
torët. Si pjesë e vizitës së tyre
studimore në rajonin e Ball-
kanit, ata kanë përzgjedhur
pikërisht fabrikën e birrës
"Korça" për Shqipërinë. Pasi
kanë vizituar fabrikën dhe
kanë njohur çdo detaj të
teknologjisë dhe produkteve
të përdorura, ata edhe e kanë
degustuar birrën. Studentët
dhe pedagogët kanë dhënë
vlerësimet më të mira, madje
kanë shfaqur interesimin
nëse mund ta gjenin edhe në
tregun amerikan. Ndërkaq,
drejtori i fabrikës së birra
"Korça", Gentian Ramonllari
u tregoi turistëve amerikanë
se që prej disa vitesh, birra ek-
sportohet edhe në tregun
amerikan. Ai gjithashtu u ka
bërë me dije edhe pikat dhe
supermarketet ku mund të
gjejnë prodhimin e çmuar
nga Shqipëria. "Ishte
dëshira e pedagogëve të
këtij universiteti për futur
në axhendën e vizitës ball-

kanike edhe birrën 'Korça',
jo vetëm si birra e parë sh-
qiptare, por edhe si kulturë.
Vizituan ambientet e fab-
rikës dhe u njohën me his-
torinë, teknologjinë bash-
këkohore që përdoret për
prodhimin e birrës. Degustu-

an dhe provuan birrën duke
shprehur vlerësimet më të
mira", tha Ramonllari. E
ndërsa jemi në prag të se-
zonit turistik, Ramonllari u
shpreh se pritet të ketë rritje
të numrit të vizitorëve në
fabrikën e birrës. Birra "Ko-

rça" është pjesë e rëndë-
sishme e mozaikut kulturor
të qytetit të Korçës. Në këtë
kuadër, një sërë vizitorësh
vijnë për të njohur vlerat e
historinë dhe teknologjinë se
si prodhohet birra. Rasti i
fundit është ky me profesorët
dhe studentët nga Tennessee,
të cilët e quajtën birrën "Ko-
rça" një surprizë të bukur në
kuadrin e turit të tyre ball-
kanik. Sipas drejtorit të fab-
rikës së birra "Korça", pjesa
më e madhe e turistëve janë

çekë, gjermanë, italianë, por
nuk kanë munguar edhe
turistë nga vendet e largëta
si Japonia, Koreja e Jugut,
Amerika dhe Kanadaja. "In-
teresi për birrës 'Korça' ësh-
të thuajse nga e gjithë bota.
Kushdo që viziton Shqipërinë
dhe Korçën, nuk largohet pa
vizituar birrën 'Korça'", - po-
hoi Ramonllari. Ndërsa sh-
toi se, "turistët dhe vizitorët
vlerësojnë birrën 'Korça' për
cilësinë dhe historinë e saj,
jo thjesht si produkt, por si

kulturë. Në kuadër të kësaj
jemi duke përfunduar ambi-
entet e lokalit 'Panda' bash-
kë me lulishten e re. Lokal
ky, i cili ka qenë qendër kul-
turore e qytetit për shumë
vite. Dhe qëllimi është të rik-
thejmë vëmendjen e qyteta-
rëve të Korçës dhe vizitorëve
si vend atraksioni turistik,
ku njerëzit vijnë shijojnë bir-
rën dhe pse jo, edhe muzikën
korçare, serenatat, kërci-
met karakteristike dhe ush-
qimin tradicional".

TURISTËT
Sipas drejtorit të fabrikës së birrës "Korça", pjesa më e madhe e turistëve janë çekë,

gjermanë, italianë, por nuk kanë munguar edhe turistë nga vendet e largëta si
Japonia, Koreja e Jugut, Amerika dhe Kanadaja. "Interesi për birrën 'Korça' është

thuajse nga e gjithë bota. Kushdo që viziton Shqipërinë dhe Korçën, nuk largohet pa
vizituar birrën 'Korça'. Turistët dhe vizitorët e vlerësojnë birrën 'Korça' për cilësinë dhe

historinë e saj, jo thjesht si produkt, por edhe si kulturë", - tha Ramonllari.

Studentët dhe pedagogët
amerikanë në fabrikën e
birra “Korça”

Drejtori i fabrikës së birrës
"Korça", Gentian Ramonllari

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

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: “Blerja e suportit vjetor te produkteve
Cissco”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4,671,000 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: “Blerja e suportit vjetor te produkteve
Cissco”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 07 Qershor  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.
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Zbardhet formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë e dosjes

Pronarët në Durrës, ATP
merr në shqyrtim 1300 dosje
Rifreskohet lista, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 1300 dosje

ish- pronarësh që janë në
proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Durrësit dhe janë
në pritje të vendimit të ATP-
së. Në listën e përditësuar
jepet numri i dosjes dhe data
e aplikimit. Të gjithë ish-pr-
onarët që kanë aplikuar për
kthimin dhe kompensim
prone në Agjencinë e Tra-
jtimit të Pronave dhe nuk
janë njohur ende me vendi-
min e agjencisë mund të
kërkojnë informacion në
lidhje me fazën në të cilën
ndodhet dosja. Agjencia e
Trajtimit të pronave ka
vënë në dispozicionin të pr-
onarëve formularin tip, "In-
formacion në lidhje me ecur-
inë e dosjes", i cili duhet të
plotësohet dhe të dorëzohet
në agjenci për të njohur me
fazën në cilën ndodhet
shqyrtimi i saj. Agjencia

Ornela Manjani

Trajtimit të Pronave është e
detyruar që brenda 15 ditëve
nga momenti i dorëzimit të
kërkesës të ktheje 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
kërkesën përkatëse me sh-
krim për informim në lidhje
me ecurinë e dosjes, fotoko-
pje të kartës së identitetit,

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 i dër-
gon të gjitha kërkesat e
ardhura Drejtorit të
Përgjithshëm. Kreu i AKKP-
ës ia delegon kërkesat sek-
torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas sektori
përkatëse përgatit informa-
cionin e kërkuar dhe njof-
ton subjektin. Në përfundim
të shqyrtimit subjekti para-
qitet pranë zyrave të ATP-së

për të tërhequr shkresën
kthimi përgjigje në lidhje
me ecurinë e dosjes ose i dër-
gohet me postë sipas
kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.
FORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARI

Formulari i aplikimit për
formacion në lidhje me ecur-
inë e dosjes është i ndarë në
tri seksione. Aplikanti du-
het të plotësojë gjeneralitet
dhe adresën dhe jetë i paji-
sur me mjet identifikimi në
momentin e aplikimit. Në
seksionin e dytë duhet të
jetë përshkruar në mënyrë
të saktë se në lidhje me çfarë
kërkon informacion pala e
interesuar, në këtë rast pr-
onari që ka aplikuar për
kthim e kompensim prone.
Dhe ne seksionin e fundit
janë të specifikuara pesë do-
kumentet që duhet të dis-
ponojë pronari në momentin
e aplikimit.

DOKUMENTACIONI
QË DUHET TË PARAQISNI

Formulari tip
Fotokopje e kartës së identitetit
Kopje vendimi nga ish KKP/AKKP(nëse ka)
Dokumente të tjera

NrNrNrNrNr DateDateDateDateDate QarkuQarkuQarkuQarkuQarku StatusiStatusiStatusiStatusiStatusi Zona KadastraleZona KadastraleZona KadastraleZona KadastraleZona Kadastrale
695 23.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
767 23.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
142 24.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 1664
703 24.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
705 24.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
706 24.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
710 24.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 2078
711 24.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
716 24.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 2147
724 24.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 3311
751 24.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 1931
651 25.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
660 25.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 1256
661 25.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 3245
709 25.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
713 25.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 3245
714 25.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 2147
778 25.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 3366
721 26.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 2453
722 26.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 8512
725 26.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 3236
726 26.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 2675
729 26.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 2453
730 26.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 2117
730 26.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 3395
732 26.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 3339
733 26.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
734 26.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
297/1 26.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
3339
144 27.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 8621
145 27.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 2621
425 27.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 2147
735 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
736 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
737 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
738 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 1256
740 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 3852
742 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 2147
743 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 3365
744 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 3215
745 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 2100
746 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 2585
747 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
748 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim
760 27.09.1996 DURRESNe Shqyrtim 2065
162 29.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 3096
104 30.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 2453
136 30.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 3215

LISTLISTLISTLISTLISTA ME 1300 DOSJE ISH-PRA ME 1300 DOSJE ISH-PRA ME 1300 DOSJE ISH-PRA ME 1300 DOSJE ISH-PRA ME 1300 DOSJE ISH-PRONONONONONARËSH QË JARËSH QË JARËSH QË JARËSH QË JARËSH QË JANË NË PRANË NË PRANË NË PRANË NË PRANË NË PROCES SHQOCES SHQOCES SHQOCES SHQOCES SHQYRYRYRYRYRTIMITIMITIMITIMITIMI

147 30.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 1475
152 30.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 2375
154 30.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 1934
157 30.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 3183
160 30.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 2333
169 30.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
402 30.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
749 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
750 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3102
752 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
753 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
754 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim 8517
755 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
758 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
761 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
762 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3365
763 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
764 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
765 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
757/1 30.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
148 01.10.1996 Durres Ne Shqyrtim 3236
133 01.10.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
377 04.10.1996 Durres Ne Shqyrtim 3385
427 06.10.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
663 09.10.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3339
781 09.10.1996 DURRES Ne Shqyrtim 1931
332 16.10.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
313 25.10.1996 Durres Ne Shqyrtim 8515
774 25.10.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3369
286 30.10.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
277 03.11.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
287 03.11.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
426 06.11.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
666 09.11.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3215
669 09.11.1996 DURRES Ne Shqyrtim 8514
667 09.11.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3215
300 02.12.1996 Durres Ne Shqyrtim 3245
662 07.12.1996 DURRES Ne Shqyrtim 2585
619 08.12.1996 Durres Ne Shqyrtim 2255
671 09.12.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3215
672 09.12.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3852
673 09.12.1996 DURRES Ne Shqyrtim 2147
674 09.12.1996 DURRES Ne Shqyrtim
613 15.12.1996 Durres Ne Shqyrtim 2375
371 20.01.1997 Durres Ne Shqyrtim 2978
130 20.05.1997 Durres Ne Shqyrtim 8621
131 23.06.1997 Durres Ne Shqyrtim 8621
766 31.12.1997 DURRES Ne Shqyrtim 3839
558 26.08.1998 Durres Ne Shqyrtim 1595
122 10.04.1999 Durres Ne Shqyrtim 3369

531 08.12.1999 Durres Ne Shqyrtim 1256
292 19.06.2000 Durres Ne Shqyrtim 3385
2 0 11.07.2000 Durres Ne Shqyrtim 2309
2 2 28.08.2000 Durres Ne Shqyrtim 1727
424 15.12.2000 Durres Ne Shqyrtim 8621
1 5 25.01.2001 DURRES Ne Shqyrtim 2375
6 5 03.02.2001 Durres Ne Shqyrtim 1031
284 26.02.2001 Durres Ne Shqyrtim 2100
302 12.03.2001 Durres Ne Shqyrtim 3369
1884 10.04.2001 Durres Ne Shqyrtim 8512
178 13.04.2001 Durres Ne Shqyrtim 1042
6 5 26.09.2001 Durres Ne Shqyrtim 3369

27.10.2001 Durres Ne Shqyrtim 8621
581 21.11.2001 Durres Ne Shqyrtim 1242
1 5 06.12.2001 Durres Ne Shqyrtim 3255
593 10.12.2001 Durres Ne Shqyrtim 2585
304 15.01.2002 Durres Ne Shqyrtim 3184
4 02.05.2002 Durres Ne Shqyrtim 3183
330 09.06.2002 Durres Ne Shqyrtim 3369
331 10.07.2002 Durres Ne Shqyrtim 2332
800 23.07.2002 DURRES Ne Shqyrtim 1771
258 01.10.2002 Durres Ne Shqyrtim 1031
5 8 12.10.2002 Durres Ne Shqyrtim 3255
803 24.12.2002 DURRES Ne Shqyrtim 2078
809 28.02.2003 DURRES Ne Shqyrtim 2147
1 8 21.03.2003 Durres Ne Shqyrtim 1840
804 21.03.2003 DURRES Ne Shqyrtim 1475
24/ K 08.04.2003 Durres Ne Shqyrtim
1921
351 09.04.2003 DURRES Ne Shqyrtim 3215
814 26.05.2003 DURRES Ne Shqyrtim 1522
811 27.05.2003 DURRES Ne Shqyrtim 1475
346 05.06.2003 Durres Ne Shqyrtim 3255
8115 16.06.2003 DURRES Ne Shqyrtim 2577
805 04.07.2003 DURRES Ne Shqyrtim 2978
115 05.07.2003 Durres Ne Shqyrtim 3365
2024 15.07.2003 Durres Ne Shqyrtim 8512
349 25.07.2003 Durres Ne Shqyrtim 2585
816 06.09.2003 DURRES Ne Shqyrtim 1475
472 04.10.2003 Durres Ne Shqyrtim 2078
2 2 03.11.2003 Durres Ne Shqyrtim 1522
2030 18.12.2003 Durres Ne Shqyrtim 8512
6 6 04.01.2004 Durres Ne Shqyrtim 1934
4 2 15.03.2004 Durres Ne Shqyrtim 1931
296 23.03.2004 Durres Ne Shqyrtim 1031
827 29.04.2004 Durres Ne Shqyrtim 2452
827 17.06.2004 DURRES Ne Shqyrtim 3245
829 23.07.2004 DURRES Ne Shqyrtim 2117
832 10.08.2004 DURRES Ne Shqyrtim 2385
2 5 20.09.2004 Durres Ne Shqyrtim 8621
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833 26.10.2004 DURRES Ne Shqyrtim 3385
369 21.12.2004 Durres Ne Shqyrtim 3255
5 8 14.02.2006 Durres Ne Shqyrtim 3385
6 8 24.02.2006 Durres Ne Shqyrtim 8512; 8513;
8514;
1886/1 06.04.2006 Durres Ne Shqyrtim
8514
4 1 07.04.2006 Durres Ne Shqyrtim 1031
9 5 05.08.2006 DURRES Ne Shqyrtim 2147
5 0 04.02.2007 Durres Ne Shqyrtim 8516
3 0 20.03.2007 Durres Ne Shqyrtim 8518
4 3 29.03.2007 DURRES Ne Shqyrtim
4 7 30.03.2007 Durres Ne Shqyrtim 1031
7 3 25.04.2007 Durres Ne Shqyrtim 8518
7 2 24.05.2007 Durres Ne Shqyrtim 1574
7 6 30.05.2007 Durres Ne Shqyrtim 8511
8 5 14.06.2007 Durres Ne Shqyrtim 1914
117 27.06.2007 Durres Ne Shqyrtim 1522
144 30.07.2007 Durres Ne Shqyrtim 1574
161 29.08.2007 Durres Ne Shqyrtim 8515
148 08.09.2007 Durres Ne Shqyrtim 8518
171 19.09.2007 Durres Ne Shqyrtim 8518
179 22.10.2007 Durres Ne Shqyrtim 2574
190 05.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 8514
190 05.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 8511
190 05.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
190 05.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
190 05.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
375 12.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 3245
370 12.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 3184
369 12.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 3096
372 12.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 1198
373 12.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
374 12.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 1934
376 12.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
377 12.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
433 16.02.2008 Durres Ne Shqyrtim 1186
212 06.03.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8513
230 07.03.2008 Durres Ne Shqyrtim 3339
250 10.03.2008 Durres Ne Shqyrtim 8516
313 11.03.2008 Durres Ne Shqyrtim 2009
378 12.03.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
379 12.03.2008 Durres Ne Shqyrtim 1242
380 12.03.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
384 12.03.2008 Durres Ne Shqyrtim 2978
385 12.03.2008 Durres Ne Shqyrtim 1914
381 12.03.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8512
244 09.04.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
315 11.04.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1031 3215
3852
314 11.04.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2065
112 21.04.2008 Durres Ne Shqyrtim 1727
213 06.05.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
383 12.05.2008 Durres Ne Shqyrtim 1243
382 12.05.2008 Durres Ne Shqyrtim 8513
196/197 14.05.2008 Durres Ne Shqyrtim
2452
294 14.05.2008 Durres Ne Shqyrtim 2117
198 19.05.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3215
201 27.05.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
208 28.05.2008 Durres Ne Shqyrtim 2375
205 28.05.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2255
206 28.05.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3365
191 05.06.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
256 10.06.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
251 10.06.2008 Durres Ne Shqyrtim 2675
255 10.06.2008 Durres Ne Shqyrtim 3339
253 10.06.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3245
225 13.06.2008 Durres Ne Shqyrtim 3137
229 30.06.2008 DURRES Ne Shqyrtim
259 10.07.2008 Durres Ne Shqyrtim 8514
316 11.07.2008 Durres Ne Shqyrtim 3385
234 15.07.2008 Durres Ne Shqyrtim 8516
246 09.08.2008 Durres Ne Shqyrtim 2065
261 10.08.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
264 10.08.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
267 10.08.2008 Durres Ne Shqyrtim 2453
260 10.08.2008 Durres Ne Shqyrtim 2734
264 10.08.2008 DURRES Ne Shqyrtim
754 06.09.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1204
268 10.09.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
269 10.09.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
386 12.09.2008 Durres Ne Shqyrtim 1256
387 12.09.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
389 12.09.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
390 12.09.2008 Durres Ne Shqyrtim 2957
237 12.09.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8512

2034 16.09.2008 Durres Ne Shqyrtim 8517
249 25.09.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
232 07.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 8516
274 10.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 2385
273 10.10.2008 DURRESNe Shqyrtim 2101
321 11.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
320 11.10.2008 DURRESNe Shqyrtim 3245
318 11.10.2008 DURRESNe Shqyrtim 3562
391 12.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
392 12.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 2255
393 12.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
394 12.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 2452
396 12.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3215
397 12.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3236
398 12.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 2453
400 12.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3365
401 12.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
402 12.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
276 13.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 2385
275 13.10.2008 DURRESNe Shqyrtim 1031
277 13.10.2008 DURRESNe Shqyrtim 8515
278 14.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
279 14.10.2008 DURRESNe Shqyrtim 8514
280 15.10.2008 DURRESNe Shqyrtim 8514
283 16.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 1574
284 17.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3184
289 21.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 8514
291 21.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 2742, 2333
290 21.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
288 21.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 1665
293 22.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
294 22.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3385
292 22.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3385
295 22.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 1299
299 23.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
296 23.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 8516
301 24.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 2978
300 24.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 1042
308 27.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 3215
306 27.10.2008 Durres Ne Shqyrtim 2009
305 27.10.2008 DURRESNe Shqyrtim 8621
312 30.10.2008 DURRESNe Shqyrtim 2453
309 30.10.2008 DURRESNe Shqyrtim 3541
311 30.10.2008 DURRESNe Shqyrtim 8512
405 12.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
403 12.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
404 12.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255/3241
406 12.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 2100/3796
407 12.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 1931
408 12.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
409 12.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 3652
323 13.11.2008 DURRESNe Shqyrtim 3365
325 13.11.2008 DURRESNe Shqyrtim 8515
329 14.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
332 14.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
333 14.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 1771
331 14.11.2008 Durres Ne Shqyrtim Pylli I
Manzes
326 14.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
328 14.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 3215; 3852
327 14.11.2008 DURRESNe Shqyrtim 3852
337 16.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 1247
334 17.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 8517
335 17.11.2008 DURRESNe Shqyrtim 3255
336 18.11.2008 DURRESNe Shqyrtim 3215
338 18.11.2008 DURRESNe Shqyrtim 3339
339 19.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
340 19.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622, 1042
344 20.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
345 20.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
347 20.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 3389
341 20.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 2574
343 20.11.2008 DURRESNe Shqyrtim 3215
349 21.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 1042
350 21.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
352 24.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 2009
354 24.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
353 24.11.2008 DURRESNe Shqyrtim 2009
357 26.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
360 26.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 3369
358 26.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 2255
362 26.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 1931
356 26.11.2008 DURRESNe Shqyrtim 8513
365 27.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 2537
366 27.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
367 27.11.2008 Durres Ne Shqyrtim 1931
363 27.11.2008 DURRESNe Shqyrtim 8513

192 05.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1655
416 12.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1574
417 12.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2675
411 12.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
413 15.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
414 15.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
415 15.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3102
418 15.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
420 15.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3215
421 15.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1727
423 15.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
425 15.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2375
426 15.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2978
427 15.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1185
431 16.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1475
433 16.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
430 16.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1204
428 16.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
429 16.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622
137 17.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1204, 1522
434 17.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1332
436 17.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2585
440 17.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
441 17.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
442 17.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8513
443 17.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
444 17.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3215
438 17.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2255
435 17.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2795
439 17.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3385
445 18.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3183
446 18.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8514
447 18.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
448 18.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3215
449 18.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2978
450 18.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3225 3852
452 18.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
453 18.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
454 18.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8516
455 18.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1332
452 18.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8621
460 19.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1727
461 19.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2978
462 19.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3339
463 19.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3365
464 19.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3365
465 19.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
466 19.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3369
467 19.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3137
468 19.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
469 19.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3385
471 19.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3225, 3541
456 19.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1042
459 19.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3255
477 22.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1921
472 22.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1042
470 22.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1664 1665
473 22.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622
474 22.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3096 8622
478 22.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
479 22.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1475
481 22.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1042
482 22.12.2008 Durres Ne Shqyrtim Durres
489 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
483 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8514
485 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
486 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
487 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622
488 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
490 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1 6 6 4 ,
2537,1921, 1294
491 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
493 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3215
495 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2590; 2065
496 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1198
497 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1247
498 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2452
2 5 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622
501 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
502 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2255
503 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3215
504 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
505 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
506 23.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
492 23.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8622
512 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3339

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Gjykata e Durrësit, ‘OK’ ekstradimit. 49-vjeçari u arrestua edhe në 2008-ën, mister lirimi

Trafiku ndërkombëtar i drogës, kapet
shijakasi i shumëkërkuar Astrit Keçi

49-vjeçari është dënuar me 30 vite burg në Itali

Gjendet dhe sekuestrohet gomonia e fshehur mes
pishave, dyshohet se përdorej për trafik droge

DËNIMI
Më 9 shkurt të vitit 2016, Gjykata e Apelit në
Milano e ka dënuar Astrit Keçin (kushëriri i Durim
Keçit, i ashtuquajturi “i forti” i Shijakut) me 30 vite
burg për kryerjen e veprës penale “Organizatë
kriminale me qëllim trafikimi i lëndëve narkotikëve”.



ARRESTIMI
Pak ditë më parë,
gjatë një operacioni
të zhvilluar në
Durrës dhe në
Lezhë u bë i mundur
arrestimi i Astrit
Keçit dhe Shkëlqim
Sufjas, të cilët që
në vitin 2016 ishin
shpallur në kërkim
ndërkombëtar nga
autoritetet italiane
për trafik droge.
Keçi është arrestuar
nga policia
shqiptare edhe në
vitin 2008, por nuk
dihet se si arriti të
ishte i lirë..

HETIMI
Astrit Keçi dhe Shkëlqim Sufja, prej vitesh fshiheshin në
Shqipëri, por pas një hetimi të koordinuar me policinë e
Triestes, zyrën ndërlidhëse të policisë shqiptare në Bari
dhe shërbimin policor të bashkëpunimit ndërkombëtar, u
arrit të zbulohej vendndodhja e tyre.



SHKURT

I gjenden 9.7 kg
kokainë, kapet në
aeroport shqiptari

TURQI - Një 48-vjeçar sh-
qiptar ka rënë në pranga,
pasi u kap nga autorite-
tet turke me një sasi të
konsiderueshme droge.
Bëhet fjalë për shtetasin
me inicialet me N.K., i cili
është arrestuar në
aeroportin e “Ataturkut”.
Mësohet se policia e Stam-
bollit gjatë kontrollit të
ushtruar në valixhen e
shqiptarit gjeti dhe
sekuestroi një sasi prej 9
kg e 709 gr kokainë. Më-
sohet se 48-vjeçari sh-
qiptar kishte hyrë më 2
maj në aeroportin e Stam-
bollit nga Sao Paulo i Bra-
zilit.

Horror, shqiptarja
mbyt dhe e hedh

foshnjën në plehra
GREQI – Horror në Gre-
qi. Një 19-vjeçare sh-
qiptare ka mbytur fosh-
njën e saj të porsalindur
dhe më pas e ka hedhur në
plehra. Ngjarja bëhet më
tragjike, pasi e reja është
ndihmuar nga nëna e saj
për të kryer krimin e
rëndë. Ato kanë deklaru-
ar para autoriteteve se ky
ishte një fëmijë i
padëshiruar, ndaj dhe i
kanë marrë jetën. Gjith-
ashtu, marrjes në pyetje
19-vjeçarja ka thënë se e
mbyti fëmijën me kordo-
nin e kërthizës në vaskë
dhe më pas ia ka dhënë të
ëmës për ta hedhur. Gjith-
ashtu, ajo ka treguar se
me të dashurin e saj ishte
njohur nga “Facebook”,
por nuk ishte e sigurt
nëse fëmija ishte i tij.

Plagosi me thikë
37-vjeçarin,

arrestohet autori
LUSHNJE - Një 54-vjeçar
nga Lushnja është vënë dje
në pranga, pasi ka plago-
sur me thikë një bash-
këqytetar. Ngjarja ka
ndodhur në lagjen “Kon-
gresi i Lushnjës” së këtij
qyteti. Sipas policisë, pas
një sherri për motive të
dobëta, Gimi Bodo ka godi-
tur disa herë në trup me
një mjet prerës (thikë) sh-
tetasin A.B., 37 vjeç. Ky i
fundit ndodhet në spitalin
e Lushnjës nën kujdesin e
mjekëve jashtë rrezikut
për jetën.

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Gjykata e Shkallës së
Parë në Durrës ka
vendosur pranimin e

kërkesës së prokurorisë së
këtij rrethi, për miratimin e
arrestimit të përkohshëm të
shtetasit Astrit Keçi, për
qëllim ekstradimi në Itali.
Mësohet se Gjykata e Apelit
në Milano, më 9 shkurt të
vitit 2016 e ka dënuar shi-
jakasin me 30 vite burg për
kryerjen e veprës penale
“Organizatë Kriminale me
qëllim Trafikimi i lëndëve
narkotikëve”. Seanca gjyqë-
sore është zhvilluar ditën e
djeshme me dyer të mbyllu-
ra, pak ditë pas arrestimit të
të shumëkërkuarit. Pasi u
njoh me akuzën, trupi
gjykues caktoi masën e sig-
urisë “arrest me burg” ndaj
tij, me qëllim ekstradimi.
Astrit Keçi, kreu i një bande
kriminale të trafikut të
drogës u kap nga policia
katër ditë me parë për llog-
ari të shtetit italian, pasi
ishte i shpallur në kërkim
ndërkombëtar. Lajmi për ar-
restimin e tij u bë publik
vetëm ditën e djeshme.
Ndërkaq, në Lezhë është
prangosur edhe shtetasi Sh-
këlqim Sufja. Dy personat
në fjalë ishin në kërkim nga
policia e vendit fqinj që prej
vitit 2006, pasi akuzohen për
trafik droge. Gjatë një oper-
acioni në bashkëpunim me
policinë shqiptare dhe atë
italiane, është bërë e mun-
dur kapja dhe arrestimi i
tyre në Durrës dhe Lezhë.
Mësohet se Astrit Keçi dhe
Shkëlqim Sufja, prej vitesh
fshiheshin në Shqipëri, por
pas një hetimi të koordinu-
ar me policinë e Triestes,
Zyrën ndërlidhëse të Poli-
cisë shqiptare në Bari dhe
shërbimin policor të bash-

FIER FIER FIER FIER FIER - Një gomone 10 me-
tra e gjatë është gjetur
dhe sekuestruar pas-
diten e djeshme. Dysho-
het se mjeti lundrues që
u gjet i braktisur në
Pishporo do të përdorej
për trafik të lëndëve
narkotike nga Shqipëria
drejt Italisë. “Policia
Kufitare Vlorë në bash-
këpunim me Delta Forcë,
në kuadër të parandal-
imit të trafikimit të
lëndëve narkotike, kanë
zhvilluar kontrolle të

imtësishme në zonat dhe
territoret me risk, në të cilat
dyshohet se mund të
trafikohet lëndë narkotike.
Si rezultat i kontrolleve të
vazhdueshme dhe informa-
cioneve të siguruara në
rrugë operative, ditën e sot-
me (djeshme) në vendin e
quajtur Pishporo, Fier, mi-
dis pishave është konstatu-
ar i fshehur një mjet lun-
drues tip gomone, i cili dys-
hohet se do të përdorej për

trafikim të narkotikëve në
drejtim Italisë. Mjeti lun-
drues është 10 metra i
gjatë me dy motorë. Nga
verifikimet ka rezultuar se
ky mjet është i pamatrikul-
luar dhe me numrat e mo-
torëve të fshirë. Për kryer-
jen e veprimeve të mëte-
jshme hetimore dhe proce-
durale mjeti iu dorëzua
DVP.Fier”, thuhet në
njoftimin zyrtar të poli-
cisë.

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË – Blendo (Edison)
Alikaj, i cili akuzohej për
plagosjen e tre personave
është dënuar dje me 24 vite
burg nga Gjykata e Vlorës.
Ngjarja për të cilën u dënua
i riu ka ndodhur më 4 janar
të vitit 2017, në lagjen “Hajro
Çakërri”, pranë poliklini-
kës së qytetit bregdetar. 32-
vjeçari, i njohur ndryshe dhe
si i “forti” i Vlorës, pas një

Tentoi të vrasë me automatik 2 vëllezër dhe 1
tjetër, dënohet me 24 vite burg i “forti” i Vlorës

sherri të momentit ka ten-
tuar të vrasë me armë zjar-
ri tre persona, dy prej të
cilëve vëllezër, pronarë të një
pike bastesh sportive. Gjatë
sherrit, ai ka qëlluar me au-
tomatik dhe për pasojë
kanë mbetur të plagosur sh-
tetasit: M.Sh. 20 vjeç, Zh.Sh.

24 vjeç dhe  F.K. 18 vjeç, të tre
banues në Vlorë. Pas ng-
jarjes, gjatë kontrollit të
ushtruar në një nga banesat
në Vlorë janë gjetur dhe
sekuestruar 3 fishekë pisto-
lete, një palë dorashka të
zeza dhe një kapuç-maskë.
Gjithashtu, në përfundim të

veprimeve hetimore të kry-
era prej policisë ka rezultu-
ar si autor i dyshuar në ng-
jarjet e ndodhura më parë
dhe konkretisht: Më datë
03.11.2016, në lagjen “Isa Bo-
letini” tek lulishtja e Kalit
të Trojës, së bashku me një
tjetër shtetas dyshohet të

ketë qëlluar me armë zjar-
ri automatik. Më datë
18.05.2017, në vendin e qua-
jtur “Jonufër” së bashku
me tre shtetas të tjerë dys-
hohet se ka shtrënguar me
anë të kanosjes dhe
dhunës një tjetër shtetas
për dhënien e një shume të
caktuar lekësh. Blendo
(Edison) Alikaj u arrestua
në nëntor të vitit të kalu-
ar, në zonën e Astirit në
Tiranë.

këpunimit ndërkombëtar, u
arrit të zbulohej vendn-
dodhja e tyre. Keçi dhe Suf-
ja ishin në krye të grupit

“Keçi”, që operonte në Shi-
jak dhe që është konsideru-
ar si një nga organizatat krye-
sore të trafikut të drogës. As-

trit Keçi është kushëriri i
Durim Keçit, i ashtuquajturi
“i forti i Shijakut”. Ai është ar-
restuar nga policia shqiptare

edhe në tetor të vitit 2008 në
fermën e tij (kundërshtoi dhe
sulmoi blutë), por nuk dihet se
si arriti të ishte i lirë.

I  arretuari  Astrit Keçi

Blendo (Edison) Alikaj
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Ditën e djeshme gazeta
spanjolle "ElConfiden-
cial" shkruante se kryem-
inistri spanjoll, Mariano
Rajoy zakonisht nuk
udhëheq fushatat kundër
BE-së. Megjithatë, shkru-
an ky medium, ai e ka
humbur "Luftën Ballkan-
ike". Sipas gazetës, qever-
ia spanjolle është për-
pjekur që Kosova të mos
marrë trajtim shtetëror
në samitin e ardhshëm të
vendeve të Ballkanit
Perëndimor në Sofje. I
vënë në presion me çësh-
tjen e Katalonisë, thuhet
më tej, Rajoy e ka bërë të
qartë që në fillim se part-
nerët e tij nuk do të ulen
në të njëjtën tryezë me
presidentin e Kosovës,
Hashim Thaçi. Megjithatë
këmbëngulja e tij ishte e
kotë, shkruan "ElConfi-
dencial". Kryeministri

Rahoy dështoi, siç thuhet,
t'i bëjë partnerët e tij në BE
të bashkohen me protestat
në një samit të planifikuar
që do të mbahet në Bullgari
më 17 maj. Kosova, e cila
është pjesë e "Ballkanit
Perëndimor" me Serbinë,

lokale dhe do të jetë i pran-
ishëm në një darkë me
liderët evropianë, një ditë
para samitit - dhe pastaj
do të kthehet në vendin e
tij. Dhe ndërsa pritet një
konfir mim zyrtar nga
Madridi, një mesazh tash-
më është dërguar në
Bruksel se Rajoy nuk do
të marrë pjesë. Gjithash-
tu, sipas mediumit span-
joll, edhe burimet e qever-
isë spanjolle kanë konfir-

Çështja "Katalonia", Rajoy fushatë kundër shtetit kosovar
Gazeta spanjolle: Kryeministri i Spanjës
humbi betejën përballë Kosovës në samit

Ditën e djeshme am
basadori i Shteteve të
Bashkuara të

Amerikës në Izrael, David
Friedman ka deklaruar të
hapur ambasadën në Jerus-
alem. Për këtë ngjarje, në
fjalën e tij,  ambasadori
Friedman falënderoi presi-
dentin e SHBA, Donald
Trump për guximin.  Të pa-
ktën 41 palestinezë janë
vrarë dhe mbi 1800 janë pla-
gosur nga ushtria izraelite,
pranë kufirit të Gazës ditën
e djeshme, në ditën kur Sh-
tetet e Bashkuara kanë
hapur ambasadën ameri-
kane në Jerusalem. Lëviz-
ja islamike Hamas, që
udhëheq në Gaza prej vitit
2007, ka udhëhequr protes-
ta masive për më shumë se
gjashtë javë. Mbi 50 perso-
na janë vrarë që prej nisjes
së protestave. Shumica e dy
milionë banorëve të këtij
territori janë pasardhës të
refugjatëve dhe protestat
janë cilësuar si 'Marshi i
Madh i Rikthimit'. Protes-
tuesit po kërkojnë që të
kthehen në shtëpitë e tyre,
që tashmë janë në territor-
in e shtetit të Izraelit. Një
delegacion i Shtëpisë së
Bardhë dhe zyrtarë izrael-
itë kanë qenë pjesë e cere-
monisë së inaugurimit,
duke përfshirë Ivanka
Trumpin, vajzën e presi-
dentit amerikan, Donald
Trump. Përveç Ivanka
Trumpit dhe burrit të saj
Jared Kushner, që janë
këshilltarë të lartë në Sh-
tëpinë e Bardhë, pjesë e cer-
emonisë kanë qenë edhe
sekretari amerikan i The-
sarit, Steven Mnuchin dhe
zëvendës-Sekretari i Sh-
tetit, John Sullivan. Bash-
kimi Evropian ka shfaqur
kundërshti të hapur për
këtë hap të ambasadës.
Kryeministri izraelit, Ben-
jamin Netanyahu u ka bërë
thirrje të "gjitha shteteve

t'i bashkohen vendimit të
SHBA-së për bartje të am-
basadave në Jerusalem".
Presidenti i Autoritetit
Palestinez, Mahmoud Ab-
bas e ka përshkruar vendi-
min e Trumpit si "shuplakë
të shekullit". Presidenti
amerikan, Donald Trump
ka njoftuar më herët se Sh-
tetet e Bashkuara e njohin
Jerusalemin si kryeqytet
të Izraelit.  Vendimi i
Trumpit ka nxitur protes-
ta të përgjakshme ndërko-
hë që 128 shtete e kanë
dënuar hapin e tij në një
votim në asamblenë gjen-
erale të Kombeve të Bash-
kuara. Konsullata momen-

tale do të shërbejë si loka-
cion i ambasadës pasi plan-
et janë në realizim e sipër
për krijimin e një ndërtese
të përhershme në një pjesë
tjetër të Jerusalemit. Ng-
jarja e të hënës përkon me
festimet një ditë pasi Izrae-
li shënon përvjetorin e sh-
tetësisë, palestinezët
përkujtojnë atë që e quajnë
Nakba ose Katastrofa, duke
iu referuar largimit të qin-
dra mijëra personave nga
shtëpitë e tyre nga territori
që sot administrohet nga
Izraeli. 14 maji shënon edhe
70-vjetorin e krijimit të
Izraelit. Sipas agjencisë
Maan, disa demonstrues

kanë prerë telin me gjemba
përpara barrierës në tenta-
tivë për të penetruar në
pjesën hebraike. Ushtria i
ka shtyrë pas me gaz
lotsjellës. Sipas agjencisë
Maan, që citon Ministrinë
e Shëndetësisë së Gazas,
viktima e parë 21 vjeç qu-
hej Anas Hamdan Qudeih
dhe është qëlluar me armë
zjarri në lindje të Khan
Yunis. Ndërkohë Musab
Yousef  Ibrahim Abu Laila,
29 vjeç, është vrarë në Ja-
baliya, shkruan Tgcom24.
Forca ajrore izraelite kish-
te hedhur fletushka në
Rripin e Gazës duke i ftuar
palestinezët që të qëndro-

nin larg kufirit dhe të mos
merrnin pjesë në aktivitete
të dhunshme. Nga ana tjetër,
kreu i Al Kaedës, Ayman al
Zawahiri, ka thirrur xhihad-
in kundër SHBA-ve dhe
Izraelit, duke i ftuar mysli-
manët të marrin armët në
një video të quajtur "Tel Aviv
është, gjithashtu, një vend i
myslimanëve". Duke lëvizur
ambasadën amerikane në
Jerusalem, Presidenti i
SHBA Donald Trump "ka
zbuluar fytyrën e vërtetë të
kryqëzatës moderne", tha Al
Zawahiri, "me të nuk funk-
sionon pacifizmi, por vetëm
rezistenca përmes xhiha-
dit".

Panik në Brazil,
nëna heroinë shtrin
përtokë agresorin

që donte të
rrëmbente fëmijët
Një ngjarje e tmerrshme

ka ndodhur para një sh-
kolle private në Brazil, e cila
është evituar nga heroizmi
i një nëne. "Daily Mail" ka
publikuar videon ku shfaqet
një person i armatosur që
tenton të rrëmbejë fëmijë të
vegjël para një shkolle pri-
vate në "San Paolo" të Bra-
zilit. Ai iu drejtohet atyre
me armë në dorë dhe kërkon
që nënat t'i lëshojnë fëmijët,
por fatmirësisht një prej
nënave ishte policja Katia
da Silva Sastre, e cila e sh-
triu përtokë dhe nxori
armën duke e qëlluar tre
herë. Agresori Elivelton
Neves Moreira nga plagët e
marra vdiq menjëherë pasi
u transportua në spital.
Policja 42-vjeçare Katia da
Silva Sastre u cilësua si një
heroinë për veprimin e bërë
dhe shkathtësinë që tregoi
duke u nderuar në një cere-
moni nga kryetari i San Pa-
olo Márcio França..

Sulmet në Siri,
vritet një 23-vjeçar

shqiptar
Një i ri nga Shkupi ka

vdekur në luftimet e
Sirisë ditën e djeshme.
Bëhet fjalë për 23-vjeçarin
E.Iseni i lindur në
Haraçinë, me banim në
Shkup. Lajmin për vde-
kjen e të riut nga Shkupi e
ka dhënë media shqiptar
në Maqedoni, KOHA.mk.
Sidoqoftë, në fillim të vitit
2014, E.Iseni atëkohë si 19-
vjeçar, i ishte bashkangji-
tur luftës në Siri, ndërsa
lajmin për vdekjen e tij,
familjarët e kanë marrë
nga shokët e tij. Sakaq,
dhjetëra të rinj shqiptarë
që nga viti 2011 kanë ndër-
ruar jetë në luftërat e përg-
jakshme të Sirisë. Sipas të
dhënave, akoma qindra
shqiptarë qëndrojnë në
Siri dhe Irak dhe nuk di-
het asgjë për fatin e tyre.

Malin e Zi, Maqedoninë,
Bosnje dhe Hercegovinën
dhe Shqipërinë, do të mar-
rë pjesë në samit. Sipas
"ElConfidencial" Rajoy do
të shkojë në Bullgari, por
do të jetë atje për t 'u
takuar me autoritetet

muar se Rajoy nuk do të
shkojë, edhe pse pjesë-
marrja e Spanjës në
samitin është ende një
çështje e hapur, raporton
tg. Gjithashtu, është sh-
tuar se Rajoy nuk pritet
të ndryshojë pozicionin e
tij as në minutën e fundit.
Spanja nuk është e vetm-
ja anëtare e BE që nuk e
ka njohur Kosovën, e cila
deklaroi pavarësinë dh-
jetë vjet më parë. Greqia,
Qiproja, Rumania dhe Sll-
ovakia, të gjitha për arsye
të ndryshme, nuk e pra-
nojnë pavarësinë e Kos-
ovës, por të gjithë do të
marrin pjesë në samit,
dhe Rajoy do të jetë i vet-
mi që do të mungojë.
Spanja, e cila aktualisht
po fokusohet në Katalon-
inë, është vendi që ka
mbajtur "pozicionin më
të fortë" kur bëhet fjalë
për samitin, shpjegojnë
burimet e "ElConfiden-
cial". Madje, sipas këtij
mediumi, as vizita e
Donald Tusk nga Këshilli
Evropian në Madrid nuk
e detyroi Rajoyn të ndry-
shonte qëndrimin e tij.

AL ZAWAHIRI
"Tel Aviv është
gjithashtu, një vend i
myslimanëve. Duke
lëvizur ambasadën
amerikane në
Jerusalem,
Presidenti i SHBA,
Donald Trump ka
zbuluar fytyrën e
vërtetë të kryqëzatës
moderne. Me të nuk
funksionon
pacifizmi, por vetëm
rezistenca përmes
xhihadit", - ka thënë
kreu i Al Kaedës, Al
Zawahiri.

GAZETA
SPANJOLLE
"Rajoy e ka bërë të
qartë që në fillim se
partnerët e tij nuk do
të ulen në të njëjtën
tryezë me
presidentin e
Kosovës, Hashim
Thaçi. Kryeministri
Rahoy dështoi, t'i
bëjë partnerët e tij
në BE të bashkohen
me protestat në një
samit të planifikuar
që do të mbahet në
Bullgari më 17 maj."

''Marshi i madh i rikthimit', plasin protestat në Gaza

SHBA hap ambasadën në Jerusalem,
dhjetëra të vrarë e mbi 900 të plagosur

Al Kaeda: Trump tregoi fytyrën e vërtetë
SHKURT

Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoi

Përleshjet në Gaza
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FESTIVALI

Vargje, promovime,
arie, skica,
konkurse, përk-

thime, autorë të ftuar,
rrëfime shkrimtarësh, sfi-
latë libër e letër.  Më shumë
se 70 aktivitete mbahen në
Tiranë në Muzeun Historik
Kombëtar, Akademinë e
Arteve, Lezhë e Fier në datat
16-20 maj. Përkthimet e
mëdha, veprat e mëdha,
letërsi artistike, shqipe dhe
e huaj e mandej literaturë
gjuhësore në një takim me
Ledi Shamku-Shkrelin.
Gjithëçfarë synohet është
një festë dite e nate, që nis
nga libri, për t’u përbash-
kuar në zhanre të tjera arti.

Çelja e festivalit bëhet te
Atriumi i brendshëm i
Muzeut Historik Kombëtar.
Në ceremoninë e inaugurim-
it, krah organizatorit “Klik
EkspoGroup” nën kujdesin
e Ministrisë së Kulturës do
të jenë të ftuar ministrja e
Kulturës, Mirela Kumbaro,
ajo e Arsimit Lindita Nikol-
la, kreu i bashkisë së Ti-
ranës, Erion Veliaj dhe Rex-
hep Hoti, zv.ministër i Kul-
turës i Kosovës. Menjëherë
pas çeljes, Kosova vjen mes
vargjesh. Poezi nga Ali Po-
drimja, Din Mehmeti, Azem
Shkreli, Rexhep Hoti dhe Is-
mail Syla lexohen nën mod-
erimin e DianaÇulit eAlda
Bardhyli nënjë panel ku të
ftuar janë studiuesi Pandeli
Koçi e IrisGjinovci. Takimi
shoqërohet me arie, poezitë
e zgjedhura të poetëve të Ko-
sovës recitohet nga Justina
Aliaj nën tingujt e pianos së
Etrita Ibrahimit, për t’ia
lënë vendin sfilatës “Libër &
Letër” të Akademisësë
Arteve nga Prof. Najada
Hamza.

Njëherit, do të mbahet
edhe ceremonia e Vlerësimit
me Medaljen “Shqiponja e
Artë” për zëvendësministrin
e Kulturës së Kosovës, Rexhep
Hoti “Për kontributin në nis-
mat kulturore përbashkuese
që përçojnë vlerat e gjuhës
dhe letërsisë shqipe”.
PËRKTHIMI

Një vend i madh në këtë
festival i është lënë përkthim-
it, si një farë “letërsie e dytë”,
ose të rishkruemit të një libri
në një gjuhë tjetër.

Më 17 maj te Atriumi i
Muzeut Historik Kombëtar
do të diskutohet për rolin e
përkthyesve dhe përkthi-
meve në Ballkan, ndihma e
rezidencës europiane të sh-
krimtareve në Tiranë, revis-
ta Poeteka dhe përkthimet
ballkanike, Botimet Poeteka,
shtëpia botuese që ka në
fokus letërsinë e rajonit.
Eventi i organizuar nga Po-
eteka nëmoderimin e Arian
Lekës, mbahet me pjesëmar-
rjen e Ben Andonit (përk-
thyes, gazetar kulture),

Milena Selimit (përk-
thyese, këshilltare e minis-
tres së Kulturës), dr. Silvana
Leka (Drejtore e Botimeve Po-
eteka), Dr. Arian Leka nga
Akademia e Studimeve Al-

Muzeu Kombëtar hap
dyert për 60 aktivitete
nga 16 deri më 20 maj

Festivali “Ditënetët e librit”,
një rikthim te magjia e letrës

Fatmira Nikolli

Paraditen e 16 majit,
mbahet një takim që synon
të nxjerrë në pah gjenezën e
letërsisë së disa autorëve. Te
Stenda e Unionit të
Gazetarëve, Aleksandër
Çipa, nisur nga Dritëro Agol-
li do të ketë në fokus të takim-
it të tij, gazetarët që u bënë
shkrimtarë. Cilët janë ata dhe
si nisi udhëtimi i tyre drejt
letërsisë. Nën titullin
“Gazetarë – Autorë, stil jete”
shembujt që do jepen do të
kenë synim të shpërfaqin kar-
rierat e nisura nga redaksitë
mediatike, për të shkuar në
shtëpitë botuese tanimë si
autorë.

Një qasje me interes, është
edhe ajo për të cilën do të flasë
drejtori i Muzeut Kombëtar
Dorian Koçi. Fokusi i bisedës
së tij është “Rrëfimi letrar
përmes historisë” dhe ai

zhanër letrar që ngërthen sa
faktet historike, po aq trillin
e shkrimtarit, duke pasur të
ftuar historianë, kritikë arti
e studentë të Gjuhë-Letërsisë.
me 17 Maj, është shkrimtari
Bashkim Shehu që përballë
Ben Andonit vjen në një
bisedë  për letërsinë e tij e më
gjerë.

“Libri i përmirësuar nga
filmi, a ndodh?”. Iris Elezi, do
të rreket t’i japë përgjigje
kësaj pyetjeje dhe atyre që
kanë të bëjnë me raportin
mes librit dhe filmit, e mandej,
edhe vetëshndërrimit që pë-
son libri kur bëhet film. Drej-
toresha e Arkivit Qendror

Shtetëror të Filmit, do të bise-
dojë me studentë të Artit
Skenik, kritikë arti, skenar-
istë dhe studentë të Gjuhë-
Letërsisë.

Mandej, më 19 maj, nën
moderimin e Arben Andonit,
një takim mbahet për
karikaturën. “Karikatura-
shqiptarët përballë identi-
tetit”, bashkon

Bujar Kapexhiun, Arben
Meksin, Ardian Karanxhën
dhe Shpend Bengun në një
bisedë mbi imazhin me të cil-
in janë përcjellë shqiptarët në
botë, përmes karikaturës,
kryesisht si viktima në duart
e Europës.

Më 18 maj, promovohet lib-
rit “Bekimi i Plisit të Moi-
siut” i autorit dhe aktorit
Çun Lajçi. Pranë tij do të
jetëBesnik Mustafaj, ndërsa
vetë aktori Çun Lajçi që do të
rrëfejë dhe do tëperformojë.

Po më 18 maj, nën titullin
“31 Aforizma – 31 leksione” do
tëmbahet një bisedë mbi lib-
rin e aforizmave “Nulla Dies
Sine Linea” të Dritëro Agolli,
event i Shtëpisë Botuese
“Dritëro” me moderimin e
Aleksandër Çipës.  Mes taki-
meve, me interes është edhe
biseda me poetet e Kosoves
Valentina Saraçini, Ilire
Zajmi dhe Shqipe Malushi
(përmes vargjeve), ndërsa
poezitë recitohen nga aktor-
ja e njohur skenës së Kosovës
Safete Rogova.

Të premten me 19 maj,
duke marrë shkas nga një lib-

ri “Dashuri në moshën e
Krishtit”, letërkëmbim mes
Dritëro dhe Sadije Agolli,
mbahet takimi që ngre py-
etjen: A ka më Letërkëmbim
dashurie në moshën e “Fast-
Textit”? Eventi është i orga-
nizuar nga “Letërsia dhe Qy-
teti & Botimet Dritëro” nën
moderimin e Beti Njumës, ku
i ftuar është Prof. Shaban Si-
nani.

Po atë ditë, për Kadarenë
flitet duke marrë shkas nga
vargjet e proza lirike. Një
bashkëpunim i projektit
Letërsia dhe Qyteti me Bot-
imet Onufri, takimi që sjell
fakte kurioze mbi jetën e re-
citime të shoqëruara në pi-
ano, moderohet nga Alda
Bardhyli e Mimi Dhima. Po
ashtu, një tjetër takim
mbahet për Kadarenë të di-
elën e kësaj jave nag Mimoza
Puto me temë “Ismail Kadare
dhe pasqyrimi i veprës së tij
në shtypin spanjoll të kohës”.

banologjike dhe Emina Zuna
shkrimtare nga Bosnja (Er-
asmus Mundi Felloëship).

Më 18 maj, rivjen në vë-
mendje një emër i lënë mën-
janë i përkthimit. Në orën
18:00, Profesor Edmond Tup-
ja drejton një bisedë mbi përk-
thimin.

Botimet Zenit me rastin e
100-vjetorin të lindjes se një
prej mjeshtrave më të mëd-
henj të përkthimit-HalitSelfo-
nga i cili kemi në një shqipe
të pakrahasueshme vepra
madhore si Robinsoni, Guliv-
eri, Zhyl Vern, Dumas, Ana-
tol France, De Amicis etj, flet
për Halit Selfon në orën 18:00
me 18 maj.
TAKIME E RRËFIME

Përtej letërsisë që shkru-
an, për shkrimtarin si kri-
jues, interesiështë i madh
edhe sa i takon rrëfimit mbi
veten, përtej rrëfimit mbi per-
sonazhet e tij.

 Me 19 maj,  mbahet edhe
promovimi i librit “L’Italia
che sognava En ver” i Nicola
Pedrazit me “Besa Editrice”.
FOTO&SKICA

Në larminë e imazhit, më
17 maj, promovohet
një‘Album-Antologji’ e për-
gatitur nga FotaqAndrea që
përfshin mbi 200 sinopse dhe
1000 imazhe nga gjenitë e ar-
tit botëror, mjaft prej tyre të
panjohura, si Volter, Longfel-
low, Tizian, Giorgione, etj.
Vëllimi i botuar nga “Zenit
Art” përmbledhautorë e ve-
pra.

Po në këtë lami, vlen të për-
mendet edhe aktiviteti që
mbahet të shtunën e 19 majit
në orën 19.00 te Pavijoni i Ak-
ademisë së Arteve Pamore,
njëceremoni të Çmimit tëIlus-
tratorit “Tendencë”, nën
kujdesine Prof. Ardian Isufit.
Në takim do të jenë edhe stu-
dentë, botues, autorë e
artistë.

Po në Pavijonin e Fakul-
tetit të Arteve Pamore
mbahet ceremonia e Çmi-
meve të Ilustratorit më të
mirë nën kujdesin e David
Kryemadhit dhe me praninë
e studentëve, botuesve, au-
torëve dhe aplikantëve për
konkursin.

Paraqiten njëherësh edhe
ilustrimet e 10 poezive të
përzgjedhura tëDritëroAgol-
lit. Të dielën me 20 maj një
takim mbahet në kujtim të
Niko Nikollës, shkrimtarit të
madh të satirës dhe humorit
nën kujdesin e së bijës, Flora
Nikolla.

E diela e 20 majit, shënon
ceremoninë e Çmimeve të Me-
diumit më të mirë. Me moder-
imin e Rashel Kolanecit dhe
ElaQatos.

GENT BUSHPEPA: EUROVISIONI
GJEOPOLITIK, 30% E SALLËS IZRAELITË

34-vjeçari Eugent Bush-
pepa ka rrëfyer Eurovi-
sionin sipas tij, si
rrugëtim e si emocion. Në
“Opinion” ai u shpreh i
kënaqur për atë që bëri,
por tha që është gjeopoli-
tik, por me talent mund
ta fitosh. Më poshtë pron-
oncimi i tij: “Jam ende me
emocione. Eksperiencë
fantastike. Profesional-
izmi ishte maksimal në
krahasim me festivalet
ku kam marrë pjesë. Çudi
ishte Italia, sepse men-
donim se do ishin më të
mirë me ne. Puna jonë
ishte maksimale Ka qenë
situata e mirë, delegacio-
net shkuan mirë. Me is-
landezët dhe me Malin e

Zi shkuam mirë. Raportet
ishin shumë të mira me Ele-
nin dhe Metën. Më tha që ka
bërë gabime për prejardhjen.
I kërkova falje, por ajo tha
nuk ke pse kërkon. Ajo re-
fuzoi të hiqej fotoja. Ermali
ishte shumë social dhe i përu-
lur. Ai nuk e ka mohuar kur-
rë origjinën. Votimi i pub-
likut përmbysi jurinë. Nuk
isha përgatitur vetëm që të
isha mirë. Jam kritiku më i
madh i vetes sime. Ka dalë e
pranueshme performanca
ime. Mesazhi i saj ishte të
tregohemi klasikë, ekstrav-

agantë. Është gjeopolitike.
Ka pasur shumë mbështetje
izraelite për fituesen. 30% e
publikut ishte izraelit. Bëmë
vetëm gjysmën e turit pro-
movues, sepse patëm prob-
leme me pasaportat. Në Eu-
rovision mendoj se shkoi më
mirë nga sa prisja. Nuk isha
i bindur se do kaloja në fina-
le. U ndjeva i emocionuar që
kalova. Me talentin e duhur
dhe me punën mund të bëhet
e mundur të fitohet. Studioj
stomatologji, doja të isha
mjek, sepse mami është in-
fermiere, kushëriri im kiru-

rg. Kam studiuar mjekësi,
e lashë sepse nuk e përball-
ova ekonomikisht. Fitova
mjekësinë, por vijova sto-
matologjinë. Po përfundoj
albumin. Është e vështirë
të bësh rok në Shqipëri,
sepse bëhet muzikë e shpe-
jtë. Muzika fast-food po
dominon si këtu dhe jash-
të e kjo vihet re edhe në
Eurovision. Ai ka 200 mil-
ionë ndjekës. Nuk u ndje-
va inferior fare. Nuk kam
ndjerë paragjykime. Mer-
rem edhe me pikturë në
kohën e lirë”.
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Pas pranisë së minis
tres së  Kulturës,
Mirela Kumbaro jav-

ën e kaluar në Komisionin
e Medias, këtë të hënë të
pranishëm ishin një për-
faqësi artistësh për të dis-
kutuar mbi çështjen e Teat-
rit Kombëtar.

Ndërsa protestojnë  në  të
gjitha mënyrat që  prej mua-
jit shkurt, kur së  pari, u
hodh ideja e shpërnguljes së
artistëve për t’i hapur
rrugën shembjes e më  pas
rindërtimit të  një  Teatrit
të  ri Kombëtar, përmes
bashkë punimit publik pri-
vat, artistët nuk janë  dorë-
zuar. Madje, kanë  këmbën-
gulur që  projekti i prezan-
tuar nga arkitekti në
Kryeministri në  mars, të
anulohet për të  rënë  dako-
rd për një  teatrër tjetër, që
nuk përfshin humbje të
truallit të  godinës aktuale.

Dje, mes debateve, krye-
tari i Sindikatës së Artistëve
të Skenës dhe Ekranit,
Alert Çeloaliaj përsëriti
mungesën e transparencës
mbi projektin e Teatrit Ko-
mbëtar. Në  përgjigje të  kri-
tikave të  artistëve, depute-
ti i Partisë Socialiste Fidel
Ylli u shpreh se deklarata e
kryeministrit Edi Rama se
“Teatri Kombëtar do të
shembej” është  keqkuptu-
ar.

Alert Cceloaliaj, në emër
të  artistë ve tha se “në se si
komunitet teatror na
kërkohet që të heshtim nuk
pranojmë. Përgjigjen për
gjendjen në të cilën ndodhet
Teatri Kombëtar sot, e gje-
ni te të  gjitha qeveritë: nga
e majta dhe nga e djathta.
Thuhet se Teatri Kombëtar
është rrezik për punonjësit,
atëherë përse nuk merren
masa për këtë gjendje? I vet-
mi që ka bërë diçka për Te-
atrin Kombëtar është Pan-
deli Majko. Ne e ftojmë që
të prononcohet për të ardh-
men e teatrit dhe duam e
kërkojmë  që Teatri Ko-
mbëtar të shpallet monu-
ment kulture”.

Më  tej, fjalën e mori
regjisori Kastriot Çipi sipas
të cilit, Ministria e Kulturës
në programin e trashëgi-
misë kulturore 2013-2017
parashikonte restaurimin e
Teatrit Kombëtar. Por fjala
e tij u ndoq nga sulmet de-
putetëve të pozitës në  push-
tet.

“Në strategjinë e Minis-
trisë së Kulturës 2013-2017
në pikën 16 parashikohej
restaurimi i TK. Masakra që
po i bëhet Tiranës ka fillu-

ar jo vetëm nga kjo qeveri,
por edhe nga ato
paraardhëse”.

Në  ‘Programi i trashëgi-
misë kulturore 2013-2017’, që
gjendet ende online në
faqen zyrtare të  Ministrisë
së  Kulturës thuhet se
“trashëgimia kulturore ka
nevojë për një vizion afatg-
jatë zhvillimi në përputhje
me detyrat dhe për korrek-
tim në përputhje me vizion-
in e ri. Për këtë duhet kryer
menjëherë diagnostikimi i
detajuar dhe fizik i gjendjes
së trashëgimisë kulturore
në të gjithë territorin.
Vetëm pas një analize të

thelluar faktike, institucio-
nale dhe ligjore mund të
vazhdohet me plane zhvilli-
mi afatgjata”. Në  fund të
programit, në  pikën 16 thu-
het: “ndërtimin e një plani
për restaurimin dhe rijetë-
simin e disa monumenteve
të rëndësishme të trashëgi-
misë së vonët historike, si
piramida, Teatri i Kukul-
lave dhe Teatri Kombëtar”.
REPLIKAREPLIKAREPLIKAREPLIKAREPLIKA

Në  përgjigje të  fjalës së
Çipit, deputeti i së  majtës,
Fidel Ylli tha dje në Komi-
sionin e Medias se në
dëgjesën për Teatrin Ko-
mbëtar është bërë  me dije
se kërkesa e projektit ka
ardhur nga një biznes, as

DEBATI

“Del dokumenti, ministria parashikonte
 restaurimin e Teatrit Kombëtar”

Artistët në Komisionin e Medias,
përplasen me Fidel Yllin: Rama
nuk tha që shembet

“Godina e re, jo mbi kockat e së
vjetrës, protestuesit për teatrin
në Kuvend”

Fatmira Nikolli

nga Ministria e Kulturës
dhe as nga Bashkia. “Është
vetëm një ofertë që do të

konservimit” , -shkruan
Kumbaro në ‘Facebook’.

Në Javën e Evropës, vë-
mendje të veçantë iu kush-
tua Korçës, Pogradecit, liq-
enit të Ohrit dhe varreve
mbretërore ilire të Selcës së
Poshtme.

Varret monumentale të

Varret ilire të Selcës/ Kumbaro:
250 mijë euro për rehabilitimin e tyre

Varret ilire të Selcës do
t’i nënshtrohen reha-

bilitimit të tyre pas deka-
dave të tëra të lëna në har-
resë të plotë, pa asnjë lloj
investimi. Lajmin e mirë
për këtë trashëgimi uni-
kale e ka dhënë ministrja
e Kulturës, Mirela Kumba-
ro, e cila thotë se tashmë
projekti i rehabilitimit
është miratuar, me një
vlerë prej 250 mijë eurosh.

“Unikale janë varret
monumentale ilire në Sel-
cë të Mokrës, shek. IV-III
p.K., që gjenden në faqen
lindore të kodrës së quaj-
tur Gradishtë, në të cilën
ndodhen gjurmët e qytetit
ilir të Selcës së Poshtme. i
vizituam bashke me am-
basadoren e delegacionit
europian, Romana
Vlahutin, për të prekur
konkretisht jo vetëm një
vlerë të rrallë të kulturës
shqiptare, por edhe dobinë
e projektit që kemi hartu-
ar e miratuar tashmë me
një vlerë prej 250 mijë eu-
rosh, për rehabilitimin e
varreve, mjaft të dëmtu-
ara nga degradimi naty-
ror, nga mungesa prej de-
kadash e investimit dhe

ARKEOLOGJI

Selcës janë një pjesë e
rëndësishme e qytetit ilir të
Selcës së Poshtme. Ato janë
aspekti më i njohur ar-
kitekturor i këtij qyteti. Pe-
riudha e ndërtimit të tyre
përkon me periudhën kul-
more të zhvillimit të qy-
tetit.

“në godinën ekzistuese nuk
mund të behet teatër”.

“Kullat nuk janë vetëm
për të fituar biznesi, por
edhe për arkitekturë. Ju
falënderoj që ngrini zërin,
se vërtetë po se ngritët ju
zërin, qeveritë do të ju sh-
kelin me këmbë”, shtoi Ylli.
Mandej, fjalën e mori
Shezai Rrokaj, i cili dek-
laroi se është dakord me
ndërtimin e një teatri, por
jo mbi kockat e atij ekzis-
tues. “Në TK janë 3 shfaqje
për fëmijë, pra u rrezikohet
jeta 600 fëmijëve sipas
raportit, kjo është e pa-
pranueshme. Teatri është
kujtesa e një shteti dhe do
të jetë një gafë e madhe nëse
nuk rindërtohet në formën
që ka. Qeveria të mos për-
dorë si alibi që shteti nuk ka
para për ndërtimin e TK, sh-
qiptarët kanë nevojë për
identitet kombëtar”, tha-ish
rektori, përfaqësues i LSI.

Përfaqësuesit e artistëve dje në Komisionin e Medias

Në  përgjigje të
fjalës së Çipit,
deputeti i së

majtës, Fidel Ylli
tha dje në

Komisionin e
Medias se në
dëgjesën për

Teatrin Kombëtar
është bërë me dije

se kërkesa e
projektit ka ardhur
nga një biznes, as

nga Ministria e
Kulturës dhe as

nga bashkia.

““
shqyrtohet nga qeveria,
nuk është një vendim”, tha
Fidel Ylli, duke theksuar se

Faksimile e programit të
Ministrisë së Kulturës për
restaurimin e Teatrit
Kombëtar

Ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro në Selcë
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Opinioni i   Ditës

Sunioni dhe aleancat rajonale
Dr. Jorgji Kote
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...  homologët e tyre nga vendet
anëtare dhe kandidate të BE-së të
Ballkanit Perëndimor si dhe të Sll-
ovenisë dhe Qipros si vëzhguese.

“Grupi i Visegradit” u krijua në
vitin 1991 dhe përbëhet nga Polo-
nia, Hungaria, Çekia dhe Sllova-
kia, vende pararojë në fushën e
integrimit Euro-Atlantik. Ky
grupim i mirënjohur gjatë 28
viteve të fundit i ka dhënë mbësh-
tetjen e tij të gjithanshme Ballkan-
it Perëndimor dhe vendit tonë, si-
domos për anëtarësimin në NATO
dhe çeljen e negociatave me BE-në.

Në vijim të takimit të tyre të
parë në Budapest tetorin e kaluar,
aty u diskutua me përparësi mbi
domosdoshmërinë e përshpejtim-
it të integrimit të vendeve të Ball-
kanit Perëndimor në BE në të
gjitha fushat e sidomos në ato
ekonomike. Ky takim ishte dhe një
gjysmë “nxemje” në prag të samitit
të BE-së së Sofjes të kësaj jave.
Ndaj, e tepërt të zgjatemi në
rëndësinë e këtij takimi apo dhe
përfitimet e mikpritësve grekë, diç-
ka normale në diplomacinë e sot-
me.

Është pozitive që vendi ynë fto-
het dhe merr pjesë aktive në
pothuajse të gjitha forumet dhe
takimet e kësaj natyre. Krahas
lëvizjeve dhe demarsheve të saj,
diplomacia jonë duket se ka vlerë-
suar drejt edhe shqetësimet e ek-
spertëve përkatës, të shprehura
dhe në faqet e kësaj gazete.

Për t’u shënuar në këtë drejtim
është se për herë të parë vendi ynë
së shpejti do të marrë kryesimin e
Këshillit të Bashkëpunimit Ra-
jonal (RÇ) me seli në Sarajevë, me
sekretare të Përgjithshme, zonjën
Majlinda Bregu, që deri tani
mbahet nga Serbia.

Gjithashtu, më 19-21 qershor,
kryetari i Kuvendit, zoti Gramoz
Ruçi, në cilësinë e tij si Presidenti
i radhës i Asamblesë Parlamentare
të Organizatës së Bashkëpunimit
të Detit të Zi dhe në vijim të disa
aktiviteteve të mëparshme do të
drejtojë takimin e saj të rëndë-
sishëm në Tiranë.

Në këtë kontekst, takimi i Sun-
ionit konfirmoi krahas të tjerash
dobinë e grupimeve rajonale të
kësaj natyre si dhe kujdesin/sfidat
përkatëse dhe në Ballkan.

Sepse dhe vetë BE-ja lindi dhe u
zgjerua si një bashkim dinamik
komunitetesh, segmentesh dhe
grupimesh edhe mbi baza rajo-
nale. Nevoja e këtyre aleancave ka
dalë më në pah këto 2-3 vitet e fun-
dit, kur BE po përballet me kriza
serioze, kur po ndryshojnë rregul-
lat dhe procedurat e saj të mira-
timit të vendimeve të ndryshme
dhe kur shtete jashtë saj po ten-
tojnë të shtrijnë ndikimin e tyre
në Evropë dhe në Ballkan.

Një nga objektivat kryesore të
grupimeve në fjalë, krahas konsu-
lencës dhe oponencës konstruk-
tive është përafrimi, kolaudimi dhe
“kopsitja” e qëndrimeve përkatëse
brenda BE-së, sidomos për pro-
jekte afatgjata e të integruara

ekonomike, energjetike, infras-
trukturore etj., mirëpo vlerësimi i
tyre pozitiv nga strukturat e
shumta dhe rigoroze në Bruksel
kërkon përqendrim dhe koordin-
im të gjerë ndërshtetëror
burimesh dhe forcash. Këtë e tre-
gon qartë edhe Procesi i Berlinit
me dinamikën, por edhe problem-
atikën e vet jo të vogël, ndonëse ka
angazhuar  “peshat më të rënda”
evropiane.

Gjithashtu, nuk ka asgjë të
keqe, madje është e nevojshme që
këto grupime, zyrtare, informale
apo dhe të përkohshme, të traj-
tojnë të njëjtën problematikë si
dhe vetë BE-ja, të cilës ato i
takojnë, por natyrisht pa tentuar
ta dublojnë, ose zëvendësojnë atë
për asnjë problem. Natyrisht, me
devijimet dhe pse jo kundërsh-
timet e rastit, por që në analizë të
fundit duhet të shpien në forcimin

e rolit të BE-së dhe kohezionit të
saj politik dhe institucional.

Aq e vërtetë është kjo, sa disa
javë më parë, plot 9 vende anëtare
të BE-së nga Evropa e Veriut kanë
shprehur zyrtarisht hezitimet,
rezervat dhe kundërshtitë e tyre
lidhur me propozimet franceze për
krijimin e Eurozonës dhe një min-
istri të përbashkët të Financave.
Natyrisht, kjo është një “aleancë”
e përkohshme vetëm për një ide apo
paketë të caktuar, sepse pasi mer-
ret vendimi me shumicë, ai zba-
tohet “në frymë” dhe “në gërmë”.

Po ashtu, është normale që këto
grupime të vijojnë punën e tyre,
apo edhe të hyjnë në aleanca në
formate të ndryshme, por trans-
parente edhe pas aderimit në BE.
Siç ka ndodhur me Beneluks - bash-
kimin ekonomik dhe doganor të
Belgjikës, Holandës dhe Luksem-
burgut të krijuar qysh më 1944.

Dihet tashmë pesha dhe roli pozi-
tiv i tij si trinom themelues i
NATO-s dhe BE-së dhe si “labora-
tor dhe inkubator” i ideve dhe al-
ternativave novatore i kësaj të fun-
dit.

Grupim tjetër interesant për-
bëjnë vendet  nordike,  bash-
këpunimi ndërmjet të cilëve sh-
trihet edhe në përfaqësimin e
tyre diplomatik jashtë vendit në
një godinë të vetme.

Ndërsa në vitin 1992 u krijua
“Grupi i vendeve balltike”, që
ashtu si fqinjët e tyre nordikë,
ka vendosur bashkëpunim të
rregullt me grupet e tjera që për-
menden në këtë shkrim.

Në vitin 2015, sipas modelit
disi të modifikuar të Grupit të
Visegradit, Rumania, Bullgaria
dhe Serbia, kjo e fundit si kan-
didate e avancuar për në BE, kr-
ijuan të ashtuquajturin “Grupi
i Krajovës”, ku u shtua edhe
Greqia. Krahas mbështetjes së
Serbisë për anëtarësimin në BE,
objektivi themelor i tij është nxit-
ja dhe promovimi i projekteve të
përbashkëta në fushën ekonomike
etj.

Rasti më domethënës në rajo-
nin tonë, këtë radhë me nxitjen
perëndimore është Procesi his-
torik i Berlinit me nismën person-
ale të kancelares Merkel, të cilit i
janë bashkuar Italia, Franca, Bri-
tania dhe Austria si dhe Kroacia e

Sllovenia, si vende të rajonit. “Xhe-
lozitë”  e rastit nuk kanë munguar
edhe në këtë rast. Mirëpo në diplo-
maci situata është dhe shihet kre-
jt më ndryshe, sepse ka shumë drej-
time, përparësi, kriza dhe nevoja,
ndaj dhe bëhet një “ndarje
detyrash”, që nuk ka pse krijon
xhelozi dhe pakënaqësi te vendet e
tjera.

Lidhur me sa sipër, ekspertë dhe
analistë kompetentë dhe të nderu-
ar kanë shprehur me argumente
droje, rezerva dhe dyshime, sido-
mos lidhur me krijimin e  ndonjë
aleance tre apo katërpalëshe, ku
vendi ynë deri tani nuk është ftu-
ar të jetë palë.

Bashkohem tërësisht me
shqetësimin e tyre dhe për nevojën
e një kujdesi dhe syçeltësie të di-
plomacisë sonë në këtë peizazh të
ngarkuar me aleanca, që jo gjith-
një janë bindëse e ca më pak efek-
tive.

Megjithatë, pa rënë pre e
paragjykimeve apo nxitimit në
analizën e grupimeve të ndryshme,
le ta themi se diplomacia jonë i ka
burimet, kushtet dhe mundësitë
për të parë në kohë se çfarë “gatu-
het” në këto aleanca, për të shman-
gur efektet negative, por edhe  për
të shfrytëzuar mundësitë që ato
krijojnë, veç garancisë së madhe
se aty janë disa vende anëtare të
BE-së nga Ballkani Perëndimor,
por edhe Italia me Slloveninë, ne
jemi anëtarë në NATO dhe kandi-
datë në BE, kemi aleatë të fu-
qishëm dhe të njohur strategjikë;
jemi të pranishëm, madje dhe krye-
sojmë, si në rastin e RÇ-së, foru-
met më të rëndësishme rajonale,
ku falë dhe konektivitetit të jash-
tëzakonshëm, vështirë se mund të
bëhet gjë fshehur për një kohë të
gjatë; gjithashtu  me vendet në
fjalë, përfshi edhe Serbinë, pavarë-
sisht nga diferencat dhe problem-
atika, jo vetëm jemi anëtarë në
shumicën dërmuese të forumeve
ndërkombëtare dhe rajonale, por
me to kemi dhe zhvillojmë mar-
rëdhënie dypalëshe miqësore; mbi
të gjitha, aspirojmë së bashku të
anëtarësohemi në familjen e
zgjeruar evropiane, duke kapërcy-
er të njëjtat sfida dhe kërcënime.

Lidhur me shqetësimin specifik
për aleanca të kufizuara tre apo
katërpalëshe, parë me realizëm dhe
pa përjashtuar asgjë, ato janë të
tilla sepse në projektet përkatëse
përfshihen vetëm aktorët kryesorë
dhe vendimtarë; po të zgjerohet më
tej formati, atëherë mund të hum-
biste shpejtësia, funksionaliteti
dhe për pasojë efektiviteti i projek-
teve në fjalë. Ndaj, bie fjala, nuk
ka pse të mërzitet kush pse vendi
ynë përfshihet aktivisht në një for-
mati trepalësh bashkëpunimi me
Italinë dhe Serbinë, ku ministrat e
Jashtëm u takuan së fundmi më
27 shkurt në Beograd.

Së fundi, prania jonë në forumet
shumëpalëshe dhe ato rajonale, siç
ishte edhe rasti i takimit në
Sunion përbën mundësi tjetër të
madhe për të diskutuar e ngritur
me partnerët tanë shqetësimet e
rastit, kur diçka nuk shkon; natyr-
isht me realizëm, me taktin dhe
kortezinë e duhur diplomatike.

“Grupi i Visegradit” u krijua në vitin 1991
dhe përbëhet nga Polonia, Hungaria, Çekia
dhe Sllovakia, vende pararojë në fushën e

integrimit Euro-Atlantik. Ky grupim i
mirënjohur gjatë 28 viteve të fundit i ka
dhënë mbështetjen e tij të gjithanshme
Ballkanit Perëndimor dhe vendit tonë,

sidomos për anëtarësimin në NATO
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Merkel: Paqja në
Ballkan, shumë e brishtë Me mbështet jen e Jupi ter i t  do të për-

f u n d o n i  m e  s u k s e s  n j ë  ç ë s h t j e  t ë
rëndësishme, që keni kohë me të ci lën
merreni .  Duhet të jeni  mirënjohës për
af tës i të tuaja b indëse,  nëse n jë mik
n d r y s h o n  m e n d j e  d h e  k t h e h e t  t ’ j u
tako jë .

DEMI

Planetët në mbrëmje ju dhurojnë një avan-
tazh më shumë. Do të mbizotëroni skenën
profesionale me frymëzim, me shpirtin e
iniciativës dhe mprehtësinë e reflekseve.
Një takim do të bëj që të ëndërroni me sy
hapur! Emocione të forta do të bëjnë që t’i
përjetoni momentet me shumë pasion.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të përballeni me Saturnin, që priret
t ’ j u  v ë s h t i r ë s o j ë  ç d o  g j ë ,  m e  n j ë
buzëqeshje. Duke qëndruar të gëzuar
dhe pozit iv do t ’ ia dilni të jepni më të
mirët. Në rrethin shoqëror, do të jeni
tepër të vlerësuar për gjal lërinë e nis-
mave të juaja.

Kini kujdes dhe mos i hidhni shumë benzinë
zjarrit të lojërave të pushtetit dhe keqkupti-
meve. Jini të drejtpërdrejtë dhe të sinqertë,
dhe do të arrini shpejt të gjitha objektivat
që i keni vënë vetes. Kërkoni qartësi në
raportet në punë tek kontaktet e reja. Dhe
hidhni të zezën mbi të bardhë.

Gjeste të vogla dhe këshilla të një kolegu
më me përvojë nuk do të bien në vesh të
shurdhët. Do t’i merrni në konsideratë dhe
do t’ju shërbejnë për të bërë zgjedhjet e
duhura. Më në fund gjendja juaj ekonomike
është në rritje edhe pse duhet të merreni
me angazhime të së kaluarës.

Bashkëveprimi i  planetëve e thekson
pasigurinë të provokuar nga Hëna që
është kundra jush. Dhe kjo ju bën të
cenueshëm nga mashtr imet e i luzionit .
Pas kërkesave tuaja me ëmbëlsi ,  part-
neri  do t ’ ju përgj igjet me nxit im roman-
t ik dhe pasionant.

Me Plutonin që ju vëzhgon tërthorazi,
duhet të bëni kujdes ndaj rrëmujës së
vazhdueshme që shkakton në organiz-
imin e përditshëm të jetës së juaj. Nëse
disa çështje do të shfaqen sërish, janë
shenja se vështirësitë dhe keqkuptimet
nuk janë sqaruar kurrë plotësisht.

Mos e sforconi  n jë gjë që ka nevojë
për kohën e vet.  Mbajeni në kontrol l
g j a k n x e h t ë s i n ë  t u a j ,  e d h e  p s e  n j ë
famil jar do të çojë në kuf i  durimin tuaj.
Në dashuri do të shprehni autonomi dhe
besim, por,  g j i thashtu,  do të t regoni
se jeni edhe shumë xheloz.

Hëna në qiellin e juaj përballë Diellit do
t’ju verë në provë. Do të zbavitet duke
bërë të shfaqen tensione që zakonisht i
mbani nën kontroll. Do të jeni të acaruar
dhe nuk do të jeni tolerantë përballë madje
edhe keqkuptimeve të vogla me të tjerët.

Neptuni kundër jep sinjale për ndryshime
të mundshme në mjedisin e punës. Mund
të ndryshojë disa zakone. Duhet të përbal-
leni me sfida të reja. Është e fortë dëshira
për të rilindur, për t’ia nisur nga e para.
Është një ëndërr që mund të realizohet dhe
e keni vetë në dorë për t’ia dalë.

Me Saturnin dhe Uranin që ju favorizojnë, do
të përfundoni me sukses dhe pa lodhje çfarë-
do projekti që ndërmerrni, edhe po të jetë i
ndërlikuar. Do të keni një shkëmbim idesh
konstruktive me një koleg, që do të ndikojë
ndjeshëm tek ju.

Urani do të ndikojë tek ju, duke bërë që të
jeni veçanërisht dyshues dhe gjaknxehtë.
Probleme të pazgjidhura do të kthehen në
qendër të vëmendjes. Duke menduar mbi
zgjedhje të bëra së fundmi që ju kanë bërë
të lumtur do t’ju ndihmojë të jeni në humor
të mirë dhe të keni vetëbesim.

Dje në “Deutsche Welle”

Nga DW/ EBU

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

... e fundit me liderët e Ballkanit
Perëndimor e detyrat para vetes.
Kancelarja e Gjermanisë, Angela
Merkel tha se Ballkani Perëndi-
mor mbetet një nga detyrat e Gjer-
manisë në politikën e jashtme.
Merkeli u ndal te Ballkani të
premten, në kuadër të diskutimeve
në Konventën Kombëtare të Kato-
likëve, e cila zhvilloi punimet jav-
ën e kaluar në Mynster në landin
e Rinit Verior-Vestfalisë. “Tani, pas
fundit të Luftës së Ftohtë, ne kuj-
tuam se koha e konflikteve të
mëdha politike kishte kaluar. Por
shumë shpejt mësuam se kjo nuk
qëndron - në shembullin e
luftërave në Ballkanin Perëndi-
mor”, tha kancelarja gjermane.
“Ende sot (Ballkani Perëndimor)

është një nga detyrat tona në poli-
tikën e jashtme – natyrisht, ti du-

het të negociosh më parë me ambi-
entin përreth teje, unë kalova

shumë kohë këtë javë me këtë temë
- që të sigurosh rendin e paqes atje.
Ai është shumë i brishtë”. Angela
Merkel u ndal më tej në konfliktet
kufitare dhe të natyrave të tjera,
që vazhdojnë të kenë me njëra-
tjetrën shumë shtete ballkanike.
“Edhe po ta hedhësh vështrimin
te Kosova, te Serbia, te Bosnja dhe
Hercegovina. Edhe po të shohësh
mosmarrëveshjen për emrin në
Maqedoni, konflikte kufitare këtu
dhe atje, madje edhe Sllovenia dhe
Kroacia vazhdojnë të flasin ende
për kufijtë e tyre”. Merkeli u
shpreh e vendosur se Gjermanisë
dhe shteteve perëndimore i duhet
të punojë për t’i zgjidhur këto kon-
flikte. “Na duhet t’i zgjidhim të
gjitha këto, në mënyrë që të mos
ekzistojë gjithmonë një tension i
caktuar, që mund të rindizet në çdo
kohë”, tha kancelarja e Gjerman-
isë.

Nga Shkëlqim Hysenaj

Edhe Spanja, edhe Kosova do të
marrin pjesë në Samitin e Sofjes,
mirëpo Presidenca bullgare nuk ka
bërë të ditur nëse Madridi është
pajtuar me përfaqësimin e Kosovës
si shtet. Presidenca e Bullgarisë në
Bashkimin Evropian e ka konfir-
muar pjesëmarrjen e Kosovës në
samit, porse kanë refuzuar të
përgjigjën nëse Republika e Kos-
ovës do të ketë përfaqësim me sim-
bole shtetërore. “Pjesëmarrja e
Kosovës do të jetë në përputhje me
kërkesat e protokollit”, ka thënë
shkurt për Radio Evropa e Lirë,
Genoveva Chervenakova,
zëdhënëse e Presidencës bullgare
në BE. Ditë më parë, Spanja dek-
laroi se nuk do të marrë pjesë në
Samitin e Sofjes, në rast se Kosova
përfaqësohet si shtet. Kryeminis-
tri spanjoll, Mariano Rajoy tërho-
qi vërejtjen se nuk do të ulet në
tavolinën e njëjtë në të cilën ulet
Presidenti i Kosovës. Përkundër
këtyre deklaratave, Presidenca
bullgare, që aktualisht udhëheq
Bashkimin Evropian, ka konfir-
muar pjesëmarrjen e kryeministrit
spanjoll. “Kryeministri i Spanjës
do të mbërrijë nesër në Bullgari”,
ka deklaruar Chervenakova.

Dje në Radio Evropa e Lire

Megjithatë, zyrtarët bullgarë kanë
hezituar që të japin më shumë de-
taje sa i përket pjesëmarrjes në
samit të kryeministrit spanjoll,
Mariano Rajoy, pasi siç kanë
raportuar mediat në Spanjë, ai do
të marrë pjesë vetëm në një darkë
me liderët evropianë një ditë para
samitit dhe më pas do të kthehet

Ende e paqartë, a do të ulen Kosova dhe
Spanja së bashku në Sofje 14 maj, 2018

në vendin e tij. Samiti i Sofjes ka
për qëllim krijimin e një energjie
të re në mes të Ballkanit Perëndi-
mor dhe Bashkimit Evropian. Si-
pas Bashkimit Evropian, në këtë
samit do të synohet riafirmimi i
angazhimit të BE-së ndaj part-
nerëve të Ballkanit Perëndimor, si
dhe forcimin e lidhjeve ndërmjet

BE-së dhe Ballkanit Perëndimor
në infrastrukturë, në aspektin
digjital dhe njerëzor. Vendet pjesë-
marrëse do të diskutojnë
mundësitë që të punojnë së bash-
ku për të trajtuar sfidat e përbash-
këta si siguria, migracioni, zhvil-
limet gjeopolitike dhe marrëdhëni-
et e mira fqinjësore.
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Mançesteri do paguajë klauzolën 50 mln euro

"The Sun" e çon Elseid Hysajn te Zhoze Murinjo
Elseid Hysaj, lojtari i ko-
mbëtares kuqezi që luan
me Napolin. "The Sun" e
bën të kryer, duke shkru-
ar se trajneri portugez ësh-
të gati të paguajë klau-
zolën e 50 milionë eurove

për ta marrë Hysajn nga
Napoli në merkaton e verës.
Mateo Darmian pritet të
kalojë te Juventusi dhe
nevoja për një mbrojtës të
djathtë te Mançesteri bëhet
më emergjente. Ky pozicion

shihet me përparësi nga
trajneri Mourinjo, i cili
kërkon ta mbyllë sa më
shpejt me blerjen e Hysa-
jt. Prestigjiozja angleze
shkruan se 24-vjeçari sh-
kodran është nga më të
mirët në Europë në rolin
e tij dhe se kërkohet edhe
nga klube të tjera të
mëdha

Trajneri i Mançester
Junajtid, Zhoze Mour-

injo, e ka ndarë mendjen
për lojtarin që do të mbu-
lojë krahun e djathtë të
mbrojtjes sezonin e ardhs-
hëm. Ai është shkodrani

Ish-lojtari, fitues i titullit të fundit kampion kuqeblu, ka shigjeta të helmatisura për të gjithë

Suad Lici: Turp i madh
për tërë Shkodrën!

Fajtorë drejtuesit, stafi teknik dhe lojtarët

Idrizaj dhe Frashëri e kanë ndarë mendjen,
te Kamza nuk e diskutojnë mbijetesën

Ekipi i Kamzës ka mar
rë një fitore jetike ndaj

Flamurtarit me rezulta-
tin 1-0, duke hedhur një
hap të sigurtë drejt qën-
drimit në Kategorinë Su-
periore. Në një intervistë
për "Supersport",
mbrojtësi i Kamzës, Erlis
Frashëri është shprehur
se me trajnerin Ahmataj
skuadra kuptohet më
mirë, duke marrë parasy-
sh edhe moshën e re të
këtij trajneri. "Trajnerin
Ndreun e falënderojmë
për grupin që ka formuar,
ndërsa Ahmataj na kup-
ton më mirë si djalë i ri
që është pasi ka pak vite
që ka lënë edhe vetë fut-

bollin. Nuk ka rëndësi
goli, pasi e rëndësishme
është që fituam dhe
morëm 3 pikë të rëndë-
sishme për objektivin.
Ekipi i Kamzës nuk e dis-
kuton mbijetesën,
shpresojmë të marrim fi-
tore me Laçin pasi e kemi
ndeshje të shtëpisë. Nuk
e diskutojmë qëndrimin

mes më të mirëve",-ka
thënë Erlis Frashëri. Nga
ana tjetër, Hektor Idrizaj
është shprehur se ka ndi-
erë emocione në takimin
kundër Flamurtarit, pasi
luante edhe ndaj
skuadrës që ishte for-
muar. "Ndjesi e veçantë
pasi luaja ndaj skuadrës
së qytetit  dhe ku unë
jam for muar. Por ne
kishim objektiv më të
madh, ndërsa Flamurtari
mjaftohej me një pikë.
Në fund ia dolëm. Jemi
mësuar të shohim vetëm
punën tonë dhe objektivi
i radhës është ndeshja
me Laçin",-është shpre-
hur Hektor Idrizaj.

ISH-SULMUESI

Shpërthen Vajushi: Vdiq djepi
i futbollit dhe krejt Shkodra!

Ish-sulmuesi i Vllaznisë,
Armando Vajushi, që

momentalisht është në
pronësinë e Pro Verçelit
në Serinë B, por i huazuar
deri në fund të sezonit te
Avelino, ka reaguar ash-
për nëpërmjet një postimi
në rrjetet sociale për ish-
ekipin e tij, që gjendet
buzë greminës. "Turp t'ju
vijë për këtë gjë që keni
bërë! Turp dhe faqja e
zezë! Vdiq djepi i futbollit
dhe e gjithë Shkodra bash-
kë me të. Me pas pak nder
duhet me heq fanellat e të
largoheni vetë ju bashkë
me ato drejtues që kanë
gjithë këto vite që nuk e

dinë çfarë është emri Vl-
lazni dhe prandaj e çuan
Vllazninë deri në këtë
gradë. Larg duart prej Vl-
laznisë se është e shen-
jtë…"

Ça me t'than, ça me
t'than", e nis interv
istën e tij  për

"Vipsport.al" Suad Lici, një
nga ish-lojtarët më të
shquar të Vllaznisë në vitet
e fundit.  Si një njeri i
sportit, ai po e vuan edhe
më shumë rënien e Vl-
laznisë, pasi nuk i jep më
asnjë shans asaj për qën-
drimin. I pezmatuar në
maksimum, ish-mbrojtësi i
krahut të majtë, që ka luaj-
tur edhe me Tiranën e Ko-
mbëtaren, thekson se për
gjendjen aktuale të
skuadrës kanë faj të gjithë,
nga drejtuesit, stafi dhe
lojtarët, të cilët nuk e kanë
ndjerë kurrë peshën e
fanellës dhe nuk kanë
edukatën e punës.
Suad,  si  po e  përjetoniSuad,  si  po e  përjetoniSuad,  si  po e  përjetoniSuad,  si  po e  përjetoniSuad,  si  po e  përjetoni
gjendjen e Vllaznisë, qëgjendjen e Vllaznisë, qëgjendjen e Vllaznisë, qëgjendjen e Vllaznisë, qëgjendjen e Vllaznisë, që
pas humbjes me Partiza-pas humbjes me Partiza-pas humbjes me Partiza-pas humbjes me Partiza-pas humbjes me Partiza-
nin duket se i ka thënënin duket se i ka thënënin duket se i ka thënënin duket se i ka thënënin duket se i ka thënë
lamtumirë Superiores?lamtumirë Superiores?lamtumirë Superiores?lamtumirë Superiores?lamtumirë Superiores?
Ça me t'than, ça me t'than
unë i shkreti.  Jemi të
shokuar, jemi pa fjalë. Ësh-
të një trup i madh për Sh-
kodrën dhe jo vetëm. Ësh-
të një dëm kolosal që këta
sportistë i kanë bërë Vl-
laznisë në radhë të parë
dhe vetes së tyre, sepse kjo
është një goditje e madhe
për karrierën e tyre.
KKKKKu  q ë n d ru  q ë n d ru  q ë n d ru  q ë n d ru  q ë n d ro n  p ro n  p ro n  p ro n  p ro n  p ro bo bo bo bo bl e m il e m il e m il e m il e m i
krykrykrykrykryesoresoresoresoresor, sipas jush? Pse, sipas jush? Pse, sipas jush? Pse, sipas jush? Pse, sipas jush? Pse

skuadra nuk ecën?skuadra nuk ecën?skuadra nuk ecën?skuadra nuk ecën?skuadra nuk ecën?
Sinjalet u dhanë që sezonin
që shkoi, kur shpëtuam në
ndeshjen e fundit. Duhej
reflektuar, por nuk u refle-
ktua, ndaj dhe Vllaznia

vazhdon të vuajë e tani të
gjendet në këtë situatë,
duke rënë në Kategorinë e
Parë. Problemi kryesor, për
mua, qëndron te njerëzit që
punojnë dhe që janë aktu-

alisht te Vllaznia, që nga
stafi administrativ, stafi
teknik dhe futbollistët.
Këta të fundit duket sikurKëta të fundit duket sikurKëta të fundit duket sikurKëta të fundit duket sikurKëta të fundit duket sikur
nuk e ndjejnë peshën enuk e ndjejnë peshën enuk e ndjejnë peshën enuk e ndjejnë peshën enuk e ndjejnë peshën e
fanellës, ju si mendoni?fanellës, ju si mendoni?fanellës, ju si mendoni?fanellës, ju si mendoni?fanellës, ju si mendoni?

Nuk e ndjejnë aspak. Ata
nuk e dinë çfarë fanelle
mbajnë veshur. Ata nuk e
dinë si mund të ndihen
tani Sabah Bizi, Hysen Zm-
ijani, Bardhyl Jera, Viores-
in Sinani e shumë të tjerë
që nuk po ua them emrin.
Është e tmerrshme, por
këta sportistë nuk kanë
edukatën e punës, janë per-
sona që janë mësuar të
paguhen pa punuar, pa e
bërë si duhet punën e tyre.
Trajneri Gjoka ka dhënëTrajneri Gjoka ka dhënëTrajneri Gjoka ka dhënëTrajneri Gjoka ka dhënëTrajneri Gjoka ka dhënë
dorëheqjen…dorëheqjen…dorëheqjen…dorëheqjen…dorëheqjen…
Një gabim shumë i madh,
sepse nuk lihet skuadra në
këtë moment, dy javë para
fundit të kampionatit.
Kemi rastin e Mirel Josës
sezonin që shkoi me Ti-
ranën, kur ai qëndroi deri
në momentin e fundit. Nuk
braktiset ekipi. Siç ata
lojtarë kanë marrë një kos-
to, edhe ti duhet ta marrësh

këtë kosto. Nuk e di çfarë
të them, por te Vllaznia
vijnë njerëz që paguhen
për një punë, që nuk e
dinë, nëse e bëjnë apo jo.
Skuadra, edhe pse luftonSkuadra, edhe pse luftonSkuadra, edhe pse luftonSkuadra, edhe pse luftonSkuadra, edhe pse lufton
për mbijetesë, nuk ka pa-për mbijetesë, nuk ka pa-për mbijetesë, nuk ka pa-për mbijetesë, nuk ka pa-për mbijetesë, nuk ka pa-
sur asur asur asur asur atë gtë gtë gtë gtë grintën e duhurrintën e duhurrintën e duhurrintën e duhurrintën e duhur,,,,,
sidomos në dy ndeshjet esidomos në dy ndeshjet esidomos në dy ndeshjet esidomos në dy ndeshjet esidomos në dy ndeshjet e
fundit me Kamzën dhefundit me Kamzën dhefundit me Kamzën dhefundit me Kamzën dhefundit me Kamzën dhe
Partizanin.  Pse ndodhPartizanin.  Pse ndodhPartizanin.  Pse ndodhPartizanin.  Pse ndodhPartizanin.  Pse ndodh
kjo?kjo?kjo?kjo?kjo?
Sepse për hir të lekut këta
njerëz mbyllin sytë. Nuk
mund të mbyllen sytë për
lekun. Duhet profesional-
izëm, duhet edukatë pune,
sepse Vllaznia nuk ka pa-
sur probleme financiare.
Duhen në krye të klubit
njerëz që e njohin si duhet
sportin, që e dinë si motivo-
het grupi i futbollistëve.
Nëse nuk je në gjendje ta
bësh këtë, atëherë hap
krahun, siç bëri Cungu.
Kemi rastin e Kamzës, që ka
futbollistë që paguhen më
pak se te Vllaznia, por që
japin gjithçka në fushë,
sakrifikojnë. Te Vllaznia
asgjë nuk bën përshtypje.
Të luash ndeshje të një
rëndësie të tillë dhe të mos
bëhesh copash në fushë?
Jemi të shokuar me këtë
ekip. Nuk ka kualitet, sepse
kështu janë bërë zgjedhjet.
Shumë njerëz e  justi -Shumë njerëz e  justi -Shumë njerëz e  justi -Shumë njerëz e  justi -Shumë njerëz e  justi -
fikojnë këtë gjendje të Vl-fikojnë këtë gjendje të Vl-fikojnë këtë gjendje të Vl-fikojnë këtë gjendje të Vl-fikojnë këtë gjendje të Vl-
laznisë me faktin se nuklaznisë me faktin se nuklaznisë me faktin se nuklaznisë me faktin se nuklaznisë me faktin se nuk
ka një president. Jeni da-ka një president. Jeni da-ka një president. Jeni da-ka një president. Jeni da-ka një president. Jeni da-
kord?kord?kord?kord?kord?
Nuk ka lidhje fare. Pse, pres-
identi e ka fajin që vjen sul-
muesi kundërshtar dhe ka-
lon në mes të gjithë
mbrojtjes dhe të bën golin?
Presidenti e ka fajin se loj-
tari bën ato gabime në
fushë? Presidenti duhet për
gjëra të tjera dhe jo për të
të mësuar si të luash. Nuk
di çfarë të them. Paçin
faqen e zezë, sepse e koritën
Shkodrën dhe Vllazninë. E
përsëris: nuk duhen mbyl-
lur sytë vetëm për lekun.
Çfarë duhet bërë në tëÇfarë duhet bërë në tëÇfarë duhet bërë në tëÇfarë duhet bërë në tëÇfarë duhet bërë në të
ardhmen që Vllaznia tëardhmen që Vllaznia tëardhmen që Vllaznia tëardhmen që Vllaznia tëardhmen që Vllaznia të
mos ketë këto probleme?mos ketë këto probleme?mos ketë këto probleme?mos ketë këto probleme?mos ketë këto probleme?
E para dhe më kryesorja ësh-
të që Vllazninë ta marrin në
dorë njerëzit e duhur, në ko-
hën e duhur. Për sa kohë do
të jenë këta njerëz, që nuk
kanë lidhje me futbollin,
këto probleme do të jenë.
Duhet reflektuar, që skuad-
ra të ketë baza të forta për
të ardhmen, të ketë
përgjegjësi për fanellën dhe
jo të vijnë njerëz që men-
dojnë vetëm për të marrë le-
kët dhe për të mos dhënë as-
gjë. Duhet të përfundojë
njëherë e mirë koha e
njerëzve që duan të paguhen
pa punuar.
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Polemikat nuk përfundojnë as me kurorëzimin e bardhezinjve për herë të shtatë radhazi kampion

Kielini, pa doreza: I thyem
kur na menduan të mundur
Mbrojtësi ironizoi Lorenzo Insignen

vështirë që të gjesh arsye
për t 'u motivuar,  por
gjithmonë del dikush që
nxjerr më të mirën nga
ne. Na thonë që jemi të
shëmtuar dhe të vjetër,
por ne ja ku jemi, duke
fituar gjithmonë".
Në fund, Kielini bëhet
më i drejtpërdrejtë dhe
kapet me Insignen. "Ne i
humbim finalet, sepse ar-
rijmë të luajmë në to. Të
tjerët dalin që në fazën e
parë me eliminim. Vjen
një moment kur duhet të
kërkojnë falje, sepse në
jetë duhet respekti. Dhe
kur nuk ke respekt për
kundërshtarin, në fund e
paguan. Ne nuk folëm

Me pikën e marrë
dje në "Olimpi
co", Juventusi u

shpall matematikisht ka-
mpion i  Italisë,  duke i
dhënë fund sfidës më
Napolin, gjithmonë pre-
tendent për të përfituar
nga një rrëshqitje e bard-
hezinjve. Por ndonëse në
fushë nuk ka çfarë të thu-
het më, jashtë saj "lufta"
vazhdon. I fundit i përf-
shirë në këtë "shigjetim"
në distancë mes palëve
është Pavel Nedved.
Zv.Presidenti i klubit ka
ngacmuar napolitanët
duke thënë: "Ne jemi kaf-
shë, duam t'i fitojmë të
gjitha ndeshjet.  Pastaj
nëse del dikush më i zoti
se ne, e duartrokasim".
"Këtë vit ishte i vështirë,
sepse përqendrimi më i
madh ishte te Champions,
çka është nor male pas
gjashtë titujsh radhazi.
Por polemikat na dhanë
shtysën që na duhej. Kemi
nevojë për sfida të reja,
por mund të them se kjo
skuadër është legjendare,
diçka jonjerëzore. Gjithë

këto vite kemi ecur mirë
edhe në Champions, duke
shkuar dy herë në finale,
por na mungon hapi i fun-
dit për ta ngritur kupën".
Më herët ishte mbrojtësi
Xhorxho Kielini që nuk i
kurseu "kunjat" për të
gjithë. "Na ofenduan. Të
gjithë flisnin keq për ne,
duke filluar nga mediet,
zyrtarët dhe shumë të
tjerë. Nuk treguan respe-
kt për ne.  Thanë që fi -
tojmë me arbitra,  prej
VAR-it,  luajmë keq e
shumë të tjera, por nëse i
fitojmë ne ndeshjet, do të
ketë një arsye",  thotë
mbrojtësi italian. "Çdo vit
bëhet gjithnjë e më e

atëherë dhe tani e shijojmë
këtë moment me meritë. E
vërteta është që ne nuk du-
het të na prekësh te krenar-
ia".
Nga napolitanët, përgjigja
erdhi përmes mbrojtësit
Lorenzo Tonelli. "Kur fitue-
si merret me atë që ka mun-
dur dhe nuk mendon për fi-
toren, do të thotë që fitorja
vetë ishte e vuajtur dhe se
në një moment e ka mend-
uar edhe që nuk mund t'ia
dilte", shkruan ai në profi-
lin e tij në "Instagram".
"Dalim të mundur nga ky
kampionat, por me ndjesinë
se jemi ne fituesit. Respekt
edhe për ata, që ashtu si
ne,e besuan deri në fund".

DO TË QUHET "DONALD TRUMP"

Çmenduri në Izrael, klubi merr
 emrin e presidentit të Amerikës

ANGLI

Mançester Junajtid mendon për Ter
Stegen në rast se ikën De Gea

Futbolli nuk ka lidhje
me politikën dhe

ashtu duhet të jetë, pasi
në momentin që politika
fut hundët në sportin
më popullor të botës,
atëherë nisin edhe prob-
lemet. Në Shqipëri jemi
të vetëdijshëm për këtë
realitet, pasi problema-
tikët më të mëdhenj të
këtij sistemi janë de-
putetët dhe njerëzit me
pozitë. Çakmakët, shar-
jet dhe shishet janë të
lejuara vetëm për ta, ne-
jse, histori e vjetër dhe
plagë e hapur sa një
oqean kjo.  Këtë herë
politika ka ndikuar
drejtpërdrejtë në his-
torinë e ekipit të Izrael-
it ,  Beitar Jerusalem.
Skuadra izraelite ka
lajmëruar se nga dita e
sotme do të quhet Beit-
ar "Trump" Jerusalem.

Mançester Junajdit
po përgatit një

plan B në rast se port-
ieri spanjoll David De
Gea largohet këtë mer-
kato vere. Sipas "Don
Balon" nënkampionët e
Anglisë po përgatiten
për të rekrutuar Marc-
André Ter Stegen në
rast se ata nuk janë në
gjendje të mbajnë De
Gea. Gjermani ka pasur
një sezon të shkëlqyer
me katalanasit dhe nuk
e mendon largimin nga
"Camo Nou", megjithatë
gjithçka varet nga Bar-
celona. "Don Balon" për-
mend vetëm Paris
Saint-Germain si pre-
tendent për De Gea,
megjithëse natyrisht
është e njohur se Real
Madridi është i fiksuar
pas spanjollit dhe prej
disa vitesh ka shfaqur

dëshirën për të nënshkruar
me atë, madje dy sezone më
parë marrëveshja ishte
shumë afër finalizimit. "Dja-
jtë e Kuq", në rast të largim-
it, janë gati të shpenzojnë
100 milionë euro në Ter Ste-
gen, i cili e ka treguan veten
e tij te Barcelona gjatë dy se-
zoneve të fundit si një ndër
më të mirët në botë. Filli-
misht me disa dyshime pas
disa shfaqjeve jobindëse, 26-
vjeçari e mori shpejt veten
duke luajtur shumë mirë
dhe në heshtje është vendo-
sur si një nga portierët e
elitës atje. "Don Balon" po-
hon se Mançester Junajdit e
ka prioritet portierin gjer-
man nëse largohet De Gea,
por jo gjithçka varet nga
"Djajtë". Në këtë edicion, Ter
Stegen ka grumbulluar 47
ndeshje me fanellën e Bar-
celonës në të gjitha kompeti-
cionet, 36 në La Liga dhe 11

në Kupën e Mbretit dhe
Champions League. Pas
dëmtimit të kapitenit Man-
uel Neuer, ai është edhe al-
ternativa e parë për tra-
jnerin e Kombëtares gjer-
mane, Joachim Low. Ter
Stegen shpreson që të jetë
zgjedhja e parë e Low edhe
në Kampionatin Botëror, që
do të zhvillohet këtë verë
në Rusi nga 14 qershori.

Një lajm të tillë e kanë pub-
likuar me anë të një posti-
mi në "Twitter". Arsyeja
është shumë e veçantë,
pasi Shtetet e Bashkuara
të Amerikës kanë njohur
Jerusalemin si kryeqyte-
tin e Izraelit. Me këtë ven-
dim, SHBA-të do të inau-

gurojnë ambasadën e tyre
në Jerusalem sot. Një ve-
prim i tillë nuk mund të
kalohet kaq lehtë dhe në
shenjë nderimi, klubi më
i madh i qytetit, Beitari,
do të ndryshojë emër
duke shtuar edhe emrin e
presidentit  amerikan,
Donald Trump. Skuadra
izraelite ka një histori të
madhe, pasi ka fituar 6
tituj në Izrael dhe merr
pjesë rregullisht në Ku-
pat e Evropës, çmenduri
apo jo? Sigurisht. Ishim
mësuar me 'problema-
tikët' rusë, që maksimumi
vinin emrat e baballarëve,
rasti  i  ekipit  të sh-
qiptarëve Balaj, Roshit
dhe Berishës që e ndry-
shuan në Akhmat Grozny,
por të vendosësh emrin e
Trump, ju qofshi, burra!
Zoti i futbollit dhe mund
t'iu mallkojë tani.

KAMPIONËT E FRANCËS

PSG konfirmon Tuchel në
krye, nis epokë e re në Paris

Paris SG ka konfirmuar dje Thomas Tuchel si tra
jnerin e tyre të ri për dy sezonet e ardhshme. Ish-

trajneri i Borusia Dortmund do të zëvendësojë Unai Em-
ery, që po largohet nga kampionët e Francës, me të cilët
fitoi gjithçka brenda vendit, por dështoi në Champions
League. Emery prej kohësh kishte konfirmuar vendi-
min se do të largohet nga klubi pas përfundimit të këtij
sezoni. Një deklaratë në faqen zyrtare të PSG shkruhet:
"Paris Saint-Germain ka kënaqësinë të shpallë ardhjen
e Thomas Tuchel si trajner i ekipit. Tekniku gjerman
nënshkroi një kontratë dyvjeçare me kampionin e klu-
bit të Francës". Pas emërimit të gjermanit, presidenti i
PSG, Nasser Al-Khelaifi u shpreh: "Unë jam shumë i
lumtur të mirëpres Thomas Tuchel si trajnerin e ri të
Paris Saint-Germain. Thomas është një nga trajnerët
më konkurrues evropianë, që ka dalë në nivelin më të
lartë në vitet e fundit. Ai është i mbushur me parimet e
futbollit spektakolar dhe efikas që kanë qenë gjithmonë
në zemër të futbollit gjerman, sidomos në arenën
ndërkombëtare. Personaliteti i tij ambicioz, filozofia e
tij për të luajtur në sulm dhe fuqia e karakterit të tij
janë pjesë e stilit që ne kemi dashur gjithmonë në Paris
Saint-Germain. Ky është stil që tifozët e klubit tonë të
të gjitha kohërave kanë kërkuar dhe admiruar", shtoi
ai. Tuchel e pret një punë e vështirë përpara, pasi ai
duhet t'i mbushë mendjen yllit brazilian Neymar që të
mos largohet nga klubi. 26-vjeçari është lidhur shpesh
me një transferim në Madrid te Reali, megjithatë tra-
jneri gjerman do të bëjë gjithçka për t'i ndryshuar mend-
jen brazilianit. Kontrata e tij është dyvjeçare, por mis-
ioni i tij i vërtetë është të ketë sukses në Champions
League, një kompeticion aq i dashur për drejtuesit.
Tuchel ka drejtuar tri ekipe, Augsburg II (2007-2008),
Mainz 05 (2009-2014) dhe Borussia Dortmund (2015-
2017), ndërsa ka fituar vetëm një trofe, DFB-Pokal me
verdhezinjtë gjatë sezonit 2016-2017.
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Numri i madh i sul
meve dhe kërcëni
meve ndaj gazeta-

rëve po shtohet çdo vit dhe
mosndëshkimi i autorëve të
këtyre sulmeve dhe kërcëni-
meve ka rritur pasigurinë e
gazetarëve për të shkruar
për fenomene negative që
ndodhin. Para pak ditësh u
qëllua gazetarja Olivera
Laki? e gazetës "Vijesit", një
medieje partnere të Deut-
sche Welles në Malin e Zi.
Opozita e media të tjera aku-
zojnë presidentin Gju-
kanoviç se ka përgatitur ter-
renin për sulmin. Mediat qe-
veritare vetëm sa e dhanë
ftohtë lajmin se një person
me emrin O.L. është qëlluar
me armë për arsye të padit-
ura. Por fakt është që në afër-
si të banesës së saj në
kryeqytetin malazez Pod-
goricë u qëllua në këmbën e
djathtë gazetarja Olivera
Laki?, e gazetës "Vijesti".
Nuk të habit mungesa e em-
patisë. Vetëm para një mua-
ji, presidenti Gjukanoviç e
cilësoi gazetën "Vijesti" si
një gazetë që përhap "ide
fashiste".
SULMET NDJEKINSULMET NDJEKINSULMET NDJEKINSULMET NDJEKINSULMET NDJEKIN
NJË MODELNJË MODELNJË MODELNJË MODELNJË MODEL

Themeluesi e bashkëpr-
onari i "Vijesti"-t, •eljko
Ivanovi? tha për Deutsche
Wellen se arsyeja e vërtetë e
fyerjeve të tilla janë hulum-
timet e tyre për korrupsion
dhe kriminalitetin e organi-
zuar. 25 sulme ndaj
gazetarëve dhe gazetës së tij
ka pasur, të gjitha sipas një
modeli. "Fillimisht shan Gju-
kanoviçi gazetën, pastaj
vijnë sulmet. Për sa kohë
Gjukanoviç është zot dhe
mbret gazeta si një nga me-
diat më të besueshme në
Malin e Zi dhe rajon do të
vuajë. Sepse të gjitha grupet
kriminale për të cilët ne sh-
kruajmë e që organizojnë
këto sulme mbeten të mbroj-
tur dhe të paprekur." U
shpreh Ivanovi?. Ndërkohë
gazetarja Olivera Laki? u
sulmua edhe para 6 vjetësh

•eljko Ivanovi: Shkaku i sulmeve, hulumtimet për korrupsion dhe krimin e organizuar

Sulmet ndaj gazetarëve në
Malin e Zi, autorët ende të lirë
Presidenti Gjuknoviç: "Vijesti", gazetë që përhap ide fashiste

nga një person aq keq, saqë
duhej të shtrohej në spital.
Autori u arrestua dhe
dënua, por porositësit jo.
Gjithashtu, edhe gazetari
Tufik Softic u sulmua në
vitin 2007 nga dy persona të
maskuar para shtëpisë së tij
në Berani. Më parë ai kishte
shkruar për gazetën Vijesti
dhe gazetën javore kritika
ndaj qeverisë, Monitor. Në
vitin 2013 u vendos lëndë
shpërthyese para shtëpisë
së tij. Rasti nuk është
zbardhur. Gazetari Softic
thotë për Deutsche Wellen
se në 3 dekadat afërsisht, ku
Milo Gjukanoviç është nje-
riu më i fortë në Malin e Zi
ka pasur mjaft sulme ndaj
gazetarëve. Asnjë rast nuk
është zbardhur deri në fund,

sidomos ato që kanë sfond
politik apo kriminal. "Në
Malin e Zi mafia dhe shteti
janë rritur së bashku dhe
kufiri mes tyre nuk është më
i dallueshëm. Politikanët
ngrihen kundër mediave
kritike. Shembull është pre-
tendimi i Gjukanoviçit se
"Vijesti" është fashiste. Kjo
i nxit kriminelët të përsëri-
sin sulmet pa u ndëshkuar.
Si mund të ndjehemi Olivera
dhe unë të sigurtë në Malin
e Zi?", pyet Softic.
I PI PI PI PI PASURI DHE ASURI DHE ASURI DHE ASURI DHE ASURI DHE ALEAALEAALEAALEAALEATI ITI ITI ITI ITI I
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Revista "Forbes" e ka para-
qitur Milo Gjukanoviçin disa
herë si një nga politikanët më
të pasur të Europës. Vëllai i
tij Aco, motra Ana Kolarevic
dhe ai zotërojnë sipas disa

Gjatë ditës së diel në orët e para të mëngjesit është
sulmuar sërish me bomba shtëpia e ministrit grek

Alekos Flamburaris. Ngjarja ndodhi gjatë orëve të
natës në lagjen Eksarqia të Athinës, ku një grup të
rinjsh ka sulmuar një patrulle policie të stacionuar
jashtë shtëpisë së ministrit, duke përdorur gurë, sh-
ishe dhe duke shkaktuar dëme materiale në makinat
përreth. Autoritetet greke pohuan se grupi i anarki-
stëve hodhi rreth 10 kokteile molotov kundër banesës
duke dëmtuar edhe disa makina në lagje. Bëhet me
dije se ministri ndodhej në banesë në kohën e ngjarjes,
por për fat nuk pati të lënduar brenda saj pasi dëmet
ishin vetëm jashtë mureve të banesës. Prej sulmit u
dëmtuan rëndë dy automjete dhe njëri prej policëve që
ruanin banesën mori plagë të lehta dhe u dërgua në
spitalin ushtarak të Athinës, ku ndodhet jashtë rrez-
ikut për jetën. Ngrohë gjysmë ore më vonë, ndodhi një
tjetër sulm ndaj forcave të policisë jashtë zyrave të
PASOK-ut, në rrugën "Harilau Trikoupi" në të cilën
nuk u verifikuan dëme. Deri tani nuk ka asnjë të ar-
restuar. Sulmi nuk është marrë përsipër prej grupeve
anarkiste, por burime thanë se banesa e ministrit Flam-
burari u krye prej anarkistëve që kundërshtojnë poli-
tikat e qeverisë "Tsipras", kryesisht reformën e skemës
së sigurimeve. Sakaq, kujtojmë se shtëpia e ministrit
grek Flamburaris është sulmuar dhe më parë nga disa
qytetarë me bomba "molotov" ku si pasojë ka mbetur
e djegur shtëpia e ministrit dhe dy makinat e tij të
parkuara në oborr. Sulmi ndaj banesës së Flamburaris
u dënua nga gjithë klasa politike vendase.

Skandalet për familjen e
princeshës së ardhshme të
Anglisë, aktores Meghan
Markle nuk kanë fund. Pas
letrës së vëllait të saj, i cili i
shkroi princ Harryt të hiqte
dorë nga Markle sa është në
kohë, këtë herë është babai i
saj që e zhgënjen. Një foto e
Thomas Markle teksa shihte
foton e së bijës në një qendër
interneti bëri xhiron e botës,
ndërsa mësohet se e gjitha ka
qenë shumë mirë e menduar
prej tij. Nga kamerat e
sigurisë të biznesit u zbulua se
babai i Markle kishte marrë
posaçërisht një fotograf në
ambientet e qendrës së
internetit dhe i gjithë procesi i
fotografimit ka qenë i
organizuar në mënyrë që
Thomas të marrë rreth 100
mijë paund nga lajmi.

FOTOLAJM SKANDALI TJETËR I PRINCESHËS
SË ARDHSHME TË ANGLISË

llogaritjeve 136 milionë euro,
një pasuri e madhe për një
vend të varfër në anë të Adri-
atikut me gjysmë milioni
banorë. Gjukanoviç që në të
shkuarën ka qenë përfolur
shumë për kontrabandën e
cigareve në stil të gjerë, ësh-
të njëkohësisht edhe garan-
tuesi politik i lidhjes së Malit
të Zi me Perëndimin. Pavarë-
sia e vendit, anëtarësimi në
NATO si edhe pritja për në
BE janë vepra të Gju-
kanoviçit. Kritikët e tij
thonë, se perëndimi sakri-
fikon vlerat e tij në emër të
interesave gjeopolitike. Në
këtë rast BE është bashkëfa-
jtore për sulmet kundër
gazetarëve për shkak të
mosofrimit të ndihmës,
shprehet •eljko Ivanovi?.



Athinë, sërish atentat
me bomba molotov ndaj
shtëpisë së ministrit grek

SHPERTHIMET

Një ditë pas valës së shpërthimeve një tjetër sulm ka
tronditur qytetin indonezian ku dy persona në një

motoçikletë kanë kryer një sulm vetëvrasës në një sta-
cion policie në Surabaya. Si pasojë ka mbetur i vdekur
një person dhe të paktën 10 të lënduar në shpërthimin
që ndodhi në orën 08:50 minuta, sipas orës lokale. Pres-
identi indonezian, Joko Vidodo, e cilësoi serinë e sul-
meve si akte të turpshme, të padenja dhe ç'njerëzore.
Nuk është ende e qartë nëse sulmet e këtyre dy ditëve,
janë të lidhur me njëri-tjetrin. Ndërkohë po vijon puna
për identifikimin e viktimave në vendngjarje dhe skena
e krimit po hetohet po ashtu.

Indonezi, tjetër sulm terrorist,
1 i vdekur dhe 10 të lënduar
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Eshtë trofe sportiv.
3. U hahen... të martuarve.
9. Kufizojnë një truk.
11. Kërcimi i Zorba Grekut.
12. Mund të jenë kohore.
15. Kardashian, aktore dhe modele.
16. Janë përmasa.
17. Eshtë pjesë e gjuhës.
18. Nafta e Shell.
20. Një i dhjetë në vit.
21. Letra pa zë.
23. Janë qederet, dëmet.
24. Ishin kundërshtarë të babilonasve.
26. Eshtë llon papagalli.
27. Tregon çmimin me... mirësjellje.
30. Fillojnë ndeshjet.
31. Të parat në stadium.
32. Eshtë vjelje me... drapër.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

-     Asgjë nuk është më e shtrenjtë, se sa ajo që blihet
me lutje.. !

-     Nëse asnjë s'të ka zili, dije se ti je njeri i dështuar.
Pema me kokrra synohet, tjetra harrohet...

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

-     Suksesi është më i
rrezikshëm se dështimi;
dallgët thërrmohen në brigjet e
qeta të detit. Graham Greene

- Mos u trego shumë i
'ndershëm' me të gjithë në
këtë botë.. Mos harro se
pemët më të 'drejta' zgjidhen
gjithmonë të parat për t’u
'prerë'..!

- Paratë mund të bëjnë një
mashkull të pasur... Por është
edukata ajo e cila e bën
Zotëri.

-    Nuk kalohet jeta duke dhënë
spjegime, pasi miqtë e tu nuk
kanë nevojë për to, armiqtë
nuk të besojnë ndërsa
budallenjtë nuk të kuptojnë.

HORIZONTAL
1. U shkrua nga Zweig.
5. Fillojnë aksionin.
7. Janë për t'u kremtuar.
13. Sejdini i tarinerëve.
15. Ai i i Don Kishotit ishte Sanço Pança.
17. Ekstreme në tunel.
18. I ka tek vrapi.
20. Fillojnë andej.
21. Nuk tregohet nga i pasigurti.
26. Luftojnë me pagesë.
27. Inicialet e Gere aktor.
29. Sirena që i dha emrin Napolit.
30. Gjysmë fejese.
31. E ka simbolin Co një i tillë.
32. Inicialet e Kazan, regjisor.
33. Turner aktore.
34. Në radhë të parë.
35. As unë as ti.
36. Janë galeri në rrugë.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

34. Opera e Verdi-t.
36. Qe një markë makine.
38. Inicialet e Asimov.
39. Ta... ktheni së prapthi.
40. Një version i FIAT.
41. Eshtë çelësi.
42. Eshtë si sobë.

VERTIKAL
1. Në krye të kryesisë.
2. Eshtë shfaqje e parë.
3. Ross këngëtare.
4. Kërkojnë talent të tilla.
5. Të parat në stadium.
6. Një pjesë e makinacioneve.
7. Vrau Hektorin.
8. Roth aktor

9. Qe piktor i famshëm italian.
10. Janë vjedhës.
11. Kompozitori i Sinfonia e dymbëdhjetë
12. Një çiklist në velodrom.
13. Eshtë e ardhur nga firmat piramidale.
14. Pak diktaturë.
18. Një mund të jetë me... ku-ku.
19. Nota e diapazonit.
21. Masin lëngje të tilla.
22. Janë forma.
23. I vidhet ustait.
25. Eshtë pjesë telefilmi.
28. Pikas pa ekstreme.
29. Eshtë ëmbëlsirë me qiri.
31. Umberto poet italian.
33. Dy asa.
34. Kollet por jo kot.
35. Radiotelevizoni i Kosovës.
37. Inicialet e Delon.
39. Fillojnë afërsisht.

38. Gibson aktor.
39. Ritet pa zë.
41. Eshtë edhe ajo e futbollit.
42. Një studio... skulptori.
44. Janë fushat pa fund në veri të Orino-
kos.
46. Fund shkurti.
47. Fillojnë ideologjinë.
48. Eshtë materia e trurit.
49. Një është atleti
50. Eshtë ajo që i ka lënë pas të gjithë.

VERTIKAL

1. Eshtë edhe ajo epizootike.
2. Një është edhe Korabi.
3. I këni në dorë.
4. Eshtë mbulesë mbi... hambar.
6. Kufijtë e kujtesës.
7. Janë tek në faqe.
8. Kështu përfundon Loreley.
9. Një vend nisjeje.

10. Në këtë moment.
11. Në krye të artistëve.
12. Robbins aktor.
14. Ai i Hekurt ishte Bismarck.
16. Qërohen me... llogari.
19. U shkrua nga Kundera.
21. Eshtë dhuna me fjalë.
22. Yoko e John Lennon.
23. Një vepër... taumaturgu.
24. Ente Ekonomike Autonome.
25. Një mund të jetë cirku.
26. Janë indigjenë neozelandezë.
28. Eshtë edhe ajo gjeografike.
29. Inicialet e Klee piktor.
30. Ishin formacionet e famshme maqedonase.
33. Eshtë e zakonshme për pushime
37. Emil piktor.
38. Një planet i Kuq.
40. Një garë në hipodrom.
43. Me të nxjerrin një litër.
45. Qorre pa qe.
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E N O K D O M A T E L

R M A R T I R E T T O

I A R A T O N E E R R

A N M Q I L A R R O D

L A D M A L I Q A

E N T E V E A P L R

A R M A N I A N D E

T E R R I T O R I A L E M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28

29 30

31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48

49 50

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16

17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39

40 41 42

7 T 5 4 11 4 1 19 3 13 4 16

12H 1 5 6 3 10 9 3 11 4 13 6

1 E 13 7 11 4 19 4 7 2

16S 11 1 5 4 14 15 6 5 3 4

7 1 5 1 14 18 1 12 3 2 2

15 1 7 1 13 7 3 19 3 1 13 16

4 14 1 17 4 14 9 4 7 3 4

9 6 5 5 3 11 3 14 9 19

4 5 5 3 1 4 12 4 3 5

5 1 4 2 16 1 2 2 1 5 16

1 18 1 5 4 9 4 14 1 7 3

7 5 4 13 7 3 7 4 4 10 3 2
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