
vendin nga Shkodra deri në 
Sarandë. Gjithashtu, u është 
njohur e drejta mbi sipërfaqet 
ku kanë ndërtuar mbi 2000 
personave. Kreu i ALUIZNI-t, 
Artan Lame bëri të ditur dje 
se, “në mbledhjen e Këshillit 
të Ministrave të mbajtur në 
Gjirokastër...

Lista II/ Zbardhet vendimi i qeverisë, përfituesit në të gjithë vendin 
(Në foto) Instituti i Sigurimeve Shoqërore

Në faqen 9

 

Në faqet 18-19

FORMULARI TIP

Pronarët në Vlorë, ATP 
merr në shqyrtim 2400 

dosje, lista e dytë
me përfituesit në qark

Në faqen 7

Gjykata liroi 3 bashkëpunëtorët, prokuroria ndryshon akuzë

Mira Mihali: Im bir nuk i njihte autorët, Mira Mihali: Im bir nuk i njihte autorët, 
është futur t’i ndajë dhe e masakruanështë futur t’i ndajë dhe e masakruan

I vranë të birin për
një karikues, flet

nëna e Marvi Mihalit: 
Arrestoni kriminelët

E veshur e tëra me të zeza, Mira Mihali, mamaja e 
22-vjeçarit Marvi Mihali, i cili u vra rreth një vit 

më parë për një karikus, na hap portën e shtëpisë, e cila 
ndodhet në lagjen “Riza Cerova” në kryeqytet. Në banesën 
private në të cilën mbizotëron heshtja...

 

Dënohet me 3 vjet 
burg për rrëmbim, 
i riu arratiset me 

vrap nga salla e gjyqit

SKANDALI NE VLORE

Në faqen 11

 

Në faqen 3

FLETEPALOSJE PER PROTESTEN

Basha: Xhafaj i ofroi 
200 mijë euro Veliut për 

të përgënjeshtruar akuzat,
s’ka të ardhme me drogë

ISH-KRYEMINISTRI I MAQEDONISE

Bleu një “Mercedes” për 
600 mijë euro, dënohet 

2 vjet burg Nikola Gruevski
Në faqen 15

Nga INA ALLKANJARI

ALUIZNI: 2000 pronarët që marrin 2 miliardë lekë

Në faqet 13-14

Çfarë po ndodh 
me Perëndimin? 

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktorë - Rezarta DELISULA - Tedi BLUSHI 

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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Ka sot një vëmendje të shtuar për 
zhvillimet e brendshme të Perën-

dimit. Ka shtim të analizave për të 
sotmen e të ardhmen e tij, por edhe 
pohime të llojit...

Nga VASIL KURETA 
Opinioni

 Ditësi

 

Joseph Roth më 1927: 
Ballo në Tiranë me 

anglezë të veshur me 
smoking e thashethemet

Në faqen 16

GAZETARI AUSTRIAK

 

Në faqen 5

FORUMI I BIZNESIT

Meta: Marrëveshje 
dypalëshe me Maltën 
për punësimin sezonal 
të të rinjve shqiptarë

Rreth 2 mijë pronarë që 
u është zënë toka nga 

ndërtimet pa leje do të marrin 
brenda pak ditësh kompen-
simet. Shuma e miratuar 
nga qeveria arrin në 2 mil-
iardë lekë, në tri vendime dhe 
përfi tuesit janë në të gjithë 

SA DUHET TE JETE MOSHA E PENSIONIT DHE VITET E PUNES QE JU NEVOJITEN

PENSION I PARAKOHSHEM PER
USHTARAKET, SI LLOGARITET

Vijon në faqen 20

ISSH: Shembujt konkretë mbi formulën e masës së parave që ju takojnë. 
Kriteret dhe dokumentacioni që duhet të dorëzojnë të interesuarit

Mbi 2000 familje nga e gjithë Shqipëria që marrin tapinë për truallin
Nga ORNELA MANJANI

EKSKLUZIVE
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SKANDALI "XHAFAJ"
"BLLOKIMI"

Opozita paralajmëron
bllokimin e seancës
plenare edhe ditën e

sotme, duke mos lejuar
vijimin normal të parla-
mentit, deri në largimin e
ministrit të Brendshëm.
Çështja "Xhafaj" ishte sër-
ish dje në qendër të debateve
në komisionet kuvendore,
duke mos lejuar zhvillimin
normal të tyre. Debatet e
ashpra u vunë re në Komi-
sionin e Ligjeve, mes depu-
tetit Klevis Balliu dhe krye-
tarit të komisionit, Ulsi
Manja. Deputeti Balliu
kërkoi fjalën disa herë, por
Ulsi Manja nuk lejoi që të
flitet jashtë rendit të ditës.
Gjatë mbledhjes nuk kanë
munguar as ofendimet si
dhe përmendja e famil-
jarëve. Që në nisje të
mbledhjes, deputetja e PD-së,
Dhurata Çupi deklaroi:
"Ministri i Brendshëm du-
het të japë dorëheqjen, s'ka
asnjë të drejtë të drejtojë
këtë ministri. Kërkoj të ketë
reflektim nga kolegët që t'i
kthejmë legjitimitetin ven-
dit. Bashkojuni protestës së
26 majit në orën 11 për të
kthyer vendin në rrugën
drejt BE". Por, kreu i komi-
sionit Ulsi Manja shprehu
bindjen se, "qeveria nuk rr-
ezohet me protesta, por me
votë". Debatet e forta sho-
qëruan dje edhe Komisionin
e Integrimit, ku deputetët e
PD janë ndalur sërish tek
akuzat ndaj Agron Xhafajt,
duke kërkuar dorëheqjen e
tij. Gjatë debatit me kreun e
grupit parlamentar të PS,
Taulant Balla, deputeti
demokrat, Edmond Spaho,
paralajmëroi përgjime të
reja nga PD. Deputeti i Par-
tisë Demokratike, Edmond
Spaho ka paralajmëruar
publikimin e materialeve të
tjera që sipas tij kompro-
mentojnë mazhorancën. Si-
pas Spahos, në përgjimet që
do publikohen tregohet si
bëhet trafiku i drogës. Spa-
ho deklaroi se deri ditën e
shtunë, kur opozita e bash-
kuar do të dalë në protestë,
do të dalin përgjime të tjera,
që sipas tij tregojnë si bëhen
trafiqet e drogës. Përgjigjen
e dha kreu i grupit të PS,
Taulant Balla, i cili deklaroi
se gjithçka është me regjinë
e Sali Berishës. Deputeti i
Partisë Demokratike, Aldo
Bumçi nga Komisioni i Inte-
grimit deklaroi se Holanda
është shprehur kundër inte-
grimit të Shqipërisë në BE.
Sipas Bumçit, problemi
shqetësues për autoritetet
holandeze lidhet me
azilkërkimin. "Holanda ësh-
të shprehur kundër inte-
grimit. Probleme reale te
kahershme që lidhen me
azilkërkuesit, krimin e orga-
nizuar dhe trafiqet. Për këto

"Ligjet", Manja: Ke tri ditë që këndon në komision. Balliu: Bilbil si ty s'ka

Sherri në komisione, nga akuzat
deri te përplasja e tavolinave

Spaho: Përgjime të reja. Balla: Regjia e Berishës

DEBATI TEK "LIGJET", BALLIU: TUFË PALAÇOSH. MANJA MBYLL MBLEDHJEN

DHURATA ÇUPI: Ministri i Brendshëm duhet të japë
dorëheqjen, s'ka asnjë të drejtë të drejtojë këtë ministri.
Kërkoj të ketë reflektim nga kolegët që t'i kthejmë
legjitimitetin vendit. Bashkojuni protestës së 26 majit në
orën 11 për të kthyer vendin në rrugën drejt BE-së.
ULSI MANJA: Qeveria nuk rrëzohet me protesta, por me
votë.
EDMOND SPAHO: S'di ndonjë demokraci ku vëllai i
ministrit të Brendshëm të ketë vëllain të dënuar, ndaj po
ju kërkojmë që për të qenë vendi dinjitoz, të japë
dorëheqjen ka njerëz edhe në PS, edhe te Rilindja që
kanë moralin të jenë ministra të Brendshëm, nuk i
takon një njeriu me një cen të tillë.
ULSI MANJA: Faleminderit zoti Spaho, për këshillën
miqësore!
Vokshi kërkon fjalën për procedurë.
ULSI MANJA: Janë 22 milionë euro që presin votën e
këtij Kuvendi, që presin t'i shkojnë publikut dhe më
duket po e bllokoni.
ALBANA VOKSHI: Po shkelni rregulloren, dua fjalën për
procedurë.
KLEVIS BALLIU: Ka mundësi të marr fjalën, pse ke frikë
nga një pyetje. Cili nga ju mendon që është normale në
një vend demokratik që ministri i Brendshëm të ketë
vëllain në burg për drogë? Na e thoni dhe ikim ne, jemi
dakord.
Tensione në seancë
Miratohet në parim projektligji mes zhurmave
ULSI MANJA: Qetësi!
KLEVIS BALLIU: Drogën e keni kthyer në sistem.
ULSI MANJA: Ke tri ditë që këndon në Komisionin e
Ligjeve.
KLEVIS BALLIU: Po më bilbil se ty s'ka, unë po bëj
pyetje.
ULSI MANJA: Po ty s'të kanë thënë ndonjëherë në jetë

kanë kërcënuar për rik-
thimin e vizave. Këtë qën-
drim ka mbajtur edhe Gjer-
mania, vendi lider në BE. Të
njëjta kushte kishte gjerma-
nia në 2016-ën, ku përveç 5
prioriteteve, kishte luftën.
Kancelarja gjermane tha që
nuk keni përmbushur para-
kushtet", tha Bumçi. Po ash-
tu, deputeti i PD-së u shpreh
se Bundestagu gjerman po
ndjek me vëmendje çështjen
e ministrit Fatmir Xhafaj,
ku opozita implikon vëllain
e tij në një audio-përgjim.
Ndërkohë, deputetja e PD,
Jorida Tabaku tha se Sh-
qipëria sot është peng i krim-
it dhe i drogës. "Ne e dimë që
qeveria është dorëzuar, po
ne si opozitë do vijojmë bete-
jën që shqiptarët të marrin
atë që kanë 5 vjet që presin",
tha ajo. Kurse kreu i PBDNJ-
së, Vangjel Duke u shpreh se,
"nuk besoj se ka ndonjë në
mesin tonë që ndihet komod
në procesin e integrimit. Nuk
duhet të harrojmë se vonesa
në marrjen e statusit të ven-
dit kandidat u pengua nga
qëndrimi i opozitës së atëher-
shme në votimin e 3 ligjeve
dhe nuk duhet të harrojmë
arsyet se opozita e atëher-
shme ishte e pakënaqur nga
zhvillimi i zgjedhjeve në
këshillin e Fierit".

SHERRI TEK "INTEGRIMI", BALLA: KUR
FLAS UNË, NUK FLET NJERI TJETËR

TAULANT BALLA: Nuk ka ndodhur në asnjë vend të
BE, që ka qenë në këtë fazë që jemi ne, që të ketë një
opozitë si kjo.
EDMOND SPAHO: Nuk ka pasur një ministër të
Brendshëm të lidhur me drogën (nga PD).
EDMOND SPAHO: Si Frroku…
BALLA, SPAHISË: Pusho ti, pusho. Ik e merru me
tenderat e ilaçeve.
BARDHI SPAHIA: Fol për drogën, fol për Fatmir
Xhafajn.
TAULANT BALLA: Pusho, kur flas unë këtu, nuk flet
njeri. Për Fatmir Xhafajn do flas se po ju godet aty ku
ju dhemb më shumë.
TAULANT BALLA: Ka vetëm një person që quhet Sali
Ram Berisha, që është regjisori.
BALLA, BUMÇIT: Të njëjtën procedurë që ndoqe ti për
Izet Haxhinë, që i dhe garanci shtetit.
EDMOND SPAHO: Deri ditën e shtunë do të keni
përgjime të tjera, ku do tregohen se si bëhen trafiqet
e drogës.

Valentina Madani

puna mbarë, po bën pyetje ti!
KLEVIS BALLIU: Pse jeni kthyer në memecë të gjithë,
pse nuk i përgjigjeni pyetjes? Këtu duhet të jepni
përgjigje e llogari.
ULSI MANJA: Vazhdoni, se e keni mirë kështu. Kush
është dakord me nenin 1?
KLEVIS BALLIU: Të kanë dhënë urdhër të mos flasësh?
ULSI MANJA: Jemi për punë këtu, çfarë gjëme ka
ndodhur? Gjëma ka ndodhur tek ju, po s'e keni marrë
vesh. Kur je krenar ti që ke një kryetar që akuzohet për
250 milionë euro...
KLEVIS BALLIU: Gjithë ky burrë këtu, nuk jep dot një
përgjigje.
ULSI MANJA: Po më shurdhove o zotëri!
BALLIU: Ti u ke nxirë jetën shqiptarëve, u shurdhove ti...
ULSI MANJA: E kanë marrë vesh njerëzit që je deputet i
Shqipërisë, ka tri ditë. E ka dhënë opinionisti Fahri
Balliu përgjigjen.
KLEVIS BALLIU: Një tufë palaçosh këtu, që nuk jepni
fjalën. Në datë 26 mbaron muzika jote, në datë 26 ikën
bilbil.
Ulsi Manja ndërpret punën e komisionit.
Rinis mbledhja.
ULSI MANJA: Ka dy propozime, t'i hedhim në votë.
KLEVIS BALLIU: Më jep fjalën, kam një javë që kërkoj
fjalën për procedurë.
ENKELEJD ALIBEAJ: Ulsi, salla nuk është e jotja, e
asnjërit prej nesh, por e shqiptarëve që na kanë
zgjedhur e duan të dinë çfarë qëndrimi mbajmë për një
skandal të tillë.
ULSI MANJA: Pra, mbledhjen e shtyjmë për të premten.
KLEVIS BALLIU: Komandant, a ka mundësi me marr
fjalën, fshihuni sa të doni, ikni në drejtim të paditur, si
Balili. Në datën 26 bie zilja për ju, e vetmja mazhorancë
që bojkoton, mazhorancë memece.

PETRIT VASILI
Kreu i grupit parlamentar të
LSI-së, Petrit Vasili ka një
pyetje për analistët që
dyshojnë në vërtetësinë e
audio-përgjimit që implikon
Agron Xhafajn, vëllain e
ministrit të Brendshëm,
Fatmir Xhafaj. Ndërsa tha
se për audio-përgjimin nuk
dyshon as qeveria, Vasili
pyet se çfarë kanë ata që
marrin mbi vete hallin e
kryeministrit. Nga ana tjetër,
deputeti i LSI-së akuzon
kryeministrin Rama se bën
hetime paralele duke shke-
lur Kushtetutën si Sigurimi i
Shtetit para '90-ës.

JORIDA TABAKU
Nënkryetarja e Komisionit të Ekonomisë, Jorida Tabaku tha
se qeveria ka dështuar me taksat dhe borxhin duke iu
referuar FMN-së. "Shqiptarët janë sot kombi më i varfër në
Ballkan. Mbi 200 mijë biznese kanë pësuar rritje të taksave,
ndërkohë që 200 mijë familje kanë tentuar të largohen nga
Shqipëria përmes formave të ndryshme. Një qeveri e tërë
është e angazhuar që të prodhojë ligje dhe para për të
shtuar pasurinë e një grushti biznesesh pranë qeverisë,
ndërkohë që krimi i organizuar ka mburojën e policisë dhe
Ministrisë së Brendshme", tha zj.Tabaku.



Komisioni i Ligjeve gjatë
seancës së djeshme
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Bylykbashi: Protesta
paqësore, të shtunën unë do

jem me familjen time aty

FAQJA E PARE

Kreu  opozitës Lulzim
Basha denoncoi mbrë-
më se njerëz të minis-

trit Fatmir Xhafaj dhe kryem-
inistrit Edi Rama i kanë ofru-
ar 200 mijë euro dëshmitarit
X për të përgënjeshtruar dësh-
minë e tij publike. Basha dek-
laroi se njerëz të skeduar për
vrasje të tipit mafioz nga
zona e Vlorës dhe Fushë
Krujës i kanë ofruar një të
afërmi të Albert Veliut 200
mijë euro që ai të përgënjesh-
trojë deklaratat e bëra pub-
like. Basha akuzoi drejtpër-
drejt kryeministrin Edi
Rama dhe ministrin e Bren-
dshëm Fatmir Xhafaj. Sipas
Bashës, gazetari investigativ
Jetmir Olldashi është kërcë-
nuar nga Fatmir Xhafaj, ndër-
sa Albert Veliu është joshur
me shuma parash për të
tërhequr deklarimet që rën-
dojnë pozitën e vëllait të min-
istrit. "Jam në këtë orë të vonë
të mbrëmjes para jush për të
denoncuar thellimin e skan-
dalit dhe skenarit kriminal të
Edi Ramës dhe Fatmir Xhafa-
jt, të cilët po përdorin shtetin
e kapur prej krimit dhe kanë
hedhur në veprim strukturat
e krimit të organizuar nën ur-
dhrat e tyre për të kërcënuar
shtetasin Albert Veliu, dësh-
mitarin X dhe familjarët e tij.
Sot të dërguarit e Fatmir dhe
Agron Xhafajt, njerëz të sked-
uar për vrasje të tipit mafioz
nga zona e Vlorës dhe nga
zona e Fushë Krujës i kanë
ofruar një të afërmi të dësh-
mitarit X, Albert Veliut 200
mijë euro nga paratë e pista
që familja mafioze Xhafaj për-
fiton nga trafiku i drogës dhe
veprimtari të tjera kriminale
që ai të përgënjeshtrojë dek-
laratat e bëra publike. Çdo
përpjekje e Fatmir Xhafajt
dhe Edi Ramës për të kërcë-
nuar, intimiduar apo blerë
dëshmitarin X, thjesht i zhyt
edhe më thellë Edi Ramën dhe
Fatmir Xhafajn në skandalin
ku janë futur kokë e këmbë",-
deklaroi z.Basha.
PRPRPRPRPROOOOOTESTTESTTESTTESTTESTAAAAA

Opozita ka nisur përgatit-
jet për protestën e 26 majit ne
Tiranë, ku do të kërkohet
serish dorëheqja e ministrit
të Brendshëm, Fatmir Xhafaj.
Kryetari i Partisë Demokra-
tike, Lulzim Basha mblodhi
dje grupin parlamentar
demokrat ku u diskutuar
fillimisht skenari i ditës së
sotme të Kuvendit. Mësohet
se në seancën e sotme plena-
re ashtu si edhe në dy sean-
cat e fundit, kryetari Basha
do të flasë në foltoren e Kuv-

Deputeti i PD-së, Oerd Bylykbashi garantoi dje se
protesta e opozitës në 26 maj do jetë paqësore. By-

lykbashi tha në News24, se në mbledhjen e grupit të PD
janë ndarë detyrat për protestën, por detajet do të bëhen
të ditura në ditët në vijim. "Nuk ka vendime të reja në
mbledhjen e grupit, por vendimi i marrë është protesta e
datës 26 ku ne kemi gjithë angazhimin tonë për të inkura-
juar numrin më të madh të qytetarëve. Jam i sigurt që
do jetë protesta më e madhe dhe do jetë një protestë
qytetare. Dy ministra të Brendshëm kanë lidhje me
drogën. Detyrat që ne ndamë në mbledhjen e grupit ish-
te pikërisht ndarja e detyrave
për organizmin e protestës. Ne
do kemi qytetarët të shtunën
që do jenë përballë krimit.
Protesta do jetë masive dhe
demokratike. Kushdo, pra jo
vetëm opozita por edhe të
tjerët janë të ftuar të marrin
pjesë në protestë"- tha ai. Py-
etjes për një skenar të mund-
shëm se mund të ketë zgjatje
të protestës dhe bllokim për 72
orë, Bylykbashi tha se këto
detaje do mësohen në ditët në
vijim, por sipas tij rëndësi ka
që protesta do jetë paqësore
dhe madhështore. "Detajet do jenë të përcaktuara në
planin që do bëhen të ditura shpejt. Kjo do jetë një
protestë paqësore dhe e drejta e protestës është një e
drejtë kushtetuese. Ajo që garanton opozita është se
do jetë një protestë qytetare dhe unë do jem me famil-
jen time aty. Ministri Fatmir Xhafaj mbron vëllain e
tij kur thotë se ishte në vendin dhe kohën e gabuar. A
thua se bëri një aksident dhe jo se ishte kreu i një
bande kriminale. Pyetjes se nëse do ketë skenar për
zgjatje të protestës unë mendoj se këto janë detaje që
do i merrni në ditët në vazhdim. Ajo që ka rëndësi që
do jetë një protestë madhështore. Qytetarët e dinë që
qeveria është e lidhur me krimin"- tha Bylykbashi.

endit dhe më pas deputetët
demokratë do ta bllokojnë
atë. Në mbledhjen e grupit,
demokratët vijuan akuzat në
adresë të ministrit Fatmir
Xhafaj, që sipas selisë blu i
ka garantuar mbrojtje vël-
lait të tij Agron Xhafaj, i
dënuar për trafik droge në
Itali. Mësohet se Basha ka
kërkuar nga deputetët, stru-
kturat e partisë dhe të rinjtë
e FRPD-së që të nisin të en-
jten dhe të premten nga puna
derë më derë për protestën e
së shtunës, duke shpërndarë
edhe fletëpalosjen, në të cilën
janë vendosur disa nga zyr-
tarët e lartë të PS-së, të vënë
nën akuzë nga opozita për
lidhje me krimin e drogën. Të

njëjtin angazhim Basha më-
sohet se ka kërkuar edhe nga
krerët e degëve në një takim
pas mbledhjes së grupit. Fill
pas takimit me deputetët,
z.Basha u ul në tryezë me
krerët e degëve, ku diskutoi
mbi detajet e organizimit të
tubimit, në shenjë kundërsh-
tie ndaj qeverisë. Basha iu la
porosi deputeteve, struk-
turave si dhe të rinjve që deri
të shtunën të shkojnë derë
më derë për të takuar qyteta-
rët për t'i ftuar në protestë si
dhe për t'u shpërndarë fletë-
palosjet. Shpërndarja në ter-
ren e demokratëve dhe
takimet me qytetarët ka si
qëllim një pjesëmarrje të
madhe në protestë. Si de-

putetëve ashtu dhe krerëve
të degëve i la porosi fletëpal-
osjet që do shpërndajë PD për
qytetarët ku i fton që të mar-
rin pjesë masivisht në pro-
testën e së shtunës. Në fletë-
palosje janë edhe disa nga
ministrat dhe figurat e
qeverisë që sipas PD duhet të
largohen, pasi preken nga
dekriminalizimi. Disa nga
shkrimet në fletëpalosjet që
do shpërndajë PD: "Ata
mbajnë peng ekonominë,
ata mbajnë peng Shqipë-
rinë". "Nuk ka të ardhme
për shqiptarët me krimin
dhe drogën në pushtet". "Ne
protestojmë për një jetë më
të mirë dhe shpresë për çdo
shqiptar".

Porositë për bllokimin e Kuvendit. Shpërndahen fletëpalosje, derë me derë për protestën

Basha: Nga paratë e pista Xhafaj i
ofroi 200 mijë euro dëshmitarit X

"Plani i blerjes së Veliut për të mohuar përgjimin"

Berisha: Agron Xhafaj i
dënuar jo vetëm në Itali,

edhe në Venezuelë
Ish-kryeministri Sali Berisha, teksa foli për aktuali

tetin në Shqipëri u ndal tek audio-përgjimi i pub-
likuar nga PD-ja, për vëllain e ministrit të
Brendshëm, Agron Xhafaj. "Venezuela ka një ven-
dim për dënimin në Gjykatën e Lartë për Agron
Xhafajn",-tha z.Berisha në ABC. Perceptimit sikur
Xhafaj është i mbrojtur nga ndërkombëtarët, Ber-
isha iu përgjigj: "Ka nga ata që e mbrojnë, por ka
dhe nga ata ndërkombëtarë që thonë vetëm të
vërtetën. Por duhet të themi dhe diçka tjetër, pasi
Rama doli dhe tha se  kishte bërë ekspertizën e zërit.
Nuk mund të bëhet asnjë ekspertizë pa marrë zërin
e të dyve dhe zërin origjinal. Po e gjeti Rama zërin e
Agronit dhe Albert  Veliut? Këto deklarata i bëri
vetëm për të thënë prokurorisë: Mbylle gojën qepe
se kryeprokurori jam unë". Kurse pyetjet në rast se
ekspertiza del e manipuluar, Berisha iu përgjigj:
"Kujt i thoni prokurori ju, sot është e gjitha Rama.
Në qoftë se është disktertuar në shkallën më të lartë
është sot prokuroria shqiptare. Prokuroria u thotë
gazetarëve ato që thotë Endri Fuga dhe Edi Rama".

LSI, Rama:
Qeveria do të
largohet me

revoltë
Protesta e opozitës do të

jetë një revoltë qytetare
ndaj qeverisë që po bllokon
çeljen e negociatave me sjell-
jen e saj autoritare. LSI pas
mbledhjes së grupit par-
lamentar vendosi që kjo pro-
testë duhet të jetë konstante,
pasi është e vetmja mënyrë
për t'u përballur me këtë
maxhorancë. Sipas nënkry-
etarit të LSI-së, Luan Rama,
protesta qytetare duhet të
vijojë. "Protesta qytetare
ndaj kësaj sjellje dhe pa-
përgjegjshmërie duhet demo-
nstruar jo vetëm me forcën
më të madhe në mitingun e
protestës së 26 majit, por në
një sjellje konstante përballë
papërgjegjshmërisë dhe ave-
nturizmit konstant të qever-
isë. Ky është qëndrimi i LSI",-
theksoi Luan Rama. Për sa i
përket detajeve të organizim-
it të protestës së 26 majit,
Luan Rama tha se gjithçka
po projektohet të jetë bren-
da kuadrit të një revolte
qytetare, dhe zbatim me rig-
orozitet të rregullave. "Gru-
pi që po merret me organiz-
imin e detajeve konkrete me
protestën po projekton gji-
thçka ka të bëjë me adminis-
trimin dhe drejtimin e pro-
testës konform asaj çfarë
është A-ja e një proteste
qytetare, zbatimi me rigor-
ozitet i të gjitha rregullave,
brenda një kuadri të një re-
volte qytetare", tha z.Rama.

BLLOKIMI

Në seancën e sotme plenare, ashtu si edhe
në dy seancat e fundit, kryetari Basha do

të flasë në foltoren e Kuvendit dhe më pas
deputetët demokratë do ta bllokojnë atë.
“

Valentina Madani

Kreu i PD-së,
Lulzim Basha

AUDIO-PËRGJIMI
Bylykbashi u shpreh
se pritet përgjigja e
prokurorisë, por PD
është e bindur se
audio përgjimi është i
vërtetë dhe se Rama
bën blofe kur thotë
se nuk është zëri i
Agron Xhafajt në
përgjim.
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Bushati në Pukë:
Drejtuesit vendorë

t'u shërbejnë
qytetarëve

POLITIKE

NEGOCIATAT ME BE
LOBIMI

Ne kemi marrë votën
mbi bazën e zotimit

për t'u shërbyer qyteta-
rëve", u shpreh drejtuesi
politik i qarkut të Shko-
drës, ministri për Europën
dhe Punët e Jashtme, Dit-
mir Bushati, gjatë turit të
llogaridhënies "Puna për
Shqipërinë që Duam", në
Bashkinë e Pukës. Bushati
diskutoi me banorët e
zonës për problematikat
dhe shqetësimet e ban-
orëve të kësaj zone. Disa
nga çështjet shqetësuese
për komunitetin kishin të
bënin kryesisht me punë-
simin dhe ndihmën so-
ciale. Ministri Bushati
kërkoi nga drejtorët dhe
të zgjedhurit vendorë të
jenë në lartësinë e detyrës
dhe t'u shërbejnë qyteta-
rëve. Duke u ndalur tek
ndihma ekonomike, Bus-
hati theksoi reformën e
mirë të bërë në këtë sek-
tor, por gjithashtu shtoi se
ka persona që penalizohen
pa të drejtë. Ministri Bus-
hati renditi disa nga inves-
timet e bëra në Bashkinë
e Pukës dhe konfirmoi se
qeveria ka plane të qarta
për zhvillimin e zonës.

Dy ministra e kryebashkiaku i Tiranës lobojnë në Parlamentin e Holandës

Xhafaj: Reformat të pakthyeshme,
çelja e negociatave është inkurajim
Ekspertët holandezë: Reforma në drejtësi, revolucionare

Darina Tanushi

Ministrja e Drejtë
sisë, Etilda Gjonaj
dhe ministri i

Brendshëm Fatmir Xhafaj
ishin dje në një seancë dëgji-
more në Komisionin për
Drejtësi dhe Siguri të Parla-
mentit të Holandës. Së bash-
ku edhe me kryebashkiakun
e Tiranës, Erion Veliaj, ata
kanë nisur një tur bindës të
parlamentarëve holandezë,
pas vizitës së një delegacioni
nga Holanda, më herët në Sh-
qipëri. Në fjalën e saj, minis-
trja Gjonaj u ndal në arritjet
e deritanishme të reformave
në Shqipëri, duke u fokusuar
në ecurinë e reformës në
drejtësi dhe rëndësinë e kr-
ijimit të një sistemi gjyqësor
transparent, të pavarur, të
paanshëm dhe efiçent në
funksion të zhvillimit të sh-
tetit të së drejtës dhe zhvil-
limin ekonomik të Sh-
qipërisë. Ministrja Gjonaj
bëri me dije masat që qeveria
shqiptare ka marrë për të
forcuar luftën kundër kor-
rupsionit, veçanërisht masat
në nivel politikash dhe ndry-
shimet ligjore si dhe rezul-
tatet e deritanishme në
gjykimin e zyrtarëve të lartë
publikë të akuzuar për kor-
rupsion. Në vijim, ministri i
Brendshëm, Xhafaj iu para-
qiti të pranishmëve një pan-
oramë të asaj çka Ministria
e Brendshme dhe Policia e
Shtetit është duke bërë për
adresimin e një sërë çësh-
tjesh, të cilat janë shqetë-
suese për të dyja vendet tona.
Më pas, në përgjigje edhe të
interesimit të parlamen-
tarëve Xhafaj prezantoi ma-
sat dhe arritjet në luftën
kundër krimit të organizuar,
duke e cilësuar këtë si prior-
itetin kyç të qeverisë sh-
qiptare. "Rezultatet e vitit
2017, tashmë të certifikuara
nga partnerët ndërko-
mbëtarë, shënojnë një kthesë
domethënëse në luftën ndaj
këtij fenomeni. Për herë të
parë pas 25 vjetësh, Shqipëria
nuk është më në hartën e
vendeve që kultivojnë
kanabis", tha Xhafaj. Minis-
tri u bëri me dije parlamen-
tarëve se qëndrueshmëria e
këtyre rezultateve është sfi-
da kryesore për vitin 2018. Në
luftën kundër krimit, Xhafaj
tha se ndër rezultatet krye-
sore të arritura deri tani, ai
përmendi goditjen e 9 grupe-
ve të rrezikshme kriminale,
si dhe vijimin e hetimeve për
5 grupe të tjera kriminale,
operacione këto të kryera
edhe me bashkëpunimin e
EUROPOL-it dhe vendeve të
tjera të BE-së. Një çështje
tjetër në të cilën u ndal min-
istri Xhafaj ishte edhe
vetingu në Policinë e Shtetit
dhe lufta kundër terror-
izmit. Deputetët holandezë
shprehën interes për zba-
timin e vetingut të
gjyqtarëve dhe prokurorëve,

Në vijim të vizitës së tij
dyditore në Holandë,

kryetari i Bashkisë së Ti-
ranës, Erion Veliaj së
bashku me ministrin e
Punëve të Brendshme,
Fatmir Xhafaj dhe minis-
tren e Drejtësisë, Etilda
Gjonaj patën një takim të
veçantë nga kryetari i
Bashkisë së Roterdamit,
Ahmed Aboutaleb. Krye-
bashkiaku i Tiranës, Eri-
on Veliaj tha se qëllimi i
këtij takimi ishte gjithash-
tu prezantimi tek autorite-
tet holandeze i Shqipërisë
europiane dhe reformave
që ajo ka ndërmarrë, për
të merituar hapjen e bised-
imeve për anëtarësimin në
BE. "Kemi pasur dy ditë in-
tensive në Holandë edhe të
gjithë e dimë se Holanda ka
qenë një nga vendet që ka
treguar skepticizëm në
lidhje me anëtarësimin e
Shqipërisë. Patëm një ofen-
sivë komunikimi bashkë
me ministrin e Brendshëm
dhe ministren e Drejtësisë

afatet kohore, shpërblimin
financiar të gjyqtarëve dhe
prokurorëve, impaktin që ky
proces ka pasur në Gjykatën
Kushtetuese. Ministrja Gjo-
naj, në përgjigje të çështjeve
të ngritura nga parlamen-
tarët, u bëri me dije rezul-
tatet e deritanishme të
vetingut, si dhe besimin e saj
që procesi i vetingut për 57
gjyqtarë dhe prokurorë të
listës prioritare do të përfun-
dojë shumë shpejt, duke sjellë
ngritjen e institucioneve të
reja me kandidatë të pastër

dhe të vetuar, procese këto që
ndikojnë në rikthimin e be-
simit të qytetarëve tek
sistemi i drejtësisë. Më tej,
ministrat u bënë me dije de-
putetëve që duke filluar nga
1 janari i vitit 2019, hyjnë në
fuqi pagat e reja të gjyqtarëve
dhe prokurorëve, që garan-
tojnë një shpërblim finan-
ciar të denjë për funksionin
që ata ushtrojnë. Kriminali-
teti shqiptar në Holandë ish-
te një tjetër çështje e ngritur
nga parlamentarët në këtë
takim. Në përgjigje të saj,

ministri Xhafaj u shpreh se
ne e njohim këtë shqetësim
dhe kemi të gjithë vullnetin
e duhur për ta adresuar atë.
Për vetë natyrën e këtij krim-
inaliteti, bashkëpunimi
ndërmjet dy vendeve tona
është më se i domosdoshëm.
TRTRTRTRTRYEZAYEZAYEZAYEZAYEZA

Reforma e sistemit të
drejtësisë në Shqipëri është
përshkruar si "revoluciona-
re" dhe "e guximshme" nga
ekspertët holandezë, të
cilët morën pjesë në një
tryezë diskutimi, të organi-

zuar nga ambasada sh-
qiptare në Holandë në bash-
këpunim me Qendrën për
Bashkëpunimin Ligjor
Ndërkombëtar. "Reformat
në Shqipëri, kurrsesi nuk
mund të konsiderohen
kozmetike dhe përkun-
drazi, mund të quhen si një
përpjekje e guximshme dhe
unike në llojin e saj", dek-
laroi Robert Bosch, ish-am-
basador i Prezencës së
OSBE-së në Shqipëri dhe
moderatori i tryezës së dis-
kutimeve. Si drejtues i re-

formës në drejtësi, ministri
Xhafaj tha: "Ajo çka pritet
nga kjo reformë, është
pastrimi i radhëve të sistemit
nga gjyqtarë dhe prokurorë
të korruptuar, të paaftë dhe
të lidhur apo ndikuar në ven-
dimmarrjen e tyre nga bota
e krimit, krijimi i institu-
cioneve të reja që sigurojnë
më shumë pavarësi të siste-
mit, krijimi i mekanizmave
që garantojnë balancë dhe
kontroll efektiv të sistemit
në luftë me koorporatizmin
dhe korrupsionin".

Kryebashkiaku i Tiranës takon homologun e Roterdamit

Veliaj: Ishim skuadra "Shqipëria",
morëm konfirmim në bllok për negociatat

dhe unë besoj se duhet të
funksionojmë si skuadra 'Sh-
qipëria'. Këtu nuk ka rëndësi
fare qeveri, opozitë, autoritete
lokale, qendrore, sepse të
gjithë jemi për një qëllim: në
qoftë se prezantohemi si një
skuadër, ku secili tregon re-
format e kryera në qeverisjen
qendrore dhe lokale, besoj se

kemi një argument shumë të
fortë për të kërkuar që edhe
Holanda t'i bashkohet listës
të madhe të vendeve që
kërkojnë anëtarësimin e Sh-
qipërisë në BE", tha Veliaj.
Pas takimeve, ai u shpreh
optimist për mbështetjen e
propozimit të Komisionit Eu-
ropian për hapjen e negoci-

atave të anëtarësimit. "Ish-
te një moment i mirë për të
treguar këtë kartolinë të
Shqipërisë, që sigurisht ka
halle, probleme dhe sfida,
por që po bën në kohë reko-
rd reforma që nuk janë bërë
në vite të tëra. Besoj se kon-
firmimi në bllok që morëm
nga dëgjuesit tanë, qoftë në
takimet zyrtare apo edhe në
takimet akademike e diplo-
matike, na dëshmon se
kemi një kauzë të vërtetë
për të mbrojtur, teksa
kërkojmë që Shqipëria të
fillojë negociatat për Bash-
kimin Europian. Kjo është
një ditë e mirë për Sh-
qipërinë edhe këtu në
Holandë", shtoi Veliaj.

TAKIMI
Kryeministri Edi Rama u takua dje për gati një orë me
kreun e Kuvendit, Gramoz Ruçi dhe kreun e grupit
parlamentar socialist, Taulant Balla në Kryesinë e
Kuvendit. Takimi vjen një ditë para seancës plenare
dhe mësohet se në fokus të takimeve kanë qenë
pikërisht zhvillimet e pritshme në Kuvend.



SPARTAK BRAHO
Deputeti Spartak Braho, i cili zëvendësoi Saimir
Tahirin në grupin parlamentar të PS-së, tashmë do
e zëvendësojë atë edhe në Komisionin parlamentar
të Ligjeve. Kreu i grupit parlamentar, Taulant Balla
ka propozuar Spartak Brahon si anëtar të këtij
komisioni si dhe anëtar zëvendësues në
Komisionin e Sigurisë Kombëtare.
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Presidenti merr pjesë në Forumin e Biznesit Maltë-Shqipëri

Ilir Meta: Marrëveshje dypalëshe për
punësimin sezonal të të rinjve shqiptarë
Përfaqësuesit e "Air-Malta", interes për linjë direkte

Shqipëria dhe Malta
kanë rënë dakord për
të punuar për një mar-

rëveshje mes tyre për punë-
simin sezonal të të rinjve sh-
qiptarë në Maltë. Këtë e njof-
toi dje Presidenti Ilir Meta,
në vijim të vizitës në Maltë.
Presidenti mori pjesë në ditën
e dytë të Forumit të Biznesit
Maltë-Shqipëri. Në dek-
laratën e bërë për median pas
forumit, Meta u shpreh: "Mal-
ta është në kërkim të një fu-
qie punëtore të re, për shkak
të rritjes ekonomike mjaft im-
presionuese që ajo po përje-
ton, por njëkohësisht këta të
rinj përveç mundësisë për t'u
punësuar në mënyrë sezon-
ale, do të kenë edhe mundës-
inë për të fituar eksperienca
mjaft pozitive që do t'u shër-
bejnë për të ardhmen në ven-
din tonë". Ndërsa, President-
ja e Maltës, Marie-Louise
Coleiro Preca, nga ana e saj u
shpreh: "Kjo vizitë e dytë e
Presidentit të Shqipërisë Ilir
Meta në Maltë është shumë e
rëndësishme. Por, më i rëndë-
sishëm është fakti që ne jemi
duke ndërtuar marrëdhënie
të shkëlqyera politike, diplo-
matike mes dy vendeve, duke
i transformuar ato në bash-
këpunime dypalëshe për zh-
villimin social dhe ekonomik
të dy vendeve tona". Gjatë
fjalës në forum, Presidenti
Meta prezantoi shkurtimisht
zhvillimet ekonomike, poten-
cialin e bashkëpunimit të bi-
znesit dhe oportunitetet e in-
vestimeve për biznesin
maltez në Shqipëri. Presiden-
ti i Republikës theksoi se nga
historia e suksesit të "modelit
ekonomik" të Maltës, Sh-
qipëria mund të nxjerrë lek-
sionet e duhura për të fuqi-
zuar sektorët më vitalë për
zhvillimin ekonomik të qën-
drueshëm, siç janë turizmi,
agro-industria, shërbimet fi-
nanciare, ICT, etj. Nga ana
tjetër, Dhoma e Tregtisë dhe
Industrisë së Gozos shfaqi
interes të madh në shkëm-
bimin e eksperiencave me për-
faqësuesit e komunitetit të
biznesit shqiptar dhe ek-
splorimin e projekteve të bi-
znesit në tregun shqiptar dhe
atë rajonal. Në përfundim të
forumit u nënshkrua një
Marrëveshje Bashkëpunimi
mes presidentit të Dhomës të
Tregtisë dhe Industrisë së Ti-
ranës, z. Nikolin Jaka dhe
presidentit të Dhomës së

Darina Tanushi

Pete Marocco, zv.ndih-
mës sekretari ameri-

kan i shtetit zhvillon një
vizitë në Tiranë ditën e
shtunë, në të njëjtën ditë
kur opozita organizon
protestën në Bulevardin
"Dëshmorët e Kombit" nga
ku do kërkojnë dorëhe-
qjen e Fatmir Xhafajt. Viz-
ita e Maroço vjen një vit
pas vizitës së Hoyt Brian
Yee, i cili zgjidhi konflik-
tin tremujor mes forcave
politike shqiptare me mar-
rëveshjen e 18 majit Rama-
Basha. Ndërsa vizita e të
shtunës vjen në një mo-
ment sërish të tensionu-
ar, pasi opozita do mbajë
një protestë prej orës
11:00. Pete Marocco
viziton Shqipërinë në
takimin e 15-të të Eu-



Ministrja e Mbrojtjes në
Izrael, Xhaçka: Bashkëpunim

për sigurinë dhe mbrojtjen
Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhacka zhvilloi një viz

itë zyrtare dyditore në Izrael, e para vizitë e një
ministri Mbrojtjeje të Shqipërisë në këtë vend. Në Tel
Aviv, ministrja Xhaçka u prit përmes një ceremonie zyr-
tare nga ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Avigdor Liber-
man. Në takimin me homologun e saj izraelit, ministrja
Xhaçka i konsideroi si të një rëndësie të veçantë mar-
rëdhëniet politike mes Shqipërisë dhe Izraelit. Nga ana
e tij, ministri Liberman vlerësoi rolin e Shqipërisë për
garantimin e sigurisë dhe paqes në Ballkanin Perëndi-
mor dhe u shpreh se dy vendet ndajnë të njëjtat vlera
si aleatë strategjikë për sigurinë në rajon. Ministrja
Xhaçka e cilësoi Izraelin si një aleat të vyer të NATO-
s në luftën kundër terrorizmit dhe shprehu gatish-
mërinë e vendit tonë për një memorandum bashkëpun-
imi në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes mes dy vendeve.
Ministrja Xhaçka ftoi homologun e saj izraelit për
bashkëpunim me institucionet e sigurisë dhe
Mbrojtjes, edhe për Qendrën e Ekselencës së NATO-s
për studimin e fenomenit të Luftëtarëve të Huaj Ter-
roristë. Temë e takimit mes dy zyrtarëve të lartë ishte
edhe siguria kibernetike, industria ushtarake si dhe
një projekt i afërt për shkëmbimin e modeleve dhe kur-
rikulave në fushën e edukimit dhe trajnimit ushtarak.
Ministrja e Mbrojtjes u takua edhe me zyrtarë të Drej-
torisë Ndërkombëtare të Bashkëpunimit të Mbrojtjes
(SIBAT). Në Jerusalem, ministrja Xhaçka zhvilloi
takime në Këshillin Kombëtar të Sigurisë si dhe bëri
homazhe e vendosi kurorë me lule në Yad Vashem, me-
moriali në nderim të viktimave të Holokaustit.

ropës Juglindore, që mbahet
në Tiranë për sigurinë rajo-
nale dhe ekstremizmit të
dhunshëm. Në takim do të
marrin pjesë edhe liderët e
Ballkanit Perëndimor. Pete
Marocco do të jetë në Tiranë
dhe Shtudgard, ku do të zh-
villojë konsultimet me bazat
ushtarake EUCOM dhe AF-

RICOM. Ende nuk dihet
nëse Pete Marocco do të zh-
villojë takime të nivelit poli-
tik në Shqipëri, duke qenë
se vizita e tij kryhet në mo-
mentin kur opozita do të
jetë në shesh në një pro-
testë të paralajmëruar
kundër qeverisë për çësh-
tjen "Xhafaj".

Tregtisë dhe Industrisë së
Gozos, z. Joseph Grech.
Gjatë punimeve të forumit,
Presidenti Meta zhvilloi
takime edhe me rektorin e
Universitetit të Maltës, prof.
Alfred. J. Vella dhe me drej-
tuesit ekzekutivë të "Air-Mal-
ta". Në takime u diskutua për
bashkëpunimin në fushën e
arsimit me fokus kryesor pro-
gramet e shkëmbimeve stu-
dentore në Maltë dhe Shqipëri,

si dhe mundësinë për dhënien
e disa bursave në nivelin pa-
suniversitar për studentët
shqiptarë në Universitetin e
Maltës. Nga ana tjetër, për-
faqësuesit e "Air-Malta" shpre-
hën interes për të vlerësuar
mundësinë e vendosjes së lin-
jës direkte mes Maltës dhe Sh-
qipërisë. Nga ana e tij, Meta
tha: "Malta është tashmë një
model i shkëlqyer i diversi-
fikimit të ekonomisë, i rritjes

së qëndrueshme dhe një nga
ekonomitë me rritjen më
lartë në Bashkimin Evropi-
an, por njëkohësisht edhe një
vend lider në shumë fusha si
në inovacion, në fushën e tur-
izmit, të shërbimeve financia-
re dhe në fusha ku ne kemi
mundësi të përfitojmë, të më-
sojmë më shumë, të bash-
këpunojmë dhe të rrisim
njëkohësisht akoma më tej
ekonominë tonë".

Pete Marocco merr pjesë në takimin e Europës Juglindore

Opozita në protestë, zv.ndihmës
sekretari amerikan vjen në Tiranë

TANJA FAJON
Eurodeputetja Tanja Fajon përkrah kërkesën e vendeve të
Ballkanit për t'u bërë pjesë e BE. "Franca ka një qëndrim
të vendosur mbi zgjerimin dhe është e shqetësuar nga
siguria dhe çështja e azilkërkuesve, shumica e të cilëve
ende vijnë nga Shqipëria dhe Kosova. Megjithatë,
shpresoj se Franca do të zbutë qëndrimin e saj edhe
mbi çështjen e Shqipërisë", tha Fajon.



SPARTAK
NGJELA
Avokati i njohur
Spartak Ngjela zbuloi
dje se pas përfundimit
të mandatit të
ambasadores së BE-
së, në Tiranë,
Romana Vlahutin, do
vijë në Tiranë
zëvendësi i saj nga
Brukseli "autori që ka
shkruar të gjitha ligjet
tona të vetingut".
Sipas Ngjelës, ai
është "doktrinar i
rreptë juridik dhe
personalitet në
jurisprudencë, që
sigurisht po vjen në
Tiranë që të
përfundojë segmentin
e fundit të
implementimit ligjor të
Reformës në
Drejtësi".

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj,  ministri i Brendshëm
Fatmir Xhafaj dhe kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj dje në
Komisionin për Drejtësi dhe Siguri të Parlamentit të Holandës

Presidenti Ilir Meta gjatë firmosjes
së marrëveshjes me Maltën
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Sektori i turizmit ndod
het në një moment të
rëndësishëm të tij, ku

nga njëra anë ka rritje të in-
teresit për vendin tonë, nga
ana tjetër një seri politikash
nxitëse për investime, por në
finale, një infrastrukturë
problematike. Ministri i Fi-
nancave dhe Ekonomisë, Ar-
ben Ahmetaj, pranoi se tur-
izmi shqiptar e ka të vështirë
të konkurrojë me cilësinë që
ofrojnë vendet fqinje, por se
paketa 1 miliard euro pritet
të ketë ndikim pozitiv për of-
rimin e një infrastrukture të
gjerë dhe cilësore. "Paketa
prej 1 miliard euro në kënd-
vështrimin e rritjes së ndër-
lidhjes bën një punë të kon-
siderueshme për të ndry-
shuar një herë e mirë infras-
trukturën në funksion të
konektivitetit dhe turizmit.
Kur të ketë mbaruar besoj në
tetor e gjithë procedura
konkurruese që bën Minis-
tria e Infrastrukturës dhe
Energjisë sa u përket PPP-ve
në infrastrukturën rrugore,
qytetarët shqiptarë do sho-
hin qartë se kemi si politikë
investuese përmirësimin e
një aksi veri-jug, por me viz-
ion në shërbim të ofertës
ekonomike turistike të tan-
ishme", tha Ahmetaj.
PROJEKTIPROJEKTIPROJEKTIPROJEKTIPROJEKTI

Duke pasur si shtyllë zh-
villimi të ekonomisë sektor-
in e turizmit, Shqipëria i ësh-
të bashkuar projektit
"P.A.S.T4Future", i cili zba-
tohet nga 6 partnerë dhe përf-
shin tri shtete vendin tonë,
Italinë dhe Malin e Zi. Syni-
mi i tij është koordinimi dhe
promovimi i ofertave turis-
tike për të plotësuar sa më
mirë nevojat e turistëve, ku
për herë të parë mendon
edhe shtresat vunerabël, siç
janë personat me aftësi të
kufizuar. "Ka në fokus zhvil-
limin e sektorit të turizmit,
duke shtrirë ofertën turis-
tike në Shqipëri për një seg-
ment tregu ende të paplotë-
suar, si personat me nevoja
të veçanta, personat me aftë-
si të kufizuar, persona të
moshës së tretë, por edhe
turistë familjarë, që kanë
nevoja të veçanta. Do të
mundësojë ndërlidhjen e ak-
torëve të ndryshëm për of-
rimin e informacionit në
kohë reale, lidhur me kërke-
sat specifike të turistëve me
nevoja të veçanta", u shpreh
ministri Ahmetaj. Ministri u

Qeveria, gati ndryshimet ligjore për PPP-të, jo më oferta të pakërkuara

Ahmetaj për turizmin: Infrastruktura,
zgjidhje me programin "1 mld euro"

Shqipëria, projekt për promovimin e turizmit me Italinë dhe Malin e Zi

Ornela Manjani

ndal tek politikat lehtësuese
të dhëna nga qeveria përmes
paketës fiskale të vitit 2018
për strukturat akomoduese
"hotele me 5 yje status spe-
cial", të cilat kanë tatimfitim
zero për 10 vite, zero taksë
infrastrukture si dhe TVSH-
në 6 për qind në furnizimin e
shërbimeve brenda këtyre
strukturave, që nuk kufizo-
het vetëm me fjetjen siç ësh-
të për gjithë sektorin. Mad-
je, Ahmetaj dha edhe lajmin
se tashmë është gati projek-

ti i parë për një resort në jug
të vendit me një numër të
konsiderueshëm dhomash
dhe që do të diskutohet në
Komitetin e Investimeve
Strategjike për të përfituar
nga paketa e lehtësive. Min-
istri tha se aktualisht është
në diskutim edhe paketa e
lehtësimeve për agrotur-
izmin.
PPPPPPPPPPPPPPP

Kreu i Financave deklaroi
se aktualisht një draft i
legjislacionit për Partnerite-

tin Publik Privat është në
diskutime, duke pasur në
fokus disa ndryshime. Qever-
ia ka përgatitur disa ndry-
shime në ligjin "Për Partner-
itetin Publik Privat (PPP)",
ku bëhet e ditur se nuk do të
pranojnë më oferta të pa
kërkuara. Ky fakt u bë i njo-
hur nga ministri i Ekono-
misë dhe Financave, Arben
Ahmetaj. "Sa i përket edhe
formacionit legal të Partner-
itetit Publik Privat, po bëjnë
një përmirësim të kon-
siderueshëm në legjislacion.
Praktikisht për shumë sek-
torë po heqim dorë nga ofer-
tat e pakërkuara. Ka qenë një
diskutim i gjatë mes nesh
BB, FMN, KE dhe USAID dhe
qeveria po kalon në një fazë
të dytë për mendimin tim,
shumë më të thelluar dhe
shumë më të zgjuar në aspe-
ktin e menaxhimit të riskut.
Pra, duke filluar nga fundi i
vitit 2019, sërish është një
vendimmarrje që qeveria sh-
qiptare nëpërmjet ligjit nuk
do të lejojë më oferta të pa-
kërkuara në shumë sektorë
dhe do të vazhdojë vetëm me
ofertat e kërkuara, gjë që be-
soj bën një diferencë shumë
të madhe në gjithë atë dis-
kutim debat apo pikëpyetje
që janë ngritur në këto 27
vite për PPP", tha Ahmetaj.
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12

Tatimet gjobisin 2 mijë biznese

Shkeljet më të shpeshta,
për mallrat pa faturë tatimore

Aksioni për parandal
imin dhe goditjen e infor-

malitetit vazhdon të marrë
angazhimin e plotë të struk-
turave tatimore. Drejtoria e
Hetimit Tatimor ka raportu-
ar mbi rezultatet e katër mua-
jve të parë të vitit, ku janë

kontrolluar 12,671 subjekte
tregtare, nga të cilat 2,035 ose
16% e subjekteve kanë rezul-
tuar me shkelje në vlerën mbi
50 milionë lekë. Mallrat e pa-
shoqëruara me faturë tati-
more zënë 45% të shkeljeve,
rezultuar në gjobitjen e 923

subjekteve. Për moslëshim
kuponi janë penalizuar 276
subjekte tregtare, ndërsa 25
subjekteve u është mbyllur
veprimtaria ekonomike për 30
ditë kalendarike, 116 subjekte
janë konstatuar pa licencë.
Ndërkohë që një numër i lartë

i subjekteve janë penalizuar
për punonjës të padeklaru-
ar në organin tatimor. Drej-
toria e Hetimit Tatimor,
gjithashtu e ka përqendru-
ar punën edhe në drejtim të
parandalimit, evidentimit,
zbulimit dhe goditjes të ve-
prave penale në fushën e ta-
tim-taksave. Për këtë janë
bërë referimet e çështjeve në
prokurori për 67 subjekte
tregtare, për 7 vepra penale
me 85 autorë, ku 12 autorë
janë arrestuar dhe pjesa
tjetër po hetohen në gjendje
të lirë.

INSTAT: Polakët rritje
dyshifrore, më shumë
shqiptarë ikin jashtë

Polakët kanë regjistruar rritje dyshifrore në grupin e
turistëve që kanë vizituar Shqipërinë në katërmu-

jorin e parë të këtij viti. Të dhënat e publikuara nga
INSTAT për lëvizjen e shtetaseve të huaj dhe sh-
qiptarë konfirmojnë këtë tendencë. "Në prill 2018,
ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve
në Shqipëri, Polonia ka pasur rritjen më të madhe
me 41,9%, ndërsa uljen më të madhe e kanë pasur
shtetasit nga Zvicra me 25,2%. Në katërmujorin e
parë 2018, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të
shtetasve në Shqipëri, Polonia ka pasur rritjen më të
madhe 33,0%", vlerëson raporti i INSTAT. Shtetasit
nga Kosova që kanë vizituar Shqipërinë në prill 2018
janë mbi 121 mijë, por me një ulje prej 3.8% në raport
me prillin 2017, por si katërmujor ka një rritje të
kosovarëve që kanë vizituar vendin tonë me 5.9% në
raport me janar-prill 2017. Prilli në përgjithësi duket
se ka pasur një braktisje nga shtetasit që vijnë drejt
Shqipërisë nga vendet fqinje si Italia apo Greqia, ku
respektivisht kanë hyrë 7.1% më pak nga e para dhe
22.6% nga e dyta. Por si katërmujor, tendenca është
në rritje edhe pse me shifra modeste me 5.6 dhe 3.3%
rritje krahasuar me janar-prill 2017. Referuar shi-
frave zyrtare, numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj
që kanë hyrë në territorin shqiptar në muajin prill
2018 është 781.404. Krahasuar me prill 2017, ky tregues
rezulton me rritje 2,2%.

Kufizimi i qarkullimit, MIE: Ja kategoritë e
mjeteve që s'do lëvizin gjatë sezonit veror

Pas njoftimit për kufiz-
imin e trafikut gjatë sezonit
veror, Ministria e Infras-
trukturës dhe Energjisë ka
përcaktuar një sërë kategor-
ish mjetesh të tonazhit të
rëndë, që nuk do të lejohen
të lëvizin gjatë fundjavave.
Përfaqësues të këtij dikas-

teri thanë për "TV SCAN" se
bëhet fjalë për mjetet me
peshë mbi 7.5 tonë dhe gjatë-
si mbi 12 metra. Përjashtim
nga ky rregull do të bëjnë
ato mjete, që transportojnë
mallra ushqimorë, për të evi-
tuar në këtë mënyrë dëmin
që mund t'u shkaktohet ko-

mpanive apo cenimin e sig-
urisë ushqimore. Kufizimi i
qarkullimit do të jetë në fuqi
përgjatë periudhës 15 qer-
shor-15 shtator, ndërkohë që
do të jetë urdhri i përbash-
kët i ministrit të Infrastruk-
turës dhe Energjisë dhe atij
të Brendshëm, që do të për-

caktojnë akset rrugore ku
do të ketë kufizim qarkulli-
mi. Paraprakisht, përfaqë-
suesit e Ministrisë së In-
frastrukturës bëjnë me
dije se bëhet fjalë për ak-
set që lidhin zonat bregde-
tare, kryesisht në jug të
vendit.  Marrja e këtyre
masave vjen në kuadër të
garantimit të sigurisë në
qarkullim, në një kohë që
ka një shtim të fluksit të
automjeteve.

Ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj
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USHTARAKËT
PENSIONET SUPLEMENTARE

Instituti i Sigurimeve Shoqërore:Sa duhet të jetë mosha për burrat dhe gratë, vitet e punës që duhen plotësuar

Pension i parakohshëm për ushtarakët, si përllogaritet
Kriteret dhe dokumentacioni që duhet të dorëzojnë të interesuarit

Formula për llogaritjen e pensionit
suplementar të pleqërisë

DOKUMENTACIONI

Foto ilustruese

Të gjithë ushtarakët, që
kanë punuar në një
prej institucioneve të

përcaktuara me ligj, kanë të
drejtën e përfitimit të pen-
sionit suplementar. "Gazeta
Shqiptare" publikon sot kat-
egoritë që mund të marrin
këtë lloj pagese, dokument-
acionin që duhet të dorë-
zojnë kandidatët e intere-
suar si dhe jep shembuj
konkretë mbi masën e përl-
logaritjes së pensionit suple-
mentar. Sipas Institutit të
Sigurimeve Shoqërore, për-
fitim suplementar kanë të
drejtë të marrin të gjithë
ushtarakët e Forcave të Ar-
matosura në Republikën e
Shqipërisë; punonjësit e Pol-
icisë së Shtetit; ata të Gardës
së Republikës, punonjësit e
Shërbimit Informativ të Sh-
tetit si dhe ata të Policisë së
Burgjeve. Gjithashtu, nga
pensioni suplementar mund
të përfitojnë edhe punonjësit
e Policisë së Mbrojtjes nga
Zjarri dhe të Shpëtimit, ata
të Shërbimit të Kontrollit të
Brendshëm si dhe punon-
jësit e Agjencisë së In-
teligjencës dhe Sigurisë së
Mbrojtjes.

Kushtet e përfitimit
Sipas ligjit, ka disa lloj

përfitimesh që administro-
hen nga ISSH-ja, e respektiv-
isht bëhet fjalë për: pensio-
nin e parakohshëm për
vjetërsi shërbimi; pensionin
suplementar të pleqërisë;
pensionin suplementar të
invaliditetit; si dhe për atë
familjar. Kështu për të për-
fituar pensionin e parakohs-
hëm për vjetërsi shërbimi,
burrat duhet të kenë
mbushur moshën 47 vjeç e
të kenë jo më pak se 15 vite
pune, ndërsa gratë duhet të
jenë mbi 42 vjeç e të kenë jo
më pak se 12 vite shërbimi.
Ndërkohë mund të përfitojnë
pension suplementar pleqë-
rie të gjitha kategoritë e
sipërpërmendura, dhe pen-
sion suplementar invalidite-
ti po këto kategori që janë
deklaruar invalidë dhe për-
fitojnë pension invaliditeti
të plotë apo të pjesshëm, si-
pas Ligjit nr. 4171, "Për sigu-
rimet shoqërore të RPSH"
dhe ligjit nr. 7703, "Për sigu-
rimet shoqërore në RSH".
Instituti i Sigurimeve Sho-
qërore bën me dije se kur
personat e familjes në

ngarkim të personave të
sipërpërmendur dhe famil-
jet e ushtarakëve që humba-
sin jetën në krye të detyrës
e përfitojnë pension familjar,
sipas ligjit kanë, gjithashtu,
të drejtën e marrjes së pen-
sionit suplementar familjar.

Dokumentacioni
Personat e interesuar du-

het të paraqiten në Agjenc-
inë Lokale të Sigurimeve
Shoqërore ku kanë vendba-
nimin dhe të pajisen me dy
formate kërkese. "Një for-
mat kërkese i plotësuar para-
qitet në strukturat nga ku
keni ndërprerë karrierën
ushtarake dhe keni dalë në
rezervë/lirim apo pension

pleqërie. Mbi bazë të kësaj
kërkese, këto struktura dër-
gojnë në rrugë postare mod-
elarin nr. 3 'Vërtetim për
vjetërsinë në shërbim dhe
pagën mesatare neto refer-
uese' në strukturën rajonale
të sigurimeve shoqërore, ku
keni vendbanimin", - citohet
në manualin e ISSH-së.
Ndërkaq, formatit tjetër të
kërkesës, plotësuar në të
gjitha rubrikat, i bashkëlid-
het dokumentacioni përkatës
dhe dorëzohet pranë ALSSH,
ku individi ka vendbanimin.
Por, aplikantët duhet të
bëjnë kujdes, pasi data e
regjistrimit të kërkesës ësh-
të tepër e rëndësishme. Per-

soni që kërkon përfitimet jo
më vonë se 1 vit nga data kur
i lind kjo e drejtë, përfitimi i
paguhet nga data e lindjes së
të drejtës. Në raste të tjera,
përfitimi paguhet nga data e
paraqitjes së kërkesës për
përfitim. Përveç kërkesës, të
interesuarit duhet të bash-
këngjitin edhe dokumenta-
cionin përkatës. Kështu, për
pension të parakohshëm,
aplikanti duhet të dorëzojë
edhe një fotokopje të kartës
së identitetit, deklaratë për
punësimin (e përvitshme),
vërtetim nga Zyra e Tatim-
Taksave, vërtetim nga zyrat
e punës si punëkërkues, vër-
tetim nga zyra e regjistrimit

Llogaritja e një pensio-
ni suplementar të
pleqërisë bëhet nëpërmjet
formulës: PSP = PMRMN
x VSH x 1% ku PSP është
Pensioni Suplementar i
Pleqërisë; PMRMN është
Paga Mesatare Referuese
Mujore Neto, ndërsa VSH
janë vitet e shërbimit.
Masa që rezulton nga kjo
formulë nuk duhet të jetë
më shumë se 50 për qind e
pensionit të pleqërisë.
Ushtaraku përfiton pen-
sion pleqërie me datë filli-
mi 15 shtator 2017 në
masën 26,000 lekë në

muaj. Ai ka 28 vite shërbimi
si ushtarak dhe pagë mesa-
tare referuese mujore neto
53,700 lekë në muaj. Llogarit-
ja e pensionit suplementar
të pleqërisë bëhet në këtë
mënyrë:

PSP = 53,700 lekë x 28
vite x 1% = 15,036 lekë /
muaj Por, pensioni suple-
mentar i pleqërisë nuk
duhet të jetë më i lartë se
50% e pensionit të
pleqërisë që ushtaraku
gëzon, në çastin e lindjes
së të drejtës së pensionit
suplementar. Kështu ush-
taraku përfiton pension
pleqërie në datën 15 shta-
tor 2017, në masën 26,000
lekë/muaj. Në këtë rast,
pensioni suplementar i
pleqërisë është sa 50% e
pensionit të pleqërisë, pra
13,000 lekë / muaj.

Për pensionin të parakohshëm:
- Fotokopje e kartës së identitetit.
- Deklaratë për punësimin (e përvitshme).
- Vërtetim nga zyra e Tatim-Taksave.
- Vërtetim nga zyrat e punës si punëkërkues.
- Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive.
Për pensionin suplementar të pleqërisë:
- Fotokopje e kartës identitetit.
Për pensionin suplementar të invaliditetit:
- Fotokopje e kartës identitetit.
Për pensionin suplementar familjar:
- Certifikatë familjare.
- Certifikatë e vdekjes së personit.
- Fotokopje e kartës identitetit së përfituesit.
- Vërtetim për vazhdimin e shkollës për jetimët që
kanë mbushur moshën ligjore për t'u punësuar.
- Deklaratë për punësimin apo aktivitetin
ekonomik.
Për pensionin suplementar familjar, kur ushtarakët
humbasin jetën në detyrë apo për shkak të saj:
- Certifikatë familjare.
- Certifikatë e vdekjes së personit.
- Fotokopje e kartës identitetit së përfituesit.
- Vërtetim i vazhdimit të shkollës për jetimët.
- Deklaratë për punësimin apo aktivitetin
ekonomik.

KRITERET
a) Pensioni i parakohshëm për vjetërsi shërbimi.
Kushtet për përfitim: - Për burra: mosha 47 vjeç dhe
jo më pak se 15 vite shërbimi; - Për gra: mosha 42
vjeç dhe jo më pak se 12 vite shërbimi.
b) Pension suplementar i pleqërisë.
Kushtet për përfitim: - Personat e përmendur në
pikën 2 të këtij kreu, që përfitojnë pension pleqërie
sipas ligjit nr. 4171, datë 13.09.1966 "Për sigurimet
shoqërore në RPSH" dhe Ligjit nr. 7703, datë
11.05.1993 "Për sigurimet shoqërore në RSH", i
ndryshuar.
c) Pension suplementar i invaliditetit.
Kushtet për përfitim: - Personat e përmendur në
pikën 2 të këtij kreu, kur janë deklaruar invalidë dhe
përfitojnë pension invaliditeti të plotë apo të
pjesshëm, sipas Ligjit nr. 4171, datë 13.09.1966 "Për
sigurimet shoqërore të RPSH" dhe ligjit nr. 7703,
datë 11.05.1993 "Për sigurimet shoqërore në RSH", i
ndryshuar.
d) Pensioni suplementar familjar.
Kushtet për përfitim: - Kur personat e familjes në
ngarkim të personave të përmendur në pikën 2 të
këtij kreu, përfitojnë pension familjar, sipas ligjit nr.
4171, datë 13.09.1966 "Për sigurimet shoqërore në
RPSH" dhe ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 "Për
sigurimet shoqërore në RSH", i ndryshuar.
e) Pensioni suplementar familjar, për personat që
humbasin jetën në detyrë apo për shkak të saj,
kushtet për përfitim: - Personat e përmendur në
pikën 2 të këtij kreu, që humbasin jetën në detyrë
apo për shkak të saj.

të pasurive. Ndërsa për pen-
sionin suplementar të
pleqërisë e atë të invalidi-

tetit, kandidati duhet të
dorëzojë edhe një fotokopje
të kartës së identitetit.

Voltiza Duro
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Plagosën me thikë të riun në Durrës, shpallen
në kërkim dy adoleshentë dhe një 46-vjeçar

Ja si përfitoi shuma të mëdha nga kreditë bankare ish-administratori i një spitali privat në Tiranë

I shpallur në kërkim për mashtrim, arrestohet
pronari i kompanisë farmaceutike "Sulkaj"

U merrte para qytetarëve dhe u premtonte aksione në biznesin e tij

AKUZA
Lefter Sulkaj u arrestua pasi akuzohet se ka
mashtruar një numër të lartë personash dhe 4
banka të nivelit të dytë së me paratë që iu merrte do
i bënte aksionarë në biznesin e tij. "Nga specialistët
për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar u
ndalua shtetasi në kërkim Lefter Sulkaj, 50 vjeç,
banues në Tiranë. Ndalimi i tij u bë pasi Gjykata e
Apelit Tiranë, ka caktuar masën e sigurisë 'Arrest
me burg', për veprën penale 'Mashtrimi'", thuhet në
njoftimin e policisë.



MASHTRIMI
Nga hetimet ka rezultuar se njërin nga qytetarët,
Lefter Sulkaj e ka emëruar për një periudhë 2
mujore si administrator të spitalit privat dhe në
këmbim i ka marrë shumën prej 500 mijë eurosh.
Gjithashtu, ka dyshime të forta, se Sulkaj ka
përfituar shuma të mëdha, edhe nga kreditë
bankare, ku ka lënë si kolateral asetet e kompanisë
së tij dhe shtëpitë e vëllezërve. Mashtrimet u
zbuluan pas denoncimeve të bëra në adresë të tij
nga qytetarë të ndryshëm, mes të cilëve dhe nga
djali i dajës së të dyshuarit.



Specialistët për
hetimin e krimit
ekonomik dhe finan-

ciar kanë ndaluar ditën e
djeshme pronarin e ko-
mpanisë farmaceutike
"Sulkaj", njëherazi ish-ad-
ministrator i një spitali pri-
vat në Tiranë, Lefter Sulkaj.
Mashtrimi me vlera të
mëdha monetare, ku njerëz
të maskuar me biznese, ar-
rijnë të përvetësojnë pa-
drejtësisht miliona euro,
është një fenomen tron-
ditës në Shqipëri. Konkre-
tisht 50-vjeçari Sulkaj u ar-
restua pasi akuzohet se ka
mashtruar një numër të
lartë personash dhe 4 ban-
ka të nivelit të dytë së me
paratë që iu merrte do i
bënte aksionarë në biznes-
in e tij. Ndaj tij gjykata kish-
te vendosur masën e sig-
urisë 'Arrest me burg'. "Nga
specialistët për hetimin e
krimit ekonomik dhe finan-
ciar u ndalua shtetasi në
kërkim Lefter Sulkaj, 50
vjeç, banues në Tiranë.
Ndalimi i tij u bë pasi Gjyka-
ta e Apelit Tiranë, ka cak-
tuar masën e sigurisë 'Ar-
rest me burg', për veprën
penale 'Mashtrimi'", thuhet
në njoftimin e policisë.

Vendimi i gjykatës
Gjykata e Apelit caktoi

masën e sigurisë "arrest me
burg" për Sulkajn në 18
gusht të vitit të kaluar, nën
akuzën e mashtrimit me
pasoja të rënda. Më herët
burime nga prokuroria
thanë se Sulkaj, ka përfitu-
ar shumë të kon-
siderueshme parash, të
cilat ua zhvaste qytetarëve
të ndryshëm, duke iu
premtuar se do t'i bënte ak-
sionerë në kompaninë e tij
apo në spitalin privat. Nga
hetimet ka rezultuar se
njërin nga qytetarët, ai e ka
emëruar për një periudhë 2
mujore si administrator të
spitalit privat dhe në këm-
bim i ka marrë shumën prej
500 mijë eurosh. Gjithash-
tu, ka dyshime të forta, se
Sulkaj ka përfituar shuma
të mëdha, edhe nga kreditë
bankare, ku ka lënë si kolat-
eral asetet e kompanisë së
tij dhe shtëpitë e vëllezërve.
Mashtrimet u zbuluan pas
denoncimeve të bëra në
adresë të tij nga qytetarë të

ndryshëm, mes të cilëve dhe
nga djali i dajës së të dyshua-
rit. Si fillim gjykata caktoi
masën e 'arrestit me burg' në

mungesë ndaj Sulkajt, i cili
u ndalua teksa ndodhej me
pushime. Por më pas gjyka-
ta e zbuti masën ndaj pr-

onarit të 'Sulkaj' shpk duke
e dërguar në 'arrest shtëpie'.
Por për shkak se nuk ishte
dakord me këtë vendim,
prokuroria e apeloi atë.

Një treshe gjykuese e
apelit vendosi të prishë ven-
dimin e shkallës së parë dhe
ta ashpërsojë sërish masën e
sigurisë për këtë të dyshuar.
Nga arrest shtëpie, Apeli cak-
toi për të dyshuarin masën
e arrestit me burg dhe mbi
bazën e saj. Prokuroria tha
se po heton të gjitha rastet e
mashtrimit, për të cilat ka
dyshime se Sulkaj i ka kryer
në bashkëpunim edhe me
zyrtarë të lartë në bankat e
nivelit të dytë në vend.

Mashtrimi me godinën e
spitalit privat

Një kallëzim ka mbërritur
në prokurorinë e Tiranës,
më datë 28 prill 2017,ku një
shtetas ka akuzuar për
mashtrim të tre vëllezërit
Sulkaj, Lefter, Përparim dhe
Ilmi. Sipas kallëzuesit, të tre
këta biznesmen, kanë
përvetësuar në mënyrë të
paligjshme dhe nëpërmjet
mashtrimit truallin ku ësh-
të ndërtuar spitali privat. E

gjithë ngjarja ka ndodhur në
vitet 2003-2004, ku shtetasi
Lefter Sulkaj ka marrë për-
sipër ndërtimin e një godine
9 + 2 kate, mbi 709 m2 tru-
all, në pronësi të kallëzues-
it. Sipas kontratës së sipër-
marrjes, shtetasi do të mer-
rte një fitim prej 1.085.000
milionë dollarë nga shitja e
apartamenteve dhe njësive
tregtare. Por vëllezërit
Sulkaj, i kanë kërkuar kallë-
zuesit që t'i përdornin për
bizneset e tyre dhe t'ia rik-
thenin pak më vonë. Pas kal-
imit të një kohe prej disa
vitesh, kallëzuesi iu ka
kërkuar vëllezërve Lefter,
Përparim dhe Ilmi Sulkaj
për t'ia kthyer shumën e
parave, por biznesmenët
nuk ia kanë dhënë me pre-
tendimin se ishin në pam-
undësi financiare për ta
likuiduar. Gjatë hetimeve të
prokurorisë së Tiranës,
vëllezërit Sulkaj kanë mash-
truar për pamundësi finan-
ciare, pasi ndër vite ata kanë
kryer investime me shuma,
më të mëdha sesa detyrimi
që i kishin kallëzuesit
1.085.000 milion dollarë.

KALLËZIMI
Më datë 28 prill 2017,
një shtetas ka akuzuar
për mashtrim të tre
vëllezërit Sulkaj, Lefter,
Përparim dhe Ilmi. Sipas
kallëzuesit, të tre këta
biznesmen, kanë
përvetësuar në mënyrë
të paligjshme dhe
nëpërmjet mashtrimit
truallin ku është ndërtuar
Spitali privat. E gjithë
ngjarja ka ndodhur në
vitet 2003-2004, ku
shtetasi Lefter Sulkaj ka
marrë përsipër ndërtimin
e një godine 9 + 2 kate,
mbi 709 m2 truall, në
pronësi të kallëzuesit.

DURRESDURRESDURRESDURRESDURRES- Një ngjarje e
rëndë ka ndodhur mëngjes-
in e djeshëm ku një 20-
vjeçar ka mbetur i plagosur
me thikë në qytetin e Dur-
rësit. Policia raportoi se sh-
tetasi Elvis Metaj, i cili mbe-
ti i plagosur rëndë me thikë,
u dërguar me urgjencë në
spitalin e Durrësit. Mësohet

se 20-vjeçari iu nënshtrua
një ndërhyrje kirurgjikale.
Ndërkohë uniformat blu de-
klarojnë se ka identifikuar
autorët e plagosjes së Elvis
Metës. Bëhet fjalë për dy ad-
oleshentë dhe një 46-vjeçar,
të cilët janë shpallur në
kërkim. Ngjarja ka ndodhur
në lagjen numër 18 të qy-

tetit bregdetar. Nuk dihet
ende se cili ka qenë motivi i
konfliktit mes të riut dhe
autorëve, ndërsa policia po
heton mbi ngjarjen. "Më datë
23.05.2018 , rreth orës 14:00,
në lagjen Nr.18 Durrës ësh-
të plagosur me thikë shteta-
si E. M. 20 vjeç, banues në
Durrës, i cili ndodhet në Spi-

talin Rajonal Durrës nën
kujdesin e mjekëve. Më të
martë njoftim është ngritur
grupi hetimor, të cilët kanë
bërë të mundur identi-
fikimin e autorëve të dys-
huar, shtetasit G.GJ., 18
vjeç, G.R., 17 vjeç dhe A.LL.
46 vjeç, banues në Durrës, të
cilët janë shpallur në
kërkim. Po punohet për
kapjen e autorëve të dys-
huar dhe zbardhjen e plotë
të rrethanave të ngjarjes",
njofton zyrtarisht policia.

SHKURT

Shqiptarët vrasës me pagesë
ekzekutojnë gabimisht

patriotin në Greqi
GREQI - Një 32-vjeçar

shqiptar u ekzekutua 2
vite më parë dhe policia
greke ka mundur të iden-
tifikojë autorët. Ngjarja
ndodhi në 12 nëntor 2016,
në Keratsini të Athinës
ku dy persona dolën nga
një makinë duke qëlluar
mbi një tjetër makinë, në
brendësi të së cilës ndod-
heshin 2 të tjerë, shkru-
an Zougla.gr Nga sulmi u
plagos rëndë drejtuesi i
mjetit të dytë, që nuk ar-
riti të mbijetonte dhe
ndërroi jetë kur po e ço-
nin në spital. Media greke
spekuloi se motivi i
vrasjes ishte larja e hes-
apeve të mundshme me
viktimën, por policia
helene e ka rrëzuar këtë
pandehmë, teksa në një
komunikatë të publikuar
të mërkurën, ka shpallur
rezultatin e hetimeve.
Autorë të vrasjes kanë
rezultuar dy shtetas sh-
qiptarë, me moshë 31 dhe
32 vjeç. Ata ishin nisur të
kryenin një vrasje me
pagesë, të porositur nga
një tjetër shtetas shqiptar.
Mirëpo objektivi nuk ish-
te drejtuesi i mjetit, por
personi i ulur në vendin
e pasagjerit. Njeri nga au-
torët e vrasjes, 32-vjeçari,
ndodhet në burg në Gre-
qi, ku vuan dënimin për
vepra penale që lidhen
me trafikun e drogës.
Ndërsa për 31- vjeçarin,
që konsiderohet si ekzek-
utori, policia ka shpallur
kërkimin dhe ka nisur
procedurat për nxjerrjen
e urdhër arrestit ndërko-
mbëtar.

I arrestuari Lefter Sulkaj
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Prokuroria, kërkesë për ndryshim akuze nga "moskallëzim krimi", në "bashkëpunëtor në vrasje"

Vrasja e Marvi Mihalit për një karikues, flet e
ëma: Të arrestohen 3 kriminelët, bënë makabritet
Mira Mihali: Im bir nuk i njihte autorët, është futur t'i ndante dhe e masakruan

E veshur e tëra me të
zeza, Mira Mihali,
mamaja e 22-vjeçarit

Marvi Mihali, i cili u vra
rreth një vit më parë për një
karikus, na hap portën e
shtëpisë, e cila ndodhet në
lagjen "Riza Cerova" në
kryeqytet. Në banesën pri-
vate në të cilën mbizotëron
heshtja dhe zija ndodhen
edhe dy gra të tjera të ulura
në karrige, në përpjekje për
të ngushëlluar të afërmen e
tyre. Teksa e pyesim për ven-
dimin e dhënë pak ditë më
parë nga Gjykata Tiranës,
për lirimin e tre prej të rinjve
që akuzohen për vrasjen e
djalit të saj të vetëm, 40-
vjeçares i mbushen sytë me
lot. Tejet e dëshpëruar, ajo tha
për "Gazeta Shqiptare" se tre
kriminelët duhet të arresto-
hen përsëri për krimin mak-
abër. "Do pres vendimin nga
gjykata dhe sigurisht që tre
kriminelët do arrestohen
përsëri, se kanë bërë mak-
abritet. Gjithçka është e
tmerrshme, që nga mënyra si
janë nxjerr lajmet në fillim.
Marvi nuk i njihte autorët,
është futur t'i ndante dhe e
masakruan djalin. Jam
shumë e lodhur. Prokurorin
e ri e ka caktuar prokuroria
që të vendosë drejtësi pas
largimit të Artan Lulaj, i cili
mbajti anën e vrasësve", u
shpreh Mira Mihali, e ëma e
Marvi Mihalit. Ndërkohë
nëpërmjet një postimi në rr-
jetin social "Facebook", e ëma
e Marvit tregon dhimbjen e
pafund për humbjen e djalit
të saj të vetëm dhe kërkon
drejtësi, duke akuzuar pro-
kurorin Artan Lulaj për lir-
imin e tre të rinjve, të cilët më
herët u akuzuan për "mosk-
allëzim krimi". "Të dashur
miq dhe dashamirës! Do
donim t'ju falënderonim për
mbështetjen tuaj dhënë në
ato ditë të vështira kur djali
ynë i vetëm, pafaj, Marvi, u
ther me thikë nga një grup
kriminelësh. Këto kanë qenë
muaj të gjatë të mbushur me
lot dhe dhimbje çnjerëzore
pafund! Tashmë, dhimbja
është bërë pjesë e jetës sonë
dhe kështu do të vazhdojë të
jetë, por këtë dhimbje po na e
bëjnë me torturuese fakti që
s'po shoh drejtësi për djalin
tim! Prokurori i çështjes, Ar-
tan Lulaj një monstër me fy-
tyrë njeriu, u bë palë me
vrasësit dhe ngriti një akuzë
ku tre kriminelët i la të lirë.
Marvin e vranë përsëri, por
këtë herë prokurori demon
Artan Lulaj, ky që duhet të
ishte zëri i së drejtës dhe së
vërtetës", shkruan mamaja e
Marvi Mihalit.
KËRKESA EKËRKESA EKËRKESA EKËRKESA EKËRKESA E
PROKURORISËPROKURORISËPROKURORISËPROKURORISËPROKURORISË

Pas lirimit të tre të rinjve,
të cilët u ndaluan për
vrasjen e Marvi Mihalit më
31 korrik 2017, prokuroria e
Tiranës kërkon rikthimin e
tyre në qeli dhe po ashtu
ndryshimin e akuzës. Filli-
misht ndaj tre të rinjve u
ngrit akuza për moskallë-
zim krimi. Konkretisht ndaj
Eugen Bitrajn, Kridens Alla

Ina Allkanjari

dhe Marsel Allën. Para disa
ditësh të rinjtë u lanë të lirë,
ndërsa kërkesa për gjykim
ndaj tyre u bë nga prokurori
Artan Lulo. Ndaj këtij
prokurori u bë kontestimi
nga familjarët e Marvi Mi-
halit dhe më pas dosja i kaloi
prokurorit Gjergji Tako. Këtë
martë, prokurori Tako
kërkoi rikthimin e të liru-
arve në qeli dhe po ashtu ndry-
shimin e akuzës nga "mosk-

allëzim krimi" në "bash-
këpunëtor në vrasje" së bash-
ku me Devi Bitrajn. I vetmi
që po qëndron në qeli është
Devi Bitraj, i cili sipas
Prokurorisë së Tiranës, rezu-
lton të jetë njeriu i vetëm që
ka qëlluar me thikë në zemër
Marvin Mihalin. Lirimi i tre
të rinjve u prit me shumë pa-
kënaqësi nga familjarët e vik-
timës, të cilët janë duke e nd-
jekur hap pas hapi këtë çësh-

tje. Menjëherë pasi mësoi
lajmin e lirimit të tyre, nëna
e Marvin Mihalit, në një
postim në "FB" shkroi se tre
nga kriminelët që bash-
këpunuan në vrasje dhe
dhunuan trupin e djalit të saj
në momentet e fundit ndërsa
djali jepte shpirt, prokurori
Artan Lulaj, i etur për para i
kishte liruar nga burgu pa e
ditur askush. "Sot është një
ditë e zezë për mua! Marvin

tim ma vranë përsëri! Tre nga
kriminelët që bashkëpunuan
në vrasje dhe dhunuan
trupin e tij në momentet e fun-
dit ndërsa djali jepte shpirt,
prokurori monstër, vampir,
demoni, sharlatani, maska-
rai Artan Lulaj i etur për
para, i kishte liruar nga bur-
gu pa e ditur askush! O Zot
çfarë tmerri! Të shikosh
vrasësit e birit të vetëm pa
akuzë, të lirë në sallën e gjy-

Mamaja e Marvi Mihalit
Do pres vendimin nga gjykata dhe sig

urisht që tre kriminelët do arresto-
hen përsëri, se kanë
bërë makabritet. Gji-
thçka është e tmerr-
shme, që nga mënyra
si janë nxjerr lajmet
në fillim. Marvi nuk i
njihte autorët, është
futur t'i ndante dhe e
masakruan djalin.
Jam shumë e lodhur.
Prokurorin e ri e ka
caktuar prokuroria
që të vendosë drejtësi pas largimit të
Artan Lulajt, i cili mbajti anën e
vrasësve", u shpreh Mira Mihali, e ëma
e Marvi Mihalit.

PROKURORI
Këtë martë,
prokurori Gjergji
Tako kërkoi
rikthimin e të
liruarve në qeli dhe
po ashtu
ndryshimin e
akuzës nga
"moskallëzim krimi"
në "bashkëpunëtor
në vrasje" së
bashku me Devi
Bitrajn. I vetmi që
po qëndron në qeli
është Dejvi Bitraj, i
cili sipas
Prokurorisë së
Tiranës, rezulton të
jetë njeriu i vetëm
që ka qëlluar me
thikë në zemër
Marvin Mihalin.

qit dhe tek i shihja, më dilte
parasysh video e ngjarjes,
shkelmat e tyre mbi trupin
e djalit tim! Sa më e madhe
se kaq duhet të jetë dhimb-
ja? Dhe çfarë torturash të
tjera duhet të kaloj! Më tho-
ni o njerëz, çfarë duhet të bëj
në këtë vend? Si do ta ven-
dos drejtësinë? Ju lutem më
ndihmoni", - shkruan në pro-
filin e saj Mira Mihali, nëna
e Marvin Mihalit.

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Vijojnë kërkimet
për gjetjen e 20-vjeçarit
Xhorxho Seferi, një prej
djemve të cilët ranë në
"Shpellën e Pëllumbasit" në
Tiranë. Prej ditës së shtunë,
Seferi rezulton i zhdukur
dhe policia e Tiranës ka mar-
rë një plan masash deri në
gjetjen e trupit. Në terren
ndodhen palombarët e forcat
e ushtrisë, të cilët kanë vi-
juar kërkimet në gjatësinë e
lumit Erzen, deri në grykën
e Skuranës, në një terren
shumë të vështirë. Është
devijuar një pjesë e lumit, me
qëllim uljen e nivelit, pasi
rrjedha është shumë e fu-
qishme dhe terreni është
shumë shkëmbor dhe shumë
i thepisur. Krahas kërki-
meve nga palombarët e RE-
NEA-s, një grup punonjësish
policie të Stacionit të Policisë
Farkë kanë vijuar krehjen e
shtratit të lumit nga të dyja
anët. Mesditën e së shtunës,
konkretisht rreth orës 12:15,
te "Shpella e Pëllumbasit" në
Tiranë kanë rënë nga lartë-
sia shtetasit Xhorxho Seferi
dhe Fabio Dukagjini. Dy të
rinjtë ishin pjesë e një grupi

turistësh shqiptarë. Vetëm 4
orë pas rënies së dy të rinjve,
falë ndërhyrjes së forcave të
policisë dhe atyre zjarrfikëse
u bë e mundur nxjerrja nga
gryka e kanionit e 21-vjeçarit
Dukagjini. Fatmirësisht i riu

ndodhet në gjendje të mirë
shëndetësore. Nga rrëzimi ka
pësuar dëmtime të lehta dhe
menjëherë është dërguar për
kontroll në spital. "Më datë
19.05.2018, rreth orës 12:15, te
"Shpella e Pëllumbasit", kanë
rënë nga lartësia shtetasit Xh.
S., dhe F. D., (pjesë e një grupi
turistësh shqiptar). Shtetasi
Xh.S., dyshohet të jetë marrë
nga rrjedha e ujit, ndërsa sh-
tetasi F.D. ka mbetur në një
grykë kanioni dhe ndodhet në
gjendje të mirë shëndetësore.
Shërbimet e policisë dhe zjar-
rfikëses po punojnë për nxjer-
rjen e shtetasit F. D. nga gry-
ka e kanionit dhe për gjetjen
dhe nxjerrjen nga ujit të sh-
tetasit Xh.S.", thuhet në
njoftimin e policisë.

U zhduk te "Shpella e Pëllumbasit", vijojnë
kërkimet për gjetjen e Xhorxho Seferit

E dashura e Izet Haxhisë: Më
kërcënuan të mos e përkrah nga ana politike
Nëpërmjet një postimi në rrjetin social "Facebook",

e dashura e Izet Haxhisë, ish-truprojës së Sali Ber-
ishës deklaron se është kërcënuar nga disa persona që
të mos prononcohet dhe të mos e përkrah Haxhinë nga
ana politike. Por, ajo shprehet se nuk trembet aspak
dhe se do të vijojë të mbrojë Izetin jo vetëm shpirtërisht,
por edhe politikisht. "Më duhet të publikoj një përgjigjen
time personale, mbas disa 'këshillash miqësore' dhe me-
sazhesh kërcënuese që kam marrë këto kohë. Më
këshillojnë me fjalë të ndryshme, nga më filozofiket deri
tek ato më fyeset, që të mos prononcohem dhe mos
përkrah Izet Haxhinë nga ana politike! Sepse do ishte e
rrezikshme për mua konkretisht, teknikisht, etj. Sepse
duhet të mbaj pozicionin e 'kukullës' dhe kaq. Dua të bëj
diçka të qartë, përfundimisht dhe pa asnjë keqinter-
pretim! Izet Haxhia është dashuria ime e madhe, kjo ësh-
të e padiskutueshme e s'do mund ta ndryshojë asnjë e
asgjë! Por, kjo dashuri është jeta jonë private dhe s'më
bën mua aspak të pavetëdijshme politikisht, as më ver-
bon, e as më influencon logjikën! Përkrahja ime totale
ndaj tij, edhe politikisht, ka ardhur mbas një reflektimi
dhe studimi vetjak faktesh, mbas një analize që bëra në
mendjen time, pa u influencuar nga dashuria që kam për
të!", shkruan e dashura e Izet Haxhisë.

Të akuzuarit në sallëne  gjyqit

Shitje me Ankand te dyte  nga Studio Permbarimore L.D.C
Pershkrimi i pasurive:
1. "Truall+ Ndertese", me Nr. Pasurie 84/5/1 ndodhur ne ZK 1247,  Vol. 9, faqe 143,me adrese ne Borizane,
Kruje, Regjistruar ne Zyren Vendore Regjistrimit Pasurive Paluajtshme Kruje. Regjistruar ne emer te Ramadan
Selim SHIMA.
Pasuria 84/5/1 e llojit Truall me siperfaqe 250 m2, 2 kate banese si dhe nje kat / papafingo shtese .
Cmimi fillestar per shitje eshte percaktuar te jete 12.800.000 Leke (dymbedhjete milion e teteqind mije) leke.
Data e shpalljes       10.05.2018
Data e zhvillimit     31.05.2018 deri ne oren 16.00
Ankandi zhvillohet ne ambjentet e zyres Studio Permbarimore L.D.C te ndodhur ne adresen: Rruga
"Myslym Shyri", Vila 8/1, Kati 1, Tirane, e-mail lefter.canaj@yahoo.com.

SHPALLJE
(PËR SHITJEN E SENDIT TË PALUAJTSHËM NË ANKAND)

ME DATE 04.06.2018 NGA ORA 8:00 – 16:00, PRANE KESAJ ZYRE PERMBARIMORE DO TE
ZHVILLOHET ANKANDI i trete-III PER SHITJEN E APARTAMENTIT ME SIPERFAQE 80.25
m2,NR. PASURIE 46/205ND+1-36, ZK 8518, Vol 43 I VENDOSUR NE DURRES L. 13
PLAZH,NE PRONESI TE SHOQERISE SIAC SH.P.K.. CMIMI PER SHITJEN NE ANKANDIN E
III ESHTE 2.150.000 LEKE.

Te interesurit te paraqiten prane zyres permbarimore A.D.R, Permbarues Gjyqesor Dorian
Zazani, ne adresen : Durres,l.nr 2, rr. A.Goga, ose te kontaktojne ne nr. tel: 0672586883
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Ushtari që tentoi të grabisë bankën: Më
refuzuan overdraftin, kisha nevojë për para

Shqiponja Boci: Policia kontrolloi 17 herë në shtëpinë tonë në Lazarat dhe s'gjeti gjë

Djemtë në burg pas vrasjes së efektivit
Ibrahim Basha, nëna: Janë të pafajshëm
"Nuk janë ata autorët, por të tjerë persona"

Shpërndante
kokainë, bie në

pranga 19-vjeçari
KURBINKURBINKURBINKURBINKURBIN - Policia e

Laçit ka arrestuar në fla-
grancë një 19-vjeçar, pasi
akuzohet se shiste ko-
kainë. Bëhet fjalë për sh-
tetasin Kristian Ndoci,
banues në Kurbin. "Më
datë 22.05.2018, në vijim
të punës për goditjen e ve-
primtarisë kriminale të
narkotikëve, pas një pune
hetimore të mirëorganizuar,
nga forcat policore të Sek-
sionit kundër narkotikëve
në Drejtorinë Vendore të
Policisë Lezhë u bë e mun-
dur kapja e Kristian Ndoc-
it, në Kurbin. Gjatë kontrol-
lit fizik iu gjetën dhe sekues-
truan në cilësinë e provës
materiale 4 doza kokainë, të
cilat i mbante për t'i shitur.
Materialet procedurale në
ngarkim të tij i kaluan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Kurbin, për ve-
prime të mëtejshme", thu-
het në njoftimin zyrtar të
policisë.

AKU bllokon 400 kg djathë në një baxho
në Delvinë, ndërpret edhe aktivitetin

LUSHNJE - Olcion
Muça, efektivi i ushtrisë, në
repartin e Poshnjes në Be-
rat, i cili u arrestua dy ditë
më parë pasi tentoi të gra-
biste filialin e një banke në
Lushnje, ka pranuar krimin.
Sipas TV "Klan", gjatë mar-
rjes në pyetje nga oficerët e
policisë, ai ka pranuar
krimin, duke u justifikuar

se kishte nevojë për para. I
riu ka rrëfyer se kishte ap-
likuar për një overdraft page
në bankën që tentoi të gra-
biste, por kërkesa i ishte re-
fuzuar. Muça tha se kishte
qenë në gjendje të vështirë
psikologjike dhe se kishte
konsumuar sasi të mëdha
alkooli. Në këtë situatë ka
shkuar në banesën e tij ku

ka marrë një pistoletë, të
cilën e mbante pa leje dhe
një maskë. 25-vjeçari tentoi
të hynte në bankë, kur
punonjësit po kryenin vep-
rimet dhe klientët ishin lar-
guar, por kur nuk hapi dot
derën, qëlloi 8 herë me
armën e tij. Pas rënies së
alarmit u largua, por policia
e arrestoi në një rrugicë,

rreth 1 km nga vendi i ng-
jarjes. Olcion Muça jeton me
qira në një pallat në lagjen
"Xhevdet Nepravishta" të qy-
tetit të Lushnjës. Gruaja e tij
nuk pranon të flasë në lidhje
me ngjarjen. Ndërkaq, fqin-
jët thanë se e njihnin pak
Muçën, pasi jetonte vetëm
prej pak kohësh në këtë pal-
lat. Mësohet se bashkëshort-
ët Muça kanë dy fëmijë dhe
jetojnë në kushte të vështi-
ra ekonomike. Kjo dehe për
faktin se gruaja e 25-vjeçarit
është e papunë.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Ne nuk kemi lidhje
me hashashin,
vetëm se jemi nga

Lazarati. I kemi braktisur
shtëpitë që herët. Policia ka
ardhur 17 herë për kontroll
në banesën tonë dhe nuk ka
gjetur gjë. Djemtë i kanë
torturuar, ndërsa janë të
pafajshëm. Lazarati është
përdorur nga të gjitha kla-
sat politike". Kështu dek-
laroi dje në emisionin "Me
zemër të hapur" në "News
24", Shqiponja Boci, e cila
kërkon drejtësi për djemtë
e saj. Ngjarja lidhet me ak-
sionet e Policisë së Shtetit
në Lazarat në vitin 2014, por
edhe në 2015-ën, ku mbeti i
vrarë dhe efektivi i policisë,
Ibrahim Basha. Shqiponja
rrëfeu gjithë tmerrin që ka
kaluar nga viti 2014 e deri
më tani. Ajo kërkoi drejtë-
si, duke deklaruar se nuk
janë dy djemtë e saj
vrasësit, por janë të tjerë
persona.
HISTORIA

Marjol Boçi është djali i
vogël i familjes Boci, e cila
prej vitit 2000 jeton në
Gjirokastër, por disponon
shtëpi dhe tokë në fshatin
e origjinës, Lazarat. Në
vitin 2014, efektivët e poli-
cisë kanë bërë mbi 17 herë
kontrolle në banesën e Boc-
it në fshat dhe nuk kanë gje-
tur asnjë bimë lënde narko-
tike. Më 26 qershor të vitit
2014, në orën 14:00, 30 efek-
tivë policie kanë zbarkuar
sërish në banesën e Bocit,
ku kanë gjetur djalin e
vogël Marjolin, 15 vjeç në
atë kohë. Ata i kanë thënë
djalit se kanë gjetur në
oborrin e shtëpisë disa
fishekë dhe një qese me
lëndë narkotike dhe po atë
ditë kanë prerë urdhër ar-
resti për të zotin e shtëpisë,
Edmond Bocin. Pasi largo-
het policia nga banesa, një
prej efektivëve ka lënë një
qese mbi murin e oborrit.
Djali e ka marrë me mbe-
turinat e tjera dhe e ka dje-
gur mbrapa shtëpisë, por
nuk kanë kaluar as disa
sekonda dhe ka shpërthyer
qesja dhe djali sot është ko-
mplet i djegur në fytyrë dhe
disa pjesë të tjera të trupit.
Mjekësia ka dalë në përfun-
dimin se djali ishte djegur
me mbetje baruti. Por, fat-
keqësitë në këtë familje nuk
mbyllen këtu. Pas tri ditëve
arrestohet Edmondi, ku
dënohet nga Gjykata e
Apelit me 3 vite dhe 4 muaj

burg… (që më pas doli me
amnistinë e vitit 2015).

Aksionet e policisë vazh-
duan edhe në 2015-ën, ku
gjatë aksionit humbi jetën
efektivi Ibrahim Basha. Në
atë kohë u shpall në kërkim
nga policia e Gjirokastrës
Edmond Boçi, i cili ndodhej
në burg. Ky një skandal i
policisë, e cila e korrigjoi më
vonë listën e personave në
kërkim. Por, për nënën e tre
fëmijëve, Shqiponjën, të kë-
qijat nuk kanë të sosur, pasi
dy djemtë e saj, Bajram Boci,
21 vjeç, ndodhet në arrati,
pasi është dënuar me burgim
të përjetshëm si i dyshuari
kryesor i vrasjes së efektivit
të policisë. Ndërsa djali
tjetër, Elvis Boci, 18 vjeç, që
në atë kohë ishte në burg dhe
është dënuar me 35 vite.
RRËFIMI I
SHQIPONJA BOCIT

E ftuar në emision, Shqi-
ponja Boci, tregoi se si ka
dalë para policëve kur rrih-
nin djemtë e saj. "Kam jetu-
ar në Lazarat deri në vitin
2000, kam shkuar në
Gjirokastër pastaj. Shkoja në
verë në Lazarat. S'kemi
lidhje ne me hashashin,
vetëm se jemi nga Lazarati.
Ne i kemi braktisur shtëpitë
që herët. Lazarati është për-

dorur nga të gjitha klasat
politike. Se kush është nisur
e nuk ka vajtur. Djali im i
vogël ka qenë në Lazarat më
26 qershor. Kishim 3-4 ditë
që kishim shkuar, pasi fëm-
ijët mbaruan shkollën, se na
bënin dhe qershitë dhe
kishim edhe kafshë. U fol për
aksionin e policisë dhe sh-

kuam se mos na shkallmo-
nin dyert për kontroll. Er-
dhën 17 herë dhe nuk gjetën
gjë. Pastaj mendova se kish-
in skeduar bashkëshortin
tim për ta goditur. Nuk e di
kush e kishte urrejtjen për
tim shoq, Edmond Bocin.
Erdhi policia për kontroll në
orën 10. Para se të dilja nga

shtëpia. Por në Lazarat nuk
u luftua fenomeni, u luftu-
an banorët. U kam shtruar
edhe drekë ushtarëve se po
vdisnin për bukë. Mëngjes-
in e ditës që u dogj djali, er-
dhi policia për kontroll, por
nuk gjeti gjë. Dhe unë i them
djalit, që duhet të iki në
Gjirokastër dhe po erdhi
policia të kontrollojë, mos u
frikëso. Na kanë thënë do
vini për deklaratë. Shefi i
RENEA-s ka sharë djalin
shumë rëndë dhe kanë
dhunuar të  dy djemtë.
Kam ulëritur në fshat se
po më vdisnin djemtë. Nuk
e di si e kam Elvisin gjallë,
pas gjithë atyre grushte e
shkelmave që kanë ngrënë",
tha Shqiponja.

DELDELDELDELDELVINËVINËVINËVINËVINË - Autoriteti
Kombëtar i Ushqimit gjatë
inspektimit në fshatin
Kalasë, bashkia Delvinë,
ka bllokuar 400 kg
produkte bulmeti, përkatë-
sisht djathë i bardhë për
tregtim të pasigurt të
produkteve ushqimore.
Trupa inspektuese e Drej-

torisë Rajonale Vlorë gjatë
inspektimit në këtë zonë
kanë konstatuar një baxho,
e cila ushtronte aktivitet të
paligjshëm, në pronësi të
shtetasit Ismail Kurra. Nga
kontrolli rezultoi se sub-
jekti ishte i paregjistruar
në Qendrën Kombëtare të
Biznesit dhe se po tregton-

te produkte bulmeti të
pasigurt,  pa kushte
higjieno-sanitare, pa raport
analizë dhe në mungesë të
dokumenteve të tjera sho-
qëruese. Për këto shkelje,
inspektorët e Drejtorisë
Rajonale të Agjencisë Ko-
mbëtare të Ushqimit,
Vlorë dhe atyre në Sarandë

e gjobitën pronarin e sub-
jektit, Ismail Kurra me një
gjobë në vlerën e 400 mijë
lekëve të reja. Ndërsa, i
sekuestruan të gjithë
produktin e gjetur në bax-
ho, 400 kg djathë të bardhë,
ndërkohë që urdhëruan
edhe ndërprerjen e men-
jëhershme të aktivitetit.

EDMON BOCI
Përjetimet e tmerrshme gjatë aksioneve antihashash
të Policisë së Shtetit në fshatin Lazarat i tregoi edhe
bashkëshorti i Shqiponja Bocit, Edmondi. Babai i tre
fëmijëve në një lidhje telefonike me emisionin "Me
zemër të hapur" në "News 24" tha: "Jemi në një
vend të degjeneruar. Tentova të kryeja vetëvrasje në
burgun e Tepelenës, pasi nuk gjeja zgjidhje. Dhe sot
jemi në pozicion më të vështirë akoma".



Shqiponja Boci në News 24
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Shtëpia e viktimës Kristina me të ëmën

Shoqërohen oficerët e burgut që ruanin të riun, policia: Nuk kërkuan përforcime

U dënua me 3.4 vjet burg për rrëmbim,
29-vjeçari arratiset nga gjykata

Mikel Kasa iku me vrap nga salla e gjyqit
sapo dëgjoi vendimin, ishte pa pranga

Mikel Kasa duke u arratisur
nga gjykata e Vlorës

I dënuari,
Mikel Kasa

29-vjeçari në momentin duke dalë
nga dera e gjykatës së Vlorës

Kreu i gjykatës së Vlorës,
Skënder Haluçi

"Të riun tentoi ta ndalonte në korridor shoferi i gjykatës"

Kryetari i Gjykatës së Vlorës, Skënder Haluçi:
Si më iku para syve i dënuari Mikel Kasa

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Një 29-vjeçar, i cili ish
te arrestuar vitin e
kaluar për rrëmbim

personi është arratisur në
mënyrë spektakolare nga
Gjykata e Vlorës. Sapo i ësh-
të komunikuar vendimi për
dënimin e tij me 3.4 vjet
burg (ka përfituar nga
gjykimi i shkurtuar), Mikel
Kasa është larguar me vrap
nga salla e katit të dytë,
duke kapërcyer tavolinat.
Ai ka mundur t'u shpëtojë
dy policëve të burgjeve që e
shoqëronin si dhe efektivëve
që kryenin shërbimin në
hyrje të derës së gjykatës së
qytetit bregdetar. Burime
zyrtare nga Drejtoria e Pol-
icisë së Qarkut të Vlorës
bënë me dije se ngjarja e
rëndë ka ndodhur paraditen
e djeshme. Pas sinjalizimit
për arratisjen e të parabur-
gosurit, forca të shumta poli-
core janë vënë në ndjekje të
tij. Mësohet se janë ngritur
disa grupe kontrolli si dhe
është bërë krehja e gjithë
zonës, me qëllim kapjen dhe
ndalimin e të riut. Ndërkaq,
Prokuroria e Vlorës ka ni-
sur hetimet për ngjarjen në
fjalë si dhe janë shoqëruar
policët e burgjeve, që kishin
si detyrë shoqërimin e
Kasës. Këta të fundit janë
marrë në pyetje në lidhje me
rrethanat e arratisjes së 29-
vjeçarit gjatë seancës gjyqë-
sore.
ARRAARRAARRAARRAARRATISJTISJTISJTISJTISJAAAAA

Rreth orës 10:25, në mo-
mentin kur gjykatësi
Skënder Haluçi ka komuni-
kuar dënimin me 3.4 vjet
burg, Mikel Kasës i janë
hequr prangat. Menjëherë i
riu është larguar me vrap,
duke shmangur dy policët që
e shoqëronin në sallën ku po
zhvillohej gjyqi. Mësohet se
dyert e gjykatës kanë qenë
të hapura, çka e ka ndih-
muar 29-vjeçarin të arrat-
iset. E ndërsa i riu ka dalë
nga salla, dy policët që e sho-
qëronin e kanë ndjekur nga
pas, por pa mundur ta kap-
in atë. Madje, Kasa është
përplasur në korridor dhe
me shoferin e gjykatës, i cili
ka tentuar që ta ndalojë, por
pa ia arritur qëllimit. Sipas
policisë së Vlorës, oficerët e

burgjeve nuk kanë kërkuar
ndihmën e tyre për të sho-
qëruar 27-vjeçarin dhe as
nuk i kishin njoftuar.
POLICIAPOLICIAPOLICIAPOLICIAPOLICIA

"Shërbimet policore të
IEVP-së gjatë shoqërimit të
këtij shtetasi në ambientet
e gjykatës nuk kanë
kërkuar mbështetjen e
forcave policore të DVP
Vlorë. Aktualisht nga ana
e Drejtorisë Vendore e Poli-
cisë Vlorë janë ngritur disa
grupe kontrolli dhe po
bëhet krehja e zonës, me
qëllim kapjen edhe ndal-
imin e këtij shtetasi", thu-
hej në njoftimin zyrtar të
policisë së qytetit bregdetar.
Ndërkaq, policia e Vlorës
kërkon bashkëpunimin dhe
ndihmesën e çdokujt që e
sheh shtetasin e dënuar
Mikel Kasa, i cili u arratis
nga ambientet e gjykatës së
këtij rrethi, të telefonojnë
në numrin e telefonit 129.
Sipas bluve, në momentin e
arratisjes, Kasa ka pas ve-
shur një palë pantallona të
zeza dhe një bluzë rozë.

HETIMI
Pas arratisjes së 29-vjeçarit
Mikel Kasa nga gjykata,
prokuroria ka nisur hetimet.
"Prokuroria e Vlorës mbi
bazën e informacionit të
prokurorit të çështjes, Saimir
Smaka filloi veprimet hetimore
për arratisjen nga Gjykata e
Vlorës të shtetasit Mikel
Kasa. Hetimet kanë filluar nga
prokurorja dhe oficeri i
prokurorisë që janë të
gatshëm. Janë shoqëruar tre
punonjësit e policisë së
burgjeve, që kanë pasur
detyrën e shoqërimit të
arrestuarit dhe do të kryhet
arrestimi i tyre", - thuhet në
njoftimin e organit të akuzës.

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Pas arratisjes së
Mikel Kasës nga ambien-
tet e Gjykatës së Vlorës,
kreu i këtij institucioni,
Skënder Haluçi ka dhënë
detaje për ngjarjen, ndërsa
ka thënë se ka mungesë të
sigurisë në gjykatë. Haluçi
sqaroi se 29-vjeçari i iku
policisë pikërisht në mo-
mentin kur ai vetë i komu-
nikoi dënimin me 3.4 vite
burg. Ndërkaq, Skënder
Haluçi tha se ambientet e
Gjykatës së Vlorës kanë
mungesë sigurie dhe trupa
e gjyqtarëve dhe avokatëve
janë të rrezikuar çdo ditë.
Sipas tij, Kasën ka tentuar
ta ndalojë shoferi i gjykatës
në korridor, pasi u iku dy
oficerëve të burgut që ndod-
heshin në sallë. Gjithash-
tu, ai u shpreh se ka pa-
sur vazhdimisht prob-
leme në ambientet e
Gjykatës së Vlorës për
mungesën e sigurisë.
Haluçi, i cili kryesonte
trupën gjykuese pohoi se

i riu u përplas me shoferin
që u përpoq ta ndalonte, por
nuk ia arriti. "Ka mungesë
të sigurisë në gjykatë. Kam
kërkuar marrjen e masave
për sigurinë e trupës së
gjykatës dhe të qytetarëve
prej kohësh. Në sallën e gjy-

qit janë vetëm dy punonjës
policie dhe nuk ka asnjë
forcë tjetër, pavarësisht
kërkesave që kam bërë prej
4 vitesh për përforcime. I
arratisuri ka përshkuar ko-
rridoret e gjykatës dhe
është përplasur vetëm me

shoferin e gjykatës, i cili
ka tentuar ta ndalojë, por
pa rezultat", - deklaroi
kryetari i  Gjykatës së
Vlorës. Gjithashtu,
Skënder Haluçi tha se Mi-
kel Kasa u dënua për
heqje të paligjshme të lir-
isë së tjetrit, kryer në
bashkëpunim. Ai tha se
në lidhje me këtë çështje
po gjykohen 4 persona. Dy
prej tyre (njëri nga të cilët
Mikel Kasa, që u arratis
dhe një tjetër), akuzohen
për veprën penale në fjalë,
ndërsa dy të tjerë akuzo-
hen për veprën penale
"Moskallëzim i krimit".
Në sallë ndodhej vetëm
Kasa, ndërsa tre të tjerët
gjykohen në mungesë.
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Me kalimin e moshës,
shumë personave u
shfaqen një sërë

problemesh shëndetësore, e
ndër më të shpeshtat janë
sëmundjet si hernia diskale
apo artriti reumatoid. Sh-
kaktarët e këtyre sëmund-
jeve janë të shumta por tra-
jtimi me medikamente jo
gjithmonë rezulton efektiv e
pacientët jo rrallëherë
kërkojnë shërim nga mjekë-
sia medicinale. Të gjitha
sëmundjet si artriti reuma-
toid, borsiti, menisqet, prob-
lemet e dhimbjeve lumbare,
hernia diskale, pak a shumë
kanë të njëjtën natyrë. Në
thelb ato janë veçse një in-
feksion alergjik që prek
membranat sinoviale. Këto
membrana janë si qese që
mbajnë lëngun sinovial, dhe
ky i fundit ndodhet midis
kockave dhe kyçeve e nuk i
lejon ato që të fërkohen e të
konsumojnë njëra-tjetrën.
Ky inflamacion alergjik që
ndodh në kyçe prek mosha
nga më të ndryshmet, duke
filluar që nga moshat 20-30
vjeçe. Fillimisht këto bak-
tere qëndrojnë në gjendje pa-
sive, por bëhen aktive në
momentin që depozitohen në
palcën e kuqe të kockave dhe
nëpër kyçe e shkaktojnë
dhimbje.
FAKTORËTFAKTORËTFAKTORËTFAKTORËTFAKTORËT

Në rastet kur tregoheni
të pakujdesshëm në kurimin
e bajameve, gjëndrat limfa-
tike fillojnë të acarohen dhe
prodhojnë limfocitet T, të
cilat shumohen në numër
dhe trupi prodhon antikor-
puse kundër faktorit reuma-
toid që është shumuar. Këta
stafilokokë që zhvendosen
nga bajamet, shkojnë në
veshka, e më tej hyjnë në
qarkullimin e gjakut. Nëse
një trup nuk funksionon në
mënyrë të sinkronizuar,
duke përfshirë këtu gjëndrat
endokrine dhe organet e
tjera, është më i predispo-
zuar për t'u prekur nga këta
ngacmues të jashtëm, ku
përfshihen edhe këto bak-
tere që shkaktojnë sëmund-
jen e artritit. Me kalimin e
kohës fillojnë shqetësimet e
para, që shoqërohen me ndje-
si këputjeje, lodhjeje, tem-

peraturë, dhimbje gjunjësh
e kockash si dhe me mung-
esë oreksi. Këto shenja
shfaqen kur stafilokokët
hyjnë në gjak e fillojnë të
bëhen aktivë, të shumohen
dhe të përhapen në trup. Sta-
di i dytë i kësaj sëmundjeje
progresive është që, nëse
nuk kurohet, ai përparon në
mënyrë të përshkallëzuar.
Gjatë këtij momenti kemi
përhapje simetrike në të dyja
gjymtyrët, dhe fillon të japë
dhimbje, dobëson enët e
qarkullimit të gjakut dhe i
hollon. Këto të fundit, me
ndryshimin e shtypjes at-
mosferike bëhen të brishta
dhe ulja e shtypjes shkakton
çarjen e kapilarëve, çka jep
shumë dhimbje te pacienti.
Një pacient, i cili verifikon se
ka disa nga simptomat e
sipërpërmendura, mund të
kryejë disa diagnostikime, si
faktori reumatoid, fibrin-
ogjenin, proteinën C reak-

tive dhe acidin urik. Në mo-
mentin që acidi urik rezul-
ton i lartë, atëherë pacienti
ka depozitime të larta të kal-
ciumit në kocka, çka shkak-
ton deformimin e kockave,
që shfaqet më tepër në gish-
tat e këmbës dhe të dorës.
EFEKTETEFEKTETEFEKTETEFEKTETEFEKTET

Përdoruesit e kësaj re-
cete, i ndien me të vërtetë
frytet e një pune studimore
shumë të arrirë, vetëm bren-
da dy ditësh. Por për të
sëmurët këshillohet për-
dorimi i një çaji, që është i
kompozuar. Ai përmban çaj
antikolesterol, disa gjethe
kundër reumatizmës,
gjethen e urthit, gjethen e
hithrës, lulen e tërfilit të
kuq të malit dhe gjethen e
bishtit të kalit. Dhe së dyti,
është përdorimi i një vaji bi-
mor, i quajtur vaj për ar-
tritin dhe hernien. Ky vaj
esencial dhe çajrat janë mar-
rë kryesisht nga farat e si-

edhe me vështirësi në ecje,
atëherë i shtojmë edhe bimë
të tjera. Edhe biseda me paci-
entin dhe ekzaminimet
mjekësore që mund të ketë
bërë janë shumë të dobish-
me. Nëse ka një grafi për
kockat është mirë të dihet se
ku është problemi më i madh
i tharjes së lëngut sinovial,
nëse ka analizat e gjakut,
mund të shihet a ka acid urik
të ngritur, apo kolesterol. Në
përgjithësi te femrat ka një
porozitet më të madh të kock-
ës. Kështu i shtohet tërfili
këtij çaji kur bëhet fjalë për
rastet kur ka kripëra min-
erale për të forcuar kockën,
ose i shtohet vaj bajameje
dhe lajthi, për të forcuar
kockën, ndërsa për mesh-
kujt shtohet diçka tjetër për
t'i dhënë më shumë forcë bur-
rërore, shtohet rrënjë hithre
dhe gjethe hithre, ndërsa një
femre mund t'i jepen farat e
hithrës, ose mund të shto-
hen dozat e tërfilit të kuq,
për të forcuar kockën sido-
mos në

Mjeku popullor: Mostrajtimi në kohë i inflamacionit të bajameve sjell deformim të kockave

YLLI MERJA: Si të kuroni hernien
diskale me farën e sinapit të zi

"Receta e çajit çudibërës që largon dhimbjen brenda dy ditësh"

Voltiza Duro

pjesën e kokës së femurit,
kur kjo kockë bëhet shumë
poroze. Madje, duke parë
edhe grafitë, sidomos te
njerëzit që janë më të
moshuar, të kenë kujdes në
ato pika të kockës, që të
mos e dëmtojnë dhe të mos
thyhet. Ky trajtim ka dhënë
rezultat, bashkë edhe me
një dietë ushqimore të du-
hur. Është përgatitur një
ushqim për mëngjesin me
bajame, thekër ose edhe ça-
jrat e mësipërme dhe është
vënë re që pas 4-5 muajsh,
disa pacientë që kanë qenë
në kufirin e osteoperisë,
janë ngjitur në brezin nor-
mal. Ose kanë ardhur nga
kufiri i osteoporozës në ku-
firin normal të kockës, që
duket duke i krahasuar dy
grafitë e kockave.
PËRDORIMIPËRDORIMIPËRDORIMIPËRDORIMIPËRDORIMI
I SINAPITI SINAPITI SINAPITI SINAPITI SINAPIT

Për disa persona që
ndoshta nuk kanë mundë-
si të gjejnë këtë trajtim, ësh-
të edhe një tjetër alterna-
tivë që mund t'u shërbejë
për të lehtësuar dhimbjet.
Pacientët mund të marrin
farën e sinapit të zi, që të
djeg nëse e shtyp me dhëm-
bë dhe të bëjnë një pastë për
të lyer zonat e ndryshme.
Lëreni për 2-3 orë dhe men-
jëherë ajo bën efektin e saj.
Pastaj hiqeni atë dhe mund
ta shihni gjurmët që ka
lënë. Kështu, duke eliminu-
ar medikamentet që shpesh
japin edhe efekte anësore,
këto probleme të artritit
reumatoid, hernieve apo os-
teoporozës mund të gjejnë
shërim, thjesht duke ko-
mbinuar disa bimë mjekë-
sore apo edhe vajra esen-
ciale, për një trajtim sa më
natyral të shëndetit.

Mjeku popullor
Ylli Merja

Shëndetësi

Të gjitha sëmundjet si artriti reumatoid,
borsiti, menisqet, problemet e dhimbjeve

lumbare, hernia diskale, pak a shumë kanë të
njëjtën natyrë. Në thelb ato janë veçse një

infeksion alergjik që prek membranat
sinoviale. Këto membrana janë si qese që
mbajnë lëngun sinovial, dhe ky i fundit

ndodhet midis kockave dhe kyçeve e
nuk i lejon ato që të fërkohen e të

konsumojnë njëra-tjetrën.

napit, nga ekstraktimi i
gjetheve të pishës, dafinës,
bredhit e me radhë. Çaji du-
het të përdoret 3 herë në ditë,
duke zierë në 2 litra ujë, një
përzierje me 5-6 lugë gjellë
çaj për kolesterolin, një dorë
me hithra, disa
gjethe urthi, një
dorë me gjethe të
bishtit të kalit
dhe pak dëllinja,
ose trëndafil të
egër. Këto për-
doren në varësi
individuale për
çdo përdorues.
Nëse ka obezitet
fusim në këtë përz-
ierje edhe pak
gjethe mështekne,
nëse ka problemati-
ka me luhatjen e
tensionit, atëherë
shtojmë më shumë
çajin e kolesterolit,
nëse ka një aritmi
zemre që shoqërohet
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LISTA II/Zbardhet vendimi i qeverisë, lista me përfituesit në të gjithë vendin

ALUIZNI: 2000 pronarët
që marrin 2 miliardë lekë

Lame: Mbi 2000 familje nga Shkodra deri
në Sarandë marrin tapitë për truallin

Rreth 2 mijë pronarë
që u është zënë toka
nga ndërtimet pa leje

do të marrin brenda pak
ditësh kompensimet. Shu-
ma e miratuar nga qeveria
arrin në 2 miliardë lekë, në
tri vendime dhe përfituesit
janë në të gjithë vendin nga
Shkodra deri në Sarandë.
Gjithashtu, u është njohur
e drejta mbi sipërfaqet ku
kanë ndërtuar mbi 2000 per-
sonave. Kreu i ALUIZNI-t,
Artan Lame bëri të ditur dje
se, "në mbledhjen e Këshil-
lit të Ministrave të mbajtur
në Gjirokastër u miratuan 4
Vendime Qeverie, që eva-
dojnë pjesën më të madhe të
këtij stoku të mbartur.
Bëhet fjalë për kalimin e
pronësisë për 361.000 m2 me
mbi 2000 familje, të shpërn-
dara në të gjitha qarqet e
vendit, nga Shkodra deri në
Sarandë.
VENDIMI

Këshilli i Ministrave ka
miratuar në mbledhjen e

Ornela Manjani

fundit tri vendime për legal-
izimin e objekteve informale
dhe për kompensimin e sub-
jekteve që preken nga kali-
mi i së drejtës së pronësisë.
Vendimi i parë është ai që
miraton kalimin e së drejtës
së pronësisë në favor të sub-
jekteve përfituese për 1078
(një mijë e shtatëdhjetë e
tetë) parcela ndërtimore të
objekteve të legalizuara në
qarkun Elbasan, qarkun Be-
rat, qarkun Durrës, qarkun
Tiranë, qarkun Korçë,
qarkun Fier, qarkun Vlorë,
qarkun Shkodër, qarkun
Gjirokastër dhe qarkun
Dibër. Masa e kompensimit
financiar për pronarët e pa-

surive të paluajtshme, që
preken nga ndërtimet e le-
galizuara, referuar kartelave

të pasurive sipas ZVRPP-së,
është 17 774,46 m² dhe vlera
totale e kompensimit finan-

ciar është 311 249 398,98
lekë. Vendimi i dytë është ai
për miratimin e kalimit të së

drejtës së pronësisë në favor
të subjekteve përfitues, për
242 (dyqind e dyzet e dy) par-
cela ndërtimore të objekteve
të legalizuara. Masa e ko-
mpensimit financiar për pr-
onarët e pasurive të paluajt-
shme që preken nga ndër-
timet e legalizuara, referuar
kartelave të pasurive sipas
ZVRPP-së është 8 718,61 (tetë
mijë e shtatëqind e tetëm-
bëdhjetë presje gjashtëdh-
jetë e një) m² dhe vlera totale
e kompensimit financiar ësh-
të 35 729 979,15 lekë. Masa e
kompensimit është 76 535,39
m² dhe vlera e përgjithshme
e kompensimit financiar ësh-
të 1 083 745 912,78 lekë.

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)
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Ish-ministri maqedonas
Nikolla Gruevski dëno
het me dy vjet burg.

Gjykata Penale shpalli faj-
tor Gruevskin për rastin
"Tanku", si dhe ndih-
mësministrit Gjoko Popovs-
ki, duke e dënuar këtë të
fundit me 6 vite e 6 muaj
burgim. Mediat maqedo-
nase raportojnë se Gruevs-
ki nuk ishte i pranishëm në
gjykatë në momentin e ven-
dimit, ndërsa përfaqësohej
nga avokatët e tij. Rasti
'Tanku' bën fjalë për një
makinë luksoz tip 'Mer-
cedes' me vlerë prej 600 mijë
euro, që thuhet se është
paguar me paratë e buxhetit.
Në rastin "Tanku" e akuzuar
është edhe ish-ministrja
Gordana Jankuloska, por
procedurat ndaj saj gjykata
i ndërpreu për shkak të sh-
tatzënisë së rrezikuar.
Ndërkohë që nga ana tjetër
ish-kryeministri i Maqedo-
nisë Nikolla Gruevski ka re-
aguar pas vendimit të
gjykatës, e cila e dënoi me
dy vjet burg. Në profilin e tij
zyrtar në "Facebook",
Gruevski shkruan se duhet
mbajtur koka lart, dhe se ky
është vendi i qytetarëve.
"Kokën lart, maqedonas të
mi, krenarë dhe qytetarë
krenarë të Maqedonisë. Ky
është vendi i juaj, ne nuk do
të tradhtojmë, dhe se do të
jemi krah për krah me ty, në
të gjitha sfidat. Ju jeni forca
jonë, ne jemi forca juaj. Po
vijnë kohë më të mira.
Kokën lart dhe mos harroni,
ky është vendi ynë, ky ësh-
të vendi i të gjithë juve që
jetoni në të, dhe i askujt
tjetër. Ju vendosni. Të jetojë
Republika e Maqedonisë",-
shkruan Gruevski në "Face-
book". Kush është në të
vërtetë Nikolla Gruevski?
Ai lindi në Shkup më 1970,
dhe u rrit në një familje që
nuk ishte as e privilegjuar,
por as e varfër. Babai i
punonte në një kompani
mobiliesh, ndërsa nëna e tij
punonte si infermiere. Kur
prindërit e tij ishin divor-
cuar, ai kishte qëndruar me
nënën. Pasi asaj iu desh të

Është krijuar pak
ngatërrese për postin e
kryeministrit të ri italian
Giuseppe Conte-s, i propo-
zuar nga koalicioni popu-
llist i Lëvizjes 5 Yjet dhe
Lega Nord. Presidenti ital-
ian Sergio Mattarella ka
thirrur kandidatin Konte
në presidencë. Por për me-
diat italiane është me dy-
shim, nëse Kreu i Shtetit
do t'ia japë apo jo manda-
tin. Mattarella shtyu
dhënien e mandatit për
formimin e qeverisë së re,
në veçanti pas dyshimeve
që u ngritën se Conte kish-

SHKURT

Iran, presidenti i
kërkon që gratë të
lejohen të ndjekin
ngjarjet sportive

Presidenti i Iranit, Has-
san Rohani, kërkoi që gratë
të lejohen të hyjnë në sta-
diume. Ndalesa është e
vjetër me dekada. Gratë ira-
niane nuk lejohen të hyjnë
në stadiume që nga revolu-
cioni islamik i vitit 1979.
Rohani pyeti pse autorite-
tet fetare i kanë ndaluar
gratë, duke thënë se ato
janë aktive në sport dhe se
kanë arritur rezultate në
gara. Ai po ashtu tha se
sportet e grave duhet të
transmetohen në televiz-
ion.

Rrëzohet kërkesa për
kthimin e Carles Puig-
demont në paraburgim

Gjykata në Gjermani ka
hedhur poshtë kërkesën e
prokurorisë për kthimin e
ish-liderit katalonjas Carles
Puigdemont në paraburgim
deri në vendimin final për
kërkesën e ekstradimit të tij
në Spanjë, transmeton Ana-
dolu Agency (AA). Policia
gjermane e arrestoi Puigde-
mont më 25 mars pasi në këtë
vend hyri nga Danimarka.
Arrestimi është bërë në bazë
të urdhër arrestit evropian të
shpallur nga Spanja, e cila
kërkon t'i ekstradohet Puig-
demont nën akuzat për rebe-
lim dhe shpërdorimin e
mjeteve publike gjatë zba-
timit të referendumit anti-
kushtetues vitin e kaluar për
pavarësinë e Katalonjës.
Gjykata gjermane më 6 prill
e liroi me paralajmërimin se
ekstradimi nuk mund të kry-
het për akuzat për rebelim.
Nga ana tjetër, prokurori sh-
tetëror në Schlesëig sot në
mëngjes tha se autoritetet
spanjolle dorëzuan informa-
cione të reja sipas të cilave
Puigdemont mund t'u ekstra-
dohet organeve spanjolle.
Prokurori i kërkoi gjykatës
kthimin e Puigdemont në
paraburgim ndërsa gjykata
të njëjtin e hodhi poshtë.

SHBA, për herë të parë
kandidon një grua me

ngjyrë për postin e
guvernatores

Një ish-ligjvënëse e Gje-
orgjisë dhe shkrimtare ka
ndërmarrë një hap të madh
për tu bërë guvernatorja e
parë afrikano-amerikane e
SHBA. Stacey Abrams në fi-
toi Partinë Demokratike të
martën, duke u thënë vo-
tuesve se përpjekjet për të
"kthyer" republikanët në
demokratë kishin dështuar
më parë. Një demokrat nuk
është zgjedhur guvernator i
shtetit të kuq që nga viti
2003. 44-vjeçarja do të përbal-
let me një kandidat republi-
kan në garën që do zhvillohet
në nëntor. Nëse zgjidhet në
shtetin thellësisht konserva-
tor, Abrams do të bëhej grua-
ja e parë dhe personi i parë
nga një pakicë etnike që do
të udhëheqë shtetin jugor.

Salvini e Di Maio propozuan 54-vjeçarin për qeverinë e re

I dyshimtë  formimi i Giuseppe Conte-s, vihet
në pikëpyetje kandidatura për kryeministër

shkonte në Libi për të punu-
ar, si mijëra qytetarë tjerë të
Jugosllavisë, ndër të tjerë
edhe shqiptarë, Nikolla kish-
te shkuar me të. Pas kthimit
në Jugosllavi, ai e kishte për-
funduar filloren dhe të mes-
men në Shkup, për t'u diplo-
muar më pas për Ekonomi
më 1994, kohë gjatë së cilës
kishte marrë pjesë edhe në
teatrin dhe boksin amator.
Gruevski është divorcuar me
gruan e tij të parë, dhe ësh-
të martuar sërish në maj të
vitit 2007 me Borkica
Gruevskan, me të cilën ka dy
vajza. Mbiemri i Gruevskit
kishte qenë Grouios, por pas
ikjes së gjyshërve të tij në
Maqedoninë jugosllave, ata e
kishin ndërruar në mënyrë
që të merrnin nënshtetësi
jugosllave duke u asimiluar.
Gruevski kishte qenë min-
istër financash nga viti 1999
e deri në vitin 2002. Ai e
kishte shitur Telekomin
maqedonas dhe kishte zbat-
uar reforma të shumta fi-
nanciare. Në vitin 2003, ai
ishte bërë lider i partisë
udhëheqëse nacionaliste
VMRO-DPMNE. Në atë
kohë, Gruevski kishte qenë
lider pro-evropian, dhe ish-
te zgjedhur pasi që Ljubco
Georgievski e kishte lënë
pozitën. Që nga viti 2006 e
deri në vitin 2016, shkruan
Periskopi, ai kishte shërby-
er si kryeministër i Maqedo-
nisë. VMRO-DPMNE-ja i
kishte fituar zgjedhjet e kor-
rikut të vitit 2006, dhe më 25
gusht Gruevski e kishte for-

muar qeverinë e re. Koalicio-
ni i udhëhequr prej tij, i
kishte fituar të gjitha zgjedh-
jet e mëvonshme, përfshirë
edhe të fundit në të cilat pas
koalicionit paszgjedhor ai e
kishte humbur pozitën e
kryeministrit. Në muajin
maj të vitit 2015, ndodhën
protesta të mëdha në Shkup
kundër Gruevskit dhe
qeverisë së tij. Protestat
hidhnin akuza të rënda ndaj
tij, zëdhënësi i të cilave kish-
te qenë Zoran Zaevi, lideri
opozitar. Më 5 maj kishte

ndodhur një protestë në të
cilën kishte plasur dhuna
mes aktivistëve dhe policisë,
me të lënduar në të dyja
palët. Shumë ministra, përf-
shirë ministren e
Brendshme Jankullovska,
kishin dhënë dorëheqje
gjatë kohës sa mbaheshin
protestat. Por, Gruevski
kishte refuzuar të dorëhiqet.
Sidoqoftë, në janar të 2016-s,
kryeministri Gruevski kish-
te dhënë dorëheqje por e
kishte emëruar në vend të
tij Emil Dimitrievin, i cili

Historiku i politikanit maqedonas, nga fëmijëria në Libi e deri më tani

Rasti 'Tanku', dënohet me 2
vjet burg Nikola Gruevski

Ish-kryeministri: Kokën lart, maqedonasit e mi

te ekzagjeruar CV-në e tij.
Pas Universitetit të Nju
Jorkut, Vjena, Parisi e Mal-
ta nuk dokumentojë tra-
jnimet e tij në fushën e
drejtësisë pranë univer-
siteteve të tyre, duke shtu-
ar dyshimet mbi CV-në
tepër të pasur si jurist të
paraqitur prej tij. Dyshimet
kanë shtyrë edhe një pjesë
të drejtuesve të Lëvizjes 5
Yjet, të kërkojnë një tjetër
kandidat, pse jo edhe krye-
tarin Luixhi di Maio. Por ai
ka përjashtuar çdo mundësi
- Giuseppe Conte-s është kan-
didati i vetëm për kryemi-

nistër. Për këtë ka edhe
mbështetjen e fortë të part-
nerit të djathë radikal Mateo
Salvini. Ndërkohë që 54-
vjeçari, Giuseppe Conte ar-
riti në fund të shfaqet si kan-
didati teknokrat i kompro-
misit mes "5 yjeve" dhe
"Lega Nord"-it, dhe si një
njeri që po merr përsipër
barrën e rëndë të menaxhim-
it të një aleance të vështirë,
mes dy partive që nuk kanë
qeverisur ndonjëherë në niv-
el kombëtar. Në dritën e
prozhektorëve përfundoi për
herë të parë në zgjedhjet e 4
marsit, kur emri i tij u para-

qit nga "5 yjet" si ai i minis-
trit të mundshëm të admin-
istratës publike, që do të
ngarkohej me pastrimin e
burokracisë famëkeqe dhe
komplekse të vendit. "Si
fillim, ne duhet të rrëzojmë
plot ligje të padobishme", do
të deklaronte asokohe. Pro-
fili i tij në "whatsapp", siç
raportojnë mediet italiane,
reflekton mënyrën e vet të

të menduarit. Bëhet fjalë
për një citat të presiden-
tit amerikan John F.
Kennedy: Çdo arritje fil-
lon me vendimin për ta
provuar! Conte është cit-
uar gjithashtu të pohojë
se ka votuar për të ma-
jtën, por se ideologjitë e
shekullit të XX nuk u për-
shtaten më politikave të
shekullit të XXI-të.

NIKOLLA
GRUEVSKI:.
"Kokën lart,
maqedonas të mi,
krenarë dhe qytetarë
krenarë të
Maqedonisë. Ky
është vendi juaj, ne
nuk do të tradhtojmë,
dhe se do të jemi
krah për krahu me ty,
në të gjitha sfidat. Ju
jeni forca jonë, ne
jemi forca juaj. Po
vijnë kohë më të
mira. Kokën lart dhe
mos harroni, ky
është vendi ynë, ky
është vendi i të gjithë
juve që jetoni në të,
dhe i askujt tjetër. Ju
vendosni. Të jetojë
Republika e
Maqedonisë",-
shkruan Gruevski në
Facebook.

kishte shërbyer deri në
mbajtjen e zgjedhjeve të
reja. Në janar të vitit 2017,
Zyra e Prokurorit special të
Maqedonisë e filloi inves-
tigimin "Tanku" në të cilin
dy individë po akuzoheshin
për përdorjen e pozitës zyr-
tare dhe autoritetit mes sh-
kurtit deri në tetor të vitit
2012 për të prokuruar një
Mercedes-Benz 600 që
vlente 600 mijë euro sa për
t'i plotësuar "dëshirat" e
Gruevskit që kishte qenë
kryeministër.

Nikolla Gruevski

Giuseppe Conte
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Si mund të ishte një ballo në
Tiranë me britanikë të ve
shur me smoking? Ndërsa

tirrej mishmashi i luftës, gazetari
austriak, Joseph Roth vinte re
bujqit shqiptarë që punonin në
fusha, tregtarët që shisnin opin-
gat, kovaçi bënte gjymat e sa-
marxhiu qepte shalën - teksa
mëngjes për mëngjes marshonin
rekrutët.

Thotë se në Tiranë ka bile edhe
klub tenisi, ku hyjnë e dalin të
gjithë ata që zotërojnë një furçë
dhëmbësh apo raketë tenisi. Temë
e pëlqyeshme për thashetheme
është një kapter shqiptar me
origjinë austriake dhe karakter
aventurieri, por që shihet si hero
kombëtar. Flet për një mikeshë
austriake të presidentit (Zog) dhe
tregon se adjutanti i motrës së
presidentit ia ndaloi një nëpunë-
si të ri shqiptar të vallëzonte me
princeshën...

Duket sikur në një farë mënyre
hidhet dritë mbi sekretet e jetës
së elitës në Tiranën e fundit të
viteve 1920.

Janë të gjitha, shënime të Jo-
seph Roth mbi shqiptarët dhe Sh-
qipërinë. Mes teksteve të tij janë
përzgjedhur pjesë nga artikujt e
botuar në fletët e gazetës së njo-
hur "Frankfurter Zeitung", për të
cilën autori punonte si korrespon-
dent në vitin 1927. Tekstet janë
sjellë në shqip nga shkrimtarja
dhe përkthyesja e njohur Lindita
Arapi. Në ballinën e kartolinës
letrare, Joseph Roth paraqitet i
veshur me kostum shqiptar. Tek-
stet që publikohen përshkruajnë
tipare, sjellje dhe tradita të sh-
qiptarëve, shoqëruar me qën-
drime dhe komente të autorit.
Kartolina e tretë letrare pason
publikimin e ballinës së revistës
"Fryma", 1944, ku u botua një
poezi e Rainer Maria Rilke-s dhe
që vijoi me nobelisten austriake
Elfriede Jelinek (2004).

POETEKA hedh kështu në
qarkullim edicionin e tretë të pro-
gramit "Poetry Card - Nga Austria
me dashuri". Edicioni vijon me
shkrimtarin dhe gazetarin e
shquar austriak, Joseph Roth.
Kartolina letrare hidhet në
qarkullim në kujtim të përvjetorit
të vdekjes së Joseph Roth, 27 Maj
1939. "PoetryCard" është një cikël
veprimtarish që zhvillohen në
kuadrin e vitit kulturor mes Aus-
trisë dhe Shqipërisë, që kanë ni-
sur në mars e vijojnë deri në fund
të vitit.

Program letrar "PoetryCard"
organizohet nga POETEKA dhe
mbështetet nga Ambasada e Aus-
trisë në Tiranë, ETJ.

RRËFIMET E ROTH
Nga Joseph Roth

Diplomatët kanë misionin të
tregojnë se punojnë për interesat
e vendeve të tyre. Por në të
vërtetë, i shohin gjërat nga sipër -
si mizat mbi mbulesën e djathit,
gumëzhijnë në automobilat e sh-
tetit andej këndej, vizitojnë njëri-
tjetrin, përgjojnë njëri-tjetrin, kon-
sultohen e bëjnë mizën elefant, e
kodojnë dhe e nisin me telegram
në vendlindje. Pastaj çfarë
ndodh? Pastaj tensionohet një
çikëz situata. Si pasojë, vetëm pa-

këz, shtetet fillojnë armatimin.
Gazetari rend për në zyrën e postës.
Dëgjon një taty-tata. Ishte boria e
një prej të dërguarve evropianë. Ky
i dërguar i posaçëm është zjarrfikës
për gazetën. Dhe gazeta në të
vërtetë përgjon diplomatin.
Anasjelltas, diplomati i beson
gazetës. Çfarë keni dëgjuar ju? Ka
banda në Shkodër? A ia thatë këtë
atasheut ushtarak? Pse nuk e dini
akoma? Selaniku? Sazani? Kryqe
në bregdet të mos futen tanket? Hi-
droplan?!

Ndërkohë që tirret ky mish-
mash, bujqit shqiptarë punojnë në
fusha, tregtarët shesin opingat,
kovaçi bën gjymat, samarxhiu qep
shalën. Mëngjes për mëngjes mar-
shojnë rekrutët, dëgjohen daullet
dhe boria e zgjimit për të filluar
përgjunja. Dikur të vrasin. Kush?
Italianët? Jugosllavët? - Lufta ësh-
të luftë.

Karakterin ekzotik të tokës sh-
qiptare e kupton qysh në vësht-
rimin e parë nga mënyra e veçantë
e jetesës së evropianëve të civili-
zuar që jetojnë këtu. Kjo racë e çu-
ditshme, zakonet dhe traditat e së
cilës akoma nuk janë lëvruar tërë-
sisht dhe pjesëtarët e së cilës e ur-

rejnë në vendlindjen e tyre kom-
fortabël njëri-tjetrin, duket se në
dheun e huaj, të egër, zbulojnë tek
vetja një zemër tjetër, një botëkup-
tim të ri dhe për përdorim nxjer-
rin një karakter tjetër.
Menjëherë sapo mbërr-
ijnë në një vend me WC
pa shpëlarje, nxjerrin
nga valixhet e tyre një
buzëqeshje të re fringo e
të papërdorur për ta sh-
këmbyer këtë me po një
buzëqeshje të tillë, të re,
të miqve të civilizuar, me
të cilët u ra fati i përbash-
kët të jenë në këtë vend.
Madje në zona veçanër-
isht të shkreta, ndodh
nganjëherë që një sin-
jorinë e vërtetë të vallë-
zojë me ndonjë përfaqë-
sues tregtar në klubin
evropian, vetëm e vetëm
që të hidhen edhe
vendësit. Në Shqipëri arri-
ta në përfundimin se që të
gjithë, evropianë apo
amerikanë, në thelb nuk
dallojnë nga njëri-tjetri.
Kujtime të përbashkëta si
roja i ashensorit, tufa e tran-

saksioneve ngjiten si stuko me
gradën më të lartë të patundsh-
mërisë, akoma më shumë kur ia
beh gramafoni dhe çiftet shkrihen
në dans.

Diplomatët, që në të vërtetë
janë armiq me njëri-tjetrin, këtu
luftojnë në një front mushkonjat,
malarien si dhe vendësit, të cilëve
ata vetë duan t'u sjellin kulturën
e qytetërimit. Të gjithë konkur-
rentët që janë mbledhur këtu për
thelat thatime dhe pa zot, mar-
shojnë të bashkuar, por përfitojnë
ndarazi. Bile edhe gazetarët i
mërmërisin njëri-tjetrit, pa zili,
lajme të gënjeshtërta nga burime
autentike. Herët në mëngjes mund
të të qëllojë të ndeshesh me atashe-
un ushtarak të aksh vendi, i cili
përshëndet një berber, sepse pikër-
isht ky është në zonën e sigurisë
së këtij atasheu. Të dërguarit evro-
pianë shkëmbejnë kartëvizitat me
aksh persona të paemër. Para selive
të evropianëve nuk ka më portier
të pasjellshëm, por asqer, që të de-
kurajon. Aty ku në Evropë të pret
një sekretar, këtu të pret terxhu-
mani me buzëqeshje të gatshme.
Zotërinj të sërës janë madje gati të
ndajnë një krevat, vetëm e vetëm
t'u ikin pleshtave. Vëllazërimi ësh-
të kaq i madh, tamam si një orë
para fundit të botës. Kjo racë e të
civilizuarve këtu ia ka frikën vull-
kanit, mbi të cilin të gjithë vallë-
zojnë çarlestonin!

Disa vendalinj ia kanë dalë të
futen në elitën e perëndive të hua-
ja. Në Tiranë ka bile edhe klub te-
nisi, në të cilin hyjnë e dalin të
gjithë ata që zotërojnë një furçë
dhëmbësh apo raketë tenisi. Temë
e pëlqyeshme për thashetheme
është një kapter shqiptar me
origjinë austriake dhe karakter
aventurieri, por që shihet si hero
kombëtar.

Nëpunësit shqiptarë madje gux-
ojnë të luajnë një set me gra au-
tentike të oficerëve anglezë. Ndër-
sa një drejtor gjerman luan poker
me nënkonsullin e një shteti ball-
kanik. Amerikanët janë miqësorë
edhe karshi bullgarëve, pasi në
Sofje eksportojnë sfungjer, Tiranës
akoma nuk i ka ardhur radha. Thu-
het se disa ministra janë të gat-
shëm t'i japin dorën edhe kujde-
stares së fëmijëve po qe se ajo ësh-
të duke shëtitur me një pasardhës
evropian.

Herë pas here organizohen në
Tiranë edhe ballo. Anglezët, të cilët
i dallon menjëherë nga kostumi i
ditës, vijnë në këto mbrëmje me
smoking. Në një nga këto darka
ndodhi që të bisedojë me mua
gjysmë ore një dynjabredhës feu-
dal, që në të vërtetë e përçmon sh-
typin dhe sidomos çdo lloj letre pa
emblemë - dhe për këtë si përgjigje
nga ana ime mori vetëm heshtjen!
Aty u dendëm me uiski-soda, e
nxjerrë nga një gardist rus, që ad-
ministron lokalin e këtushëm de-
risa të ngrihet cari. U dendëm edhe
duke u marrë me thashetheme.
Ekziston edhe molloisja tiranase -
perënditë e huaja as nuk e vënë re
sa tokësore janë.

Kështu, mora vesh që mikesha
bukuroshe e presidentit është
vjeneze nga lagja e 'Ottakringut'.
Ajo, Franzi? Iku me 'Fiat'. Po kur?
Pasdite! Në cilën orë? Në orën
katër e njëzetë! Çfarë kishte ve-
shur? Ou, kishte një kapele të re!
Çfarë lloj kapeleje? Të kuqe!- E
morët vesh që Majori X., adjutanti
i motrës së presidentit, ia ndaloi
një nëpunësi të ri shqiptar të vallë-
zonte me princeshën. Megjithatë,
nëpunësi i ri vallëzoi! Dhe përfun-
doi në arrest. Tri ditë plot qëndroi
në burgun e Tiranës. Barbarizëm!
Ankohen perënditë. Harrojnë që
në Bavari ndenjën në burg sh-
krimtarë me vite, madje pa i këshil-
luar ndonjëherë ndonjë adjutant.
Në Amerikë bojkotohet Çaplini
pasi ka puthur gruan e tij jo vetëm
në buzë. Në Francë jetonte dikur
një i ashtuquajtur Drejfus. Në Ita-
li pinë në gjendje të mirë shënde-
tësore vaj recini.

Po pse bëjnë kaq shumë zhur-
më për ndodhitë në Shqipëri - epo
ky në fund të fundit, vend bar-
barësh është!

(Frankfurter Zeitung, 7.7.1927)
***

E parë nga Berlini, hakmarrja
duket më interesante. Veçse në
vendlindjen e saj, ajo shoqërohet
nga pisllëku, tartabiqët, net pa dri-
ta, fenerë të thyer vajguri, meri-
manga të dhjamosura, shpërthime
malarieje, çaj i turbullt si prej al-
gash; ajo është kthyer në një gjend-
je të zakonshme dhe të vetëkup-
tueshme. Në kushte të tilla, unë
jam më pak i ndjeshëm karshi
bukurive të natyrës, jo me
optimizmin e lindur të tur-

Joseph Roth më 1927: Ballo në Tiranë
me anglezë të veshur me smoking

"Mora vesh që mikesha bukuroshe e
presidentit është vjeneze nga lagja e 'Ottakringut'"

PROGRAMI

Fatmira Nikolli
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istit. Më së shumti, regjis-
troj: ditë të qeta blu prej një

thjeshtësie fisnike, të përmbush-
ura nga një diell i mirë, i cili djeg
madje edhe vetë hijen dhe ndjehet
në çdo çarje shkëmbi, aty-këtu flu-
turojnë zogjtë (që këtu janë të
rrallë, pasi njerëzit në këtë vend
qëllojnë zellshëm) në ajër dhe
nëpër degë. Shoh pyje me një qetë-
si, thellësi, pafundshmëri dhe
përhumbje pambarim. Aty-këtu
duket një grumbull kullash, pa dri-
tare, gjithandej të izoluara, si kube
shurdhmemece prej guri, të rënda,
enigmatike dhe tragjike, të mbar-
sura me fate njerëzish dhe me
mallkim të mistershëm.

Në secilën nga këto shtëpi të
ujdisura në mënyrë që gjakmarrë-
si të gjejë strehë, i përndjekuri
skutë dhe një fis i tërë siguri, rri
pezull magjia ogurzezë, së cilës unë
preferoj të mos i avitem. Pa lejen e
zotit të shtëpisë, nuk është e
lejueshme të shkelësh as pragun e
derës më të varfër. Të ftoi i zoti i
shtëpisë brenda, atëherë je mik e
shkuar miku dhe ai rrezikon edhe
kokën për ty.

Mikpritja! Ky zakon i mirë të
kujton kohën fisnike të njerëzim-
it. Sigurisht, mikpritja e arsyeton
mirë veten bazuar në pikëpamjen
egoiste të këtyre njerëzve, që në
vend të zgjedhin gjyqin, pranojnë
gjakmarrjen për të vendosur të
drejtën e tyre. Dhe është e qartë
që kush përndiqet, ka nevojë për
strehë, e në fund të fundit, gjith-
kujt i qëllon të përndiqet njëherë
në jetë. Por megjithatë, po të jesh
në mënyrë konsekuente skeptik -
atëherë vjen kollaj në përfundi-
min se një polici e përgatitur ësh-
të disa herë më mirë se sa mikprit-
ja.

U lutem shqiptarëve dhe të
tjerëve të mos më zemërohen, pse
nuk jam aq i aftë ta vlerësoj këtë
lloj konservatorizmi joproduktiv!

Shqiptarët kanë - përveç mjaft
cilësive që unë i nderoj - edhe një
karakteristikë të çuditshme. Ata
janë kaq shumë të preokupuar të
ruajnë ca zakone të shkuara dhe
të mbesin të patundur në shqip-
tarinë e tyre, duke mbetur jashtë
botës së qytetëruar dhe sikur të
mos mjaftojë kjo, përkujdesen me
kaq zell për fisin, duke mos ndër-
tuar kështu kombin. Ata shqiptarë
që jetojnë jashtë izolohen me
vetëdëshirë, martohen vetëm me
vendëse dhe nuk ia kanë besën rre-
thit ku jetojnë. Deri në Amerikë
mbesin shqiptarë, flasin shqip me
njëri-tjetrin - pas disa dhjetëra
vjetësh rikthehen, po përse? - Që
të mbajnë në vendlindje gjerdanin
me fishekë?!

Ashtu si popuj të tjerë të veg-
jël, edhe shqiptarët ruajnë atë lloj
besnikërie ndaj atdheut, që në të
vërtetë e çon kombin drejt shua-
rjes dhe kulturën kombëtare e lë
të varfër.

Ndoshta kjo mund të jetë arsye-
ja që gjuha shqipe sot nuk ka ako-
ma një fjalë specifike për "Liebe" -
dashurinë - asnjë përshtatje për
"Seele" - frymë - nuk ka fjalë specifike
për "Gott" - Zotin. Vetë letërsia sh-
qipe, megjithëse sot është disi më
e pasur dhe për së paku mundet të
pasqyrojë jetën aktuale shqiptare,
prapë është kaq e thjeshtë si
këngët e para të njerëzimit, e mbe-
tur madje pas zhvillimeve të këtij
vendi të ngadalshëm. Temat e saj
janë konflikte bukolike familjare.

(Frankfurter Zeitung,
30.7.1927- Përktheu

Lindita Arapi)

KULTURE

Piktura ime bashkë me atë
të Edison Gjergos "Epika
e yjeve të mëngjesit"

kanë qenë të mbyllura në një
dhomë të errët, ndërsa çelësat
i mbante Ministria e Arsimit.

Vepra që shënjoi në dy
mënyra kundërthënëse karri-
erën e jetën e Edi Hilës, qën-
dron pas shpinës së tij në Galer-
inë Kombëtare të Arteve, ndër-
sa ai, bën këtë rrëfim. "Mbjell-
ja e pemëve" e realizuar në
fillimin e viteve 1970
do ta dallonte nga të
tjerët, e njëherit, do
të ndërpriste atë që
do të duhej të ishte
rrjedha e karrierës së
tij.  I gënjyer nga iluz-
ioni i lirisë që kishte
mbështjellë atëkohë
Tiranën komuniste,
28-vjeçari i la penelat
të lirë të dilnin jashtë
kuadrateve të real-
izmit socialist.

Ndonëse të porosit-
ura nga Kuvendi Pop-
ullor, çka qe normale
për krijimtarinë e ko-
hës, ideja e një hapje-
je me botën, nxiti
dëshirën për të sh-
tënë në vepra  më
shumë se kanonet e
doktrinës e
ideologjisë, frymën e
vetë krijuesit autor.
Për Hilën, që e piktur-
oi "Mbjelljen e
pemëve" në vetëm dy javë, ve-
pra është mjaft e gëzuar edhe
optimiste. Por evidentimi i em-
rit të tij në qarqet intelektuale
të kohës, e lakimi kaq shumë
në media i një artisti të ri,
dukej sikur linte në hije, të
afirmuarit me tituj "Artist Pop-
ulli". Vala e suksesit, duket se
nuk u pëlqye nga hijerëndët që
nxituan të numëronin
'ligjësitë' e shkelura të real-
izmit socialist. Si fillim, kri-
tikuan studentët. Me fraza mes
parullave e fletërrufeve, u tha
se kultura po largohej nga vler-
at e artit dhe traditës ko-
mbëtare, ndërsa 'gjetën' se në
vepra si e Hilës, po bëhej i pran-
ishëm arti perëndimor e for-
malist. Ajo çka për Hilën dukej
optimiste, lexohej si formaliste.
E gjithsesi, optimizmi i artistit,
nuk ishte një optimizëm revolu-
cionar. "Në këtë pikëpamje kjo
nuk plotësonte këtë kërkesë",
thotë sot Hila, duke rrudhur
buzët. "Mbjella e pemëve" dhe
dekori i Festivalit të 11-të, që
mbante firmën e tij, po aq sa e
plotësuan portretin e tij si art-
ist, njollosën imazhin e tij duke
i vënë damkën antisistem.
Ndërsa vepra u ngujua, artisti
u dërgua për riedukim. Nis që
këtu, ekspozita e tij retrospek-
tivë "EDI HILA, PIKTOR I
TRANSFORMIMIT". Gjithë
jeta e tij artistike, dëshmi të ko-
hëve që la pas, duke tërhequr
veten zvarrë nga diktatura në
liri, e mandej shpërbërja e
rrekja e një shteti për t'u
ribërë, dëshmohet në veprat e
tij. Hila i ngjan një kronikani

Porosia e Kuvendit Popullor,
veprat e ndaluara e iluzioni i lirisë

të pafjalë, që rikrijon realitetet me
penelat që dikur ia thyen. Dikur,
kur e dërguan të riedukohej me
parimet e marksizëm-leninizmit,
pasi kish treguar 'pabesi' ndaj
ideologjisë e Republikës Popullore.
PENELAT E THYER

Ai u dërgua në pulari, mandej
në dekorin e qytetit. Prej kohës që
"korrektohej", ai ruan ende një
seri vizatimesh. "I vija vizatimet në
një dosje dhe i ruaja në Durrës për
vite me radhë. Shumë vonë janë
prezantuar". Mes veprave të ekspo-
zuara në GKA, gjenden disa seri,
sikundër i pëlqen atij të krijojë.
Përkrah, janë "Dekori i qytetit",
"Gazetarët në atë kohë", "Operat-
ivi i lagjes" (spiuni), "Parullat e fes-
tës së 1-majit", "Gratë në pulari" etj.
Është po aty, jeta e tij. "Në të gjitha
rastet në diktaturë mendohet se ka
vetëm ngjyrë të zezë. Mendoj se ka
një lloj çlirimi nga kjo në pikturën
time. Në të është jeta ime në atë
kohë, te uji i Ftohtë në Vlorë ku
shkonim për t'u larë, një moment
në Himarë, gruaja që merret me
vjeljen e rrushit. Ka, edhe moment
qetësie. Kam pikturuar veten, dja-
lin e vogël edhe time shoqe, që jemi
të zhveshur, sepse jemi të pambroj-
tur. Ishin shprehi të presionit të

jetës atëherë". 46 vite
më pas kur Hila është
74 vjeç, nuk pranon të
ketë bërë kompromise.
"Nuk e kam pikturuar
asnjëherë Enver Hox-
hën, sepse nuk kam
m u n d u r " .
Megjithëkëtë, ndjehet
i zhgënjyer. "Kam
qenë i dënuar, por nuk

pati një moment që të mendohej,
të më bëhej një retrospektivë, me
punët që kam bërë gjithë jetën. U
desh që të shkoj në Documenta, të
vijnë kuratorët në Tiranë, të
shikojnë studion time, të binden
që unë vlej. Nga Documenta, më
pikasën për në Muzeun e Var-
shavës, që investon për t'i bërë një
ekspozitë një artisti shqiptar jo
vetëm atje, por edhe në vendin e
vet".
PENELAT E DHEMBJES

Preket, vetëm kur flet për por-
tretin e nënës. "Është portreti i
nënës sime, e cila ishte në momen-
tet e fundit, kur ishte e sëmurë.
Kuptohet që qasja e kohës bash-
këkohore është pikërisht ky  çast:
një grua plakë, që nuk lëviz dot e
që të vetmin moment kur del e
ikën- është ekrani i televizorit. Kjo,
për mua, ishte shumë e dhimb-
shme. Sa më shumë kalon mosha,
kuptoj se të gjithë do të shkojmë
drejt asaj, të gjithë përqendrohe-
mi tek ekrani i televizorit. Është
portret  shumë i dashur për mua".
Mes penelave të dhembjes është
edhe drama e madhe e "Emigra-
cionit" shqiptar. "Një situatë e
tmerrshme, që akoma edhe sot e
kësaj dite nuk ka përfunduar me

efektet e veta në ndryshimet so-
ciale edhe politike në Shqipëri, që
dha tension jetën, e prishi një
ekuilibër të vendosur vite me
radhë në jetën tonë".
PENELA TË TRISHTË

Seria "Pent house" me të cilën
ka marrë pjesë në Bienalen e Ar-
kitekturës duke përfaqësuar Sh-
qipërinë qe pritur me shumë dis-
kutime. Është ngushtësisht e
lidhur me realitetin shqiptar, me
idenë e protagonizmit të ri dhe ësh-
të e lidhur ngushtë me elementë
të frikës, izolimit e përpjekje së
njerëzve për t'u shkëputur nga re-
aliteti. "Fakti që çdo gjë zhvillohet
në katin e fundit është një prirje,
tendencë, që ka udhëhequr este-
tikën e të jetuarit të një kategorie
njerëzish pasanikë që patën
mundësinë të ndërtojnë dhe je-
tojnë ndryshe nga të tjerët. Në as-
pektin formal këtu është marrë për
bazë kulla e malësisë edhe pjesa e
sipërme e shfrytëzon shumë ele-
mentët e një arkitekture bashkëko-
hore, të ditës, të kohës, që vjen jo
përmes arkitektëve kryesisht, por
përmes shijeve edhe rastësive që
përcjellin më shumë inxhinierët e
ndërtimit, njerëzit që shohin më
shumë tek njëri-tjetri",-tha Hila.
Janë shtatë tablo të ndryshme që
flasin më shumë me pjesën e
sipërme, sepse atje ka një zhvillim
më të afërt edhe më direkt në
lidhje me arkitekturën sot.

Mes të tjerash, është edh e
"Përmbytja e Bunës" në Dajç. Hila
tha se atëkohë ka fotografuar
shumë e më pas ndaloi te imazhi i
çuditshëm i dy njerëzve, që kanë
një revoltë, tension dhe presion
psikologjik. Nuk është raport iro-
nie, por nuk përkon me rëndesën
psikologjike, sepse ndonëse duket
sikur vallëzojnë, janë me këmbë në
ujë, në baltë.

"Edi Hila: Piktori i Trans-
formimit" është një projekt i për-
bashkët i Galerisë Kombëtare të
Arteve, Muzeut të Artit Modern të
Varshavës dhe Koleksionit Kon-
takt në Vjenë. E kuruar nga Joan-
na Mytkowska, Kathrin Rhomberg
e Erzen Shkololli(drejtor i GKA).
Transformimi i paraqitur në
punën e Hilës përcjell një përçar-
je e sulm ndaj rregullit dhe har-
monisë. Ndërkohë, rrënjët e punës
së tij ndodhen në dilemat njerë-
zore, e këto vështirë se mund të
fshihen pas shëmbëlltyrës së mod-
ernizimit. Ekspozita qëndron e
hapur deri më 29 korrik.

Edi Hila:

Një rrëfim i artistit për "Mbjelljen e
pemëve" dhe riedukimin në pulari

Fatmira Nikolli

"Nuk e kam pikturuar
asnjëherë Enver Hoxhën,
sepse nuk kam mundur"

Çelet ekspozita
restrospektivë,
në Varshavë e
ndoqën 25 mijë
vizitorë
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Zbardhet formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë e dosjes

Pronarët në Vlorë, ATP merr
në shqyrtim 2400 dosje

Tokat në bregdet, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon

listën me 2400 dosje ish-pr-
onarësh, që janë në proces
shqyrtimi nga kjo agjenci.
Kërkuesit janë në qarkun e
Vlorës dhe janë në pritje të
vendimit të ATP-së. Në listën
e përditësuar jepet numri i
dosjes dhe data e aplikimit.
Të gjithë ish-pronarët që
kanë aplikuar për kthimin
dhe kompensim e pronës në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave dhe nuk janë njo-
hur ende me vendimin saj,
mund të kërkojnë informa-
cion në lidhje me fazën në të
cilën ndodhet dosja. Agjen-

cia 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 t'u njohur me
fazën në të cilën ndodhet
shqyrtimi i saj. Agjencia
Trajtimit të Pronave është e
detyruar që brenda 15 ditëve
nga momenti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

Për t'u njohur me ecurinë
e dosjes, subjekti duhet të
plotësojë dhe të paraqesë
dorazi ose me postë pranë
ATP-së kërkesën përkatëse
me shkrim për informim në
lidhje me ecurinë e dosjes,

fotokopje të kartës së ident-
itetit, dëshmi trashëgimie
dhe prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-
sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-
formim në lidhje me ecurinë
e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun, në
Agjenci. Më pas, kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e
cila pasi e protokollon, ia

dërgon të gjitha kërkesat e
ardhura drejtorit të
përgjithshëm. Kreu i AKKP-
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 e

kthimit të përgjigjes në
lidhje me ecurinë e dosjes
ose i dërgohet me postë, si-
pas kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.
FORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARI

Formulari i aplikimit për
informacion në lidhje me
ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Apli-
kanti duhet të plotësojë
gjeneralitet, adresën dhe
jetë i pajisur me mjet iden-

tifikimi në momentin e ap-
likimit. Në seksionin e dytë
duhet të jetë përshkruar në
mënyrë të saktë se në lidhje
me çfarë kërkon informa-
cion pala e interesuar, në
këtë rast pronari që ka ap-
likuar për kthim e kompen-
sim prone. Dhe në seksion-
in e fundit janë të speci-
fikuara pesë dokumentet
që duhet të disponojë pr-
onari në momentin e ap-
likimit.

Ornela Manjani DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

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

NrNrNrNrNr DateDateDateDateDate RrethiRrethiRrethiRrethiRrethi statusistatusistatusistatusistatusi
875 19.08.2008 Vlore Ne shqyrtim
136 19.08.2008 Ne shqyrtim
135 19.08.2008 Ne shqyrtim
138 20.08.2008 Ne shqyrtim
139 20.08.2008 Ne shqyrtim
420 21.08.2008 Vlore Ne shqyrtim
140 25.08.2008 Sarande Ne shqyrtim
18 25.08.2008 Ne shqyrtim
141 25.08.2008 Ne shqyrtim
144 26.08.2008 Ne shqyrtim
178 26.08.2008 Ne shqyrtim
29-30 26.08.2008 Delvine Ne shqyrtim
112 31.08.2008 Sarande Ne shqyrtim
145 01.09.2008 Ne shqyrtim
146 01.09.2008 Ne shqyrtim
147 01.09.2008 Ne shqyrtim
148 01.09.2008 Ne shqyrtim
149 01.09.2008 Ne shqyrtim
150 01.09.2008 Ne shqyrtim
152 02.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
151 02.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
153 03.09.2008 Sarande Ne shqyrtim
37 08.09.2008 Ne shqyrtim
154 08.09.2008 Ne shqyrtim
155 08.09.2008 Ne shqyrtim
156 08.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
157 08.09.2008 Sarande Ne shqyrtim
157/1 09.09.2008 Sarande Ne shqyrtim
158 09.09.2008 Ne shqyrtim
160 09.09.2008 Ne shqyrtim
161 09.09.2008 Ne shqyrtim
94 10.09.2008 Ne shqyrtim
163 10.09.2008 Ne shqyrtim
164 10.09.2008 Ne shqyrtim
166 15.09.2008 Ne shqyrtim
167 15.09.2008 Ne shqyrtim
169 16.09.2008 Ne shqyrtim
170 16.09.2008 Ne shqyrtim
171 16.09.2008 Ne shqyrtim
171 18.09.2008 Vlore Ne shqyrtim

179 22.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
180 22.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
181 22.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
182 22.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
183 22.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
175 22.09.2008 Ne shqyrtim
176 22.09.2008 Ne shqyrtim
177 22.09.2008 Ne shqyrtim
184 23.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
186 23.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
187 23.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
214 24.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
215 24.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
221 24.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
225 24.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
227 24.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
191 25.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
192 25.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
193 25.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
190 25.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
421 28.09.2008 Vlore Ne shqyrtim
195 29.09.2008 Sarande Ne shqyrtim
199 01.10.2008 Sarande Ne shqyrtim
198 01.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
200 01.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
196 01.10.2008 Ne shqyrtim
202 02.10.2008 Ne shqyrtim
590 02.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
1719 02.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
211 06.10.2008 Sarande Ne shqyrtim
204 06.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
205 06.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
206 06.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
207 06.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
212 06.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
213 06.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
209 06.10.2008 Sarande Ne shqyrtim
208 06.10.2008 Sarande Ne shqyrtim
262 07.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
216 07.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
77 07.10.2008 Ne shqyrtim

219 08.10.2008 Sarande Ne shqyrtim
947 09.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
217 09.10.2008 Sarande Ne shqyrtim
7 09.10.2008 Delvine Ne shqyrtim
224 14.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
222 14.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
226 14.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
228 16.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
227 16.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
229 17.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
230 20.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
231 22.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
244 24.10.2008 Sarande Ne shqyrtim
234 24.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
235 27.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
236 27.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
237 27.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
239 28.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
240 28.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
241 28.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
243 28.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
242 28.10.2008 Ne shqyrtim
238 28.10.2008 Sarande Ne shqyrtim
146 28.10.2008 Vlore Ne shqyrtim
248 03.11.2008 Vlorë Ne shqyrtim
250 03.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
249 03.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
664 04.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
251 04.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
258 04.11.2008 Sarande Ne shqyrtim
256 05.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
255 05.11.2008 Sarande Ne shqyrtim
1053 06.11.2008 Vlorë Ne shqyrtim
1120 09.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
259 10.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
261 10.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
260 10.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
303 11.11.2008 Delvine Ne shqyrtim
310 11.11.2008 Sarande Ne shqyrtim
300 11.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
301 11.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
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305 11.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
306 11.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
307 11.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
308 11.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
309 11.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
312 13.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
313 17.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
315 17.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
363 18.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
316 18.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
319 18.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
317 18.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
318 18.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
320 24.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
321 24.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
322 24.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
323 24.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
106 24.11.2008 Ne shqyrtim
317 25.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
324 25.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
325 25.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
326 25.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
328 25.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
330 26.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
331 26.11.2008 Sarande Ne shqyrtim
329 26.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
578 29.11.2008 Sarande Ne shqyrtim
674 30.11.2008 Vlore Ne shqyrtim
347 01.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
337 02.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
334 02.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
333 02.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
335 02.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
342 04.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
341 04.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
11 05.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
64 09.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
40 09.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
345 09.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
348 09.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
351 09.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
356 09.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
353 09.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
346 09.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
355 09.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
354 09.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
343 09.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
357 10.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
359 10.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
360 10.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
358 10.12.2008 Ne shqyrtim
363 11.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
223 11.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
304 11.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
349 11.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
364 11.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
365 11.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
366 11.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
361 11.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
367 12.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
442 13.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
473 13.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
466 15.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
520 15.12.2008 Vlorë Ne shqyrtim
377 15.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
369 15.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
370 15.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
373 15.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
375 15.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
376 15.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
380 15.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
393 15.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
31 15.12.2008 Ne shqyrtim
371 15.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
1033 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
268 16.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
382 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
383 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
384 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim

385 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
386 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
387 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
390 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
391 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
398 16.12.2008 Ne shqyrtim
394 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
395 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
397 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
399 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
400 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
389 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
392 16.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
409 17.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
173 17.12.2008 Ne shqyrtim
403 17.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
404 17.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
405 17.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
406 17.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
408 17.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
410 17.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
412 17.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
413 17.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
424 17.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
407 17.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
930 18.12.2008 Vlorë Ne shqyrtim
415 18.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
416 18.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
417 18.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
418 18.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
419 18.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
422 18.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
423 18.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
414 18.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
428 19.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
527 19.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
425 19.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
426 19.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
427 19.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
429 19.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
430 19.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
431 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
432 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
444 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
440 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
439 22.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
433 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
434 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
435 22.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
436 22.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
437 22.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
438 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
441 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
445 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
446 22.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
448 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
449 22.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
450 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
452 22.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
454 22.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
478 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
465 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
534 23.12.2008 Ne shqyrtim
463 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
486 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
483 23.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
326/1 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
455 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
456 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
457 23.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
458 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
459 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
460 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
464 23.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
467 23.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
468 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
469 23.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
470 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
474 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim

475 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
476 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
477 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
480 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
481 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
482 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
485 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
487 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
488 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
489 23.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
494 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
495 23.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
496 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
479 23.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
462 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
493 23.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
126 24.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
576 24.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
498 24.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
530 28.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
517 28.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
533 29.12.2008 Himare Ne shqyrtim
603 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
569 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
516 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
714 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
604 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
677 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
679 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
549 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
680 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
678 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
676 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
515 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
588 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
523 29.12.2008 Ne shqyrtim
612 29.12.2008 Ne shqyrtim
683 29.12.2008 Ne shqyrtim
684 29.12.2008 Ne shqyrtim
685 29.12.2008 Ne shqyrtim
616 29.12.2008 Ne shqyrtim
688 29.12.2008 Ne shqyrtim
689 29.12.2008 Ne shqyrtim
574 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
507 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
519 29.12.2008 Ne shqyrtim
590 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
577 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
1267 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
499 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
500 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
502 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
509 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
510 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
511 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
512 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
513 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
526 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
528 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
529 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
532 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
535 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
536 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
537 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
538 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
539 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
541 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
542 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
544 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
545 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
546 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
547 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
548 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
550 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
551 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
552 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
553 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
540 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Çfarë po ndodh me
Perëndimin?

... Perëndimi i grindur, "Perëndimi
historik", Perëndimi drejt
përçarjes apo Perëndimi vdiq etj.,
që po dëgjohen më shpesh e po sh-
kruhet më shpesh në shtyp e me-
dia të ndryshme. Në përballjen e
ashpër e komplekse me komu-
nizmin e kampin socialist, Perën-
dimi dhe modeli perëndimor dolën
fitues e superiorë. Në këtë përball-
je u shfaq soliditeti i brendshëm,
epërsia e modelit perëndimor e
standardet e larta të zhvillimit
ekonomik, politik e social, por dhe
roli udhëheqës i SHBA. Çfarë po
ndodh, në fakt, aktualisht në
brendësi të formatit perëndim dhe
atij që njihet si modeli perëndimor
i zhvillimit? Perëndimi e formësoi
partneritetin e vet, mbështetur në
rregulla e principe të dakordë-
suara. Kështu funksionoi edhe në
përballjen e ashpër me komu-
nizmin, por edhe pas rënies së ko-
munizmit. Partneriteti synon mar-
rëdhënie sa më të drejta e të bara-
barta, të mbështetura në rregulla
të pranuara, por në kushtet e dal-
limeve në potenciale e aftësi të
ndryshme, nuk mund të ketë
barazi të artë në fitime. Barazia në
rregulla e principe e bën partneri-
tetin të funksionojë, por dhe grind-
jen nuk e përjashton. Nuk mund
të mohohet, se një problematikë e
brendshme në aleancën euroatlan-
tike, ka filluar të marrë udhë në
përfundim të luftës së ftohtë 1, që
lidhej me dy elemente thelbësore:
me raportin mes nevojave
strategjike dhe konvergjencës së
vlerave, apo vlerat e rendit liberal.
Sipas James Traub, SHBA, që ka
pasur rolin kryesor dhe udhëheqës
në aleancë, ka humbur interesin
për këto vlera. Natyrisht, që ka një
problematikë konkrete, por nuk
mund të pajtohesh me këtë konk-
luzion kategorik.

Perëndimi i grindur tani është
fakt, që ka ngjallur shqetësim edhe
pse ka një princip, se grindja është
drejtësi, ose edhe drejtësi. Këtu
nuk është fjala vetëm për qënd-
rimet e ndara sa i përket mar-
rëveshjes bërthamore me Iranin.
A janë "grindjet", mosdakordësitë
apo qëndrime të ndara për prob-
leme të rëndësishme në zhvillimet
brenda Perëndimit dhe në mar-
rëdhëniet me aktorët e tjerë
ndërkombëtarë dhe zhvillimet
ndërkombëtare, a janë kritikat pub-
like amerikane ndaj aleatëve euro-
pianë për problemet e sigurisë e
funksionimin e NATO, por edhe
për marrëveshjen e partneritetit
tregtar mes tyre etj., tregues se diç-
ka nuk po funksionon brenda
Perëndimit? A janë këto simptoma
apo tregues, se ka filluar një ndar-
je, apo se përçarja brenda Perën-
dimit është e pakthyeshme? A ka
ndonjë një afrim te e vërteta teza
apo deklarimi, i ardhur nga Rusia,
përmes Lavrov, pra, me konceptin
"Perëndimi historik" d.m.th. që e
mendon idenë, se perëndimi e ka
mbyllur ciklin e vet, apo që e ven-
dos perëndimin në muzeun e his-
torisë? A është e besueshme teza
apo mendimi se, Perëndimi, siç e
kemi njohur në evoluimin e vet, ka

mbërritur në momentin e konsum-
imit të qenies së vet, apo jemi në
momentin që përmbajtja dhe me-
kanizmi i funksionimit të tij, si for-
mat konkret bashkëpunimi politik,
ekonomik, ushtarak, teknologjik, i
mbështetur në sistemin e vlerave,
ka ardhur në momentin e nevojën
e përsosjes së mëtejshme të tij,
përmes ndryshimit esencial, duke
kaluar në një model apo format
tjetër bashkëpunimi? Në të vërtet
grindjet, mosdakordësitë e një sërë
problemesh janë evidente, por
edhe shqetësimet e pikëpyetjet po
shtohen edhe pse deri më sot nuk
ka ndonjë studim serioz e komplet
për këtë format e model perëndi-
mor të zhvillimit, për të sotmen e
të ardhmen e tij. A janë kritike apo
shteruese këto fenomene, kon-
tradikta brenda tij, që e vënë në
pikëpyetje qenien e të ardhmen e
tij dhe a ka ky model zhvillimi e
format bashkëpunimi aftësi e
mundësi të brendshme përsosjeje
e zhvillimi, për të kaluar në një
stad apo nivel tjetër, d.m.th. që të
gjenerojë së brendshmi? A jemi
tashmë në stadin e një ndryshimi
thelbësor të modelit të sistemit të
marrëdhënieve ndërkombëtare, që
ka filluar pas rrëzimit të komu-
nizmit, që nxit e presupozon edhe
një ndryshim e përsosje të forma-
tit e modelit perëndimor? Pyetje të
ligjshme janë këto, por jo thjesht
supozime apo mosnjohje e reali-
tetit, që zhvillohet përpara nesh.

Tash një grindje brenda perën-
dimit është fakt, proces që po
formëson përmbajtjen e vet me
probleme konkrete e të rëndë-
sishme. Një grup kritikash apo qën-
drimesh, të ngritura në interesa të
diferencuara mes SHBA dhe ale-
atëve të saj perëndimorë europi-
anë, për probleme konkrete
ekonomike e financiare, të tregtisë,
por edhe të sigurisë e mbrojtjes,
madje dhe për qëndrime ndaj zh-
villimeve ndërkombëtare dhe poli-
tikën e jashtme perëndimore, tash-
më janë evidente. Presidenti
amerikan Trump ka qenë konkret
dhe ka adresuar qartë e konkre-
tisht kritika e diferenca në intere-
sa brenda formatit të perëndimit,
përfshi dhe çështjen e mprehtë të

sigurisë e rolin e ardhmnërinë e
NATO-s. Ato kanë lëndë dhe nuk
janë supozime edhe pse mund të
ketë interpretime të ndryshme për
to. Ato tashmë janë bërë publike
edhe pse disa prej tyre mund të
kenë qenë prezent edhe më parë.
Kjo grindje SHBA-BE ndodh në një
moment kur BE ka një situatë krize
apo se përballet me një problema-
tikë të mprehtë për të ardhmen e
projektit europian e të vetë BE.
Projekti ka avancuar vërtet, por
nuk ka mundur të zgjidhë çështjen
e të ardhmes së vet, të evoluojë si-
pas teorisë së shtetit dhe të drejtës,
d.m.th. që të funksionojë në
formën e një konfederate apo fed-
eratë. Ka një dualizëm mes struk-
turave të BE dhe shteteve kombe
anëtare të BE. Mënyra si po funk-
sionon deri tani e dëshmon qartë
pse nuk po funksionon si duhet,
por dhe që e pret një problematikë
më e mprehtë funksionimi.

Deri më sot Perëndimin e kemi
parë të bashkuar e të unisuar në
qëndrime të rëndësishme ndërko-
mbëtare, por qëndrimi ndaj mar-
rëveshjes bërthamore ndaj Iranit,
është dëshmi esenciale që vërtet
të shtyn të pyesësh, se çfarë po
ndodh sot brenda Perëndimit?
Natyrisht, që ka pasur diskutime
të brendshme, madje dhe dallime
e argumente ndryshe në të kalu-
arën, si shprehje e funksionimit të
demokracisë së brendshme, por
qëndrimi ka qenë i unisuar e dako-
rdësuar. Ky rast tregon më shumë
për një formë të mosrealizimit të
demokracisë, aq më tepër që SHBA
ka vendosur, përsëri pa dako-
rdësim edhe për sanksione të reja
ndaj Iranit, të cilat tashmë godasin
dhe interesa ekonomike e financia-
re të partnerëve europianë të
SHBA, të cilët kanë kompani të
tyre që kanë investuar në Iran.
Tash bëhet publike dhe një kon-
tradiktë e brendshme mes SHBA
dhe partnerëve europianë, sa për-
ket partneritetit tregtar, që është
konsumuar publikisht, që shoqëro-
het edhe me deklarime amerikane
për tarifa, apo masa konkrete, sa i
përket importeve të çelikut e alu-
minit dhe që dëshmon se është
prishur qetësia e harmonia bren-

da Perëndimit. Madje ka
shqetësime, se mund të kemi apo
të fillojë edhe një luftë tregtare
brenda Perëndimit. A mund të in-
terpretohet lëvizja amerikane
ndaj partnerëve të saj, si përpjekje
për të vendosur rregullat juridike
dhe politikat amerikane dhe jash-
të SHBA, siç mendon ndonjë anal-
ist i këtyre zhvillimeve? Natyr-
isht, që mund të mendohet zhvil-
limi i kësaj kontradikte edhe si
një tronditje nga brenda Perën-
dimit, megjithatë më e lexueshm-
ja e këtij zhvillimi është se part-
neriteti i mëparshëm po ndrys-
hon, apo mund të ndryshojë. Edhe
pse ndonjë është i bindur se, ky
element përbën goditje të rëndë
të partneritetit, apo që shkon më
tej, duke pohuar se ndodhemi për-
ballë mungesës së plotë të part-
neritetit, përsëri nuk duhet ngu-
tur në konkluzione. Natyrisht, që
tërheq vëmendjen edhe një për-
shkallëzim retorike brenda perën-
dimit. Kështu, zyrtari i lartë i BE
Tusk, duke i u referuar problem-
atikës mes BE dhe SHBA, sidomos
edhe si përgjigje ndaj largimit të
SHBA nga marrëveshja
bërthamore me Iranin dhe dekla-
rimi për sanksione të reja, por dhe
ndaj opsionit amerikan për tarifat
ndaj çelikut e aluminit, ka nënvi-
zuar se: duke parë vendimin e fun-
dit të Trump, dikush do të men-
donte: me partner të tillë, kujt do
t'i duheshin armiqtë. Është vërtet
deklarim tepër i ashpër, i pa-
nevojshëm, jo i dobishëm dhe që
nuk shkon në frymën e diskutim-
it konstruktiv.

Gjithsesi edhe pse nuk mund
të dihet në këtë moment se si do
të precipitojë kjo grindje brenda
perëndimit, në këtë fazë që ndod-
het, kjo lëvizje amerikane, po
vlerësohet si një shfaqje mosbesi-
mi të SHBA ndaj aleatëve të vet
historikë e natyralë. Në kushtet e
funksionimit të perëndimit të
bashkuar, Europa nuk u shfaq si
aktor apo subjekt më vete gjeo-
politik në sistemin e mar-
rëdhënieve ndërkombëtare, sepse
ishte SHBA, që përfaqësonte
perëndimin e bashkuar. Tash ka
filluar ta konkretizojë atë. Madje
ka ndonjë që mendon se sot kemi
një dizekuilibër force në Europë,
në favor të Gjermanisë. Tash kon-
statohet një lëvizje reale, ku evi-
dentohet roli i veçantë i Gjerman-
isë, por dhe i Francës sa i përket
funksionimit të BE dhe rolit eu-
ropian në sistemin e mar-
rëdhënieve ndërkombëtare.
Duket se do të marrë përmbajtje
një diplomaci dhe politikë e jash-
tme europiane, si kontribut euro-
pian e perëndimor njëkohësisht.
Në këto kushte, Rusia dhe Kina,
që ndjekin nga afër këto zhvil-
lime, po përpiqen me kujdes për
të përfituar sa më mirë e sa më
shumë. Ndërsa Kina shfaqet pa
fjalë, pragmatiste, por pa deklar-
ime, Rusia ka nxituar të përcjellë
konceptin "Perëndimi historik",
d.m.th. mesazhin se Perëndimi
tashmë i përket të kaluarës. Tash
ato shfaqen të afruara, se bashko-
hen në interesat antiperëndi-
more, por që ndahen e do të nda-
hen në synimet për të përfituar

Nga Vasil Kureta

nga këto zhvillime. Natyrisht, që
kontradiktat janë në themel të çdo
forme të gjallë dhe shfaqen në
mënyra të ndryshme në faza të
ndryshme, por, gjithashtu, nuk ka
dhe fenomene të përjetshme, apo
dhe formate e aleanca që të mos i
nënshtrohen ndryshimit e përsos-
jes. Megjithatë, zhvillimet më të
fundit nxisin pyetjen: a ka tashmë
një problem kritik brenda Perën-
dimit, brenda modelit perëndimor
të zhvillimit? A është pjekur nevo-
ja e përsosjes, apo nevoja e kalimit
në një formë tjetër, apo po piqet
nevoja e një modeli tjetër, që do të
synonte të kapërcente këto lloje
kontradiktash të brendshme të
këtij formati bashkëpunimi e mod-
eli zhvillimi.

Në këtë moment po konstatohet
një lëvizje e Kinës dhe Rusisë për
të shfrytëzuar situatën e krijuar e
mbushur boshllëkun e mundshëm
të krijuar, apo që pritet të krijohet
më tej, mes SHBA e BE, jo vetëm
në aspektin ekonomik, financiar e
tregtar, por dhe sa i përket investi-
meve dhe interesave strategjike e
gjeopolitike. Natyrisht, kjo situatë
iu vjen për hosh ekstremistëve,
terroristëve, aventurierëve, au-
tokratëve dhe ambicieve anti-
perëndimore, mundëson rresh-
time të rrezikshme për sigurinë e
stabilitetin në botë, por dhe
kundër sistemit të vlerave. Nisur
nga mënyra se si po zhvillohet kon-
tradikta brenda Perëndimit, ka lin-
dur pyetja konkrete: a do të sho-
him një përmirësim të mëtejshëm
të marrëdhënieve mes Gjermanisë
dhe Rusisë, ku marrëveshja për
blerjen e gazit është një tregues
konkret? Aktualisht Gjermania ka
një rol të dallueshëm në BE dhe
në Europë, por dhe Rusia
gjeografikisht e ka një këmbë në
Europë, por dhe interesa të zhvil-
luara gjeopolitike. Duken si të
kundërta interesat e synimet, por
s'ka kontradikta pa unitet e luftë
të të kundërtave. Pra, në këtë kon-
tekst, a do të shohim afrim e
përmirësime të dukshme në mar-
rëdhëniet mes Gjermanisë dhe
Rusisë? I ndan shumë historia e
luftës së dytë botërore, por tash ka
një realitet tjetër.

Nuk mund të përjashtohet një
marrëdhënie e re mes Gjermanisë
dhe Rusisë, mes BE dhe Rusisë, në
funksion të zhvillimeve ekonomike
e të sigurisë. Deklarata e zëra nga
BE, se ne europianët duhet të men-
dojmë më shumë dhe konkretisht
për sigurinë tonë, nuk janë dekla-
rime të përgjithshme apo taktike.
Nga mediat mësohet se, në një tele-
fonatë mes Merkel dhe Putin ësh-
të theksuar, jo rastësisht rëndësia
e marrëveshjes për stabilitetin ra-
jonal dhe ndërkombëtar. Duket
sikur kjo lëvizje lidhet vetëm me
një interes aktual, për të shpëtuar
marrëveshjen bërthamore me Ira-
nin, por koha do të tregojë, nëse
mund të jetë fillim i një mar-
rëdhënieje të re mes tyre, por edhe
me Kinën, që është dhe ajo një ak-
tor i rëndësishëm ndërkombëtar.
Kjo ndodh në kohën, kur Kina dhe
Rusia, luftojnë të revizionojnë mod-
elin e sistemit të marrëdhënieve
ndërkombëtare dhe rolin e
Perëndimit në të, sidomos të
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Mëngjesin do ta keni të zënë më punë, fitime
dhe shpenzime, por duke filluar nga orët e
pasdites, me ndikimin e Hënës, çdo gjë do
të ndryshojë në qiellin tuaj të brendshëm.
Do të kaloni një mbrëmje të këndshme me
miqtë apo vetëm me partnerin.

Do të jeni në formë shumë të mirë, nën
ndikimin e Hënës së ajrit që fryn mbi zjar-
rin e Marsit dhe Uranit. Çfarë është thënë,
është bërë! Do të jeni plot gjallëri dhe të
fuqishëm gjatë ditës, por të rraskapitur në
mbrëmje, që vjen edhe nga ndryshimi i
Hënës.

Hëna mike ju mbështet gjatë gjithë
mëngjesit, duke bërë që të përqendroheni
në komunikimin dhe fitim. Do të keni jetë
sociale intensive dhe të përmbushur. Me
një agjendë kaq të mbushur me kontakte
dhe takime, nuk mund të humbisni asnjë
minutë.

Dita nis ngadalë, por humori do t'ju rikthe-
het gjatë pasdites nga Hëna, duke ua bërë
pjesën tjetër të ditës më romantike. Me
partnerin do të keni harmoni. Edhe këtë
herë do të mbyllni një sy ndaj defekteve të
vogla të tij.

Do të kaloni një ditë të hareshme me miqtë
dhe do të keni bashkëpunim të ngushtë
me kolegët. Do të jeni të sjellshëm dhe të
edukuar me të gjithë që takoni sot. Ndërkaq,
në mbrëmje do të ndjeni t'ju mbërthejë
lodhja aq shumë, sa do t'ju zërë gjumi ndër-
sa shikoni një film.

Gjatë gjithë mëngjesit do të jeni të ngarkuar
me shumë projekte dhe do të bëni shumë
punë, por pa arritur rezultatin e dëshiruar.
Nga ana tjetër  mbrëmja do të jetë e qetë,
ndërsa Hëna nxit një miqësi që të kthehet
në diçka më shumë.

Do të keni ditë të mrekullueshme përderisa
Hëna është në anën tuaj dhe me kalimin e
orëve do të jeni më entuziastë dhe më të
hareshëm. Shijojeni këtë të ditë sa më
shumë të mundeni dhe mos e lini t'ju ikë.

Do të ndërmerrni projekte dhe investime të
rëndësishme, por me kusht i që të kryhen
në kohën e duhur, në të kundërt mund të
mos arrini rezultatet e duhura. Veproni gjith-
monë me logjikë, asnjë veprim i detyruar
nuk të çon drejt suksesit.

Kini kujdes që të mos nënshkruani kontra-
ta që nuk ju përshtaten. Në lidhje me një
çështje delikate kërkojini ndihmë një kole-
gu me më shumë përvojë, i cili do t'ju
mbështesë. Për sa i përket jetës në çift,
sot partneri do të jetë në qendër të vë-
mendjes.

Gjatë mëngjesit do të jeni tërësisht të zhy-
tur në punë, pastaj gjatë pasdites, me ndry-
shimin e Hënës, do të jetë partneri që do
t'ju thithë të gjitha energjitë. Mbrëmjen do
ta kaloni të qetë, pasi të keni mposhtur
lodhjen me dashuri.

Gjatë ditës mendoni për dashurisë dhe
gjatë natës mendja jua krijuese përpunon
ide të shkëlqyera, të cilat kanë zbatim të
vazhdueshëm. Dhe më e bukura është se
ndiheni në formë, edhe pse keni sforcim të
trupit dhe mendjes gjatë veprimtarisë së juaj.

Mosmarrëveshjet e mëngjesit në familje
do të zgjidhen nga pasditja, falë dashurisë
që forcohet. 'Armëpushimi' do të nënshk-
ruhet para një akullore e shijshme, me
ngjyra të ndezura, ashtu si personaliteti i
juaj i hareshëm.

BINJAKET

GAFORJA

AKREPI

SHIGJETARI

BRICJAPI

PESHQIT

UJORI

LUANI

DEMI

DASHI

Nga  Ben Andoni

Në një prononcim të pak
ditëve më parë, kryemi
nistri i vendit, Edi Rama

ka dhënë një përcaktim të thukët,
por shumë konjuktural për presi-
dentin e vendit.  "Ilir Meta nuk ka
bërë asnjë gabim deri më sot. Nuk
është se kemi shumë komunikim,
po ka pak rëndësi. Ajo që unë
vlerësoj është pozicioni që ai
mban. Nëse nuk do ishte Meta, po
një person që s'do kishte bagazh
nga e shkuara, do ishte shumë keq.
Është presidenti më i mirë që kemi
pasur", - u shpreh Rama, duke i
bërë një shenjë të qartë indirekte
LSI-së, se kanalet e tij janë të hapu-
ra, paçka se nuk përkojnë kurrse-
si me dukjen e sotme të
pasardhësve të Ilir Metës.

...
Kryeministri i vendit ka kohë

që i ka dhënë të gjitha argument-
et e nevojshme opozitës për të pro-
testuar. E habitshme është harx-
himi i energjisë dhe sesa shumë u
prit dhe u sajua përgjimi për të
përcjellë një revoltë, që prej ko-
hësh gëlon mes njerëzve. Lajmi i
mirë për opozitën është se njerëz-
it janë të etur që të shprehin duf-
in e tyre në protesta kundër
Ramës, porse lajmi i keq është se
publiku, urrejtjen ndaj qeveri-
tarëve shqiptarëve nuk e ndan më
mes Ramës dhe Bashës. Më
thjesht: për shqiptarët, çdo politi-
kan është i korruptuar.

Në këto kushte po nis një ak-
sion i ri opozitar, që si çdo herë në
këto pesë vitet e fundit, ka pasur
si objektiv largimin e kryeminis-
trit dhe ndryshimin e qeverisë. Në
protestat e fundit skenarët dhe slo-
ganet e zyrtarëve më të lartë të
PD-së dhe LSI-së parathonin rrëz-
imin e menjëhershëm të Ramës
dhe formacionit të tij. Siç dihet kjo
jo vetëm nuk ka ndodhur, kurse
aksioni që kulmoi me "Çadrën",
një vit më parë, e shpartalloi më
keq opozitën.

Humbja më e madhe përkun-
drejt Ramës nuk është pafuqia e
PD-së dhe e LSI-së, por se shfryrja
e një aksioni, ku njerëzit u inves-
tuan dhe prisnin ndryshimin e
pritshëm, që mëtonjësi i pushtetit
Basha gati ua u solli para syve. Il-

uzioni u shua shpejt sepse publiku,
sidomos militantët, nuk llogarisnin
kanalet e fshehta të politikanëve.
Natën e 18 majit, sikur të mos kish-
te ndodhur asgjë, u mbyll "Çadra"
dhe i gjithë gëzimi i mbetur ishte
ai i thjeshti i qytetarëve të Tiranës,
të cilëve iu lirua një linjë historike
urbane, ajo e Tiranës së Re.

Nëse për PD-në zhgënjimi ishte
i madh, për LSI-në ishte një humb-
je e shumëfishtë. Humbën
mundësinë të garonte në koalicion,
llogariti keq zgjedhjet dhe u gjend
në një pozicion, ku patericës së saj
nuk ia kishin më nevojën, si më
parë.

Një vit më vonë, për ta funksion-
alizuar LSI-së po mendon kryetar-
ja e re, Monika Kryemadhi. Por for-
mat e protestës së saj e kanë ulur
shumë figurën e formacionit të saj
për publikun dhe mbi të gjitha be-
simin. Kur Rama shkon mirë me
Ilir Metën, është paradoks të be-
sosh se LSI-ja mund të veprojë
ndryshe dhe se e ka aq seriozisht.

Nga ana tjetër, është për të
ardhur keq, që të gjitha këto dobë-
si të opozitës së bashkuar, që do të
kulmonin me përçarjen e PD-së
dhe sidomos eliminimin e shumë

Dhe, në këtë qorrsokak ka
ardhur sërish koha e njeriut që ka
fjetur paq deri më tani. Duket se po
aktivizohen sërish dosjet që flinin
në kohën e Adriatik Llallës. Ish-
kryeprokurori i vendit, që tashmë
ka probleme me gjyqësorin shqiptar,
ka të ngjarë të tregojë pjesën tjetër,
atë që ka mundur të grumbullojë.
Dhe, me "suksesin" ndaj Xhafës,
opozita po tenton të bëjë edhe
rrugën për dy ministra të tjerë po
kaq të përfolur, ata që u përfolën
gjithë kohën e mandatit të Llallës.

Por për të çuar para këtë aksion të
madh të opozitës, veç dosjeve të plu-
hurosura të Llallës, duhet një
strukturë dhe një firmë në letër për
atë sesi do të veprohet në të ardh-
men, ose më qartë si do shkohet në
zgjedhjet lokale. Për militantët e
PD-së, LSI është bashkudhëtare
dhe jo aleate dhe kjo e bën firmën
e marrëveshjes të vështirë dhe të
kalkuluar qartë.

Kjo është fusha ku po lodron PD-
ja tashmë me dosjet, që nuk duken
aq të panjohura nga koha e
kryeprokurorit Llalla. Ky i fundit
duket se tani po bën realisht jashtë
pune rolin e prokurorit. Janë çësh-
tje të kohës së Llallës, që nuk u ar-
ritën të hapen asnjëherë, por që ru-
heshin si shumë gjëra të prokuror-
isë, për kur të vijë radha.

Zgjedhjet do të tregojnë sesa
funksional është aliazhi i ri LSI dhe
PD, por një gjë është e qartë: kush-
tet për të qenë transparente dhe
afatgjatë janë shumë të vështira mes
opozite. Dhe, PD-ja i ka vuajtur jo
pak kushtet e LSI-së.

Ajo që i bashkon të gjitha është
se të tre njerëzit më të fuqishëm të
vendit: kryeministri Rama, ish-
kryeministri Berisha dhe presiden-
ti Meta i kanë lidhjet e shkurtra për
të vendosur për këtë aliazh, ashtu
si edhe për ta marrë apo jo si të
mirëqenë ish-kryeprokurorin e ven-
dit, që duket se tashmë i është fu-
tur punës me shumë seriozitet për
të rivendosur tagrin e humbur.
Duket se Llalla është aktivizuar paq
ashtu si aliazhi i vështirë i dy miqve
të vjetër Meta-Berisha. Ku do të sh-
kojmë? Pa mëdyshje, njësoj në atë
hulli, ku kemi qenë deri më tani.

(Gazeta Shqiptare)

prej njerëzve që kishin bërë his-
torinë e saj, e përfitoi PS-ja. Kjo
kundrejt edhe faktit që performan-
ca e shumë prej ministrave të saj
lë shumë për të dëshiruar, kurse
disa nga reformat kanë mbetur pas
në rrugë. Si më parë, njerëzit për-
ballen me të njëjtin menefregizëm
të administratës dhe sidomos një
kryeministër që e njeh shumë pak
realitetin e vendit të tij. Parame-
trat ekonomikë janë larg asaj të
parashikuarës, kurse borxhi i
brendshëm që është në kufij të lartë
tregon një fytyrë tjetër të shtetit, që
i mungojnë investimet e huaja dhe
sidomos predispozita për të thithur
të tilla. I vetmi lajm i mirë mbetet
turizmi. Shqipëria ka një trend rritës
për sa i përket turizmit, por ky është
ende ai lloj turizmi që ndjek befas-
inë.

LSI-ja, në të gjithë këtë hulli, i
duhet të kalkulojë mirë. Në Kuven-
din e fundit të PD-së morën mesazhin
se në masë militantët aleatë nuk i
duan, ashtu si baza e LSI-së është e
ndarë që të lërë beneficet dhe t'i bash-
kohet idealizimit që kërkon momen-
ti. Kjo e fundit është e tepërt, kur
mendon se LSI-ja dhe idealizmi janë
dy koncepte krejt të largët.

A po aktivizohet Llalla
dhe aliazhi PD-LSI?!

SHBA. Brenda këtij koncep-
ti mund të vlerësohen edhe

zërat, synime apo përpjekje për
atë që njihet si alternative e dol-
larit amerikan. Mësohet, gjithash-
tu, dhe një lëvizje mes Rusisë dhe
Iranit për një monedhë tjetër
për tregti, që mund të jetë edhe
si përgjigje konkrete ndaj sank-
sioneve të reja të mundshme
amerikane ndaj Iranit, por që
nuk përjashtohet të jetë pjesë e
interesave gjeostrategjike e roli
ndërkombëtar nga Rusia. Duket
e vështirë kjo ambicie ruse, por
që ushqehet edhe nga zhvillimet
brenda Perëndimit.

Tash, që Perëndimi vazhdon
grindjen, Kina dhe Rusia kanë
filluar të nxitojnë për të eviden-
tuar epërsi të tyre në elemente
konkretë ekonomike e ushtar-
ake në përballjen me SHBA. Jo
rastësisht konstatohet edhe një
garë vërtet e shfrenuar armati-
mi dhe një demonstrim i fu-

qishëm i muskujve dhe i armëve
nga më të sofistikuarat e më të
rrezikshme shfarosëse, apo që u
gëzohen sistemeve raketore e
armëve bërthamore etj., për të
dëshmuar epërsi konkrete, duke
harruar se nga një përballje re-
ale mes tyre nuk do të ketë asnjë
fitues. Madje konstatohen edhe
përpjekje konkrete për të "argu-
mentuar" edhe epërsinë e mod-
eleve autoritariste,  që nuk
mundësojnë realisht
demokracinë funksionale e
sistemin e vlerave edhe pse his-
toria ka provuar se këto modele e
kanë dështimin të pashmang-
shëm. Kësaj situate i ka ndihmuar
edhe fenomeni i grindjes brenda
Perëndimit, por dhe një problem-
atikë konkrete brenda modelit
perëndimor të zhvillimit.

Modeli perëndimor i zhvillim-
it realizoi një përsosje e ndry-
shim të rëndësishëm, që eviden-
tohet që nga mesi i viteve 60 të

shekullit të kaluar, i cili u ndih-
mua edhe nga aplikimi zbuli-
meve shkencore në prodhim, si
automatizimi apo i teknologjive
të avancuara etj., që mundësoi
një rritje esenciale të rendi-
mentit në punë. Kjo shërbeu si
bazë edhe për një sendërtim të
mëtejshëm të sistemit të vlerave,
që evidentoi edhe ndryshime të
dukshme sociale, më shumë sig-
urime e mbrojtje sociale, më
shumë liri e demokraci funksio-
nale, më shumë mundësi për
sundimin e ligjit, ku tash flitej
më shumë për punonjësit me
jaka të bardha dhe ata me jaka
blu,  se sa për proletariatin.
Natyrisht, përmirësimet e ndry-
shimet reale arsimore, kultur-
ore,  apo në nivelin e të
ardhurave, ishin kuptimplote,
por nuk zhdukën kontradiktën
mes punës dhe kapitalit. Është
fakt që ky ndryshim ndikoi në
rënien e venitjen reale të lëvizjes

sindikaliste. Tash ka një problem-
atikë komplekse që u zhvillua edhe
nga ndikimi i krizës botërore fi-
nanciare, por dhe krizat ciklike
konkrete, që po zhvillojnë
nevojën e për mirësimit dhe
evoluimit të mëtejshëm të mod-
elit perëndimor edhe pse ai sot
nuk mund të konkurrohet nga
modelet autoritariste. Edhe pse
ka studime të pjesshme, duket se
po piqet nevoja për një studim të
plotë të evoluimit e të ardhmes së
modelit perëndimor. Ai është re-
alisht superior ndaj modeleve të
tjera aktuale, që nuk mund ta ri-
valizojnë dot, por që e luftojnë atë.
Jo rastësisht sot, ka një fokusim të
goditjeve ndaj Perëndimit sidomos
ndaj sistemit të vlerave, që ai për-
faqëson dhe dëshmon epërsinë e
tij. Modeli perëndimor i ngritur
mbi sistemin e vlerave edhe pse
nuk mund të konkurrohet ai sul-
mohet e do të goditet për nevoja
imperiale e gjeostrategjike.

Opinioni i   Ditës
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Martini:
Bota është e
rrumbullakët!
Ish-sulmuesi dhe tra

jneri i Vllaznisë, Edi
Martini, ka "kërcënuar"
nëpërmjet një statusi
në rrjetet sociale Parti-
zanin, që humbi dje
ndeshjen përballë Ka-
mzës duke dekretuar
rënien e shkodranëve
në Kategorinë e Parë.
"Bota është e rrumbul-
lakët FK Partizani, jeta
vazhdon", ishin fjalët e
Martinit, duke parala-
jmëruar kësisoj të ku-
qtë se me kthimin në
Superiore, për të kuqtë
jeta do të bëhej më e
vështirë përballë shko-
dranëve. Edhe në javët
e kaluara, Martini ka
deklaruar se priste që
Partizani të mos ndalte
Kamzën, duke aluduar
se të kuqtë nuk do të
angazhoheshin maksi-
malisht meqë kishin
dalë jashtë objektivave.

KORÇA I GËZOHET TITULLIT TË TETË

Takaj: Sot të
mos flasim
për dënimin,
le të festojmë
Skënderbeu mbylli një

sezon të madh në Kat-
egorinë Superiore duke u
kurorëzuar me titullin ka-
mpion. Bardhekuqtë kanë
dominuar nga fillimi deri
në fund, ndërsa kanë bërë
një performancë të sh-
këlqyer edhe në Europa
League. Presidenti Ardjan
Takaj, u shfaq tepër i lum-
tur me këtë sukses, teksa
theksoi se objektivi mbe-
tet titulli kampion. "Festa
është festë, kur ngrihet
Kupa, atëherë fillon festa
e vërtetë", tha fillimisht
Takaj.

Sa keq ju vjen që ësh-Sa keq ju vjen që ësh-Sa keq ju vjen që ësh-Sa keq ju vjen që ësh-Sa keq ju vjen që ësh-
të përfolur kaq shumë kytë përfolur kaq shumë kytë përfolur kaq shumë kytë përfolur kaq shumë kytë përfolur kaq shumë ky
Skënderbe?Skënderbe?Skënderbe?Skënderbe?Skënderbe?

Strategjitë e Skënder-
beut i përcakton klubi, as-
një tjetër. E mbaruam
garën, dhe tani iu dha
mundësia lojtarëve të rinj.
Rezultati tregoi se disa el-
emente të rinj nuk e  mer-
itojnë të jenë pjesë e
Skënderbeut. Vendimi i
UEFA-s është një pikë
tjetër, sot (dje) jemi për të
festuar. Titullin e
Skënderbeut nuk e kon-
teston njeri. E kemi
dominuar që në fillim.

Cila ndeshje ju ka shi-Cila ndeshje ju ka shi-Cila ndeshje ju ka shi-Cila ndeshje ju ka shi-Cila ndeshje ju ka shi-
juar më shumë këtë se-juar më shumë këtë se-juar më shumë këtë se-juar më shumë këtë se-juar më shumë këtë se-
zon?zon?zon?zon?zon?

Fitorja me Dinamon e
Kievit, eliminimi i Dina-
mo Zagrebit, është një fi-
tore historike, për një klub
shqiptar janë shumë. Nuk
është e lehtë për një klub
si Skënderbeu.

Daja do të vazhdojë?Daja do të vazhdojë?Daja do të vazhdojë?Daja do të vazhdojë?Daja do të vazhdojë?
Ai është pjesë e

Skënderbeut, nuk është
vënë kurrë në diskutim.

A është SkënderbeuA është SkënderbeuA është SkënderbeuA është SkënderbeuA është Skënderbeu
më i mirë ky?më i mirë ky?më i mirë ky?më i mirë ky?më i mirë ky?

Kemi eksperiencë më
të madhe, dhe grupi është
më solid. Eksperienca na
ka bërë akoma më të mëd-
henj, sepse kualitetet i
kemi pasur, edhe para 2
vjetësh. Në Europë, ekspe-
rienca është shumë e
rëndësishme.

Sa shanse ka që të pe-Sa shanse ka që të pe-Sa shanse ka që të pe-Sa shanse ka që të pe-Sa shanse ka që të pe-
zullohet vzullohet vzullohet vzullohet vzullohet vendimi i UEFendimi i UEFendimi i UEFendimi i UEFendimi i UEFA-A-A-A-A-
s dhe të mers dhe të mers dhe të mers dhe të mers dhe të merrrrrrni pjesë nëni pjesë nëni pjesë nëni pjesë nëni pjesë në
Champions?Champions?Champions?Champions?Champions?

Ka shanse të mëdha,
pasi në rregulloren e CAS,
pasi merret një masë pezu-
llim vendimi, deri në
shqyrtimin e çështjes. Kjo
na bën të shpresojmë.
Nuk mund të bëhet
gjykim i përshpejtuar, pasi
është një dosje që duhet
shqyrtuar me kujdes.

Si funksionon gjobaSi funksionon gjobaSi funksionon gjobaSi funksionon gjobaSi funksionon gjoba
ndaj UEFndaj UEFndaj UEFndaj UEFndaj UEFA-s? Ka kaluarA-s? Ka kaluarA-s? Ka kaluarA-s? Ka kaluarA-s? Ka kaluar
afati?afati?afati?afati?afati?

Dënimi është bashkë
me gjobë. Megjithatë, afati
për 1 milion euro përfun-
don më 26 qershor, por
këto janë bashkë. Vendimi
përfundimtar është i CAS-
it. Presim atë.

SPORT

Skënderbeu "avullon" dhe kuqeblutë shënojnë 5 herë, por goli i Rezit i zbriti nga kategoria

Vllaznisë nuk i mjafton "teatri",
Partizani i dorëzohet Kamzës

Verdiktet e javës së fundit ndëshkojnë shkodranët

Jeton Selimi

Lot dhe dëshpërim në
Korçë! Festë e hare
në Tiranë! Vllaznia

ra, Kamza mbijetoi. Dy
ndeshje të luajtura kilome-
tra larg, por që mbanin fatet
e dy qyteteve.

Vllaznisë nuk i kanë
mjaftuar 5 gola dhuratë nga
Skënderbeu për të mbijetu-
ar në Superiore. Shkodranët
pritnin një tjetër dhuratë
nga kryeqyteti, në ndeshjen
Partizani-Kamza, por goli i
barazimit i të kuqve nuk ka
ardhur dhe ata e kanë parë
veten të rënë në Kategorinë
e Parë. Sa i përket ndeshjes,
ajo shkoi siç pritej, me
Skënderbeun që bënte mak-
simumin për të mos shënu-
ar dhe shkodranët që e kish-
in shumë të lehtë të gjenin
rrjetën 5 herë në festën e tit-
ullit kampion. Në fund, e
gjithë kjo estradë nuk shër-
beu për asgjë tjetër veçse
për të treguar se ku ka për-
funduar futbolli shqiptar.

Partizani ka luajtur ndaj
Kamzës ndeshjen përmby-
llëse të Superiores, në
takimin që përfundoi me fi-
toren e skuadrës së Ahmataj.

Ky takim pritej me inter-
es të veçantë, duke parë që
këtu do të vendosej edhe his-
toria e mbijetesës. Ekipi i
Ahmataj ishte i detyruar për
të fituar në kryeqytet, nëse
nuk kërkonte të varej nga
rezultati i Skënderbeut ndaj
Vllaznisë. Kështu rezultoi,
ekipit shkodran nuk i mjaf-

toi as një fitore tenistike
ndaj Skënderbeut me rezul-
tatin 1-5, teksa në Superi-
oren e këtij sezoni është Ka-
mza ajo që konfirmohet
edhe për sezonin e ardhs-
hëm. Pjesa e parë ka folur
për një dominim të miqve,
ndërsa vendasit nuk kishin
asnjë mundësi të pastër për

shënimin e golit. Por pavar-
ësisht lojës së krijuar, rezul-
tati i 45 minutave të para për-
fundoi me rrjeta të papreku-
ra. Me fillimin e pjesës së
dytë, Ahmataj hodhi në
fushë Rezin, ndërsa ky i fun-
dit menjëherë ia ka shpërbly-
er trajnerit, pasi vetëm 3
minuta më vonë, shënoi

SUPERLIGA

JAVA E FUNDIT
TË MËRKURËN
Skënderbeu - Vllaznia 1-5
Partizani - Kamza 0-1
Laçi - Teuta 4-2
Lushnja - Luftëtari 1-2
Kukësi - Flamurtari 2-2

RENDITJA
SKËNDERBEU 72
Kukësi 63
Luftëtari 59
Laçi 56
Partizani 53
Flamurtari 46
Kamza 46
Teuta 46
Vllaznia 44
Lushnja 11

golin e vetëm të takimit me
vlerën e një sezoni. Pjesa
tjetër ka pak histori për t'u
treguar, Kamza fiton në
kryeqytet dhe siguron mbi-
jetesën në elitën e futbollit
shqiptar.

200 mijë euro për afrikanin

Fitoi "Këpucën e Artë",
Trabzonspori kërkon Souen

REAGIMI

Kamza thumbon Vllazninë:
"Djepi" i tolerimeve le të qajë në tv

Vëmendja më e madhe
në takimet e fundit të

kampionatit shqiptar, ishte
për të dhënë verdiktin e
mbijetesës. Kamza dhe Vl-
laznia luftonin për një bi-
letë që të ofronte qën-
drimin në Superiore edhe
për sezonin e ardhshëm. Pa-
varësisht se të dyja këto
skuadra kanë fituar në
ditën e djeshme, Kamza e
ka fituar këtë duel dhe ësh-
të skuadra që qëndron në
elitën e futbollit shqiptar.

Ironitë nuk kanë të përfund-
uar nga klubi i Kamzës, teksa
nëpërmjet një reagimi në "Fa-
cebook", Vllaznia etiketohet si
djepi i "tolerimeve". "Mirë sh-
kodranët, po korçarët e harru-
an festën e titullit? Mos vallë
e kishin mendjen dhe ata në
Tiranë? Estrada e kësaj super-
lige më në fund mbyllet dhe

Kamza është sërish vitin tjetër
aty ku e meriton. Futboll i
pastër, me meritë dhe djersë,
pa hapje portash. Le të dalin
tani të qajnë përpara kamer-
ave Hamdia e Martina për
djepin e "tolerimeve". Drejtë-
sia u vendos! Shihemi sërish
vitin tjetër për të përfaqësuar
denjësisht një qytet të tërë".

Ali Soue pasi festoi tit
ullin kampion me

Skënderbeun, mësoi se do
të jetë edhe fituesi i "Kë-
pucës së Artë" për sezonin
2017-2018. Sulmuesi i hua-
zuar nga Kievo ka bërë
një sezon mbresëlënës me
bardhekuqtë duke shënu-
ar 21 gola në 33 ndeshje
në Kategorinë Superiore.
Rivali më i madh i afrikan-
it ishte ylli i Kukësit, Sin-
drit Guri që u ndal në
kuotën e 20 golave. Sul-
muesi shkodran që është
thirrur edhe në Ko-
mbëtare nga trajneri
Kristian Panuçi, kishte
një mundësi të shkëlqyer
për të fituar garën me
Sowe, por nuk e shfrytë-

zoi. Sulmuesi i Skënderbeut,
nuk ishte në fushë për shkak
dëmtimi, ndërsa Guri luajti

që nga minuta e parë në bara-
zimin e Kukësit 2-2 ndaj Fla-
murtarit në "Zeqir Ymeri".

Shkodrani shënoi golin e
dytë, por vetëm kaq, pasi
për të fituar "Këpucën e
Artë" kishte nevojë për
një tripletë që nuk e arri-
ti dot.  Ky ka qenë një se-
zoni i jashtëzakonshëm
për Ali Soue, që pas aven-
turës në Europa League me
Skënderbeun dhe titullit
kampion ka tërhequr inter-
esin e disa klubeve të
rëndësishme europiane në
merkato. Mësohet se Trab-
zonspori është gati të ofrojë
200 mijë euro për të siguru-
ar shërbimet e sulmuesit
23-vjeçar në merkaton e
verës. Mbetet të shihet, se
çfarë do të ndodhë me të
ardhmen e tij, pasi gjithç-
ka do të varet nga Kievo, që
kërkon të përfitojë më
shumë
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. E bardhë ajo Moby Dick.
5. Fillojnë amplifikimin.
7. Eshtë vit që parashikohet.
10. Mbyllin pamjen.
11. U printe jeniçerëve.
13. Thurman aktore.
14. Një reaksion në provëz.
16. Një sport me brez të zi.
19. Në fund të fundit.
20. Janë në gjyq.
23. I është hequr të dënuarit.
24. Eshtë shahu i fundit
25. Janë fletë trëndafili.
27. Kufizojë një metër.
28. Tregojnë pallate në miniaturë.
29. Një fjalë pa shkak.
30. Janë përllogaritje.
32. Mbyllin një dritare.
33. Të parat në muzg.
34. Me të nxjerrin një letër.
35. Janë me ngjyra të tilla si tunxhi.

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

-     Një person i tretë asnjëherë nuk krijon problem
midis dy njerëzve. Është një problem midis të dyve
që krijon hapësirë për personin e trete

 -   Mos u trego shumë i ‘ndershëm’ me të gjithë në
këtë botë.. Mos harro se pemët me të ‘drejta’
zgjidhen gjithmonë të parat për tu ‘prerë’..!

-    Në botë ka njerëz që kanë
para... dhe njerëz që janë të
pasur...

- Gabimi i atij që punon me
dëshirë dhe ëndje është më i
mirë se të qëlluarit e atij që
punon pa dashje.

- Grada e qytetërimit dhe
moralit të një populli kuptohet
nga këngët dhe lojërat e tij.

- Mendojnë për të ardhmen me
shqetësim, dhe harrojnë të
tashmen, nuk e jetojnë të
tashmen e as të ardhmen, (i
humbin të dyja).

HORIZONTAL
1. Niven që qe aktor.
5. Little... kryeqyteti i Arkansas.
7. Janë tek në lakër.
10. Nuk ka akoma një bebe.
11. Kufizojnë katete.
12. Penn aktor.
13. Hector që shkroi Pa familje.
15. Thahen me bonifikime.
18. Mbyllin takimin.
19. Ndërmarrje Industriale Mat.
21. Mbyllen me epilog.
23. Tregohen indiferentë dhe aspak të gjallë.
25. Ishin sandalet e lëkurëkuqve.
27. Njëlloj për latinët.
30. Eshtë vend si Katari.
31. Pupi regjisor.
32. Janë strehat e çobanëve.
33. Eshtë centrali si Chernobyl.
35. Fillojnë një argument.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

37. Toromani balerinë.
39. Inicialet e Reitman regjisor.
40. Fillojnë politikën.
42. Një piktor si Antonio Ligabue.
44. Diftong në dietë.
46. Një lind në kokë.
48. Kush ka... do të pijë.
49. Punojnë në galeri.
52. Fillojnë titrat.
53. Mund të jetë ekspres.
54. Mund të skadojë.

VERTIKAL

1. Ishte titulli i Hiro Hitos.
2. Ekberg aktore.
3. Eshtë skuadra.
4. Dy asa.
5. Binjaket në klasa.
6. Qe duhet sajdisur.
7. Nuk i bihet me kokë.

8. Sharif aktor.
9. Janë organet e taksave.
12. Me Haensel në përrallat e vëllezërve Grimm.
15. Vihen për të mbyllur.
17. Janë vegla.
18. Eshtë medalja e të parit.
21. I dhimbset frikacakut.
22. Mund të jetë mbi xhiro.
26. Eshtë llahtar.
28. Janë inate të akumuluara
30. Eshtë vëlla i gruas.
31. Një tip për të këcyer.
33. Edoard piktor.
36. Lumë në Francë.
38. Janë djemtë e... nënës.
41. Lindi Akilin.
43. Kodi i celularit.
45. Mbledh baskët separatistë
47. Një ështrë edhe Egjeu.
49. Fillojnë një metodë.
50. Dy anët e një neni.
51. Fillojnë ofensivën.

36. Të parat në stadium
37. Mund të sjellin shi.
38. Kështu fillon Odisea.
39. Një mund të jetë emërore.
42. Thirrej edhe kështu Persefoni.
44. Ai dhe ajo.
45. E ka lënë atë që s'ka fuqi
48. Para es Salaam.
49. Ylli i Londrës.
50. Eshtë syzë... në komo.

VERTIKALI
1. Hyskja aktor.
2. Kush e thotë lutet.
3. Një tis mjegulle.
4. Maiden që këndojnë.
5. Gjysmë rekord.
6. Antonio skulptor i famshëm.
7. David regjisor.
8. Janë brinjë në skuadër.
9. Ruan në kufij.

12. Mban mikrofonin.
14. Janë edhe ato të fytyrës.
16. Quheshin edhe Eumenide.
17. Demek pa kufij.
20. Mund të jetë atomike.
22. Qyteti i përjetshëm.
24. Kitara e Ravi Shankar.
25. Janë katrore në sipërfaqe.
26. Një fjalë si gjoja.
28. Pak daktilografi
29. Eshtë si divan.
31. Një pjesv e amerikanëve.
32. Bernhardt që qe aktore.
34. Eshtë infeksion në veshë.
38. Një mund të jetë unik
40. Gjysma e sasisë.
41. Pak marramendëse.
43. Eshtë dhomë.
45. Fillojnë takimin.
46. Në fund majtas.
47. Të fundit në manastir.
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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 2 25 26 27

28 29

30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54

2 11 13 2 11 1 9 7 1 13 4 1 3

4 6 2 15 1 3 6 4 1 3 6

5 2 7 8 7 2 11 1 8 1 3

17 1 13 6 12 9 5 1 3 5

17 1 1 7 9 13 9 12 6 2 4

5 2 8 8 9 7 1 12 1 3 11 1

2 13 3 1 13 2 2 3 2 2 15

13 2 13 3 1 16 3 8 2 5 2

7 13 1 6 6 8 6 5 1 3

6 6 15 2 13 2 7 2 1 7

15B 2 A 5 R 6 I 11 2 8 1 3 13 1 4

1 15 2 16 3 6 2 17 2 3 6

H A R K D B M I K

A B I B I M O R E A

R O S S L A R R O M

A N A D E R I M I A

B E H E M A T O M A T

E H A B A N E R A A

L E R A E A N E T

A R B I T E R L G

T A R A N E S A R T

K A N T A T A T R A

A I I A G A A B A O R

B I K B R A D B E

O R A K U L L I P R A G U

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

E L I A F O R I A R I

R F V I K T I M A T M A

A M A R R E Z I T E A H

M E T E O R I T E T H

R O M A N T I K E T M A E

E T O E O T T K A T E

P O R T E N A T E N E N I P

A R I A E L E O R I

R E A L E T O T A L E

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

T A T A M I M D O R E M A

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

N E R E U K O L A M E L M

E N D M E D A L I L A R I O

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

I P R O V O K A T O R F

V I O L I N E T I P E

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

A L E L A I K O F I N I

K T A A B L U D I K

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

I N T R I G A N A L I U R

    - Varfëria në botë nuk është për shkak se
nuk mundemi të ushqejmë të varfërit, por
për shkak se nuk mundemi të ngopim të
pasurit

    -Dy vetë u vranë për një fjalë. Fjala rron
ende, njerëzit jo
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