
konferencës “Dinamizmi i 
reformave dhe ndikimi i tyre 
në zhvillimin e qëndrueshëm 
ekonomik, politik dhe social”, 
pedagogë, studiues, ekspertë 
të fushës së ekonomisë dhe 
drejtësisë diskutuan mbi di-
namikat e zhvillimit të sho-
qërisë në aspektin...

Profesori italian, Dammacco: Ky universitet, ndër më cilësorët në Shqipëri
(Në foto)Policia në vendin e ngjarjes. Prokurori Afrim Shehu me shefi n e komisariatit duke hyrë në prokurori

Në faqet 2-4

 

Në faqet 18-19

FORMULARI TIP

Pronarët në Vlorë, ATP 
merr në shqyrtim 2400 

dosje, lista e dytë
me përfituesit në qark

Në faqen 6

Rama: PD akt tradhtie, ka për program testamentin e Esat Pashës

Basha, thirrje socialistëve për pjesëmarrje. Kryemadhi: Nuk ka Basha, thirrje socialistëve për pjesëmarrje. Kryemadhi: Nuk ka 
më shpresë. Opozita s’voton rezolutën për rekomandimin e KEmë shpresë. Opozita s’voton rezolutën për rekomandimin e KE

Tensione në Kuvend, nga
bllokimi i kamerës deri 
te “mos u afro pallosh”.
Detajet për protestën...  

 

Rusia ndalon zyrtarët
të kalojnë pushimet
në Shqipëri, ndryshe 

do i pushojë nga puna

DIPLOMATE ‘NON GRATA’

Në faqen 15

 

Në faqen 5

I DERGUARI I MERKELIT

Presidenti Meta, Hahn: 
Çelja e negociatave 
në qershor, qasje e 
mirë për Shqipërinë

Nga DARINA TANUSHI, VALENTINA MADANI

“Luarasi” zhvillon konferencën shkencore ndërkombëtare

Në faqen 11

Ballkani, korridor i ri 
transit për refugjatët

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktorë - Rezarta DELISULA 
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Pas bllokimit të korridoreve ballkan-
ike të refugjatëve dhe emigrantëve, 

UNHCR-ja njofton për rihapjen e një 
korridori të ri përmes Bosnjës. Tem-
peraturat janë...

Nga AIDA CAMA
Dje

 “Deutsche Welle”në

 

Lotaria Amerikane, kush
mund të penalizohet.

Ekspertët: Si të veproni me 
dëftesat e para 1990-ës

Në faqen 10

RREGULLORJA

 

Në faqet 12-14

LISTA E TRETE 

ALUIZNI: 2000 pronarët 
nga e gjithë Shqipëria
që marrin 2 miliardë 

lekë për kompensimin

Ditën e djeshme, Kolegji 
Universitar “Luarasi”, 

në bashkëpunim me Qendrën 
FAB zhvilloi konferencën 
ndërkombëtare shkencore 
në të cilën tregoi potencialin 
e tij si një institucion elitar i 
arsimit të lartë në vend. Gjatë 

BRENDA MAJIT ORGANI HETIMOR ESHTE VJEDHUR DY HERE, MUNGOJNE EDHE FILMIMET E KAMERAVE

MASKAT GRABISIN PROKURORINE 
E DURRESIT, JA ÇFARE MOREN  

Ata më besojnë 
- budallenjtë e gjorë

Sot, miliarda njerëz që klikojnë çdo 
ditë në internet, nga marrja e infor-

macionit deri te blerjet online, janë me 
vetëdije apo pa vetëdije “klientë” që iu 
shiten të tretëve... Vijon në faqen 20

Opinioni
 Ditësi Nga ILIR KALEMAJ

Vijon në faqen 21

Ministri i Ekonomisë, Ahmetaj fton stafin e studentët për bashkëpunim
Nga VOLTIZA DURO

Nga dosja e Adriatik Llallës, te pronat e Gjirit të Lazit... dosjet që po hetoheshin. 
Kush është prokurori që iu ‘kref’ zyra. Alibeaj: Po zhdukin provat e krimit të Xhafajt

Parlamenti u përfshi sërish dje nga tensione, pasi opoz-
ita u shfaq me të njëjtin skenar si në 4 javët e fundit. 

Kryedemokratit Lulzim Basha nuk i mjaftuan tri minuta 
për t’u shprehur në sallën e Kuvendit...
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SKANDALI "XHAFAJ"
OPOZITA

Parlamenti u përfshi
sërish dje nga ten
sione, pasi opozita u

shfaq me të njëjtin skenar si
në 4 javët e fundit. Krye-
demokratit Lulzim Basha nuk
i mjaftuan tri minuta për t'u
shprehur në sallën e Kuven-
dit. Akuzat që merrnin shkas
nga rasti i Agron Xhafajt, vël-
lait të ministrit të Brendshëm,
por edhe ato për kërcënimin e
"dëshmitarit X", ai i përsëriti
përmes "Facebook"-ut, pasi
fjala iu pre në mes. Kryepar-
lamentari Gramoz Ruçi u
detyrua të ndërpresë dy herë
nga 10 minuta seancën e Kuv-
endit, por Basha dhe deputetët
e PD-së e vijuan minipro-
testën e së enjteve dhe u lar-
guan vetëm pasi e cilësuan të
përmbushur misionin e tyre.
Kryetari Gramoz Ruçi kërkoi
lirimin e foltores: "Fatkeqësia
e këtij vendi është se opozita
nuk është në gjendje të bëjë
opozitarizmin e saj për këtë
raport. Veprimet tuaja për të
marrë peng seancën nuk janë
alternativë e një opozite që
kërkon të vijë në pushtet. Ju
kërkoj në zbatim të rreg-
ullores të lironi foltoren që
qeveria të prezantojë raport-
in dhe më pas ju paraqiti arse-
nalin tuaj të vërejtjeve, të sug-
jerimeve të progres-raportit të
BE". Në fjalimin e tij, Basha
tha se me rastin "Xhafaj",
Kushtetuta ka rënë. Sa për re-
zolutën që mazhoranca kish-
te sjellë për votim, Basha u
shpreh se negociatat nuk hap-
en pa zgjedhje të lira e të nder-
shme. "E vërteta është se
Kushtetuta ka rënë, se Kodi
Penal ka rënë, se Kodi i Proce-
durës Penale ka rënë, se ligji
antimafia ka rënë. Negociatat
nuk hapen pa e ndarë qever-
isjen nga krimi. Nuk hapen
negociatat pa zgjedhje të lira
e të ndershme. Ju jeni
tradhtarët e vërtetë të popul-
lit, prandaj i ftoj të gjithë sh-
qiptarët pa dallim, bashkohu-
ni me qindra mijëra protes-
tuesit ditën e shtunë, më 26
maj ta çlirojmë Shqipërinë
nga qeveria e lidhur me
krimin", deklaroi z.Basha. Të
gjithë deputetët e PD-së u ng-
ritën në foltore pas Bashës
dhe hapën një banderolë ku
shkruhej "Shqipëria si gjithë
Europa. Jo qeverisë së krimit
dhe drogës". Mesazhi ishte i
qartë. Ata ftuan shqiptarët t'i
bashkoheshin protestës së 26
majit për t'i thënë 'jo' asaj që e
cilësojnë si "qeveria e krimit
dhe drogës". Ndërkaq, kryem-
inistri i vendit, Edi Rama, u
fotografua teksa vinte duart
në kokë. Më pas Ruçi ndër-
preu seancën, ndërsa Basha
vijoi fjalimin e tij në foltore,
duke u transmetuar drejtpër-
drejtë në profilin në "Face-
book". Dy deputetë demokratë
mbajtën në duar pankartën
"Shqipëria si gjithë Europa, jo
qeveri e krimit dhe e drogës".

Para protestës së 26 majit, rebelohet opozita, bllokon foltoren e parlamentit

Tensione në Kuvend, nga bllokimi i
kamerës deri te "mos u afro pallosh"
Banderola e demokratëve dhe gjesti i Ramës

Valentina Madani

Deputetët e opozitës bllokuan
foltoren e Kuvendit, pasi kreu
i Kuvendit, Gramoz Ruçi, i
ndërpreu fjalën kryetarit të
PD, Lulzim Basha pasi atij i
përfundoi koha prej 3
minutash. Menjëherë de-

putetët e opozitës përpara
kryeministrit shpalosën
banderolën, duke qëndruar
në foltore deri sa përfundoi
fjalimin e gjatë kreu i PD-së,
Lulzim Basha. Pas këtij mo-
menti, si deputetët e PD-së,

ashtu edhe ata të LSI-së u
shpërndanë, por në vend të
Bashës, fjalën jashtë Kuven-
dit e mbajti kryetarja e LSI-
së, Monika Kryemadhi. Pasi
opozita braktisi Kuvendin,
seanca rinisi sërish e fjalën e

mori kryeministri Edi Rama,
por në vendin e kryepar-
lamentarit Ruçi ishte ulur
zëvendësja e tij, Vasilika
Hysi. Mungesën në votimin
e rezolutës, kryeministri Edi
Rama e quajti si një dëshmi

se opozita po punon kundër
integrimit. Nëpërmjet fol-
tores së Kuvendit, Rama u
tha qytetarëve se kush sh-
kon të shtunën në protestë,
është kundër hapjes së nego-
ciatave.

BLLOKIMI
Të gjithë deputetët e
PD-së u ngritën dje
në foltoren e
Kuvendit gjatë kohës
që kryeparlamenti
Ruçi i ndërpreu fjalën
kreut të opozitës,
Lulzim Basha. Ata
hapën një banderolë
ku shkruhej
"Shqipëria si gjithë
Europa, jo qeverisë
së krimit dhe
drogës".

DEBATI QË ÇOI NË BLLOKIMIN E FOLTORES
GRAMOZ RUÇI: Zoti Basha, ju kërkoj që të lejoni zhvillimin
normal të seancës, kemi një çështje shumë të rëndësishëm për
të trajtuar. Është një rast i artë i opozitës që të kritikojë, që të
debatojë. Veprimet për të marrë peng seancën nuk janë
veprime të drejta.
LULZIM BASHA: Dua të ndiqet rendi i ditës.
GRAMOZ RUÇI: Çfarë të ndjek? Uzurpimin tuaj të foltores?
LULZIM BASHA: Rama e sjell këtë raport këtu të mjerë, atë që
ka ndodhur në Samitin e Sofjes, atë që i kanë thënë në sy
liderët e huaj.
Balla i zë kamerën Bashës
BASHA, BALLËS: Ti atje mos u afro tek kamera se do marrësh atë
që meriton. Mos dëgjo atë palloshin. Ulu aty. (I drejtohet Ballës).
LULZIM BASHA: Rama nuk i ka bërë detyrat e shtëpisë dhe sot
ka ardhur që t'i bjerë dajres. Rama dridhet nga e vërteta.

Në prag të protestës së
opozitës, kryebashki-

aku i Tiranës, Erion Veliaj
ftoi dje qytetarët që të
përkrahin atë forcë poli-
tike që po afron vendin me
Bashkimin Europian.
Gjatë një bashkëbisedimi
me banorët e njësisë numër
8 në kryeqytet, Veliaj tha se
opozita, e cila sot po sajon
kaseta përgjimi ka treguar
se nuk mund ta drejtojë
vendin. "Për ata që sajojnë
kaseta, që bëjnë thirrje për
protesta, që zihen me të njëj-
tin intensitet si për këndin
e lodrave, si për Pazarin e
Ri, si për sheshin 'Skënder-
bej', mjafton të kthejmë
kokën pas dhe të shohim se
si të gjitha objektet e sher-
reve të tyre janë sot çmime
të punës së palodhur që
kemi bërë në Tiranë. Pran-
daj nuk habitem as sot, që
edhe kantierin më të madh
të punës, që është 'kantieri'
i BE-së, janë gati të sajojnë
çfarëdolloj historie, vetëm
që të humbasim Europën",

Veliaj: Opozita po pengon integrimin

Paloka thumbon kreun e bashkisë:
Sot foli edhe vetë "Griselda"

tha z.Veliaj. Pas fjalës së kreut
të Bashkisë së Tiranës, Eri-
on Veliaj, i cili i bëri thirrje
opozitës të bashkohej me
qeverinë për t'u bërë një
skuadër, ka ardhur edhe re-
agimi nga nënkryetari i Par-
tisë Demokratike, Edi Paloka.
Ai shprehet se PD nuk po e
pengon aspak integrimin e
vendit në BE. Por nga ana
tjetër, Paloka u bën thirrje
shqiptarëve që ta dalin në
protestë më 26 maj, duke thek-
suar se shqiptarët nuk për-
faqësohen nga krimi që sot
ka kapur shtetin. "Sot foli dhe
vetë 'Griselda;. E punësuar si

velinë në Bashkinë e Ti-
ranës, 'Griselda' deklaroi se
opozita po sajon histori të
paqena për të penguar inte-
grimin e vendit. E mbani
mend velinën që mbushi
gjithë kancelaritë e Evropës
me makabritete sipas të
cilave Berisha kishte rrëm-
byer Griseldën shtatzënë, i
kishte çarë barkun dhe
nxjerrë fëmijën vetëm sepse
ajo ishte bashkëshortja e
një socialisti… Ky sot, bash-
kë me kryegriseldën kryem-
inistër, na akuzojnë se po
pengojmë integrimin, a thua
se kriminelët në parlament
dhe qeveri ia vumë ne! Thua
se Tahirin e Habilajve dhe
Fatmirin e Xhafajve i vumë
ne ministra të Brendshëm…
Më 26 maj, ora 11, në protestë
për t'i treguar Evropës se sh-
qiptarët nuk përfaqësohen
nga krimi që sot ka kapur
shtetin. Ne nuk na përfaqë-
sojnë Rama, Tahiri e Xhafaj.
Ne duhet të pranohemi në
Evropë me dinjitet", shpre-
het z.Paloka.

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, gjatë seancës së
djeshme parlamentare

Protesta, PD kërkesë për leje me afat
të pacaktuar, policia në gatishmëri

Opozita dorëzoi dje në Policinë e Tiranës kërkesën
për zhvillimin e protestës së të shtunës. Protesta

është parashikuar të nisë në orën 11:00, ndërsa në kërkesë
nuk përcaktohet një orar për mbylljen. Protesta e
opozitës është thirrur pas publikimit të audio- përgjim-
it, ku pretendohet se është i përfshirë edhe vëllai i minis-
trit të Brendshëm. Edhe dje
opozita bëri thirrje që në 26 maj
qytetarët i bashkohen protestës
së opozitës. "Nuk ka të ardhme
me krimin në pushtet. Është në
dorën tonë t'i ndalojmë!", shkru-
an Basha në 'FB'. Demokratët
kanë kërkuar leje për një afat të
pacaktuar, duke mos e speci-
fikuar kohëzgjatjen e tubimit.
Mësohet se Policia e Shtetit do
të kalojë në gatishmëri që
mbrëmjen e kësaj të premteje.
Policia e Tiranës në bash-
këpunim edhe me Policinë e Sh-
tetit dhe Shërbimin Informativ
Shtetëror janë duke përpunuar
informacionet për skenarët e
mundshëm të këtij tubimi dhe po hartojnë një plan
masash. PD dhe aleatët e saj u kanë bërë thirrje edhe dje
shqiptarëve t'i bashkohen protestës për të rrëzuar qever-
inë "e krimit dhe drogës", siç e quajnë ata.

TUBIMET
Sipas nenit nr. 5 të ligjit
për tubimet, nëse
kërkesa për leje nuk
përmban afatin e
përfundimit të tubimit,
policia ia kthen për
plotësim organizatorit
dhe drejtuesit të tubimit,
të cilët duhet ta
riparaqesin atë të
plotësuar jo më vonë se
24 orë para kohës kur do
të zhvillohet tubimi.
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Kreu i PD, Ramës: "Mbret lakuriq", çfarëdo daulleje të shpuar t'i biesh, të vërtetës s'i shpëton dot

Basha thirrje socialistëve,
zbulon mesazhin për Ramën
"'Xhafaj', struktura mafioze po shkatërrojnë provat"

Kreu i opozitës, Lulzim
Basha nga foltorja e
Kuvendit u bëri dje

thirrje shqiptarëve që të
bashkohen të shtunën për të
rrëzuar qeverinë. Akuzat për
një skenar kriminal të vënë
në zbatim nga ministri i
Brendshëm për të mos lejuar
hetimin ndaj vëllait të tij,
Agron Xhafaj, Lulzim Basha
i vijoi edhe në seancën e
djeshme plenare. Basha aku-
zoi dyshen Rama-Xhafaj për
skenar kriminal në shkelje
të ligjit dhe në mbrojtje të
vëllait të ministrit të
Brendshëm. "Nuk është ky
skenar i turpshëm, Kush-
tetuta ka rënë, Kodi Penal ka
rënë, Kodi i Procedurës Pe-
nale ka rënë, ligji antimafia
ka rënë, sa kohë në atë kar-
rige dhe tjetrën që i kanë lënë
bosh për faqen e tyre të zezë,
Rama dhe Xhafaj, që kanë
dalë zbuluar si zbatuesit e një
skenari kriminal, që ka për
qëllim të mbulojë veprim-
tarinë kriminale të Fatmir
Xhafajt, vëllanë e bosit të
drogës në Vlorë", - tha kreu i
PD-së. Lulzim Basha,
armikun e Shqipërisë në
rrugëtimin e saj europian, e
sheh tek lidhjet e qeverisë me
krimin, ndaj dhe të fundit
thirrje e pati për shqiptarët
që t'i bashkohen protestës së
opozitës më 26 maj. "Edi
Rama, ti je pengesa, ndaj edhe
kur qeveria bie, populli merr
në dorë fatet e tij", theksoi
z.Basha. Sipas tij, Rama dhe
Xhafaj janë dy përgjegjësit
kryesorë nëse Shqipëria nuk
merr në qershor hapjen e ne-
gociatave me BE. Në këtë
rast, Basha u drejtoi një thir-
rje socialistëve të ndershëm
si dhe zbuloi mesazhin që i
është dhënë kryeministrit
Rama nga partnerët ndërko-
mbëtarë. "Ne i larguam ata që
mbrojti Rama, sot po mbron
Xhafajn. Ne do të largojmë
atë, krimin dhe vetë kupolën
mafioze me Ramën në krye.
Mbajtja e statusquo është e
pamundur, vendi ka njerëz të
ndershëm që mund t'i shërbe-
jnë. PS ka njerëz të ndershëm,
ndaj sot u bëj thirrje social-
istë që ndihen të neveritur
nga kapja e partisë, bashko-
huni me ne, me shqiptarët, për
një Shqipëri me qeverisje të
ndershme dhe PS të nder-
shme. Çfarëdo që të thotë sot
ky daulleshpuari, shqiptarët
e dinë se negociatat nuk hap-
en pa u luftuar krimi, me re-
forma në letër, pa e ndarë
qeverisjen nga krimi. Rama,
siç ta kanë thënë edhe

mbrëmë, nuk hapen negoci-
atat pa zgjedhje të lira dhe të
ndershme. Le të jemi të
hapur, të drejtpërdrejtë me
njëri-tjetrin, as opozita, as
BE, as Holanda, Macroni,
Merkeli nuk janë pengesë.
Rama, ti je pengesë. Xhafaj
është pengesa, qeveria jote,
ju jeni tradhtarët e popullit",
deklaroi kreu i PD-së. Z.
Basha akuzoi se kryeminis-
tri Rama ka vepruar njësoj si
me Xhafajn, edhe me person-
azhe të tjera të njohura, duke
kujtuar Elvis Rroshin, Arben
Ndokën, Mark Frrokun etj.
"Ti, Edi Rama në vend që të
merreshe urgjentisht me Fat-

mir Xhafajn dhe vëllain e tij,
fillove sulmin ndaj dëshmi-
tarit, gazetarit dhe opozitës.
Bërë për 12 orë ekspertizën.
Ku e çove, kush ta bëri? Je një
gënjeshtar. Kështu bëri me
Mark Frrokun, Arben
Ndokën, Elvis Rroshin e Sa-
jmir Tahirin, kështu po bën
me Fatmir Xhafajn dhe
Agron Xhafajn. Ju kujtohet
si thoshte nuk ka drogë, jeni
të marrë që flisni për drogën.
Largimi i kontrolluar dhe me
fshehtësi i Agron Xhafajt ësh-
të ekspertiza e plotë e audio-
përgjimit. Agron Xhafaj nuk
u largua si njeri i penduar. E
vërteta është që ai u largua si

një pjesë e një plani kriminal
për të shpëtuar Fatmir
Xhafajn dhe për t'i shpëtuar
hetimit në Shqipëri. U largua
i shoqëruar me temena nga
policia. Nëse ndaj tij ka fillu-
ar hetim, pse u la të ikte? A i
ka çuar letra Arta Markut,
Donika Prelës? Pse policia
dhe prokuroria nuk kërkuan
bllokimin e pasaportës dhe
ndalimin e daljes nga vendi
të Agon Xhafajt. Kush e njof-
toi policinë, Edi Ramën, Fat-
mir Xhafajn për identitetin e
'dëshmitarit X'? Këto janë py-
etje retorike, përgjigjet i di
çdo shqiptar. Sot shteti ka
rënë", deklaroi Basha.

Valentina Madani

AKUZAT
"A i ka çuar letra Arta
Markut, Donika
Prelës? Pse policia
dhe prokuroria nuk
kërkuan bllokimin e
pasaportës dhe
ndalimin e daljes nga
vendi të Agon Xhafajt?
Kush e njoftoi policinë,
Edi Ramën, Fatmir
Xhafajn për identitetin
e 'dëshmitarit X'? Këto
janë pyetje retorike,
përgjigjet i di çdo
shqiptar. Sot shteti ka
rënë", deklaroi
z.Basha.

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi shprehu dje bind
jen  se e vetmja rrugë është dalja në rrugë, pasi sipas

saj, me këtë mazhorancë nuk ka më shpresë. Në një dalje
për mediat jashtë ambienteve të parlamentit, ajo u bëri thir-
rje të gjithë shqiptarëve që të dalin në protestën e 26 majit.
"Çdo ditë dhe më shumë nuk ka më shpresë për të pasur
besimin se kjo mazhorancë e kapur mund të ndryshojë. Kjo
mazhorancë ka frikë jo vetëm nga
fjala e lirë, por ka frikë nga çdo gjë
që dëshirojnë qytetarët. Sot tregoi
edhe njëherë se nuk ka të ardhme
me këtë grup kriminal, që kanë
uzurpuar dhe rrëmbyer institucio-
net e shtetit, kanë uzurpuar par-
lamentin. Nuk ka më shpresë me
këtë mostër të prodhuar nga
trafiku dhe bandat, që jo vetëm
kanë varfëruar shqiptarët, por i
kanë denigruar, i kanë masakru-
ar jo vetëm ekonomikisht, por
edhe shpirtërisht. Ngjarja sot në
Kuvend tregon se s'ka zgjidhje, e
vetmja zgjidhje është jo vetëm dal-
ja në rrugë, por përmbysja dhe lëvizja e çdo segmenti krim-
inal që ka uzurpuar institucionet tona dhe për të dalë dhe
për t'i thënë Ramës që ti ke ngelur vetë. S'ka ngelur gjë tjetër
veçse një tellall i dalë bojë, që mundohet të ndryshojë fasa-
dën e trupit të tij me ngjyra-ngjyra, por për hir të së vërtetës
është i vetëm jo vetëm në kauzën e tij politike narkomane,
por është i vetëm në përballje me drejtësinë, që do ta bëjnë
shqiptarët", tha Kryemadhi. Ajo apeloi: "Në datën 26 maj
shqiptarët të jenë në bulevard për t'i thënë Ramës që sh-
qiptarët janë kundër tij, kundër politikës së drogës".

PETRIT VASILI
"Kryeministri dëshmoi sërish një standard intelektual e
politik mizerabël dhe të një profani, që nuk kupton asgjë
dhe i duken armiq të gjithë sa herë që ia vënë në dukje
këto. Do të vazhdoj ta dëgjoj me besim e shpresë 'Zërin
e Amerikës' siç kam bërë për vite e vite të tëra, por nuk
kam ndërmend të humb kohën fare me injorancën
shumëkatëshe të kryeministrit shkollëpakët", tha Vasili.





"Të shtunën, të gjithë bashkë të rrëzojmë monstrën"

Kryemadhi: Nuk ka më shpresë.
E vetmja zgjidhje, dalja në rrugë

DEKLARATA
"E vetmja zgjidhje është
jo vetëm dalja në rrugë,
por përmbysja dhe
lëvizja e çdo segmenti
kriminal që ka uzurpuar
institucionet tona dhe për
të dalë e për t'i thënë Edi
Ramës që ke ngelur
vetëm, se në fakt vetëm
është", tha Kryemadhi.

"Mos dëgjoni zhurmën e kënetave politike"
Tabaku i kthehet Ramës: Ja faktet se po gënjen
Pas deklaratës së kryem

inistrit Edi Rama
lidhur me lajmin që pub-
likoi "Zëri i Amerikës" mbi
një investigim në lidhje me
inceneratorët e përpunim-
it të mbetjeve që do të ngri-
hen në Fier, reagoi edhe
deputetja e PD-së, Jorida
Tabaku. Kjo e fundit
përmes një statusi në "Fa-
cebook" pohoi se Rama
foli njësoj si një kriminel,
që rikthehet në skenën e
krimit për të mbuluar të
vërtetën. Demokratja tha
se Rama gënjeu me qën-
drimin e tij, teksa ai e cilë-
sonte lajmin "zhurmë kën-
etash politike dhe media-
tike". "Hesht në faj, kryem-
inistri që jeton me gënjesh-
trën, se si deri më tani i ka
dhuruar Klodian Zotos
(pra vetes) 11 mld lekë nga
buxheti i shtetit për një in-
cenerator të pavendosur
në punë! Koncesionet e in-

ceneratorëve janë skema e
radhës, që kryeministri u
bën dhuratë miqve të tij bi-
znesmenë në kurriz të jetës
dhe shëndetit të shqiptarëve.
Prandaj asnjëherë nuk flet për
këshillën që BE dha në Pro-
gres- Raportin që ai e valëvit
me krenari dhe fodullëk. Në
atë raport, Bashkimi Europi-
an ndër të tjera argumenton

se inceneratorët '… përbëjnë
shqetësim për respektimin e
parimeve të BE-së'", shkru-
an Tabaku. Në artikullin e
"Zërit të Amerikës" thuhet
se inceneratorët e përpunim-
it të mbetjeve do të ndërto-
hen nga pronarë të panjo-
hur dhe kompanitë janë të
regjistruara në parajsa
fiskale.

Kreu i PD-së,
Lulzim Basha
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Kryeministri në Kuvend: Bojkoti i rezolutës nga opozita, problem në përpjekjet për lobim

Rama: Kush nuk i do negociatat të dalë
në protestë, por duke ruajtur vijat

"PD akt tradhtie, ka për program testamentin e Esat Pashës"

Kryeministri Edi Rama
deklaroi dje se fakti
që opozita bojkotoi

votimin për rezolutën mbi
gjetjet e rekomandimet e Ko-
misionit Evropian për çeljen
e negociatave me Shqipërinë
i vështirëson përpjekjet për
lobim në vendet skeptike të
BE-së. Gjatë fjalës në Kuv-
end, Rama kujtoi se PS e vo-
toi rezolutën për liberaliz-
imin e vizave, edhe pse në atë
kohë si opozitë, ajo ishte në
bojkot parlamentar. "Nuk
dua t'u kthehem arsyeve të
atij bojkoti parlamentar, por
e sjell në vëmendje të pub-
likut këtë fakt, për të nënvi-
zuar se sot është e para herë
në historinë e parlamenta-
rizmit demokratik shqiptar
që një parti politike braktis
sallën e Kuvendit, kur bëhet
fjalë për një rezolutë me in-
teres kombëtar të kësaj naty-
re", tha Rama. Po ashtu, ai
kujtoi se edhe pse në kohën
që Shqipëria priste të merrte
ftesën për anëtarësim në
NATO dhe kishte ndodhur
tragjedia e Gërdecit, PS nuk
e shfrytëzoi atë, duke
bllokuar momentin historik.
"Kjo rezolutë, nga një shpre-
hje e vullnetit të mirë, duke u
votuar vetëm nga ne, kthehet
në një tjetër problem në për-
pjekjen tonë për të bindur të
gjitha vendet anëtare, sepse
është e njëanshme dhe cilido
në korridoret e parlamenteve
europiane që është kundër
çeljes së negociatave me Sh-
qipërinë, apo me Maqedon-
inë, sepse është kundër viz-
ionit të zgjerimit të Bashkim-
it Europian, këtë rezolutë
mund ta ketë një arsye më
shumë për të trokitur nëpër
dyert e atyre korridoreve dhe
për t'u thënë të tjerëve: Parla-
menti i Shqipërisë nuk është
unanim për çeljen e negociat-
ave. Shikoni, një rezolutë e
bërë vetëm nga shumica
qeverisëse! Opozita nuk ka
marrë pjesë, nuk ka votuar",
tha Rama. "Individë aktesh
të pashembullta pabesie dhe
tradhtie në histori, Shqipëria
ka pasur plot, por një forcë e
tërë, e organizuar dhe e votu-
ar, që sillet si të ishte jo Par-
tia Demokratike e Shqipërisë,
që lindi me thirrjen 'E duam
Shqipërinë si e gjithë Euro-
pa', por si të ishte një forcë që
për program ka testamentin
e Esat Pashës, kjo është e pa-
besueshme!", tha Rama. Ai
beson se në fund të qershorit,
Shqipëria do ia dalë të marrë
votën për çeljen e negociat-
ave me BE-në, pasi ai tha se
ministri Bushati do të shkojë
përsëri në Paris dhe ai vetë
po ashtu në Berlin. E duke
folur për audio-përgjimin e
opozitës ndaj vëllait të minis-
trit Xhafaj, kryeministri tha:
"Unë e di rezultatin, sepse e
kam kërkuar që atë ditë ta
mësoj, por thonë ky e thotë
këtë që prokuroria e kapur
prej këtij të thotë këtë, është
qesharake. Se prokuroria
nuk do thotë asgjë. Prokuro-

Darina Tanushi

DEKLARATA
"Individë aktesh të
pashembullta pabesie
dhe tradhtie në histori,
Shqipëria ka pasur plot,
por një forcë e tërë, e
organizuar dhe e votuar,
që sillet si të ishte jo
Partia Demokratike e
Shqipërisë, që lindi me
thirrjen 'E duam
Shqipërinë si e gjithë
Europa', por si të ishte
një forcë që për program
ka testamentin e Esat
Pashës, kjo është e
pabesueshme!", tha
Rama.

ria thjesht duhet ta çojë atë
material në një laborator sh-
kencor të kujtdo vendi part-
ner me Shqipërinë, t'i bëjë
analizën shkencore dhe këtu
nuk është çështje opinioni,
është me barrë, apo duket si
me barrë, apo ka brenda jas-
tëk. Këtu është çështje anali-
zash shkencore në një labo-

rator shkencor, që do thotë
është, apo nuk është. Unë që
ju kam thënë publikisht që
kjo është një histori banale
dhe audio-përgjimi është pa
lidhje fare me personin e
akuzuar, po ju them që histo-
ria pas audio-përgjimit ësh-
të akoma më e hatashme.
Çfarë shikoni janë vetëm

aktorë, luajnë rolin. Kam
shumë shpresë që do të dalin
nga hetimi skenaristët,
regjisorët dhe producentët",
u shpreh Rama. Sa u përket
atyre që do dalin në protestën
e thirrur nga opozita, Rama
tha se, "zgjedhja është e lirë,
secili bën atë që do. Fatmirë-
sisht, koha kur shkohej në

protestë dhe nuk ktheheshe
në shtëpi, por ktheheshe në
morgun e spitalit në Tiranë,
ka vdekur. Në protestë mund
të dalë kush të dojë. Nuk e
prek kush me dorë, sigurisht
duke ruajtur vijat", shtoi ai.
"Kush nuk i do negociatat,
po. Çdo shqiptar që nuk i do
negociatat, duhet të ikë në

protestë, patjetër duhet të
bëjë çmos, të shkojë atje dhe
të mos lëvizë që aty deri sa
t'ia arrijë qëllimit, negoci-
atat të mos hapen. Kush i do
negociatat, duhet ta dijë që
me ose pa dashje shkon aty
për të kontribuar për të
kundërtën", ishte thirrja e
Ramës për qytetarët.

Opozita nuk e votoi dje
rezolutën mbi reko-

mandimin e Komisionit
Evropian për çeljen e nego-
ciatave me Shqipërinë. Në
seancën parlamentare të së
enjtes, PD e LSI u larguan
nga salla, ndërsa PS është
ndihmuar nga 3 deputetët
e PDIU-së, deputeti i LSI-së,
Robert Bitri si dhe depute-
ti Tom Doshi për të kapur
73 vota për këtë votim.
Ministri për Evropën dhe
Punët e Jashtme, Ditmir
Bushati shpalosi në Kuv-
end raportin mbi gjetjet
dhe rekomandimet e KE-
së. "Për herë të parë kemi
një rekomandim pozitiv
nga Komisioni Evropian
pa asnjë kusht që nga viti
2009, kur Shqipëria aplikoi
për të qenë vend anëtar i
BE", - u shpreh Bushati.
Sipas tij, sa më shumë afro-
hemi në procesin e inte-
grimit evropian, aq më

Opozita nuk voton rezolutën për rekomandimin e KE, PS merr vota nga PDIU e LSI

Pollo: Rezoluta, plot furçe për
qeverinë. Bushati: Disa kanë frikë

Balla: Të thërrasësh protestë
për Babalen, këtë mund ta
bëjë vetëm Saliu me Lulin

shumë rritet presioni pozitiv
dhe kërkesat e komisionit
dhe vendet anëtare për zba-
timin e reformave shtet-kon-
soliduese e shërimin e plagëve
të dy dekadave të fundit. "Por,
ky presion është edhe test për
të gjithë. Disa prej nesh kanë
zgjedhur t'i përgjigjen këtij
presioni pozitiv me frikë, para-
nojë dhe bllokim e nxirje të
imazhit të Shqipërisë me çdo
kush e në çdo rast dhe të për-

dorin çdo platformë e tryezë
ndërkombëtare, ku i ka çuar
vota e shqiptarëve, për të
nxirë perspektivën evropi-
anëve të vetë shqiptarëve", -
tha ai. Ndërsa Partia
Demokratike sqaroi përmes
kreut të Komisionit të Inte-
grimit, Genc Pollo se rezolu-
ta për integrimin e miratuar
sot në Kuvend është hartuar
nga vetë PS dhe ka një tekst
plot furçe e bojëra për maki-
jazhin e fytyrës së qeverisë.
Sipas deputetit të djathtë, kjo
projektrezolutë u bë nga
qeveria vetëm për të hequr
vëmendjen nga Agron
Xhafaj dhe vëllai i tij, që rri
në postin e ministrit. "Nëse
qeveria dhe Edi Rama do të
donte një rezolutë konsensu-
ale, atëherë do të lejonte që
teksti i Partisë Socialiste
normalisht, siç është vepru-
ar gjithmonë, të shqyrtohej
në Komisionin e Integrimit
Europian", tha Pollo.

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste,
Taulant Balla, në një prononcim për mediat pas

përfundimit të seancës plenare deklaroi se vetëm Sali
Berisha dhe Lulzim Basha mund të thërrasin dhe or-
ganizojnë protestë për Babalen. Sipas Ballës, kjo ësh-
të derexheja në të cilën ka degraduar PD-ja, por që po
merr me vete, si një gur të rëndë, të gjithë opozitën. I
pyetur se nga do ta ndjekë protestën e opozitës, Balla
tha: "S'besoj se do ketë shumë për t'u ndjekur, sepse e
para është unikale në këto 27 vite që një parti politike
thërret protestë për Babalen. Këtu janë thirrur protes-
ta për votën e lirë, për skema piramidale, e më pas ka
pasur lloj-lloj protestash për fakte korruptive të pro-
vuara. Ndërkohë, të thërrasësh protestë për Babalen,
këtë mund ta bëjë vetëm
Saliu me Lulin dhe kjo
është derexheja në të
cilën ka degraduar PD,
por që po merr me vete, si
një gur të rëndë, të gjithë
opozitën". Kreu i grupit të
PS-së u pyet në lidhje me
akuzën që u bë nga
kryeministri se droga
prej 613 kg e kapur në
Durrës ka pas saj zyrtarë
të lartë të PD-së, për të
cilën tha: "Në dallim nga
personazhet e SHQUP-it,
unë i qëndroj asaj që kam thënë dhe ndjek me vëmend-
je gjithçka do të zbulojë prokuroria në bashkëpunim
me organet e tjera ligj zbatuese, qoftë brenda apo jas-
htë Shqipërisë, me qëllim që kjo çështje të zbardhet.
Kur të zbardhet, ju do të më jepni të drejtë mua për
gjithçka kam thënë. Dallimi ynë me ata është fakti që
nuk komentojmë mbi çështjen që tashmë janë në hetim
intensiv nga organet ligjzbatuese, pasi çdo detaj do të
prishte hetimin. Për të gjitha çështjet që janë në
prokurori, apeli im është që këto çështje të hetohen
me intensitet dhe opinioni publik të sqarohet se kush
është regjisori i Babales, kush është Babalja, e kësh-
tu edhe për çështje të tjera të rëndësishme, që janë në
hetim nga prokuroria", tha Balla.

Kryeministri Edi Rama,
gjatë seancës së
djeshme parlamentare

Kryeministri Edi Rama
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I dërguari i kancelares Merkel vjen në Tiranë para vendimit në Bundestag

Meta me Hahn: Çelja e negociatave në
qershor, qasje e mirë për Shqipërinë

Takimi me Ruçin: Vendimi për negociatat, i duhuri për shqiptarët

I dërguari i kancelares
Merkel, Florian Hahn
vizitoi dje Tiranën për të

mbledhur informacion për-
para se Bundestagu të marrë
një vendim final për dhënien
ose jo të dakordësisë për çel-
jen e negociatave me Sh-
qipërinë. Ai u takua me zyr-
tarët më të lartë në vend, nga
Ilir Meta, kryeministri Rama,
Gramoz Ruçi dhe dy drejtues-
it e opozitës Basha e Kryema-
dhi. Presidenti i Republikës,
Ilir Meta priti në një takim
zëdhënësin e grupit par-
lamentar CDU/CSU për
zgjerimin dhe çështjet e BE-
së në Bundestagun gjerman,
deputetin Florian Hahn.
Presidenti Meta vlerësoi an-
gazhimin e vazhdueshëm të
Gjermanisë në të gjitha nive-
let në mbështetje të procesit
të integrimit të Shqipërisë në
BE. Presidenti theksoi se çel-
ja e negociatave të anëtarë-
simit të Shqipërisë në BE
gjatë Këshillit të qershorit do
të ishte qasja më e mirë
strategjike për vendin dhe
për BE-në, duke pasur para-
sysh se Shqipëria i ka shumë
të qarta sfidat që duhet të
kapërcejë për përparimin në
hapat e mëtejshëm të proces-
it. Kreu i shtetit shtoi se pro-
cesi i negocimit për çdo ka-
pitull është një mekanizëm
efikas si për arritjen e rezul-
tateve konkrete, ashtu edhe
për një monitorim më të afërt
dhe bindës për çdo vend
anëtar të Bashkimit Evropi-
an. Në përgjigje të interesit
mbi reformën në gjyqësor,
Presidenti Meta vuri në
dukje se procesi i vetingut
duhet të nxjerrë më shumë në
pah vlerësimin mbi nivelin e
profesionalizmit dhe cilësinë
e vendimeve gjyqësore, të
cilat janë kyç për besuesh-
mërinë e publikut tek insti-
tucionet e drejtësisë. Po ash-
tu, deputeti gjerman u prit
edhe nga kreu i Kuvendit,
Gramoz Ruçi. Në takimin ku
morën pjesë edhe kryetari i
grupit parlamentar të PS-së,
Taulant Balla dhe ambasa-
dorja e Gjermanisë në Sh-
qipëri, Susanne Schütz, Ruçi
e falënderoi deputetin Hahn
për mbështetjen e madhe e të
veçantë të qeverisë dhe Bund-
estagut të Gjermanisë,
posaçërisht Kancerales
Merkel për Shqipërinë dhe
progresin e vendit tonë
drejt integrimit europian.
"Shqiptarët - vuri në dukje
z. Ruçi - dallohen nga popu-
jt e tjerë të Ballkanit Perën-
dimor për dëshirën dhe ven-

TAKIMET
Zëdhënësi për Europën
në grupin parlamentar
të CSU në
Bundestagun gjerman,
Florian Hahn u takua
edhe me kreun e PD-
së, Lulzim Basha dhe
me kryetaren e LSI-së,
Monika Kryemadhi.
Kryemadhi njoftoi se
ishte shprehur pro
hapjes së negociatave,
por ka shprehur edhe
shqetësimin për
qeverisjen e vendit.

Darina Tanushi

SHTETËSIA
Presidenti Ilir Meta u ka dhënë shtetësinë shqiptare
djalit të presidentit të Kosovës dhe presidentit të
Federatës së Futbollit të Kosovës mes 22
personave në dekretin e datës 17 maj 2018. Djali i
Presidentit të Kosovës është Endrit Thaçi. Ndërsa
tashmë ka shtetësinë shqiptare edhe presidenti i
FKF, Fadil Vokrri. Gjithashtu, Meta i ka dhënë
pasaportën shqiptare edhe lojtarit Kamer Qaka.





Audio-përgjimi i 'Babales',
prokuroria nis verifikimin

për pasuritë e Agron Xhafajt

Ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj dhe

ministrja e Drejtësisë, Etil-
da Gjonaj në një takim me
ministrin për Migracionin
në Holandë, Mark Har-
bers shprehën ven-
dosmërinë për thellimin e
procesit të reformave,
duke shtuar se për qever-
inë dhe institucionet sh-
qiptare, çelja e negociatave
për anëtarësim do të thotë
më shumë përgjegjësi dhe
shpresë për të ardhmen e
qytetarëve shqiptarë dhe
veçanërisht brezit të ri.
"Ndonëse shifrat e migra-
cionit të paligjshëm të sh-
tetasve shqiptarë në Holan-
dë janë ulur ndjeshëm,
ende mbetet problem lëviz-
ja e shtetasve shqiptarë
drejt Mbretërisë së Bash-
kuar, duke shfrytëzuar
portet holandeze. Pavarë-
sisht se lëvizja e lirë e
njerëzve sot është një e
drejtë e tyre, është detyri-
mi ynë, si organe të zbatim-
it të ligjit të analizojmë se
çfarë qëndron lidhur me
veprimtarinë e paligjshme

në këtë fushë", tha Xhafaj
gjatë takimit. Më tej, minis-
tri u ndal te masat dhe rezu-
ltatet në luftën kundër kul-
tivimit të kanabisit, luftën
kundër krimit të organi-
zuar, vetingun në Policinë e
Shtetit, luftën kundër ter-
rorizmit, duke i prezantuar
ministrit Harbers një përm-
bledhje të treguesve të krim-
inalitetit për vitin 2017 dhe
katërmujorin e parë të 2018-
ës. Ministrja Gjonaj nga ana
e saj i bëri me dije ministrit
Harbers që në vlerësimin e
qeverisë shqiptare, hapja e
negociatave është fillimi i një

procesi të gjatë, që lejon
vijimin e reformave shtet-
formuese, të cilat janë ndër-
marrë deri tani. Ministri
Harbers u shpreh se adresi-
mi i shqetësimeve të kon-
statuara kanë nevojë për
një bashkëpunim të fortë, i
cili do të konkretizohet pas
nënshkrimit të dokumentit
të bashkëpunimit mes dy
palëve tona. Ai vlerësoi ma-
sat e mara nga pala sh-
qiptare sa i takon fenom-
enit të migracionit të
paligjshëm, duke shtuar se
është e domosdoshme të
goditen ata individë apo
grupe që e favorizojnë këtë
fenomen paligjshmërie. Në
përfundim të takimeve në
Ministrinë e Sigurisë dhe
Drejtësisë të Holandës, min-
istri i Brendshëm, Fatmir
Xhafaj dhe ministrja e
Drejtësisë, Etilda Gjonaj
nënshkruan me ministrin
e Sigurisë dhe Drejtësisë të
Holandës, Ferdinand Grap-
perhaus, dokumentin e
bashkëpunimit në luftën
kundër krimit ndërko-
mbëtar.

Ministrat shqiptarë takojnë ministrin holandez për Migracionin

Xhafaj e Gjonaj: Të vendosur të thellojmë
reformat, çelja e negociatave përgjegjësi

dosmërinë e tyre të padis-
kutueshme dhe të vazh-
dueshme për t'u anëtarë-
suar në familjen europiane.
Qeveria dhe Kuvendi i Sh-
qipërisë e mirëpresin vendi-
min për çeljen e negociat-
ave në qershor dhe e vlerë-
sojnë këtë si një shtysë për
të rritur përgjegjësinë dhe
angazhimin për hapat tona
të mëtejshme të përm-
bushjes së kritereve për të

qenë anëtarë të denjë të
familjes europiane", u
shpreh Ruçi. Deputeti Hahn
nënvizoi, "se vendimi për çel-
jen e negociatave në
mbledhjen e qershorit të
Këshillit Europian, i sho-
qëruar nga kushte të qarta,
është vendimi i duhur që du-
het të merret për Shqipërinë.
Kjo do të lehtësonte punën
dhe përpjekjet e qeverisë së
Shqipërisë për integrimin

europian dhe progresin e
vendit. Kjo do të ndihmojë që
populli shqiptar të marrë një
sinjal të qartë pozitiv për të
ardhmen europiane të Sh-
qipërisë. Për këtë, ne synojmë
të kemi edhe mbështetjen e
popullit gjerman dhe të popu-
jve të tjerë europianë. Ky ësh-
të vlerësimi im dhe i grupim-
it politik që përfaqësoj për çel-
jen e negociatave më Sh-
qipërinë", nënvizoi Z. Hahn.

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka bërë regjistrimin
për procedim penal në lidhje me audio-përgjimin e

shfaqur nga PD. "Më datë 18.05.2018 me këtë procedim
është bashkuar edhe procedimi penal Nr. 3853 i Prokuror-
isë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë i regjis-
truar për veprën penale të 'Kallëzimit të rremë', parash-
ikuar nga neni 305 i Kodit Penal", thuhet në reagim.
Sipas njoftimit të prokurorisë, hetimet në këtë procedim
penal lidhen me të dhënat e bëra publike, më datë
14.05.2018 në një konferencë për shtyp të organizuar në
selinë e Partisë Demokratike të Republikës së Sh-
qipërisë, ku është publikuar një material video. Nga
biseda e bërë publike midis dy personave, njëri i cilë-
suar si "bashkëpunëtori X" dhe një personi tjetër i supo-
zuar si shtetasi Agron Xhafaj (vëllai i ministrit të
Brendshëm, Fatmir Xhafaj) është treguar se bash-
këpunëtori është ndihmuar nga shtetasi Agron Xhafaj
për të siguruar një sasi kanabisi për ta trafikuar. "He-
timet po kryen nga një grup hetimor i përbërë nga dy
prokurorë dhe dy oficerë të policisë gjyqësore të
Prokurorisë së Krimeve të Rënda, Tiranë. Janë duke u
kryer veprime hetimore të gjithanshme brenda dhe jas-
htë vendit. Po kështu, është dërguar për ekspertim ma-
teriali i video-përgjimit në laboratorë ndërkombëtarë
jashtë vendit. Gjithashtu, njoftojmë se ka filluar edhe
kryerja e verifikimeve pasurore për shtetasin Geron
Xhafaj, i ditëlindjes 08.06.1975, me kombësi dhe shtetësi
shqiptare, lindur dhe banues në Vlorë", thuhet në njoftim.

Presidenti Ilir Meta dhe i dërguari i kancelares
Merkel, Florian Hahn, dje në Tiranë
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Shënjestër, zyra e prokurorit Afrim Shehu. Hetuesit: 2 bastisjet, nga i njëjti grup kriminal

Grabitësit "shqyejnë" Prokurorinë e Durrësit,
marrin dosjet e korrupsionit të zyrtarëve të lartë
Autorët u ngjitën me shkallë në dritaret e hapura të tualetit
të godinës, bastisën edhe serverin e kamerave të sigurisë

GRABITJA
E PARË
Më 8 maj të këtij viti,
persona ende të
paidentifikuar
grabitën postën
sekrete të
Prokurorisë së
Durrësit. Burime
zyrtare nga policia
vendore bënë me dije
se ngjarja ndodhi në
lagjen nr.11 të qytetit
bregdetar, pranë
filialit të postës.
Sipas bluve, dy
persona me kapele
në kokë sulmuan
korrierin e
prokurorisë, Ilir
Kapxhiu dhe i morën
me forcë çantën me
disa materiale që
sapo i kishte marrë
nga posta. Pas
ngjarjes reagoi
prokuroria, e cila
deklaroi se materialet
që u grabitën nuk
klasifikohen si sekret
shtetëror.

Grabitja e prokurorisë, Alibeaj:
Po zhdukin provat e krimit të Xhafajt

Nga Llalla, kokaina dhe pronat në Gjirin e Lalzit,
dosjet e bujshme që po heton Prokuroria e Durrësit

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Prokuroria e Durrësit
është katandisur si
"minimarket" lagjeje,

ku grabitësit i shqyejnë derën
dhe marrin çfarë t'u teket. Kjo
për faktin se është hera e dytë
brenda këtij muaji që ky in-
stitucion bëhet pre e gra-
bitësve. Mbrëmjen e së
mërkurës, persona ende të
paidentifikuar kanë hyrë
brenda në godinën e organit
të akuzës nga dritaret e tua-
letit, të cilat ishin lënë të
hapura. Burime zyrtare nga
policia lokale, por edhe nga
vetë prokuroria dje bënë me
dije se është bastisur zyra e
prokurorit të Task Forcës,
Afrim Shehu, i cili heton të
gjithë zyrtarët me probleme,
si dhe rastet e abuzimit me pr-
onat në Gjirin e Lalzit dhe ko-
rrupsionin e pushtetarëve.
Mësohet se autorët kanë
marrë dokumente me rëndë-
si dhe dosje origjinale heti-
more në zyrën e tij. Gjithash-
tu, agresorët kanë marrë më
pas edhe serverin e kamerave
të sigurisë për të humbur
gjurmët. Pas ngjarjes së
rëndë, e cila nuk ka ndodhur
as në vitin e mbrapshtë të '97-
ës, policia dhe Prokuroria e
Durrësit kanë nisur hetimet
për identifikimin dhe vënien
në pranga të autorëve të krim-
it. Ndërkaq, hetuesit e çësh-
tjes dyshojnë se pas kësaj ng-
jarjeje qëndron një grup i
strukturuar kriminal. Dyshi-
mi merr shkas nga regjistri-
mi i dy ngjarjeve kriminale
brenda muajit. Më 8 maj të
këtij viti, u sulmua korrieri i
postës sekrete të prokurorisë
së qytetit bregdetar. Bëhet
fjalë për Ilir Kapxhiun që u
dhunua, ndërsa ende nuk
janë zbuluar autorët.
GRABITJAGRABITJAGRABITJAGRABITJAGRABITJA

Bastisja e zyrave të
Prokurorisë së Durrësit ësh-
të konstatuar mëngjesin e
djeshëm nga pastruesja e
këtij institucioni, e cila ka
njoftuar rojën dhe më pas
është vënë në dijeni policia.
"Më datë 24.05.2018, në orën
06:30 nga ana e punonjësve të
Prokurorisë së Rrethit Gjyqë-
sor Durrës është konstatuar
se në ambientet e prokuror-
isë, persona të paidentifikuar,
me sende të forta kanë hapur
derën e zyrës së serverit ku
kanë dëmtuar dhe marrë pa-

Klodiana Haxhiaj

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Grabitja e
Prokurorisë së Durrësit
ka alarmuar drejtuesit e
këtij institucioni, krerët e
policisë së këtij qyteti dhe
jo vetëm. Pavarësisht he-
timeve të kryera, nuk ka
të dhëna konkrete se çfarë
i është vjedhur prokuror-
it Afrim Shehu në zyrën e
tij dhe oficerit të policisë
gjyqësore. Prokuroria e
Durrësit ka hetuar dosjen
e ish-kryeprokurorit Adri-
atik Llalla, e cila vetëm
pak kohë më parë është
transferuar te Krimet e
Rënda. Një tjetër dosje e
rëndësishme e hetuar nga
Prokuroria e Rrethit
Gjyqësor Durrës është
edhe ajo e çiftit Gina-
Gashi. Prokurorët Dritan
Gina dhe Rovena Gashi
kanë qenë subjekt hetimi

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Deputeti i PD-së, Enkelejd Alibeaj ka reaguar
lidhur me grabitjen e Prokurorisë së Durrësit. Në një de-
klaratë për mediat, ai deklaroi se zyrat e Prokurorisë në
Durrës u bastisën dhe se është hera e dytë që ndodh diçka
e tillë. Sipas deputetit demokrat, po tentohet të zhduken
provat e krimit të Xhafajt. "Zyrat e Prokurorisë në Dur-
rës u bastisën. U grabit serveri i të dhënave të hetimeve
penale. Krimi ka kapur prokurorinë dhe gjykatat. Po zh-
dukin provat e krimit të Xhafajt", tha deputeti i PD-së.
Gjithashtu, Alibeaj pohoi se "para 2 javësh, kësaj prokuro-
rie iu grabitën dokumente të rëndësishme të hetimeve
penale. Kryeprokuroja e Durrësit, Donika Prela jo vetëm
që nuk mbajti përgjegjësi, por u gradua nga shoqja e saj,
Arta Marku me urdhër të Edi Ramës dhe Fatmir Xhafajt
si kryeprokurore e Krimeve të Rënda, në shkelje flagrante
të Ligjit për Organet e Drejtësisë".

në këtë institucion deri pak
ditë më parë, kur dosjet e tyre
kaluan në Prokurorinë e Fi-
erit. Gjithashtu, prokuror-
ia e këtij qyteti ka në dorë
një tjetër dosje mjaft me
rëndësi, siç është ajo e abuz-
imit me pronat dhe plazhet
publike në Ishëm dhe te Gji-
ri i Lalzit, ku u arrestuan

dhe katër ish-zyrtarë të sh-
tetit, mes të cilëve dhe ish-
kryetari i Komunës Ishëm.
Një tjetër dosje e bujshme
që po hetohet nga kjo
prokurori është dhe ajo
613 kg kokainë të kapura
në Maminas, që pasoi me
përplasje mes kaheve të
politikës.

jisje elektronike që regjis-
trojnë kamerat e sigurisë, etj.
Po kështu, është konstatuar
se këta persona kanë hapur
me forcë edhe zyrën e një
prokurori dhe një zyrë të
oficerëve të policisë gjyqë-
sore. Ngjarja ka ndodhur
gjatë orëve të vona të natës
kur godina e prokurorisë ru-
hej nga punonjësit e policisë
private", thuhet ndër të tjera
në njoftimin e policisë së Dur-
rësit.
DINAMIKA EDINAMIKA EDINAMIKA EDINAMIKA EDINAMIKA E
NGJARJESNGJARJESNGJARJESNGJARJESNGJARJES

Në prokurori kanë mbërri-
tur të gjithë prokurorët, të
cilët janë shtangur nga ajo që

kishte ndodhur. Në vendin e
ngjarjes ka mbërritur shefi i
komisariatit të Durrësit, Sa-
jmir Duro, që ka bërë inven-
tarin dhe ka pyetur prokuro-
rët se çfarë mungon si dhe një
numër i madh efektivësh pol-
icie. Pas kryerjes së veprimeve
hetimore paraprake, burime
nga grupi hetimor pohuan se
dyshohet se autorët janë fu-
tur nga kabina elektrike që
ndodhet pas prokurorisë.
Mendohet se ata kanë për-
dorur një shkallë për t'u ngji-
tur nga kabina në dy dritaret
e tualetit të godinës së organ-
it të akuzës, që ishin të hapu-
ra. Fillimisht, autorët kanë

thyer me mjete të forta derën
e zyrës së prokurorit Afrim
Shehu në katin e 4-ët, nga ku
kanë marrë dosjet e korrup-
sionit dhe të krimit. Më pas
ata kanë thyer derën dhe janë
futur në zyrën e një prej
oficerëve të policisë gjyqësore,
që ndodhet afër me atë të She-
hut. Agresorët nuk kanë
ndaluar me kaq, pasi janë ngji-
tur në katin e 5-të ku kanë
dëmtuar dhe marrë serverin
e përgjithshëm të regjistrimit
të pamjeve filmike të kamer-
ave të prokurorisë, duke mos
u lënë mundësi prokurorëve
që të analizojnë të dhënat film-
ike për identifikimin e au-

torëve të ngjarjeve të ndry-
shme kriminale.
HETIMIHETIMIHETIMIHETIMIHETIMI

Për zbardhjen e plotë të
kësaj ngjarjeje është ngritur
një grup i përbashkët hetimor
nga policia dhe Prokuroria e
Durrësit. Ata kanë nisur një
hetim për "Grup të strukturu-
ar Kriminal" dhe "Kryerjen e
veprave penale nga organiza-
ta kriminale". Ndërsa, pritet
që ky hetim të asistohet dhe
nga prokurorë të Krimeve të
Rënda. Përveç dy akuzave të
mësipërme, prokuroria po
zhvillon hetime edhe për ve-
prat penale "Zhdukja ose hum-
bja e fashikullit" dhe "Ndë-

rhyrja në të dhënat kompju-
terike". Dyshohet që ngjarja e
mbrëmjes të së mërkurës të
ketë lidhje me atë të sulmit
ndaj korrierit të postës sekrete
të Prokurorisë së Durrësit, që
ndodhi më 8 maj. Sipas
hetuesve të çështjes, men-
dohet që objektivi i autorëve
ka qenë zyra e prokurorit të
Task-Forcës, Afrim Shehu dhe
një oficeri të kësaj prokurorie.
Mësohet se Shehu ka hetuar
shumë çështje, ku në fokus
janë abuzimet me pronat në
bregdetin e Durrësit, përf-
shirë këtu edhe konfliktin për
pasurinë për ish-hotel
"Vollgën" në Durrës.

Prokurori Afrim Shehu
me shefin e komisariatit
duke hyrë në prokurori Policia në vendin e ngjarjes

Ish-kryeprokurori
Adriatik Llalla Rovena Gashi
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TRANSPORTI NDERQYTETAS
LINJAT

Urdhri i ministrit të Transporteve, Damian Gjiknuri: Ja oraret

Linjat ndërqytetëse,
"harta" e re sipas qarqeve
Nisja nga qytetet kryesore dhe destinacionet

Ornela Manjani

Miratohet rrjeti i ri
linjave ndërqytetë-

      se, kryesore dhe
ushqyese, që përfshin itiner-
aret e udhëtimit për të gjithë
qytetarët që udhëtojnë me
transport publik. Linja
ndërqytetëse përfshin pikën
e nisjes (vendi i nisjes), itin-
erarin dhe pikën e mbër-
ritjes (vendi i mbërritjes).
Për transportin në linjat
kryesore kryhet pa ndalime
për hipjen apo zbritjen e
udhëtarëve gjatë itinerarit
të linjës. Ndërsa për trans-
portin në linjat ushqyese
kryhet pa ndalime për hi-
pjen apo zbritjen e udhë-
tarëve në stacione gjatë itin-
erarit të linjës, në përputhje
me rrjetin e linjave. Rregul-
lat e reja janë miratuar me
urdhër të ministrit të In-
frastrukturës dhe Energjisë,
Damian Gjiknuri. "Gazeta
Shqiptare" publikon grafi-
kun e plotë për të gjitha lin-
jat vajtje-ardhje në të gjithë
vendin. Sipas udhëzimit që
është botuar në Fletoren
Zyrtare dhe hyn në fuqi sot,
mësohet se ministri miraton
shtimin, heqjen ose ndry-
shimin e linjave ndërqy-
tetëse, në mbështetje të nevo-
jave të lëvizjes së udhëtarëve
për, në, ose nga bashkitë dhe
destinacionet dimërore apo
verore dhe qendrat his-
torike, pas kërkesës së argu-
mentuar të bashkisë për-
katëse. Ndërkohë, komisio-
ni vlerësues, i miratuar me
urdhër ministri, me përbër-
je nga drejtoria përgjegjëse
e politikave të transportit,
drejtoria përgjegjëse e licen-
cimit dhe drejtoria përgje-
gjëse për çështjet juridike,
bën shtimin dhe heqjen e
numrit të orareve të linjave
ndërqytetëse, në mbështetje
të nevojave të lëvizjes së
udhëtarëve, pas kërkesës së
argumentuar të bashkisë
përkatëse, si dhe kërkesës së
subjektit të licencuar në lin-
jën e rregullt ndërqytetëse.
Në rrjetin e linjave ndërqy-
tetëse shtohet linja ndërqy-
tetëse Tiranë-Vorë-Tiranë.

Foto ilustruese
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SHKURTE

AKTUALITET

Kur ka kaluar vetëm
një javë nga ndalimi
dhe deportimi i nënës

së tre fëmijëve nga autoritet
amerikane për në Shqipëri,
ajo tregon historinë e saj pas
18 vitesh qëndrim në SHBA.
Në një intervist për "Daily
Mail", shqiptarja Cile Prece-
taj, ka rrëfyer dhimbjen që po
kalon larg fëmijëve të saj dhe
arsyet e kthimit të 46-vjeçares
në atdhe. Ajo theksoi se vaj-
za e saj po mendon t'i shkrua-
jë Melanie Trump dhe t'i lutet
për ndihmë. "Jam ende në
gjëndje shoku dhe nuk mund
ta besoj se jam kthyer përsëri
në shtetin ku unë kisha frikë
të jetoja. Fëmijët e mi janë
larg meje dhe unë nuk e di se
kur do t'i shoh përsëri. Si
mundet një shtet të largojë
nënën nga fëmijët e saj? Fëm-
ijët e mi po i shkruajnë Presi-
dentit Trump dhe bash-
këshortes së tij Melanie që të
bashkojë familjen tonë"-u
shpreh Cile për Daily Mail.
Mes dhimbjesh Percetaj tre-
gon se shkoi në SHBA për një
jetë më të mirë. "Gruaja e pres-
identit Trump, Melania ishte
një emigrante në një vend të
ndërtuar nga emigrantët.
Përse ata ia bëjnë këtë një
nëne që e dashuron atë vend
dhe nuk ka bërë asgjë të
gabuar? Shkova në SHBA për
një jetë më të mirë". 46-vjeçar-
ja tashmë është kthyer në
Gradec, një fshat të Shkodrës,
i cili është rreth 3 orë me mak-
inë nga Tirana. Cile Precetaj
u rikthye në fshatin ku u rrit
pa pasur mundësi të për-
shëndesë bashkëshortin e saj
Pete Gojcaj dhe 3 fëmijët 16-
vjeçarin Marash, 10-vjeçaren
Megan dhe 8-vjeçarin Martin.
"Nuk më zë gjumi natën, bëj
vetëm 2 orë gjumë, sepse men-
doj për fëmijët e mi dhe sesi
ndihen ata larg nënës së tyre.
Nuk kemi qënë kurrë larg
njëri-tjetrit, asnjë ditë të vet-
me dhe tani jam me milje larg
tyre. Jeta jonë ndryshoi në
sekondë për keq dhe unë po e
vuaj shumë këtë fakt"- u
shpreh Cile. Ajo tregon se
gjatë një vizite të zakonshme
në zyrën e emigracionit në
Amerikë, u mor në
paraburgim. Kur i vunë pran-
gat vetëm dridhej dhe madje i
ranë të fikët. E transportuan
në burg ku iu bashkua 20
grave të tjera që prisnin de-
portimin. 3 javë më pas iu tha
se do të "shkonte në shtëpi".
"Nuk mund ta besoja. U
thashë grave në qeli se mrek-
ullitë ndodhin, pasi besoja se
do të kthehesha në shtëpinë
time dhe do të shihja fëmijët.
Por, në fakt, autobusi ku më
kishin hipur doli jashtë De-
troit-it, kujtova se po më kthe-
nin në Shqipëri. Në atë mo-
ment kuptova që isha e pafu-
qishme. Ata kishin fituar",-
tha ajo. Dy agjentë të emigra-
cionit e shoqëruan deri në
Shqipëri ku e prisnin babai 72-
vjeçar, Pasho dhe vëllai, Ar-
beni. "Nuk e di çfarë do të sjellë
e ardhmja. Tani po mendoj që
e gjithë familja të zhvendoset
në Shqipëri" Por ajo shprehet
e shqetësuar për kthimin në
Shqipëri pasi pasi kishte frikë
për jetën e saj. Ajo tregon se
u largua nga Shqipëria pasi
në vitin 2000 shoqen e saj e
rrëmbyen, e dërguan prosti-
tutë dhe më pas e vranë.
Rrëfen se u ndje e kërcënuar
nga ish-i fejuari, i cili e

Ndahet familja, 46-vjeçarja deportohet pas 18 vitesh qëndrim në Amerikë

"Isha emigrante si gruaja e Trump", flet
nëna shqiptare e dëbuar nga SHBA

Cile Precetaj: Nuk më zë gjumi natën, sepse mendoj për 3 fëmijët e mi

Përplasen 3 mjete në
Shkodër, i lënduar edhe

myftiu i Malësisë së Madhe
SHKSHKSHKSHKSHKODERODERODERODERODER- Një aksident
i rëndë ka ndodhur ditën
e djeshme në Shkodër, ku
tre automjete janë përpla-
sur me njëri-tjetrin e për
pasojë ka humbur jetën
një nga drejtuesit.
Burime zyrtare nga poli-
cia thanë se nga përplas-
ja janë plagosur 3 perso-
na, ku njëri prej tyre ka
ndërruar jetë. Bëhet fjalë
për drejtuesin e mjetit tip
'Benz', shtetasi me inicia-
let L. M., 62 vjeç. Aksiden-
ti ka ndodhur rreth orës
17:45 në aksin rrugor Sh-
kodër-Lezhë në vendin e
quajtur Kryebushat.
Ndërsa mësohet se në ak-
sident është përfshirë dhe
myftiu i Malësisë së Mad-
he, Edmir Smajlja bashkë
me gruan e tij, por kanë
mbetur të lënduar lehtë.

Korrupsion në doganën
e Kapshticës, arrestohet
doganieri Genci Laçaj

Një doganier i Kapsh
ticës është arrestuar

ditën e djeshme nga poli-
cia, pasi akuzohet për ko-
rrupsion. Sipas policisë së
Korçës në pranga ka rënë
shtetasi Genci Laçaj, 50
vjeç, banues në Vlorë, me
detyrë doganier pranë
PKK Kapshticë. Mësohet
se doganieri ka lejuar kal-
imin e një kamioni, mbi të
cilën ishte ngarkuar një
mjet tjetër tip kamionçinë
e dëmtuar, me targa dhe
dokumentacion të dys-
huar si të falsifikuara,
duke shmangur dety-
rimet doganore për të.
Lacaj do të përballet me
akuzën e "Korrupsionit
pasiv të personave që ush-
trojnë funksione pub-
like". "Arrestimi i tij u bë
pasi, dyshohet së ky sh-
tetas më datë 10.05.2018,
në hyrje të Republikës së
Shqipërisë, ka lejuar kal-
imin e një mjeti tip kami-
on me drejtues shtetasin
L.A, mbi të cilin ishte
ngarkuar një mjet tjetër
tip kamionçinë e dëmtu-
ar, me targa dhe doku-
mentacion të dyshuar si
të falsifikuara, duke
shmangur detyrimet
doganore për këtë të fun-
dit",-thuhet në njoftimin e
policisë.

kërcënonte pas ndarjes. Duke
qenë se nuk mori dot një vizë
amerikane për t'u futur në
SHBA, hyri nga Kanadaja me
pasaportë false me emrin
Laura Firmini. Kontaktoi
zyrën e emigracionit disa
muaj pas mbërritjes në
SHBA. Ndërsa kërkesa e saj
po shqyrtohej ajo u njoh me
atë që tashmë është burri i
saj, Pete Gojcaj dhe lindën

fëmijën e parë në vitin 2002.
Pas tre vitesh iu tha se du-
het të largohej nga SHBA
pasi kërkesa e saj për azil ish-
te refuzuar. Gjykata nuk ish-
te bindur se ajo kishte frikë
për jetën e saj në Shqipëri.
Cile apeloi ndërsa autorite-
tet e emigrimit ia mohuan
qëndrimin në SHBA. Shtat-
zanë me vajzën Megan asaj
iu tha se duhet të paraqitej

në një zyrë çdo muaj. Gjatë
kësaj kohe ajo ndihmonte
edhe bashkëshortin e saj që
kishte mbërritur në SHBA
nga ish-Jugosllavia që kur
ishte 5 vjeç. Së bashku ng-
ritën një restorant të suk-
sesshëm. As miqtë e saj të
afërt nuk e dinin se ajo ishte
nën kërcënimin e depërtim-
it. "E pëlqeja jetën që bëja.
Mendoja se qeveria ameri-
kane do të shihte se çfarë
kishte ndodhur në këto vite.
Mendoja se sistemi ameri-
kan do të ndryshonte. Presi-
denti Bush tha se nënat ile-
gale që kishin lindur fëmijë
në SHBA nuk do të deporto-
heshin dhe pata shpresë",-
tregon Cile. Cile thotë se au-
toritetet e emigracionit e
detyruan të pajisej me një

pasaportë shqiptare dhe të
kthehej vullnetarisht në Sh-
qipëri, ose do të largohej me
forcë gjë që do të pasohej me
një penalizim për të mos sh-
kelur më në tokën ameri-
kane. Edhe bashkëshorti i
saj u vu në nën kërcënimin
e depërtimit. Edhe pse kish-
te një Green Card, doku-
ment që lejon emigrantët të
jetojnë në SHBA, por ai iu
revokua pas një dënimi 3
vjeçar me burg. Cile thotë se
gjatë 18 vjetësh në procese
gjyqësore ka paguar mbi 50
mijë dollarë për avokatët.
"Një avokat më kërkoi 2 mijë
dollarë vetëm t'i hidhte një sy
dosjes sime. E dëshpëruar ia
dhashë. Pasi e pa më tha që
nuk mund të më ndihmonte",-
tregon 46-vjeçarja.

Arratisja spektakolare e të dënuarit nga salla
e gjyqit, ndalohen dy policët e burgjeve

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Arratisja spekta-
kolare nga salla e gjyqit e
29-vjeçarit Mikel Kasa ka
alarmuar policinë e Vlorës.
Pas ngjarjes së rëndë që
ndodhi rreth orës 10:25 të së
mërkurës në gjykatën e
këtij rrethi, blutë kanë
ndaluar dy policët e
burgjeve, të cilët shoqëro-
nin të riun gjatë seancës
gjyqësore. Bëhet fjalë për
efektivët Gjolek Hodaj dhe
Granit Zani, të cilët u ndalu-
an me urdhër të prokuror-
isë së qytetit bregdetar.
Burime zyrtare nga policia
vendore dje bënë me dije se
pas informacionit të
përcjellë nga prokurori
Saimir Smaka, nisën he-
timet lidhur me arratisjen
e të dënuarit Mikel Kasa. Dy
efektivët e policisë së
burgjeve, Hodaj dhe Zani
akuzohen për shkelje të
rregullave të shërbimit me
pasojë largimin e të dënuar-
it nga vendi i qëndrimit. Pas
verifikimit të pamjeve film-

ike të kamerave të sigurisë së
gjykatës, është konstatuar se
dy efektivët kanë qëndruar
larg të pandehurit. Ata janë
afruar vetëm kur gjyqtari
Skënder Haluçi ka komuni-
kuar vendimin e dënimit
dhënë ndaj të riut Kasa. Në
këtë moment, ky i fundit (ish-
te pa pranga) 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
ndihmuar 29-vjeçarin të ar-
ratiset. E ndërsa i riu ka dalë
nga salla, dy policët që e sho-
qëronin e kanë ndjekur nga
pas, por pa mundur ta kapin

atë. Madje, Kasa është përpla-
sur në korridor edhe me shof-
erin e gjykatës, i cili ka tentu-
ar që ta ndalojë, por pa ia ar-
ritur qëllimit. Sipas policisë
së Vlorës, oficerët e burgjeve
nuk kanë kërkuar ndihmën
e tyre për të shoqëruar 27-
vjeçarin dhe as nuk i kishin
njoftuar.

CILE PRECETAJ
"Nuk më zë gjumi natën, bëj vetëm 2 orë gjumë,
sepse mendoj për fëmijët e mi dhe sesi ndihen ata
larg nënës së tyre. Nuk kemi qënë kurrë larg njëri-
tjetrit, asnjë ditë të vetme dhe tani jam me milje
larg tyre. Jeta jonë ndryshoi në sekondë për keq
dhe unë po e vuaj shumë këtë fakt" - u shpreh Cile.



Cile Precetaj me fëmijët Cile Precetaj me bashkëshortin

Mikel Kasa duke
u arratisur nga gjykata
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Forumi i Biznesit del me raport monitorimi
Raporti: Klima e biznesit, e vështirë

Forumi Kombëtar i Bi
znesit pohoi në konfer-

encën vjetore se klima e të
bërit biznes në Shqipëri
mbetet e vështirë, sidomos
për investimet. Në raport-
in e monitorimit mbi zba-
timin e rekomandimeve të
axhendës së biznesit thek-
sohet se pengesa kryesore
është ndryshimi i shpesh-
të i tatim-taksave dhe rrit-
ja e ngarkesës fiskale. "In-
formaliteti mbetet një
problem kryesor, që duhet
zgjidhur sa më parë, sepse
kjo konkurrencë e pander-
shme dhe të tjera e rën-
dojnë klimën e biznesit", -
tha Esmeralda Ballesha,
koordinatore e Forumit
Kombëtar të Biznesit. Ra-
porti nënvizon se klimën e
biznesit e rëndojnë ga-
bimet në zbatimin e akteve
nënligjore dhe rregullave

Enti i Banesave: Dy projekte të reja të strehimit për shtresat në nevojë

Banesa sociale në Durrës,
ja kategoritë që përfitojnë
Ndërtohen 30 apartamente brenda 300 ditësh

të prokurimit nga adminis-
trata tatimore. Në këtë fo-
rum, komuniteti i biznesit
kërkoi më shumë qën-
drueshmëri në politikat
fiskale të qeverisë, në
mënyrë që të bëjnë parash-
ikime për plane biznesi.

Pjesëmarrësit kërkuan
zgjerimin e dialogut me
qeverinë mbi politikat ndaj
biznesit. "Fakti që ju vet e
thoni se 70 për qind e kërke-
save tuaja po trajtohen nga
qeveria, flet për qasjen pozi-
tive dhe vullnetin e au-

toriteteve për të ndërtuar një
dialog të dobishëm, ndaj ësh-
të përcaktuar një ministre
për këtë detyrë", - tha Sonila
Qato, ministre Shteti për
Sipërmarrjen. Raporti i
monitorimit nga Forumi i
Biznesit u bazua në doku-
mente zyrtare, anketime të
nëpunësve dhe biznesme-
nëve. Ata u shprehën për
gjoba të pamerituara, kon-
trolle të paarsyeshme, mu-
ngesë informimi dhe mo-
spërgatitje profesionale e in-
spektorëve. "Institucionet
ndërkombëtare pohojnë se
informaliteti në Shqipëri sh-
kon në 40 për qind, ndërsa
ato shqiptare nuk japin të

dhëna. Nëse vazhdon kësh-
tu, biznesi do të mbetet skep-
tik dhe do të rrudhet", - tha
Edlira Prenga nga Dhoma e
Tregtisë dhe Industrisë së
Tiranës. Raporti i Moni-
torimit analizon 62 reko-
mandimet për Kontrollin

Tatimor, për TVSH-në e
diferencuar, për informali-
tetin dhe për Dialogun Pub-
lik-Privat, bazuar mbi 34
takime monitoruese dhe ad-
vokuese me përfaqësuesit e
sektorit publik dhe komu-
nitetin e biznesit.

PAKETA FISKALE
Paketa fiskale 2019 do të parashikojë ulje të tatim-
fitimit në masën 5% për 3 kategori biznesesh,
duke synuar përmirësimin e klimës së të bërit
biznes. Sipas zëvendësministrit të Ekonomisë dhe
Financave, Elton Haxhi, në këto kategori përfshihet
biznesi me 8 - 14 mln lekë xhiro vjetore, Shoqëritë
e Bashkëpunimit Bujqësor dhe bizneset e
kategorizuara si agroturizëm.



Enti Kombëtar i Bane
save bën të ditur se
kanë nisur dy pro-

jekte të reja sa u përket bane-
save sociale. Projekti i parë
është në Durrës, i cili përf-
shin një objekt banimi me 30
apartamente (6 kate+1 kat
nëntokë), vlera e të cilit ar-
rin 110.792.517 lekë, ndërsa
mësohet se afati i ndërtimit
do të jetë 300 ditë kalendar-
ike. Projekti tjetër është i
fokusuar në Rrethin e Pukës,
përkatësisht i cilësuar si
"Mëso për të punuar, puno
për të strehuar". Kjo është
nismë e re e EKB-së për rre-
thin e Pukës për investimin
në ndërtimin e 24 apartament-
eve me kosto të ulët. Me bash-
këpunimin e Bashkisë së
Pukës, Zyrës së Punës dhe
Drejtorisë Lëvizëse së For-
mimit Profesional do t'u jepet
mundësia anëtarëve të famil-
jeve të aftë për punë për tra-
jnime dhe kurse profesion-
ale, duke iu gjetur alterna-
tiva punësimi dhe duke kon-
tribuar vetë në ndërtimin e
banesave të tyre. Faza e parë:
Nënshkruhet aktmarrëvesh-
ja e bashkëpunimit me Bash-
kinë Pukë, Zyrën e Punës dhe
Drejtorinë Lëvizëse të For-
mimit Profesional. Objekti
përfshin një bllok banesash
sociale me kosto të ulët dhe
efiçencë energjie me 2 kate
+ papafingo, me 24 aparta-
mente, afati i ndërtimit të të
cilit është parashikuar 260
ditë kalendarike, ndërsa
vlera e projektit nuk bëhet
e ditur. Këto projekte në
ndërtim janë pjesë e pro-
gramit social të strehimit,
ligji i së cilit u miratua në
fillim të këtij viti. Llojet e
programeve sociale të stre-
himit, sipas ligjit në fuqi
janë:
PROGRAMETPROGRAMETPROGRAMETPROGRAMETPROGRAMET

Programi i banesave so-
ciale me qira është programi
me anë të të cilit jepen me
qira banesat në pronësi pub-
like nga fondi publik i bane-
save sociale, si dhe banesat
që janë dhe mbeten në pronë-

si të subjekteve private, por
që vihen në dispozicion të
programit të banesave so-

ciale me qira, me pëlqimin e
pronarit privat. "Banesat
sociale me qira përfshijnë: a)

banesat sociale që ndërto-
hen ose blihen nga tregu i
lirë, nga njësitë e vetëqever-
isjes vendore apo persona
juridikë privatë, me qëllim
që të jepen me kontratë qira-
je sociale; b) banesat ekzis-
tuese në treg, në pronësi të
personave fizikë ose jurid-
ikë, të cilat ofrohen si bane-
sa sociale që jepen me qira,
që subvencionohen dhe të
vlerësuara nga organet e
njësisë së vetëqeverisjes ven-
dore ose nga persona jurid-
ikë privatë, si banesa që
përmbushin të gjitha kush-
tet teknike dhe normat e
strehimit; c) objektet e dala
jashtë funksionit, si rezul-
tat i mbylljes së një veprim-
tarie, të cilat kanë kaluar në
pronësi të njësive të
vetëqeverisjes vendore dhe
në përputhje me planin e
përgjithshëm vendor, janë
miratuar për t'u kaluar në
fond banesash sociale me
qira, që subvencionohen", -
thuhet në projektligj.

PROGRAMET

1. Programi i banesave sociale me qira (BSQ).
2. Programi për përmirësimin e kushteve të
banesave ekzistuese, deri në një ndërtim të ri.
3. Programi i banesave me kosto të ulët (BKU).
4. Programi për zhvillimin e zonës me qëllim
strehimi.
6. Programi për krijimin e banesave të
përkohshme.
7. Programi i banesave të specializuara.

Ornela Manjani

NISMA
"Mëso për të punuar,
puno për të strehuar".
Kjo është nismë e re
e EKB-së për rrethin e
Pukës për investimin
në ndërtimin e 24
apartamenteve me
kosto të ulët. Me
bashkëpunimin e
Bashkisë së Pukës,
Zyrës së Punës dhe
Drejtorisë Lëvizëse së
Formimit Profesional
do t'u jepet mundësia
anëtarëve të familjeve
të aftë për punë për
trajnime dhe kurse
profesionale.

Foto ilustruese

Ndryshimi i tarifave , operatorët
duhet të njoftojnë para hyrjes në fuqi

Operatorët e komunikimeve elektronike duhet të njof
tojnë paraprakisht përdoruesit për ndryshimet që

do të aplikojnë në tarifa, në kontrata apo në kushtet e
tjera të shërbimit. Përmes disa ndryshimeve në rreg-
ulloren përkatëse, Autoriteti i Komunikimeve Elektron-
ike dhe Postare ka vendosur t'u presë rrugën ndryshi-
meve të papritura të tarifave ose kushteve të shërbimit,
me të cilat përdoruesit njiheshin vetëm pasi ato hynin
në fuqi. Rregullorja e re përcakton se për çdo ndryshim
tarifash, abonentët duhet të njoftohen të paktën shtatë
ditë para hyrjes në fuqi, përmes mjeteve të informimit
publik. Operatorët do të jenë të detyruar ta publikojnë
këtë njoftim të paktën për tri ditë rresht. Gjithashtu,
operatorët do të jenë të detyruar të publikojnë në faqet e
internetit kontratat-tip të shërbimeve. Për çdo ndryshim
në kontratë, përdoruesit duhet të njoftohen të paktën 30
ditë para.Ndërkohë, operatorët do të jenë të detyruar të
njoftojnë AKEP-in për çdo ndryshim të tarifave, paket-
ave apo ofertave të paktën 15 ditë para hyrjes së tyre në
fuqi. Ndryshimet në rregullore u rekomanduan edhe nga
Autoriteti i Konkurrencës, që pas një hetimi në këtë treg
vitin e kaluar, sugjeroi vendosjen e detyrimit për
njoftimin paraprak të Autoritetit Rregullator lidhur me
ndryshimet e tarifave nga operatorët. Shkak për këtë
hetim ndryshimi pothuajse i njëkohshëm nga tre prej
operatorëve celularë kohëzgjatjes së paketave ofertë nga
30 në 28 ditë, në vitin 2016. Si përgjigje ndaj rekomandi-
meve, por edhe ndaj shqetësimit të publikut, AKEP ur-
dhëroi operatorët të rikthejnë ofertat me kohëzgjatje
30-ditore, duke filluar nga 1 qershori i këtij viti.

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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Rritja është modeste, e pakrahasueshme me rajonin

AMF: Pensionet private, rritje me 10%
gjatë tremujorit të parë të 2018-ës
STATISTIKAT
Të dhënat tregojnë se në total asetet arritën
në vlerën 14.48 milionë euro e numri i
anëtarëve të regjistruar në tria fondet që
ushtojnë aktivitetin në tregun shqiptar ishte
21,950 anëtarë, duke shënuar rritje prej
4.79% krahasuar me 31.12.2017.



DOKUMENTACIONI

Ekspertët: Si duhet të veproni me dëftesat e pjekurisë të lëshuara para 1990-ës

Lotaria Amerikane, kush mund të penalizohet
Ambasada: Arsimi i mesëm me kohë të plotë kualifikohet

Të gjithë ata që ap
likuan për lotarinë
amerikane, prej 15

majit të këtij viti e deri në
30 shtator të 2019-ës, kanë
mundësinë të kontrollojnë
nëse janë përzgjedhur. Por
kandidatët që dëshirojnë të
jetojnë në "tokën e premtu-
ar" duhet të shqyrtojnë edhe
njëherë udhëzimet mbi kri-
teret e kualifikimit, pasi ata
që kanë një arsimimin me
kohë të pjesshme do të pe-
nalizohen. "Mos harroni që
arsimi me kohë të pjesshme
nuk kualifikohet për lo-
tarinë e vizave. Kontrolli i
Statusit të të regjistruarit do
të jetë e vetmja mënyrë in-
formimi mbi përzgjedhjen
tuaj për Lotarinë DV-2019,
duke ju dhënë udhëzime se
si të vazhdoni më tej me ap-
likimin tuaj dhe duke ju
njoftuar mbi takimin për
vizë emigrimi. Nëse rezulto-
ni të përzgjedhur, ju duhet
të vazhdoni me plotësimin e
formularit DS-260",-thekso-
het në njoftimin e ambasa-
dës amerikane në Tiranë.
Kështu të gjithë aplikantët
e lotarisë së vizave të
shumëllojshmërisë (DV)
këshillohen të shqyrtojnë
udhëzimet mbi kriteret e
kualifikimit të arsimimit
dhe punësimit para se të
aplikojnë.  Aplikanti krye-
sor (ai që është përzgjedhur
në bazë të numrit të ap-
likimit) duhet të ketë ar-
simim apo punësim të kual-
ifikueshëm me qëllim që të
kualifikohet për një vizë të

PUNËSIMI
Për t'u kualifikuar për
një vizë të lotarisë
mbi bazën e
eksperiencës së
punës, ju duhet të
keni brenda pesë
viteve të fundit dy vjet
përvojë në një
profesion që është
përcaktuar si Zonë
Pune  4 ose 5, e
klasifikuar në
Përgatitjen
Profesionale
Specifike (SVP) të
vlerës 7.0 ose më lart.
Profesionet
kualifikuese të DV-së
janë të renditura në
Bazën e të dhënave
të Departamentit të
Punës", - thekson
ambasada.

programit të lotarisë së DV-
së.
ARSIMIMI

Aplikantët duhet të kenë
mbaruar arsimin e mesëm
me kohë të plotë që është i
barasvlershëm me arsimim-
in në të paktën një shkollë
të mesme amerikane (4-
vjeçare, me kohë të plotë,
arsim i përgjithshëm). Dip-
lomat e shkollës së mesme
gjimnaz me kohë të plotë
kualifikohen për lotarinë
ndërsa shkollat e mesme pro-
fesionale me kohë të plotë
mund të kualifikohen nëse
ato në thelb përputhen me
kërkesat thelbësore të një të
arsimi të mesëm me kohë të
plotë të Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës. Vendimi
përfundimtar do të merret
nga oficeri konsullor në
ditën e intervistës për vizë.
"Diplomat e shkollës së mes-
me me kohë të pjesshme - pa
shkëputje nga puna, shkollat

e natës ose ato me korre-
spondencë, përfshirë pro-
gramet pesë vjeçare ose pro-
gramet e gjata (me kohë të
pjesshme, pa shkëputje
nga puna, shkollat e natës
ose me korrespondencë)
nuk kualifikohen për pro-
gramin e lotarisë. Edhe nëse
ju keni mbaruar një pjesë
të shkollës së mesme në
sistemin pa shkëputje nga
puna dhe pjesën tjetër në
sistemin me kohë të plotë,
kjo diplomë nuk kualifiko-
het për programin e lo-
tarisë",-bën me dije ambas-
ada. Diplomat universitare
kualifikohen për pro-
gramin e lotarisë së DV-së.
Kandidatët duhet të dorë-
zojnë dëftesën origjinale të
shkollës së mesme dhe një
fotokopje të saj të përkthy-
er në anglisht; ose në mu-
ngesë të dëftesës së
pjekurisë, vërtetim notash
dhe fotokopje të saj të përk-

thyer në anglisht, ose nëse
shkolla është mbyllur du-
het të sjellin vërtetim nga
Arkivi i Shtetit me lëndët e
studiuara dhe fotokopje të
saj të përkthyer në anglisht
"Për dëftesat e pjekurisë të
shkollës së mesme të
lëshuara përpara vitit 1990:
sillni dëftesën origjinale
dhe vërtetim notash të
lëshuar kohët e fundit dhe
një fotokopje të vërtetimit
të notave të përkthyer në
anglisht; dhe nëse keni kry-
er arsimin e lartë, përveç
dëftesës së shkollës së mes-
me do të sillni edhe
diplomën e shkollës së lartë
dhe një fotokopje e saj (nuk
ka nevojë për përkthim dhe
as për legalizim të diplomës
së shkollës së lartë të kry-
er në Shqipëri)",-nënvi-
zojnë ekspertët e ambasa-
dës amerikane. Dëftesa e
pjekurisë (ose Vërtetimi i
Notave në mungesë të dëft-

esës së pjekurisë) për apli-
kanët që e kanë kryer sh-
kollën e mesme në Shqipëri
duhet të certifikohet nga:
Drejtoria Rajonale Arsimo-
re e Rrethit, Ministria e Ar-
simit dhe Sportit dhe të le-
galizohet nga Ministria e
Punëve të Jashtme e Sh-
qipërisë. Dëftesa e
pjekurisë dhe Vërtetimi i
Notave duhen përkthyer në
anglisht (përveç nëse është
specifikuar ndryshe më
lart). Aplikantët duhet të
sigurohen që sekretarja e
shkollës të përfshijë në
mënyrë korrekte të gjitha
lëndët që kanë studiuar tek
vërtetimi i notave. Për sh-
kollat profesionale kjo ka
shumë rëndësi, pasi nga
lëndët që kanë studiuar
mund të varet kualifikimi
ose jo për lotarinë.
PUNËSIMI

Aplikantët që nuk përm-
bushin kriterin e arsimim-

it, duhet të përmbushin kri-
terin e përvojës në punë
për dy vjet në një profesion
që kërkon të paktën dy vjet
trajnim apo përvojë brenda
një periudhe pesëvjeçare
menjëherë para aplikimit.
Vetëm disa profesione
specifike kualifikohen për
programin e Vizave të
Shumëllojshmërisë.

"Për t'u kualifikuar për
një vizë të lotarisë mbi ba-
zën e eksperiencës së
punës, ju duhet të keni
brenda pesë viteve të fun-
dit dy vjet përvojë në një
profesion që është përcak-
tuar si Zonë  Pune  4 ose 5,
e klasifikuar në Përgatitjen
Profesionale Specifike
(SVP) të vlerës 7.0 ose më
lart. Profesionet kuali-
fikuese të DV-së janë të ren-
ditura në Bazën e të
dhënave të Departamentit
të Punës",-thekson ambasa-
da.

Dëftesë origjinale të shkollës së mesme
    Një fotokopje të saj të përkthyer në anglisht;
    Në mungesë të dëftesës së pjekurisë, vërtetim
notash dhe fotokopje të saj të përkthyer në
anglisht,
   Nëse shkolla është mbyllur; vërtetim nga Arkivi
i Shtetit me lëndët e studiuara dhe fotokopje të saj
të përkthyer në anglisht
Për dëftesat e pjekurisë të shkollës së mesme të
lëshuara përpara vitit 1990 nevojitet:
   Dëftesa origjinale dhe vërtetim notash të
lëshuar kohët e fundit
   Një fotokopje të vërtetimit të notave të
përkthyer në anglisht;
   Nëse keni kryer arsimin e lartë, përveç
dëftesës së shkollës së mesme do të sillni edhe
diplomën e shkollës së lartë dhe një fotokopje e saj

Voltiza Duro

Dje gjatë konferencës së AMF

Ambasada amerikane

Gjatë tremujorit të
parë janar-mars 2018 ka
pasur një rritje të tregut
të pensioneve private
vullnetare në vlerën
10.06%. Këto statistika
janë zbardhur ditën e
djeshme nga Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare
gjatë konferencës ko-
mbëtare për edukimin fi-
nanciar. Tendenca e kësaj
rritje modeste, por të qën-
drueshme ka vite që ësh-
të e tillë ndërkohë që ky
treg cilësohet si një ndër
ata me potencial për t'u
zgjeruar. Të dhënat tre-
gojnë se në total asetet ar-
ritën në vlerën 14.48 mil-
ionë euro e numri i
anëtarëve të regjistruar

në tre fondet që ushtojnë
aktivitetin në tregun sh-
qiptar ishte 21,950 anëtarë
duke shënuar rritje prej
4.79% krahasuar me
31.12.2017. Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare

vlerëson se pavarësisht ec-
urisë pozitive në tregun e
pensioneve private, rritja
është modeste ndërkohë që
Shqipëria nuk mund të kra-
hasohet me vendet e rajonit
të paktën nga vlera e aseteve

edhe pse për të bërë këtë kra-
hasim duhet të kemi parasy-
sh edhe një seri elementësh
shtesë si numri i popullsisë,
ekonomia dhe incentivat
fiskale dhe jetëgjatësia e ske-
mave. Në aktivitet u prezan-
tuan punime të studentëve
dhe profesionistëve rreth
çështjeve që lidhen me treg-
jet nën mbikëqyrjen e AMF.
Në fjalën e tij, kryetari i Bor-
dit Drejtues, Pajtim Melani,
tha se edukimi financiar ësh-
të investimi më i sigurt për
një rritje ekonomike afatg-
jatë. Ai iu bëri thirrjeve ko-
mpanive të sistemit finan-

ciar të investojnë më shumë
te promovimi i edukimit.
Ndërkohë drejtori i
përgjithshëm ekzekutiv, Erv-
in Koçi, nënvizoi edhe
njëherë se edukimi financiar

është një nga prioritetet e
punës së Autoritetit. Njohja
më e mirë e tregjeve finan-
ciare është parakusht për
zhvillimin, por edhe për sta-
bilitetin e tyre.
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Këshilli i Ministrave: Ja profesionet që përfshihen

Vendimi: Punonjësit e nëntokës,
përfitime për efekt pensioni

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike
(IAEA) do të vijojë të mbështesë Shqipërinë në
përmirësimin e teknologjisë për trajtimin ra-
dioterapeutik të pacientëve që vuajnë nga
sëmundjet tumorale si dhe për trajnimin e stafit
mjekësor për përdorimin e aparaturave të
teknologjisë së lartë. Këto çështje u dakordësu-
an gjatë takimit që Ministrja e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu zhvilloi
me numrin 2 të Agjencisë Ndërkombëtare të
Energjisë Atomike në Vjenë, Dazhu Yang. Gjatë
bisedës, u theksua bashkëpunimi i suksesshëm
mes Agjencisë (IAEA) dhe Ministrisë së Shën-
detësisë së Shqipërisë, në fushën e trajtimit dhe
mbrojtjes nga rrezatimet. Ministrja Manastir-
liu vlerësoi asistencën e Agjencisë për bashkë-
financimin e akseleratorit të dytë linear të in-
staluar në Qendrën Spitalore Universitare
"Nënë Tereza" si dhe për trajnimin e personelit
mjekësor dhe teknik të Njësisë së Radioterapisë.
Duke vlerësuar angazhimin e Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, posaçërisht
të ministres Manastirliu në realizimin e projek-
teve të përbashkëta, Yang e konsideroi Sh-
qipërinë një rast suksesi për bashkëpunimin me
Agjencinë dhe garantoi mbështetjen në vijim
për Shqipërinë përmes projekteve konkrete në
fushën e trajnimeve të stafit mjekësor dhe
mbrojtjes nga rrezatimi.

Manastirliu takon Yang:
Aparatura për trajtimin e tumoreve

Profesori italian Dammacco: Ky universitet, ndër më cilësorët në Shqipëri

"Luarasi" zhvillon konferencën
shkencore ndërkombëtare

Ahmetaj fton stafin e studentët për bashkëpunim
ARBEN AHMETAJ

PROPOZIMI
"Le të bëjmë një
marrëveshje mes
universitetit, me
qendrën tuaj
shkencore të
kërkimeve dhe
Ministrisë së
Financave me
Departamentin
Makrofiskal, ku ju të na
sfidoni me kërkimet
tuaja të programuara
për rezultatet e
reformave", - tha
ministri Arben Ahmetaj.

"NDËR MË CILËSORËT NË VEND"
"Një nga arsyet pse jam te ‘Luarasi’ është për të
thelluar mundësitë e bashkëpunimit dhe të këmbimit
midis dy universiteteve. Në këtë aspekt ‘Luarasi’
është një ndër universitetet më cilësore që
Shqipëria disponon", - u shpreh Dammacco.

Profesori

Puna e kryer në nëntokë
gjatë gjithë ditës në profesio-
net mekanik, elektricist dhe
punonjës të tjerë të nën-
tokës në miniera dhe
gjeologji do të njihet për
efekt pensioni. Për këta
punonjës kjo kohë do të kon-
siderohet periudhë sigurimi
për efekt përfitimi. Kjo ësh-
të shtesa e bërë nga Këshil-
li i Ministrave në vendimin
nr 78 "Për pensionet e
punonjësve që kanë punu-
ar në miniera, në nëntokë".
"Këshilli i Ministrave ven-
dosi: Pas shkronjës "i", të
pikës 1, të kreut I, të vendim-
it nr.78, datë 28.1.2015, të
Këshillit të Ministrave, sh-
tohet paragrafi "i/1", me
këtë përmbajtje: "i/1) do të
konsiderohet periudhë sig-
urimi, për efekt përfitimi,
sipas ligjit nr.150/2014, "Për
pensionet e punonjësve që
kanë punuar në miniera, në
nëntokë", edhe puna e kry-
er gjatë gjithë ditës në nën-

tokë, në profesionet: mekanik,
elektricist dhe punonjës të
tjerë të nëntokës në miniera
dhe gjeologji",-thuhet në ven-
dimin e marrë nga Këshilli i
Ministrave. Ky i fundit pritet
të hyjë në fuqi pas botimit në
Fletoren Zyrtare. Kështu për
punonjësit e këtij sektori nji-
het si periudhë sigurimi në
procese pune, në nëntokë, deri
në datën 30.9.1993, çdo peri-
udhë pune e kryer sipas kri-
tereve të përcaktuara ndërsa
si periudhë sigurimi në pro-

cese pune, në nëntokë,  nji-
het çdo periudhë pune e kry-
er dhe e dokumentuar, sipas
kritereve të përcaktuara në
vendimin nr. 526. "Do të kon-
siderohet periudhë sigurimi
në procese pune, në nën-
tokë, periudha që është njo-
hur dhe miratuar, si peri-
udhë pune në nëntokë, në
vendimin e caktimit të tra-
jtimit të veçantë të punon-
jësve që kanë punuar në
miniera, në nëntokë",-thu-
het në vendim.

Ditën e djeshme,
Kolegji Universitar
"Luarasi", në bash-

këpunim me Qendrën FAB
zhvilloi konferencën ndërko-
mbëtare shkencore në të
cilën tregoi potencialin e tij
si një institucion elitar i ar-
simit të lartë në vend. Gjatë
konferencës "Dinamizmi i
reformave dhe ndikimi i tyre
në zhvillimin e qën-
drueshëm ekonomik, politik
dhe social", pedagogë, studi-
ues, ekspertë të fushës së
ekonomisë dhe drejtësisë dis-
kutuan mbi dinamikat e zh-
villimit të shoqërisë në aspe-
ktin ekonomik dhe shoqëror.
Në këtë takim morën pjesë
edhe drejtues të institucion-
eve, akademikë e kërkues,
përfshirë profesorë nga uni-
versiteti i Teksasit dhe uni-
versiteti "Aldo Moro" në Ita-
li, të cilët bënë një prezantim
të punës së tyre kërkimore
dhe profesionale. Më tej ek-
spertët diskutuan edhe mbi
problematikat e shfaqura
brenda sistemit që kanë sjellë
si prioritet kyç nevojën për
përshtatje të legjislacionit të
institucioneve kryesore të
sistemit të drejtësisë me prit-
shmërinë e shoqërisë sh-
qiptare. Rektori i këtij insti-
tucioni elitar, prof. Dr. Ethem
Ruka gjatë fjalës së tij thek-
soi se për "Luarasin" është
tejet e rëndësishme edhe
puna kërkimore, përveç
detyrimeve për zhvillimin e
mëtejshëm të tij. "Pedagogët
dhe stafi akademik i univer-
sitetit "Luarasi" janë të an-
gazhuar që krahas procesit
mësimor, krahas detyrimeve
të shumta që kanë për të zh-
villuar universitetin bëjnë
dhe punë kërkimore dhe kjo
është shumë e rëndësishme.
Sot është rasti që të shpalo-
sim disa prej kërkimeve të
tyre që kanë bërë gjatë këtij
viti",-u shpreh Ruka.

Vlerësimet
Ndërkohë i pranishëm në

konferencën ndërkombëtare
ishte edhe ministri i Finan-
cave dhe Ekonomisë, Arben
Ahmetaj i cili përmendi suk-
seset e reformave të kësaj
qeverie dhe tha se reforma
më e madhe për shqiptarët
do të jetë hapja e negociatave
me Bashkimin Europian.
"Më lejoni ta quaj një nga re-
format më të mëdha që do të
provokojë reforma të
pafundme në të gjitha fush-
at e jetës, një gamë e tërë re-
formash dhe ky është përfit-

imi i parë i vendit në raport
me afrimin drejt Bashkimit
Europian. Pra, nuk është ide-
ja që ne jemi europianë se ne
kemi qenë të tillë",-u shpreh
Ahmetaj. Më tej ky i fundit i
bëri

ftesë të hapur drejtuesve
të Luarasit për një bash-
këpunim në favor të stafit
akademik dhe studentëve të
një prej institucioneve më të
mirë në vend. "Le të bëjmë
një marrëveshje mes univer-
sitetit, me qendrën tuaj sh-
kencore të kërkimeve dhe

Ministrisë së Financave me
Departamentin Makrofiskal
ku ju të na sfidoni me
kërkimet tuaja të progra-
muara për rezultatet e refor-
mave",-shtoi ministri. Një re-
formë e suksesshme në
sistemin e drejtësisë është
baza dhe themeli i një re-
forme të suksesshme
ekonomike dhe garanci për
më shumë drejtësi
ekonomike dhe sociale.
Kolegji Universitar "Luarasi"
së shpejti do të bashkëpunojë
edhe me universitetin Aldo

Moro të Barit në Itali. Profe-
sor Gaetano Dammacco, pjesë-
marrës në këtë konferencë,
thotë se Luarasi është një ndër
universitetet më cilësore në
Shqipëri. "Një nga arsyet pse
jam te "Luarasi" është për të
thelluar mundësitë e bash-

Dje gjatë konferencës në Luarasi

Konferenca Shkencore
Ndërkombëtare në Kolegjin

Universitar Luarasi

Voltiza Duro

këpunimit dhe të këmbimit
midis dy universiteteve. Herën
e parë që kam ardhur te ky uni-
versitet, ishte një vend më i
vogël; por aktualisht godina e
sotme është shumë moderne
dhe ajo që ka më shumë rëndë-

si është rritja e dimensionit
të "Luarasit" nga një fakultet
që ishte më parë, në tre të
tillë. Në këtë aspekt Luarasi
është një ndër universitetet
më cilësore që Shqipëria dis-
ponon",-u shpreh Dammac-
co.
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LISTA III/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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(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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Vendimi i qeverisë, pas dëbimit të 151 diplomatëve nga vendet e BE-së dhe të NATO-s

Zyrtarët rusë ndalohen të pushojnë në Shqipëri
Nikonov: Ju heqim nga puna po zgjodhët këto shtete

Nëpunësit e adminis
tratës ruse do ta
kenë të ndaluar që

të vizitojnë vendin tonë,
Shqipërinë gjatë këtij sezo-
ni turistik pasi vendi ynë,
në bashkëpunim me ven-
det e tjera të BE-së dhe me
vendet anëtare të NATO-s,
ka shpallur sanksione
ekonomike kundër Rusisë.
Gjatë ditës së djeshme
janë njoftuar të gjithë zyr-
tarët dhe nëpunësit rusë
që të mos shkojnë për
pushime në vendet që u
rreshtuan kundër Rusisë,
pas kërkesës së bërë nga
Anglia dhe që u pasua me
largimin e diplomatëve të
saj.  Pavarësisht kësaj,
masa e marrë nga Moska
zyrtare nuk ka shënjestru-
ar njësoj të gjitha vendet
e BE-së dhe të NATO-s, të
cilat i janë bashkuar sank-
sioneve të perëndimit
kundër Rusisë, duke godi-
tur në mënyrë selektive
Shqipërinë, provë kjo e
qartë për fushatën anti-sh-
qiptare të sponsorizuar
nga Kremlini. Zyrtarët dhe
parlamentarët janë të ftu-
ar të braktisin udhëtimet
turistike në vendet që u
janë bashkuar sanksion-
eve kundër Federatës ruse.
"Shumë nëpunës civilë
tashmë planifikojnë një
pushim veror, duke përf-
shirë edhe jashtë vendit.
Është e nevojshme që
menjëherë të shqyrtohen
ndryshimet e propozuara.
Zyrtarët duhet të jenë një
model për sjelljen e të
gjithë qytetarëve, si në
jetën profesionale ashtu
edhe atë personale. Kjo
është arsyeja pse është e
papranueshme kur
kalojnë pushimet e tyre në
vendet që vendosin sank-
sione kundër Rusisë. Ne
shtojmë se aktualisht në
këtë listë janë destina-
cione turistike të njohura
si Bullgaria, Mali i Zi, si
dhe Shqipëria,  Zvicra,
Franca, Gjermania, Brita-
nia e Madhe, Estonia dhe
Letonia"- deklaroi Vyac-
eslav Nikonov, përfaqësue-
si i Dumës Ruse, (Parla-
menti i Federatës Ruse).
Në nismën propagandis-
tike të Federatës Ruse,
gjithashtu, propozohet që
zyrtarët e shtetit rus, të
cilët  vendosin të udhë-
tojnë për pushime në ven-
det e mësipërme ku përf-
shihet Shqipëria, të sh-
karkohen nga puna. Por
propaganda antishqiptare
e Rusisë nuk ndalet me
kaq. Një ditë më parë, maki-
neria e propagandës zyrtare

të Kremlinit, "Russia Today"
publikoi një shkrim krejtë-
sisht negativ duke nxirë re-
alitetin shqiptar. Ndërkohë
kujtojmë se diplomatët rusë,
të cilët janë dëbuar nga Sh-
qipëria si kundërpërgjigje
ndaj Rusisë për përdorimin e
gazit nervor ndaj ish-spiunit
rus në Mbretërinë e Bash-
kuar janë Aleksey Balashov
atasheh ushtarak, si dhe Al-

exey Nikolaevich Balashov,
sekretar i parë i Ambasadës.
Sergei dhe Yulia Skripal,
babë e bijë u gjetën të parali-
zuar më 4 mars në një park
në Salisbury. Ata janë hel-
muar me një substancë që
paralizon sistemin nervor
dhe mund të shkaktojë vde-
kje. Hetuesit britanikë dys-
hojnë për helmin Noviçok,
një formulë e zhvilluar nga

ushtria sovjetike. Perëndimi
akuzoi Rusinë për sulmin
dhe shumë vende përfshirë
Shqipërinë dëbuan dhjetëra
diplomatë rusë si kundër-
përgjigje. Për javë të tëra ata
kanë qenë në gjendje kritike
deri sa shëndeti i tyre filloi
të përmirësohej. Skripal ësh-
të një ish-spiun rus i cili u li-
rua në vitin 2010 si pjesë e
një shkëmbimi spiunësh mes

Ambasada ruse: Dyshojmë në gjendjen e saj shëndetësore

Julia Skripal jep intervistën e parë
pas helmimit në Angli: Tentuan të na vrisnin

Julia Skripal, vajza e
ish-agjentit rus Sergei

Skripal flet për herë të
parë publikisht pas helm-
imit. Përpara mediave,
33-vjeçarja e quan helm-
imin "tentativë vrasjeje",
por pa e drejtuar gishtin
ndaj askujt. "Pas 20
ditësh në koma, u zgjova
me lajmin se ne mund të
ishim helmuar. E kam
ende të vështirë ta pranoj
faktin se u sulmuam në
atë mënyrë. Është
shokuese, që për këtë u
përdor gaz nervor. Jemi

me fat që mbijetuam". De-
tajet e sulmit i ka bërë pub-
like edhe në një letër. Nga
xhirimet dallohet ndryshi-
mi i theksuar i pamjes fiz-
ike që ajo ka pësuar pas
helmimit. Ambasada ruse
në Londër hodhi dyshime
për gjendjen e saj shënde-
tësore dhe se mund ta kenë
detyruar të thotë gjëra që
ia kanë diktuar të tjerë.
Ndërsa 60-vjeçari Sergei
Skripal vijon të kurohet në
spital jashtë rrezikut për
jetën.

DIPLOMATË RUSE
TE DEBUAR
Diplomatë rusë u
dëbuan nga Shtetet e
Bashkuara, vendet e
Bashkimit Evropian dhe
ato në NATO, si dhe
vende të tjera si
ndëshkim ndaj sulmit të
Sergei Skripal dhe
vajzës së tij Julia me
agjent kimik 'Novicok'.
Shumica e vendeve
thanë se po i
përjashtonin diplomatët,
sepse besonin se ishin
agjentë inteligjence të
fshehtë.

151

Rusisë dhe SHBA. Ai u stre-
hua në Britani dhe u trans-
ferua më pas në Salisbury në
Witshire. Pas ngjarjes, qever-
ia britanike, me kërkesë të
Kryeministrit Theresa May,
dëboi 23 diplomatë rusë. Më
shumë se 20 vende kanë
dëbuar diplomatë rusë për
skandalin e helmimit, pavar-
ësisht se Kremlini vazhdon të
mohojë çdo përfshirje.

REAGIMI I RUSISË PËR DIPLOMATËT E
LARGUAR
Ministria e Jashtme e Rusisë e ka cilësuar
dëbimin e diplomatëve rusë nga Shtetet e
Bashkuara, Kanadaja dhe 14 shtete të Bashkimit
Evropian, si akt "armiqësor" . Në një deklaratë,
ministria ka thënë se dëbimet nuk do të ndihmojnë
në identifikimin e "atyre që janë fajtorë" në
helmimin e ish-spiunit rus, Sergei Skripal dhe
vajzës së tij Yulia më 4 mars në Britani.

VENDIMI I NATO-s
NATO kërkoi nga vendet anëtare t'u bashkohen
sanksioneve për largimin e diplomatëve rusë.
Britania e Madhe vendosi largimin e 23 diplomatëve
rusë. Shtetet e Bashkuara urdhëruan dëbimin e 60
diplomatëve rusë, ndërsa Gjermania dhe Franca
njoftuan gjithashtu se do të përjashtojnë nga 4
diplomatë rusë secila. Edhe 14 vende të tjera
europiane iu bashkuan Britanisë, e cila nisi e para
dëbimin e rusëve me 23 të tillë.

"Pas 20 ditësh në
koma, u zgjova me

lajmin se ne mund të
ishim helmuar.Është

shokuese, që për
këtë u përdor gaz

nervor. Jemi me fat
që mbijetuam".

““

Nikolaevich Balashov, sekretar i parë i ambasadës
Aleksey Balashov, atashe ushtarak

Julia Skripal

Elsa Doda
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IN MEMORIAM

Autori i 250 titujve dhe i Fjalorit Etimologjik ndërron jetë
 në moshën 80-vjeçare nga një sëmundje e rëndë

Kolec Topalli (1938-2018),
anëtar i Akademisë së Sh
kencave është shuar dje në

moshën 80-vjeçare pas një
sëmundjeje të rëndë. Akademiku,
gjuhëtari njohur, profesori, e Më-
suesi i Popullit, pat lindur në Sh-
kodër ku kreu edhe shkollën e
mesme. Studimet e larta i kreu në
ILP të Shkodrës dhe i përfundoi
në degën e gjuhës shqipe e të
letërsisë në UT (1964). Ka punuar
si mësues në rrethet Kukës,
Lezhë, Gramsh e Krujë. Sekretar
i përgjithshëm i Presidentit të
Republikës (1992-1997), punonjës
shkencor në Institutin e Gjuhë-
sisë e të Letërsisë (1997-2005),
këshilltar në ambasadën e Sh-
qipërisë në Romë (2006), koordina-
tor shkencor në Qendrën e Studi-
meve Albanologjike (2007-2014).
Gjatë viteve të shërbimit në arsim
u mor me studime gjuhësore dhe
përgatiti dy disertacione (1986,
1991). Ka trajtuar kryesisht prob-
leme të fonetikës e gramatikës his-
torike dhe të etimologjisë së sh-
qipes. Ka botuar më shumë se 250
tituj me rreth 10.000 faqe:
monografi, artikuj e kumtesa, si
bashkëpunëtor i 30 revistave sh-
kencore brenda e jashtë vendit,
me botime në 5 gjuhë të huaja. Ka
marrë pjesë me kumtesa në 120
konferenca shkencore kombëtare
e 58 ndërkombëtare dhe ka ligjëru-
ar për historinë e gjuhës shqipe në
universitete e qendra shkencore
brenda e jashtë vendit. Pedagog i
fonetikës historike në Fakultetin
e Historisë dhe Filologjisë të Uni-
versitetit Shtetëror të Tiranës;
anëtar i komisionit për gjuhën
shqipe në institucionin ndërko-
mbëtar të ALE-së (Atlas Linguar-
ium Europae). Në vitin 2008 ësh-
të zgjedhur anëtar i Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë dhe më
2012 anëtar i jashtëm i Akademisë
së Shkencave dhe të Arteve të
Kosovës. Është autor i shumë
monografive. Ai ka botuar "Grama-
tikë historike e gjuhës shqipe"
(2011), (nderuar me çmimin e re-
vistës "Kult" 2012", si vepra shken-
core më e mirë e vitit),

Fjalori Etimologjik të Gjuhës
shqipe (2017) (fitues i Çmimit "Ça-
bej", Edicioni II, si vepra më e
mirë shkencore e vitit 2017 në
fushën albanologjike). Senati Ak-
ademik i Qendrës së Studimeve
Albanologjike i ka dhënë titullin
"Profesor Nderi i Studimeve Sh-
qiptare". Presidenti i Republikës
e ka nderuar me urdhrin "Mjesh-
tër i Madh". Akademia e Shken-
cave të Shqipërisë dhe të Kosovës
i kanë shprehur ngushëllime
familjes, të afërmve, miqve e
kolegëve dhe botës akademike sh-
qiptare.
SHËNIMI I ARDIAN
VEHBIUT

Me shumë hidhërim mësova, se
kish vdekur prof. Kolec Topalli,
nga më të shquarit albanologë dhe

studiues të shqipes të shekullit
tonë. Veprën e tij e njoh, e kam lex-
uar me kujdes, kam mësuar shumë
prej zbulimeve të tij dhe metodës
që përdorte; e kam admiruar për
frymëmarrjen e gjerë, njohjen e
shkëlqyer të shqipes dhe rigor-
ozitetin shkencor. Gjithnjë më kuj-
tonte një tjetër albanolog të
shquar dhe profesor timin në uni-
versitet, prof. Shaban Demirajn.

Kam pasur fatin ta njoh person-
alisht: isha rishtar në Institutin e
Gjuhësisë dhe të Letërsisë, kur më
qëllonte të shihja këtë zotëri, të
veshur me shumë sqimë, që vinte
për të studiuar në bibliotekën tonë
të pasur, ose priste në korridorin e
katit të dytë, për t'u takuar me
drejtorin, Androkli Kostallarin.
Më patën thënë që ishte mësues në
një fshat të thellë të Tiranës, me
biografi të keqe, dhe që herë pas
here "i jepej leja" për të botuar
punimet e veta në revistën "Stu-
dime Filologjike." Aso kohe më
bënte përshtypje si arrinte të ish-
te aq kompetent, pa qenë pjesë e
qarqeve institucionale dhe aka-
demike; sikurse më linte mbresë
kortezia e tij dhe delikatesa.

Për prof. Topallin shpresoj se do
të shkruhet shumë; nga njerëz që
e njohin më mirë se unë. Këtu veç
dua të shënoj se ai, si dijetar, ishte
provë e suksesit të shkollës alban-
ologjike shqiptare dhe vijues i den-
jë, në më shumë se një drejtim, i

arritjeve të brezit të prof. Çabejt
dhe prof. Demirajt në studimet për
historinë e gjuhës shqipe. Është
pasuri e paçmuar e akademisë sh-
qiptare ky realitet i disa brezave
me studiues, që kanë mësuar prej
njëri-tjetrit dhe kanë ndërtuar
mbi arritjet e para-ardhësve; si
dhe dëshmi dhe model si mund të
krijohet një traditë e pasur edhe
në rrethanat e prekariatit intelek-
tual dhe të katundarisë së
mendjes.

Veçanërisht, në lëmin e studi-
meve etimologjike të shqipes, ka
tashmë një vijë që nis me Meyer-
in dhe Pedersen-in, për të vazhd-
uar me Joklin dhe Çabejn, dhe që
aktualizohet tani në veprën mad-
hore "Fjalori etimologjik i gjuhës
shqipe", që prof. Topalli arriti ta
botojë pak para se të largohej prej
nesh. Disa vepra të tij të më-
parshme, si "Fonetika historike"
dhe "Gramatika historike" e gju-
hës shqipe, edhe pse madhore në
vetvete, duhen kundruar tani si
shkallare drejt këtij opus mag-
num-i, monument i mirëfilltë i ak-
ademisë dhe i kulturës kombëtare.

Lajmi për vdekjen e mikut dhe
mësuesit Topalli më erdhi mu kur po
lexoja një nga paçavuret kundër Fjal-
orit të tij, të hedhur në qarkullim
nga një sharlatan dhe kloun, inko-
mpetent nga shalli te çorapet, i cili
mëtonte t'ia hidhte poshtë metodën
dhe arritjet kësaj vepre, me një ar-

Shuhet mendja e ndritur, jeta e
gjuhëtarit me biografi të keqe

KOLEC TOPALLI

NË FUSHËN E FONETIKËS HISTORIKE KA BOTUAR:

"Theksi në gjuhën shqipe" (1995)
"Për historinë e hundorësisë së zanoreve në gjuhën
shqipe" (1996)
"Zhvillimi historik i diftongjeve të shqipes" (1998)
"Shndërrime historike në sistemin zanor të gjuhës shqipe"
(2000)
"Sonantet e gjuhës shqipe" (2001)
"Mbylltoret e gjuhës shqipe" (2002)
"Fërkimoret e afrikatet e gjuhës shqipe" (2003)
"Dukuritë fonetike të sistemit bashkëtingëllor të gjuhës
shqipe" (2004)
"Fonetika historike e gjuhës shqipe" (2005), (nderuar me
çmimet -"Ekselenca Shqiptare 2007" dhe "Çmimi i Albanologjisë
2008")
"Kërkime mbi historinë e theksit në shqipe", (Kozencë,
2007).
Në fushën e gramatikës historike ka botuar monografitë:
"Evolucioni historik i përemrave të shqipes" (2008),
"Nyjat e shqipes" (2009), Sistemi rasor i emrave të
shqipes" (2009),
"Sistemi foljor i gjuhës shqipe" (2010),

gumente populiste, simpliste dhe pro-
vokative. Mendova se këto krijesa të
territ, me lëtyrën që kanë derdhur
këto ditë dhe javë në mediat, do t'ia
kenë helmuar ditët e fundit prof. To-
pallit, pa e lënë të gjejë pak paqe, në
vuajtjen e vet fizike, përmes gëzimit
që mundi t'ia japë në dorë lexuesit dhe
studiuesit Fjalorin. Dua t'u kujtoj

këtyre, se në këtë botë vërtet ka vend
edhe për dritën e dijes, edhe për min-
jtë e gjirizit: por e para nuk ka nevojë
për të dytët, që të shkëlqejë. Pushof-
sh në paqe, i nderuar mik; nëpërm-
jet veprës tënde, do të mbetesh gjith-
një i pranishëm mes nesh që të kemi
vlerësuar, dashur dhe respektuar, si
njeri dhe si studiues.

Fatmira Nikolli
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EKSPOZITA

Më shumë se 20 mijë viz
itorë i janë drejtuar në 2
javë, vilës së ish-diktatorit

Enver Hoxha. Në ambientet e
brendshme të tij, ekspozohen
kodikë e dorëshkrime nga shek VI-
IXX. Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave zgjati me një javë kohën
e ekspozimit për shkak të interesit
të treguar. "Përmes një urtësie të
pashuar" përmbledh shekuj histo-
rie në dorëshkrime të vjetra. Natën
e çeljes, kryeministri i vendit tha
se arsyeja pse antikuarët e ekspo-
zoheshin aty, qe jo vetëm pika
strategjike, por edhe një farë sfide
që i bëhet ish-diktatorit që për një
kohë të gjatë i ndaloi.

Por çfarë ka ndodhur ndërkohë?
Konkurrenca mes vilës së dikta-
torit dhe antikuarëve të kulturës
si objekte e interesi, ka qenë e
hapur. Paçka vlerave që bartin li-
brat, të punuar në Kostandinopo-
jë a Voskopojë- streha e gjirokas-
tritit që qeverisi me dorë të hek-
urt duke e çuar vendin në izolim,
përbën kaq shumë kureshtje. Pa
paragjykuar dëshirën për të ditur
se në ç'dhomë flinte, rrinte, lexon-
te, bisedonte, priste a merrte ven-
dime Hoxha, duket ka raste kur
shtëpia e shpirtrave tërheq më
shumë se shpirti i kulturës a i
trashëgimisë. Dorëshkrimet si
çelës i botëve të shkuara, anipse
prej vizitorëve me gjasë zor se lex-
ohen- nuk e zgjojnë gjithnjë aq
shumë interesin, sa ç'e zgjon në
mënyrë pothuaj djallëzore një
vëzhgim i beftë muresh pa jetë,
brenda të cilave, ka frymuar ai dhe
ajo- kur ata(ne) ngujoheshim e
kishim frikë se edhe muret kishin
veshë.

Dilema është nëse nevoja për të
ditur- si jetoi ai- është një farë sin-
drome Stokholmi a një kurë dhim-
bjeje? Dilema është, nëse tërheq
më shumë vila se antikuaret prej
se dhembja ndjehet më shumë se
e bukura?

Si mund të mos e fashisin inter-
esin për atë shtëpi, dorëshkrimet
që bartin mesjetën? Përndryshe,
ecejaket në ato dhoma mbiven-
dosin jo vetëm kujtesën e një kohe
të frikshme. Do të duhej, që kodikët
të mundnin refuzimin për korri-
doret ku ai kalonte- jo të shërbe-
nin si justifikim për të shkelur në
ato korridore. Si një mallkim i bar-
tur ndaj së shenjtës (që fare mirë
mund të jetë dhe laike)
pesha e imazhit të kaher-
shëm është ende e rëndë.

Mes dy të ndaluarash
dikur- të shenjtës së
dorëshkrimeve dhe
banesës së atij- duket se
ka prej nesh që ende zgje-
dhim të dytën. Sërish.
Duket, sikur rizgjedhim
vilën në vend të kodikëve-
vila që na i ndaloi kodikët,
duke i strehuar na i fsheh.

Shtëpia e pajetë për
kujtesën që bart, e sfidon
hapur ekspozitën. Ndryshe
ndodhi me ekspozitën e çe-
lur në janar në Pallatin e

Përballja moderne mes diktatorit
e kodikëve dhe një sfidë në hije

Dyzimi i publikut, mes vilës së
Hoxhës e dorëshkrimeve të rralla

Kongreseve, ku
bezja e zezë që mb-
ulonte çdo gjë në
një sallë pa asnjë
ngarkesë emociona-
le që na lidh me
kujtesën, ngjiste
në fron vetëm ob-
jektet e ekspozitës.

P ë rk u n d r a z i ,
këtë herë, grishja
për të parë sh-
tëpinë e njeriut që
i atribuohen
krimet e komu-
nizmit që herë-
herë pothuaj po
justifikohen, a së
paku askush nuk
mban përgjegjësi
për to, në një kënd-
vështrim dhemb-
po aq sa dhembte
dikur vuajtja në
heshtje e atyre, që
liheshin vetëm në
fatin e tyre- të
prekurit politik-
isht.

Brendavënë në
të njëjtën hapësirë,

ja ku rrinë pra e shenjta dhe
djallëzorja, kujtesa dhe dëshira
për të harruar, kultura e lirisë dhe
zyra e censurës, dëshmitë e shek-
ujve dhe shekulli i fundit, të ngër-
thyera "keqas"- dhe prapë duket se
hija e tij e mund dritën e tyre.

Për ndonjë çast, kur një vizitor
i çfarëdoshëm pyet, për dhomën e
'atij', duket sikur kemi ngecur në
kurthin e thashethemeve të ish-
bllokut pa mundur të grishemi
prej kulturës më shumë se prej
kuriozitetesh jetësh individuale,
qoftë ajo e Enverit, Mehmetit a
Ahmetit. Në mundshim të
kapërcejmë këtë prag- me larg-
pamësinë për të kërkuar të dimë
a të luftojmë fenomenin, pa u
ndalur te individi, diç do kemi
mësuar.

"Është ndoshta një ndër ek-
spozitat më të vizituara. Kanë
qenë në këtë periudhë, zyrtarisht
mbi 20 mijë vizitorë. Ka momente

të pikut, ku i gjithë ambi-
enti është tërësisht plot.
Fatmirësisht ndonëse
ditët e para mund të vin-
in edhe për godinën, tani
shohim që po vijnë për
kodikët dhe për dorësh-
krimet e rralla që
gjenden në Arkivin Qen-
dror Shtetëror",-shpre-
hej në media Ardit
Bido, drejtor i Arkivit.

Shtëpia e diktatorit
do hapet prapë, me
gjasë në të dikur edhe
mund të kërcehet a të
kthehen gota si kudo
përreth saj- ndërsa
antikuaret e Arkivit
do të duhet edhe një
10- vjeçar tjetër që të
dalin nga fondet kur
ruhen.

Fatmira Nikolli
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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
514 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
497 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
543 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
554 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
555 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
556 29.12.2008 vlore Ne shqyrtim
557 29.12.2008 vlore Ne shqyrtim
559 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
560 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
561 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
562 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
563 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
564 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
565 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
566 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
567 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
568 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
570 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
571 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
572 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
573 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
575 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
583 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
584 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
586 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
589 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
591 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
592 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
593 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
594 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
595 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
597 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
598 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
599 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
600 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
601 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
602 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
608 29.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
609 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
610 29.12.2008 Sarande Ne shqyrtim

611 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
613 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
614 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
615 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
616 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
618 29.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
1386 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
1412 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
669 30.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
667 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
717 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
653 30.12.2008 - Ne shqyrtim
640 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
725 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
726 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
727 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
670 30.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
715 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
637 30.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
639 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
655 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
663 30.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
729 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
658 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
634 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
654 30.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
630 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
675 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
668 30.12.2008 sarande Ne shqyrtim
718 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
664 30.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
666 30.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
632 30.12.2008 Ska Ne shqyrtim
728 30.12.2008 Ska Ne shqyrtim
730 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
633 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
638 30.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
646 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
647 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
648 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
649 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim

716 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
629 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
656 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
673 30.12.2008 vlore Ne shqyrtim
625 30.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
690-714 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
620 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
641 30.12.2008 Ne shqyrtim
645 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
643 30.12.2008 Ne shqyrtim
650 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
672 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
100 30.12.2008 Ne shqyrtim
720 30.12.2008 Ne shqyrtim
721 30.12.2008 Ne shqyrtim
722 30.12.2008 Ne shqyrtim
723 30.12.2008 Ne shqyrtim
724 30.12.2008 Ne shqyrtim
657 30.12.2008 Ne shqyrtim
652 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
631 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
660 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
622 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
659 30.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
606 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
619 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
621 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
623 30.12.2008 vllahine Ne shqyrtim
624 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
627 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
628 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
651 30.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
737 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
738 31.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
739 31.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
740 31.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
741 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
742 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
743 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
746 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
748 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
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749 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
750 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
751 31.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
752 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
754 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
759 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
761 31.12.2008 Sarande Ne shqyrtim
619 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
734 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
732 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
735 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
733 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
736 31.12.2008 Delvine Ne shqyrtim
731 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
753 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
747 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
312 31.12.2008 Vlore Ne shqyrtim
2 16.01.2009 Ne shqyrtim
1115 19.01.2009 Ne shqyrtim
482 27.01.2009 Vlore Ne shqyrtim
1060 27.01.2009 Vlore Ne shqyrtim
85 03.02.2009 Vlore Ne shqyrtim
147 11.02.2009 sarande Ne shqyrtim
74 16.02.2009 Sarande Ne shqyrtim
756 24.02.2009 Ne shqyrtim
93 10.03.2009 Delvine Ne shqyrtim
31 26.03.2009 Vlore Ne shqyrtim
643 27.03.2009 Ne shqyrtim
4 30.03.2009 Vlore Ne shqyrtim
24 30.03.2009 Vlore Ne shqyrtim
120 11.05.2009 Vlore Ne shqyrtim
583 18.05.2009 Vlore Ne shqyrtim
510/1 19.05.2009 Vlore Ne shqyrtim
496 25.05.2009 Vlore Ne shqyrtim
1 01.06.2009 Vlore Ne shqyrtim
10 03.06.2009 Vlore Ne shqyrtim
205/3 09.06.2009 Sarande Ne shqyrtim
453 15.06.2009 Vlore Ne shqyrtim
111 18.06.2009 Vlore Ne shqyrtim
3 18.06.2009 Vlore Ne shqyrtim
220 26.06.2009 Sarande Ne shqyrtim
4 26.06.2009 Ne shqyrtim
5 07.07.2009 Sarande Ne shqyrtim
6 13.07.2009 Sarande Ne shqyrtim
599 17.07.2009 Vlore Ne shqyrtim
7 17.07.2009 Sarande Ne shqyrtim
69 20.07.2009 Ne shqyrtim
118 29.07.2009 Vlore Ne shqyrtim
652 31.07.2009 Ne shqyrtim
521 21.08.2009 Vlore Ne shqyrtim
291 27.09.2009 Ne shqyrtim
204 18.11.2009 Vlore Ne shqyrtim
30 25.11.2009 Vlore Ne shqyrtim
161 16.12.2009 Vlore Ne shqyrtim
630 17.12.2009 Ne shqyrtim
681 29.12.2009 Vlore Ne shqyrtim
687 29.12.2009 Vlore Ne shqyrtim
682 29.12.2009 Ne shqyrtim
2 29.12.2009 Sarande Ne shqyrtim
617 29.12.2009 Sarande Ne shqyrtim
1449 30.12.2009 Vlore Ne shqyrtim
151 05.01.2010 Vlore Ne shqyrtim
1639 05.01.2010 Vlore Ne shqyrtim
372 08.01.2010 Vlore Ne shqyrtim
14 26.07.2010 Vlore Ne shqyrtim
182 26.07.2010 Vlore Ne shqyrtim
2649 29.09.2010 Vlore Ne shqyrtim
2816 12.10.2010 Vlore Ne shqyrtim
285 14.10.2010 sarande Ne shqyrtim
675 01.11.2010 Sarande Ne shqyrtim
2878 03.11.2010 Vlore Ne shqyrtim
752 17.11.2010 vlore Ne shqyrtim
351 02.12.2010 Vlore Ne shqyrtim
145 18.02.2011 Sarande Ne shqyrtim
190 24.02.2011 Sarande Ne shqyrtim
261 30.03.2011 Vlore Ne shqyrtim
264 31.03.2011 Vlore Ne shqyrtim
265 31.03.2011 Vlore Ne shqyrtim
270 05.04.2011 Sarande Ne shqyrtim

274 05.04.2011 Vlore Ne shqyrtim
281 07.04.2011 Ne shqyrtim
289 13.04.2011 Ne shqyrtim
287 13.04.2011 Sarande Ne shqyrtim
298 21.04.2011 Sarande Ne shqyrtim
302 26.04.2011 Vlore Ne shqyrtim
308 02.05.2011 Sarande Ne shqyrtim
310 03.05.2011 Sarande Ne shqyrtim
414 05.05.2011 Ne shqyrtim
414 05.05.2011 Ne shqyrtim
397 05.05.2011 Sarande Ne shqyrtim
498 06.05.2011 Vlore Ne shqyrtim
514 12.05.2011 Vlore Ne shqyrtim
515 16.05.2011 Vlore Ne shqyrtim
516 17.05.2011 Delvine Ne shqyrtim
541 06.06.2011 Vlore Ne shqyrtim
535 06.06.2011 Vlore Ne shqyrtim
539 06.06.2011 Vlore Ne shqyrtim
540 06.06.2011 Vlore Ne shqyrtim
536 06.06.2011 Vlore Ne shqyrtim
538 06.06.2011 Vlore Ne shqyrtim
542 06.06.2011 Vlore Ne shqyrtim
1867 10.06.2011 Vlore Ne shqyrtim
556 20.06.2011 Sarande Ne shqyrtim
570 28.06.2011 Sarande Ne shqyrtim
594 04.07.2011 Sarande Ne shqyrtim
599 05.07.2011 Sarande Ne shqyrtim
603 11.07.2011 Delvine Ne shqyrtim
613 15.07.2011 Sarande Ne shqyrtim
2505 31.08.2011 Sarande Ne shqyrtim
637 08.09.2011 Vlore Ne shqyrtim
643 12.09.2011 Sarande Ne shqyrtim
725 13.09.2011 Ne shqyrtim
725 13.09.2011 Ne shqyrtim
1064 23.09.2011 Sarande Ne shqyrtim
1066 26.09.2011 Sarande Ne shqyrtim
1474 13.10.2011 Vlore Ne shqyrtim
1475 13.10.2011 Sarande Ne shqyrtim
1484 24.10.2011 Vlore Ne shqyrtim
1486 24.10.2011 Sarande Ne shqyrtim
1501 02.11.2011 Vlore Ne shqyrtim
1522 16.11.2011 Vlore Ne shqyrtim
3555 23.11.2011 Sarande Ne shqyrtim
1530 24.11.2011 Vlore Ne shqyrtim
1541 05.12.2011 Sarande Ne shqyrtim
1553 05.12.2011 Ne shqyrtim
1553 05.12.2011 Ne shqyrtim
1575 06.12.2011 Sarande Ne shqyrtim
3792 15.12.2011 Vlore Ne shqyrtim
3937 26.12.2011 Vlore Ne shqyrtim
3978 27.12.2011 Vlore Ne shqyrtim
3989 28.12.2011 Sarande Ne shqyrtim
201 23.01.2012 Sarande Ne shqyrtim
168 27.01.2012 Sarande Ne shqyrtim
1226 20.04.2012 Vlore Ne shqyrtim
200 24.04.2012 Vlore Ne shqyrtim
1373 02.05.2012 Vlore Ne shqyrtim
530 09.05.2012 Ne shqyrtim
540 28.05.2012 Vlore Ne shqyrtim
148-A 13.06.2012 Ne shqyrtim
563 13.06.2012 Vlore Ne shqyrtim
566 14.06.2012 Sarande Ne shqyrtim
565 14.06.2012 Vlore Ne shqyrtim
577 20.06.2012 Vlore Ne shqyrtim
1952 26.06.2012 Sarande Ne shqyrtim
583 27.06.2012 Vlore Ne shqyrtim
588 03.07.2012 Sarande Ne shqyrtim
600 13.07.2012 Vlore Ne shqyrtim
601 18.07.2012 Vlore Ne shqyrtim
251 07.08.2012 Sarande Ne shqyrtim
922 05.09.2012 Ne shqyrtim
2493 06.09.2012 Vlore Ne shqyrtim
932 21.09.2012 Ne shqyrtim
938 27.09.2012 Ne shqyrtim
965 06.11.2012 Vlore Ne shqyrtim
969 08.11.2012 Vlore Ne shqyrtim
1 04.01.2013 Vlore Ne shqyrtim
235 16.01.2013 Vlore Ne shqyrtim
116 18.01.2013 Vlore Ne shqyrtim

125 04.02.2013 Vlore Ne shqyrtim
135 11.02.2013 Vlore Ne shqyrtim
136 11.02.2013 Vlore Ne shqyrtim
137 12.02.2013 Sarande Ne shqyrtim
150 05.03.2013 Vlore Ne shqyrtim
158 15.03.2013 Vlore Ne shqyrtim
152 15.03.2013 Vlore Ne shqyrtim
159 18.03.2013 Ne shqyrtim
162 19.03.2013 Sarande Ne shqyrtim
164 19.03.2013 Vlore Ne shqyrtim
194 26.03.2013 Ne shqyrtim
273 09.04.2013 Vlore Ne shqyrtim
279 11.04.2013 Vlore Ne shqyrtim
281 12.04.2013 Sarande Ne shqyrtim
286 16.04.2013 Sarande Ne shqyrtim
1479 19.04.2013 Sarande Ne shqyrtim
2055 03.06.2013 Sarande Ne shqyrtim
2137 10.06.2013 Sarande Ne shqyrtim
336 10.06.2013 Sarande Ne shqyrtim
341 11.06.2013 Ne shqyrtim
351 17.06.2013 Sarande Ne shqyrtim
353 18.06.2013 Vlore Ne shqyrtim
359 20.06.2013 Vlore Ne shqyrtim
536 03.07.2013 Sarande Ne shqyrtim
536 03.07.2013 vlore Ne shqyrtim
537 04.07.2013 Sarande Ne shqyrtim
546 08.07.2013 Vlore Ne shqyrtim
2499 11.07.2013 Vlore Ne shqyrtim
574 18.07.2013 Vlore Ne shqyrtim
2572 19.07.2013 Vlore Ne shqyrtim
575 22.07.2013 Vlore Ne shqyrtim
581 26.07.2013 Vlore Ne shqyrtim
583 29.07.2013 Ne shqyrtim
2861 14.08.2013 Vlore Ne shqyrtim
2877 15.08.2013 Vlore Ne shqyrtim
622 27.08.2013 Vlore Ne shqyrtim
623 28.08.2013 Sarande Ne shqyrtim
626 02.09.2013 Sarande Ne shqyrtim
637 10.09.2013 Sarande Ne shqyrtim
3309 23.09.2013 Sarande Ne shqyrtim
673 25.09.2013 Ne shqyrtim
718 07.10.2013 Vlore Ne shqyrtim
347 09.10.2013 Vlore Ne shqyrtim
3558 16.10.2013 Sarande Ne shqyrtim
732 31.10.2013 Ne shqyrtim
736 11.11.2013 Delvine Ne shqyrtim
4203 05.12.2013 Vlore Ne shqyrtim
4289 16.12.2013 Sarande Ne shqyrtim
758 16.12.2013 Sarande Ne shqyrtim
98 13.01.2014 Sarande Ne shqyrtim
150 16.01.2014 Vlore Ne shqyrtim
7 21.01.2014 Vlore Ne shqyrtim
206 21.01.2014 Vlore Ne shqyrtim
18 29.01.2014 Vlore Ne shqyrtim
340 03.02.2014 Vlore Ne shqyrtim
398 07.02.2014 Vlore Ne shqyrtim
2678 16.02.2014 Vlore Ne shqyrtim
56 18.02.2014 Vlore Ne shqyrtim
58 19.02.2014 Vlore Ne shqyrtim
70 24.02.2014 vlore Ne shqyrtim
1106 09.04.2014 Sarande Ne shqyrtim
207 15.04.2014 Vlore Ne shqyrtim
207 15.04.2014 Vlore Ne shqyrtim
4059 25.04.2014 Sarande Ne shqyrtim
1149 25.04.2014 Sarande Ne shqyrtim
145 30.04.2014 Ne shqyrtim
149 30.04.2014 Vlore Ne shqyrtim
152 30.04.2014 Sarande Ne shqyrtim
149 30.04.2014 Vlore Ne shqyrtim
213 24.07.2014 Ne shqyrtim
2660 12.08.2014 Vlore Ne shqyrtim
284 16.10.2014 Ne shqyrtim
3381 17.10.2014 Vlore Ne shqyrtim
292 29.10.2014 Sarande Ne shqyrtim
294 30.10.2014 Vlore Ne shqyrtim
312 17.11.2014 Ne shqyrtim
3551 23.11.2014 Vlore Ne shqyrtim
319 25.11.2014 Ne shqyrtim

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Ata më besojnë -
budallenjtë e gjorë

...kryesisht nga 5 kompanitë e
mëdha: Microsoft, Apple, Face-
book, Amazon dhe Google. Profi-
let e tyre që përmbajnë mënyrat
si dhe për çfarë shpenzojnë, cilat
shije kanë dhe ndaj cilave
produkteve janë të tërhequr etj.,
iu shiten të tretëve, që janë ko-
mpani dhe firma të ndryshme,
kryesisht shumëkombëshe me
fuqi financiare dhe tregtare të
konsiderueshme. Ndërkohë që
kohët e fundit shpërtheu skan-
dali që kishte në qendër Cam-
bridge Analytica dhe përdorimi
i bazës së të dhënave të për-
doruesve të Facebook-ut për të
përçuar mesazhe politike të cak-
tuara.
Në fakt, nga njëra palë zgjedhje
në tjetrën, përdorimi i rrjeteve
sociale për të mbartur propagan-
dë të caktuar politike dhe për të
përshtatur mesazhin politik në
varësi të preferencave të "klien-
tit" të rrjetit, ka qenë gjithmonë
dhe më influencues. Ka nisur
veçanërisht me Obamën dhe kul-
moi me Presidentin Trump, por
mendohet se do ketë një rol de-
terminues në zgjedhjet e ardhs-
hme presidenciale në SHBA dhe
natyrisht në pjesën tjetër të
botës që zakonisht influencohet
me shpejtësi nga trendet e kri-
juara në Amerikë. Një shembull
i kësaj është sesi firma 360 gradë
e vëllezërve Koch, manjatëve të
famshëm konservatorë të Las Ve-
gasit, ka vite që ka ndërtuar pro-
filet e mbi 250 milionë ameri-
kanëve për të bërë të mundur që
mesazhi specifik dhe i targetuar
për secilin prej tyre të ndarë në
kategoritë përkatëse të përpu-
thet me kërkesat specifike të par-
tive politike.  Këto të fundit
natyrisht janë të limituara dhe
të varura nga lobistë dhe mbësh-
tetës të fuqishëm si vëllezërit në
fjalë, pasi nuk kanë as mundësitë

Nga   Ilir Kalemaj

Opinioni i   Ditës

shumë më pak pëlqime të njeh
më mirë sesa familjarët e tjerë,
miqtë dhe rrethi i të njohurve.
Rreth 126 milionë njerëz u ek-
spozuan ndaj lajmeve propagan-
distike të përhapura nga grupe
Facebook-u që mbështeteshin
nga Rusia, sikundër ka zbuluar
vetë kompania së fundmi. Dje
Zukenberg,  në takimin para
euro-parlamentarëve kërkoi falje
duke u shprehur se nuk kishin
bërë mjaftueshëm për të paran-
daluar që kompania e tij të për-
doret nga të tretët për të sh-
kaktuar dëm. Por në ditët  e
para të  Facebook-ut,  Zuken-
berg, në një deklaratë të pa-
pjekur dhe për të cilën tashmë
do të jetë bërë pishman, kur e
pyetën se pse njerëzit duhet t'í
dorëzonin atij informacionin e
tyre personal,  u përgjigj  me
sarkazëm "Ata më besojnë-bu-
dallenjtë e  gjorë" (ang.  they
trust me- dumb fucks).
Nga ana tjetër, përdorimi gjith-
një e më i gjerë i trolls ( i pro-
vokuesve të internetit të cilët
futen grupe me qëllime përçar-
je dhe dizinfor mimi apo për-
dorimi i adresave të rreme dhe
jo të personalizuara të cilat
shpërndajnë "fake news" janë
kthyer në mjete të fuqishme
propagandistike të përdorura
me efikasitet veçanërisht nga
rusët për të ndikuar zgjedh-
jet, sikundër u demonstrua së
fundmi nga fushata Brexit në
Angli, në Gjermani dhe Span-
jë. Ngelet vetëm për t 'u parë
nëse në fushëbetëjen e infor-
macionit  ( infor mation war-
fare) do të ketë apo jo viktima
n ë  m a s ë  a p o  d o  t ë  k e t ë  n j ë
f u s h a t ë  n d ë r g j e g j ë s i m i  e
mpleksur me rregulla të qar-
ta loje. Kjo në mënyrë që ma-
n i p u l i m i  p ë r  l l o g a r i  t ë  t ë
tretëve,  qofshin këta aktorë
politikë apo shumëkombëshe
tregtare dhe financiare  mos
të bëhet në dëm të qytetarit-
k o n s u m a t o r  d h e  t ë  r u h e n
premisat bazë të demokracisë
dhe të drejtës për zgjedhje të
lirë.

financiare dhe as organizative,
sidomos për parti të mirëfillta
elektorale pa një bazë të gjerë
anëtarësimi militant (thjesht
regjistrimi formal të anëtarësisë
së tyre).
Rrjetet sociale padyshim kanë
një rol gjithnjë dhe më influent

në jetët tona të përditshme. Ins-
tagrami, fjala bie, po përdoret
gjithnjë e më tepër për market-
ing produktesh dhe promovim bi-
znesesh dhe markash, përfshirë
brandin personal që në një botë
gjithnjë dhe më të ndërvarur nga
fuqia e network-ut për të bërë

përpara, është kthyer në imper-
ativ kryesor të jetës sociale dhe
ekonomike të gjithsecilit. Apo
një studim i kohëve të fundit, i
cili tregon që me 300 pëlqime
(likes), ‘Facebook’-ut (nëpërmjet
algoritmeve të tij) të njeh më
mirë se partneri yt dhe me

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)
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PESHORJA

VIRGJERESHA

Të pakënaqur nga Hëna, si edhe me Ve-
nusin e burgosur në shtëpinë e juaj të dym-
bëdhjetë, për sot nuk bëhet fjalë për aventu-
ra dashurie! Si kompensim, mbështetje e
Diellit dhe Plutonit hap rrugën për një miqë-
si të veçantë, intensive dhe intime.

Do të keni krijimtari të shkëlqyeshme në
punë. Origjinaliteti i bashkëngjitet çdo nis-
me. Nën drejtimin tuaj edhe gjëja më e
parëndësishme ka personalitet. Me kolegët
formoni një ekip të ngushtë që beson në
bashkëpunim dhe që përballet me sfidat.

Venusi dhe Hëna janë të gatshëm që t'ju
inkurajojmë dhe t'ju japin një dozë vetëbe-
simi! Do të keni marrëdhënie të qetë me
ambientin që ju rrethon. Pas një sqarimi,
jeta në çifti do të bëhet më e ëmbël: part-
neri do të jetë më pak i ngurtë dhe do të
këtë më shumë mirëkuptim.

Revolucionarë të zemrës, synoni harmon-
inë që zbut mosmarrëveshjet, duke filluar
nga jeta në çifti, ku komunikimi bëhet jetik.
Dëshirat shumëfishohen nga Venusi kësh-
tu që në modë dhe produkte kozmetike do
të bëni shpenzime të mëdha.

Në çifte do të jeni të lumtur dhe të kënaqur,
si në përralla! Rregulli i juaj është të bal-
lafaqoheni për çdo gjë, por pa e ngritur
zërin, me dashamirësi dhe diplomaci. Do
të  vendosni të ndërmerrni një udhëtim
minutën e fundit, për të festuar një përvje-
tor dashurie ashtu siç duhet!

Do të keni momente magjike në punë, ku
çdo gjë ecën në përsosmëri, të frymëzuar
nga një fllad gjeniu krijues dhe të mbësh-
tetur nga shija e juaj estetike. Është dita
ideale për ata që merren me modën, buku-
rinë dhe mirëqenien, por edhe për ata që
punojnë për marrëdhëniet me publikun.

Venusin do ta keni kundra, por nuk ju sjell
ndërlikime. Ndërkohë, e mbështetur nga as-
pekti pozitiv i Hënës, nxjerr në pak interesin
reciprok. Do të jeni të lumtura dhe të kënaqur,
aq sa të ndryshoni qëndrim duke iu hapur
dhe dëgjuar nevojat dhe dëshirat e partnerit.

Keni një familje të dashur dhe fëmijë të
mirë, por ju mungon diçka, dhe madje
shumë: një person nga e kaluara që ende
nuk arrini ta harroni. Është e nevojshme të
ndryshoni menjëherë dietën. Efektet e para
do të jenë të dukshme në lëkurë, e cila do
të jetë më e shkëlqyer dhe e butë.

Nëse jeni të dashuri, do të shkoni pak përtej
arsyes: do të bëni sjellje të çuditshme, do
të bëni deklarata dramatike, do të argoni
ëmbëlsi të pakufishme për personin që ju
tërheq. Sot do të jeni në humor të mirë dhe
do të keni fat në veprimtaritë që ndërmerrni.

Hëna do të jetë e heshtur dhe Venusi do të
jetë tekanjoz, sot dashuria nuk ecën.
Ndërkaq ju ngushëllon dyshja Diell-Pluton,
garantuese të një atmosferë miqësore dhe
të shndritshme. Financat duhet t'i keni në
vëmendje, dhe ju takon juve të bëni vlerë-
simin e duhur për të mos shpenzuar
shumë.

Ndjenjat në çift janë të forta, por përsëri nuk
është e mjaftueshme. Nëse partneri
përpiqet për t'ju futur në "kurth" duke folur ju
për të ardhmen, ju bëni menjëherë një hap
prapa. Do të keni kontakte të shpejta dhe
fitimprurëse. Nëse i keni mbyllur punët, vazh-
doni përpara me veprimtari të tjera.

Hëna e zellshme do të jetë duke ju
mbikëqyrur, ndërsa Venusi ju rekomandon
blerjen e sendeve të shtrenjta, duke ju bin-
dur se prestigji dhe suksesi ecin krah për
krah. Në punë do të jeni energjikë me dys-
hen Diell-Pluton.

BINJAKET

GAFORJA

AKREPI

SHIGJETARI

BRICJAPI

PESHQIT

UJORI

LUANI

DEMI

DASHI

Nga  Aida Cama

...duke u ngritur në Evropë dhe
refugjatët kanë marrë rrugën nga
jugu në drejtim të veriut. Kjo
pritej. Prandaj, masat u morën
për bllokimin e korridoreve të
lëvizjes, atij kryesorit Greqi,
Maqedoni, Serbi, Hungari.
Ndërkohë, është rihapur një kor-
ridor tjetër. Nga Greqia refugjatët
marrin rrugën për në Shqipëri,
Mal të Zi, Bosnjë e Kroaci për të
mbërritur kështu në Evropë.
Tremijë vetë kanë përfunduar në
Bosnjë katër muajt e parë të këtij
viti nga 10 mijë, që kanë mbërri-
tur gjithsej në Greqi, një nga ven-
det e para pritëse krah Spanjës,
Italisë dhe Bullgarisë. Sidomos në
muajin prill është rritur numri i
refugjatëve që kanë hyrë në Bos-
një dhe shumë prej tyre janë ven-
dosur fillimisht nëpër parqe,
rrugë deri sa të puqen me asis-
tencën e specializuar.
Thirrje për respekt dhe dinjitet
Javën e fundit ka pasur lajme për
incidente dhe keqtrajtime të ref-
ugjatëve nga qeveria boshnjake
në Bosnjë. OKB-ja u bëri thirrje
të gjitha qeverive që të trajtojnë
me respekt dhe dinjitet refug-
jatët. "Ne shpresojmë që autorite-
tet e Bosnjës të respektojnë të
drejtat e atyre që janë të detyru-
ar të largohen nga vendi. Shumë
boshnjakëve u është dashur vetë
të largohen dikur dhe atyre do t'u
kujtohet kjo për të fituar simpati
për ata që përballen sot me një fat
të tillë", tha Fahran Haq, zëv-
endës-zëdhënës i Sekretarit të
Përgjithshëm të KB, në një kon-
ferencë për shtyp.
Mali i Zi shqyrton mundësinë e
ngritjes së barrierave
Ndërkohë, mediat bëjnë të ditur
se Mali i Zi është duke parë
mundësinë e ngritjes së barrier-
ave fizike në kufirin e tij me Sh-
qipërinë. Si mund të ndodhë kjo
nuk dihet, por zyrtarë malazezë
flasin për ngritjen e gardheve me
tela, si ato që ka ngritur Hungar-
ia në kufijtë me Kroacinë dhe
Serbinë. Mali i Zi u ankua po ash-
tu, se autoritetet shqiptare nuk i
pranojnë "emigrantët ilegalë që
Mali i Zi është munduar t'i kthe-
jë në Shqipëri".
LOJË EMËRTIMESH
UNHCR, Komisariati i Lartë për
refugjatët i OKB, ka përgatitur
një guidë për gazetarët, me
shpjegimet kur një person quhet
emigrant dhe kur quhet refugjat.
Refugjatë janë ata që kanë marrë

rrugën dhe synojnë të kërkojnë
azil në një nga vendet e Bashkim-
it Evropian. Autoritetet vendore
në vendet e Ballkanit Perëndi-
mor luajnë me emërtimet refug-
jatë dhe migrantë ilegalë. Duke i
quajtur refugjatët migrantë ile-
galë, vendet i japin të drejtën
vetes t 'i  dëbojnë personat që
mbërrijnë në kufi. Ndërkohë që
shkelin ligjet ndërkombëtare dhe
dënohen nëse e bëjnë një gjë të
tillë me refugjatët. Në Greqi arr-
ijnë kryesisht shtetas nga Siria,
Iraku dhe Afganistani. Çfarë
ndodh me refugjatët në rrugën e
tyre nëpër Shqipëri, nuk dihet.

Sidoqoftë, pjesa më e madhe tyre
e përdorin Shqipërinë si vend
transit dhe jo për të qëndruar. Au-
toritetet shqiptare nuk flasin për
këtë. As mediat në Shqipëri nuk
e kanë vënë re fenomenin.
Burime jo të konfirmuara flasin
për njerëz që i ndihmojnë refug-
jatët duke i marrë nga Greqia dhe
futur në Mal të Zi. Këtu është e
vështirë vendosja e kufirit midis
kontrabandistëve, që e bëjnë këtë
gjë për arsye fitimi dhe ndih-
mësve, që e bëjnë për t'u ndih-
muar refugjatët të arrijnë
synimet për një jetë më të mirë
në Evropë.

Ballkani, korridor i ri
transit për refugjatët

Dje në 'Deutsche Welle'

VENDET TRANSITE
Neven Crvenkovi?, zëdhënës i
Zyrës së UNHCR-së në Bosnje-Her-
cegovinë tha për 'DW' se është e
qartë se shumë refugjatë që kanë
arritur së fundi në këtë vend kanë
ardhur nga Shqipëria, Mali i Zi
dhe nga Serbia. UNHCR thekson
se "rrugët drejt Evropës dhe në
Evropë janë të rrezikshme". Kësh-
tu tha disa javë më parë Pascare
Moreau, drejtor i zyrës evropiane
të organizatës. Edhe më e rrezik-
shme është rruga për gratë dhe fëm-
ijët e pashoqëruar. Këtë vit në Bos-
një janë regjistruar 51 djem dhe dy
vajza të mitura të pashoqëruara.

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)
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Flet drejtori sportiv më i mirë në Itali. E tashmja dhe projektet e tij

Rrëfehet Igli Tare: Nostalgji për
Partizanin, më propozuan federatën
Akuza: Kampionati shqiptar vendoset në tavolinë

Igli Tare në një rrëfim
ndryshe për RTSH. Për
ballë gazetares dhe mod-

eratores Hygerta Sako, ish-
kapiteni i Shqipërisë, tashmë
drejtor sportiv te Lacio tre-
gon karrierën e tij që nga filli-
met te Partizani deri te mbër-
ritja në Serinë A.
E SHKUARA

"Nostalgji pa fund për Par-
tizanin, për fëmijërinë
shumë të bukur që kam kalu-
ar në periudhën 8-9 vjeçare
që kam pasur mundësinë të
luaj te Partizani. Kam pasur
mundësi të punoj me tra-
jnerë si Shaqiri, Fagu, ndër-
sa me ekipin e parë me tra-
jnerët Starova dhe Lika. Kjo
gjë më ka ndihmuar në kar-
rierën time si futbollist në
vazhdimësi".
KOMPLEKSI

"Një nga ato gjëra që kanë
ndryshuar, është edhe klubi
sportiv i Partizanit. Nuk dua
të hyj në çështje politike, por
ka qenë një keqardhje e mad-
he kur mësova se ato ambi-
ente u kthyen në ambiente
banimi".
BRESHIA

"Ka qenë lëvizje e dëshiru-
ar. Çdo futbollist e kishte
ëndërr të luante në Itali. Unë
shkova 27 vjeç në Serinë A,
por ishte emocion i madh.
Nuk kam për ta harruar
ndeshjen e debutimit kundër
Milanit në Serinë A kur unë
luaja me Breshian. Në atë
periudhë, imazhi i sh-
qiptarëve nuk ishte i mirë.
Në atë kohë arriti një sh-
qiptar 1.95 metra, biond dhe
ishte habi. Të gjithë thirrën
emrin tim, u çudita. Ishte një
sfidë e madhe. Karshi skepti-
cizmit ishin edhe shumë dy-
shime rreth shqiptarëve dhe
ishte një e vështirë. Konkur-
renca me Luka Tonin? Lu-
anim bashkë në sulm dhe në
fund ia dola unë të fitoja,
sepse u bëra titullar me
Breshian".
GUARDIOLA-BAXHO?

Në atë periudhë Breshia
ishte një ekip shumë i madh,
sepse përveç tyre luanin Pir-
lo, Toni dhe Bakini që vinte
nga Juventus. Më e çudit-
shme ishte se nga ata mëso-
va se duhet të jesh i thjesh-
të. Thjeshtësia i bënte shumë
të mëdhenj në sytë tanë.
Mbaj ende kontakte me me-
sazhe. Sidomos me Guardi-
olën mbaj ende kontakte. Me
Baxhon kam pasur kontakte
më të pakta, por ai është një
njeri anti-futboll. Ai është
një gjuetar profesionist dhe
ka një fermë të madhe në
Argjentinë mbi 300 km ka-
trorë. Edhe në atë periudhë
kur kemi luajtur bashkë, vë-
mendja e tij ishte e përqen-
druar te gjuetia, ndërsa fut-
bolli ishte një anti-stres për
të".
GOLASHËNUES

"Jo, nuk ishte kjo peri-
udha më e mirë për mua si
futbollist. Është koha kur

unë luaja te Fortuna Dusel-
dorf, sepse shënova 28 gola
brenda 1 viti. Nga ana emocio-
nale jam shumë i lidhur me
atë klub dhe me atë qytet".
GOLI I PREFERUAR

"Goli ndaj Juventusit. Ish-
te një lodhje psikologjike
shumë e madhe. Juventusi
ishte një ekip shumë i fortë
dhe ne na duhej ajo fitore.
Mbaj mend se kur erdhi kro-
simi, në momentin që po gjua-
ja më dukej vetja sikur isha
200 metra larg portës. Ishte
një gol shumë i rëndësishëm.
Buffon? Është simbol i një
gjenerate të artë që ka pasur
futbolli italian. Është një am-
basador i futbollit italian. Ësh-
të një profesionist i madh".
GOLI NDAJ PARMËS

"E kam përjetuar me trish-
tim, se ishte një derbi në play-
out, një ndeshje e mbijetesës
kundrejt Parmës dhe ai gol
ishte vendimtar, pasi fituam
ndeshjen e parë 1-0 në Parma.
Por fatkeqësisht u mundëm 2-
0 në Bolonja dhe aty është
momenti më i trishtueshëm i
karrierës si futbollist, se nuk
e kisha provuar kurrë ndjen-
jën e rënies nga kategoria, me
një skuadër që një muaj e
gjysmë më përpara ishte në
vendin e 6 e mendohej se do
të shkonte në Europë. Por çdo
gjë negative ka një pozitive, se
ajo më hapi mundësinë që të
transferohesha te Lacio".
RAPORTI ME
BOLONJËN

"Ajo është një nga eksperi-
encat më të bukura, emocion-
ohem sa herë kthehem aty në
stadium. Të gjithë njerëzit më
përshëndesin, me përqafojnë.
Ndjehem në siklet se largimi
ishte në një moment negativ.
Por ajo që dhashë dhe vlerë-
simi nga ana e tyre më bën të
ndjehem krenar".
MACONE

"Është një legjendë e fut-
bollit italian. Kur e shikoj në
gjeneracionin e fundit, që tra-
jnerët po ndryshojnë shumë
gjëra e kuptoj që ai ishte një
trajner i futbollit të vjetër, i

vrazhdë, por unë me atë si tra-
jner mësova se çdo të thotë
profesionist. Ka qenë një
raport dashuri-urrejtje me
Maconen, por e kujtoj me nos-
talgji. Macone në atë peri-
udhë sapo la karrierën e tra-
jnerit, u largua përfundi-
misht nga bota e futbollit dhe
ai afrim te Lacio ishte më
tepër aksidental se sa i
kërkuar. Por kam një lloj
keqardhjeje se pata këtë
mundësi në momentin e
gabuar të karrierës, se kur
erdha isha 32 vjeç, drejt fun-
dit të karrierës si futbollist
dhe do të kisha dëshirë ta je-
toja më i ri, si ishte koha e
Strakoshës, Berishës, apo
Canës. Më kërkoi, sepse isha
i duhuri për skemat e tij, ndaj
më kërkoi ta ndiqja atje. Kur
më kërkoi? Kishim respekt të
jashtëzakonshëm. Më than ë
telefon: Kam dëshirë të flas
me atë luftëtarin që kisha te
Breshia dhe dua që ai të më
ndjekë edhe te Bolonja".
RAPORTI ME LOTITON

"Absolutisht po, se isha më
i formuar nga ana profesion-
ale, si futbollist e njeri dhe
raporti që kisha me skuadrën
dhe presidentin, u konsolid-
ua çdo vit derisa arritëm në
një zgjedhje të çmendur, që u
bë atëherë me ofrimin e pos-
tit të drejtorit sportiv. Nuk e
prisja se nuk kisha asnjë lloj
formimi për këtë profesion
dhe ajo ide e tij ishte e çmen-
dur. Çfarë mendova kur e pro-
pozoi? I thashë 'të lutem mos
u tall, nuk ka logjikë të jem
drejtor i klubit'. Fjalët e tij ish-
in domethënëse. Ai tha 'kjo
është dera, të jap mundësinë
të dalësh e të futesh përsëri
në një klub të madh. Është në
dorën tënde nëse do ta mbash
derën hapur, do të isha shumë
mirënjohës, për atë që po të
mundësoj, karshi një djali pa
eksperiencë, por që shpresoj
që do ma shpërblesh'. Kur
mendoj se si rrodhën ngjarjet,
ka qenë një sfidë e jashtëza-
konshme, por sfidat kanë
qenë ato që më kanë tërhequr

gjithmonë".
ÇMIMET

"Janë sodisfaksione që të
mbushin sa i përket anës pro-
fesionale dhe të tregon që rru-
ga është edhe më e gjatë. Më
e rëndësishme është që prit-
shmëria karshi teje është një
përgjegjësi shumë e madhe
dhe duhet jetuar me ekuili-
brat e duhur".
BROKI

"Blerja ime e parë më e
rëndësishme, sepse eksperi-
enca që kishte te Milani dhe
mënyra si sillej në dhomat e
zhveshjes ishin të rëndë-
sishme. Që në vitin e parë me
Brokin fituam Kupën dhe Su-
perkupën. Superkupën e fitu-
am ndaj Interit, që sapo kish-
te fituar Tripletën".
ÇMIMI "SKAUTI
MË I MIRË"

"U mësuam me çmime
(qesh). Është një mënyrë
mirënjohjeje për punën që ke
bërë. Për mua janë gjëra rela-
tive. Më japin stimuj që të
vazhdoj ende më fort. Për sa i
përket imazhit tim dhe të Sh-
qipërisë, e kam brenda meje
faktin që prezantoj imazhin e
Shqipërisë. Kam një lidhje të
veçantë me këtë fakt. Por janë
gjëra normale në anën tonë
profesionale".
CANA

"Me portierin Muslera
kishim rënë dakord për të sh-
tyrë kontratën, por për disa
arsye nuk e vazhduam. Ai
kishte akord me Gallatasara-
jn dhe në atë kohë, Cana lu-
ante te Gallatasaraj. Unë
mora Canën, të cilin e ndih-
monte fakti që kishte shumë
eksperiencë".
KLUBI

"Mundohemi të rritim sa
më shumë prestigjin e klubit
dhe vlerat e këtij ekipit. Lacio
ka një histori të madhe, por
me një histori negative në 15
vitet e fundit për faktin se fal-
imentoi. Ishin gjëra të vësh-
tira për t'u menaxhuar. Kush
drejton një klub, është si të
menaxhosh një financat e sh-
tëpisë, duhet ta menaxhosh

me aq mundësi sa ke. Ishin
momente shumë të vështira".
SEKRETET

"Sekreti i punës sime? Du-
het t'i kushtosh gjithçka. Pen-
gu im për sa i përket këtij pro-
fesioni është familja, sepse
nuk më lë t'i kushtoj vëmend-
je familjes. Në periudhën e
pushimeve verore, unë duhet
të punoj më shumë, sepse ësh-
të merkatoja. Modestia?
Thjeshtësia të ndihmon në
këtë punë. Sa më i thjeshtë të
jesh, aq më e lehtë është të
analizosh punën tënde. 6 gju-
hë të huaja? Flas më mirë
gjermanishten, duke qenë se
bashkëshortja ime është gjer-
mane".
SEKRETI I PUNËS

"Unë u jap shumë rëndësi
këtyre detajeve që bëjnë difer-
encën, sepse familja në shu-
micën e rasteve është
pengesë e madhe për karri-
erën e lojtarit. Por edhe gratë
e të dashurat, se ndikojnë
shumë në ecurinë e tyre pro-
fesionale, janë detaje që falë
karrierës kam pasur eksperi-
encën dhe më ka ndihmuar
që të shoh detajet për të cilat
unë jam i vëmendshëm".
VLERAT E
FUTBOLLISTËVE

"Futbolli është i lidhur
shumë me rezultatet. Në mo-
mentin kur rezultatet janë,
atëherë edhe vlera
shumëfishohet. Por më e
rëndësishme, duhet të kesh
bindjen e plotë që projekti që
po bën është i duhur, sidomos
në momentet negative duhet
të jesh më këmbëngulës që të
arrish ku do. Sa i përket anës
financiare, rroga është gjëja më
e fundit që kam pasur se gjithç-
ka është e lidhur me pasionin,
sidomos kur nga ana profesio-
nale bën një punë me shumë
dëshirë. Vlerën e një lojtari
nuk e bën çmimi i kartonit, por
vetë ata, sepse këta lojtarë, para
një viti kushtonin një shifër
dhe sot një tjetër. Çdo gjë ësh-
të e lidhur me suksesin. Nëse
je në klubin e duhur, me tra-
jnerin e duhur dhe skuadrën
e duhur dhe jep rendimentin
e duhur, ke shumëfishimin e
vlerave nga ana profesionale
dhe ekonomike".
STRAKOSHA

"Kishim rënë dakord që ai
do të provohej për një javë. Më
pas kontakti i tij me Romën ish-
te më vonë. Strakosha vendosi
të luante me Lacion".
INZAGI

"Kishim plan që Inzagi do të
bëhej trajner i Lacios. Por
kishim pak merakun e djegies
së tij si trajner, sepse ishte tra-
jner i ri dhe mund të mos mer-
rte ato rezultate që duheshin
dhe të digjej".

KOMBËTARJA
"E ndjek me vëmendje. E

ndjek Kombëtaren dhe Su-
perligën gjithashtu. Dua të
jem në kontakt me futbollin
shqiptar. Por nuk dua të ko-
mentoj gjërat kur nuk i njoh
mirë nga brenda, sepse do të
ishte diçka e gabuar. Ko-
mbëtarja ka pasur arritje
shumë të mirë, falë punë së
De Biazit. Me Panuçin ka një
ndërrim gjeneratash dhe du-
het kohë dhe besim".
DE BIAZI-PANUÇI

"Diferencën e bën mosha.
De Biazi, kur ishte i ri ishte
guximtar, më pas u bë trajner.
Ndaj edhe Panuçi do të bëhet
më i pjekur".
HASI

 "E kishte shansin për të
qenë trajner i Kombëtares,
por zgjodhi një tjetër destian-
cion. Trajnerët në Shqipëri
janë rritur, si për shembull
Skënderbeu me Josën dhe
Dajën. Për Kombëtaren e Sh-
qipërisë, ende nuk janë në atë
nivel trajnerët shqiptarë, por
pse jo, me besim mund ta ar-
rijnë".
KRAHASIMET MES
KOMBËTAREVE

"Gjenerata ime, ishim të
formuar në Shqipëri, por nuk
mund të krahasohet me gjen-
eratën aktuale. Periudha jonë
ka qenë aventureske. Ne nuk
patëm mundësi të ishim në
këtë kohë. Jam i bindur se do
të bënim më shumë. Por, nuk
mund t'i heq vlerat gjener-
atës aktuale. Në atë kohë, Ko-
mbëtarja jonë ka pasur lojtarë
që luanin në ekipe shumë të
mira jashtë, ashtu si tani. Por
ne nuk kishim infrastrukturë
dhe këto kushte si tani".
TRANSFERIMI I
ABAZAJT

"Kolegu im i Anderlehtit
më ka kërkuar një mendim
për Abazajn. Mendimi im
ishte vlerësim pozitiv për
Abazajn. Ai ka karakteristi-
ka që mund të luajë në Ita-
li, por edhe në Angli. Puna
në futbollin shqiptar? Ësh-
të e vështirë, sepse ne sh-
qiptarët kemi idenë që gjith-
monë jemi më të zgjuar se
tjetri dhe kjo të krijon vësh-
tirësi në bashkëpunim.
Kam vetëm një eksperiencë
me ekipet shqiptare, atë me
Flamurtarin, në rastin e
Tunkara".
DËNIMI I
SKËNDERBEUT

"Ndjesi negative. Pata
mundësinë në një bash-
këbisedim me një komi-
sion nga Liga Italiane, ku
na shpjegonin mënyrën si
mund të manipuloheshin
ndeshjet dhe morën shem-
bull Skënderbeun. Isha
para skuadrës dhe ishte
ndjesi negative. Nuk dua
ta besoj që është e vërtetë,
por për imazhin e kampi-
onatin shqiptar ekzistojnë.
Në kampionatin shqiptar,
ndeshjet në 2-3 muajt e
fundit vendosen në tav-
olinë dhe jo në fushë".
KONTRIBUTI PËR
SHQIPËRINË

"Kjo është një dëshirë e
imja. Nëse vij në Shqipëri,
kam vetëm çka humbas,
s'kam çfarë të fitoj. Më ësh-
të ofruar vendi për kandi-
dat për president të FSHF-
së, por e kam refuzuar,
sepse e ndjej veten shumë
të lidhur me fushën".

Jeton Selimi
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një film publicitar
5. Në krye të bashkisë .
7. Me Romeo në makinë
10. Në fund majtas
11. Janë kompozime si Vejusha gazmore
15. Janë në masë.
16. Janë melodrama.
17. Fillojnë dobët.
18. Në hyrje të radios.
19. Një pjesë e lipotimisë.
21. Eshtë gjendje të fikti.
24. Eshtë vërtet i mërzitshëm.
25. Maiden që këndojnë
26. Hurley aktore.
27. Pak torturuese.
28. Ekstreme në  tunel.
29. Ndezur në aparaturë.
30. Ai i shenjtë është papa.
31. Merrte fuqi nga toka.
32. Pak enigmatike.
33. Ngryset në mbrëmje.

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

   -  Mos e merrni për dobësi heshtjen time, se nëse
unë flas, ju nuk do të mund ta përballoni

   -  Mos e hidhëro prindin tënd, për ti bërë të lumtur të
tjerët, sepse dije se të tjerët nuk i sakrifikojnë jetët
e tyre për të ndërtuar jetën tënde

- Njerëzit mërziten nga
fëmijëria, nxitojnë të rriten, më
pas shpresojnë të kthehen të
vegjël (fëmijë) përsëri.

I thashë Zotit, “Më ruaj nga
armiqtë” dhe fillova të humbas
miqtë...

- Mos akuzo njerëzit për
zhgënjimet e tua, akuzo
veteveten që ke pritur shumë
nga njerëz që s'duhej të prisje
asgjë.

- Vdekja e pyet Jetën: Pse ty të
duan kaq shumë dhe me
çmenduri, ndërsa mua më
urrejnë? Jeta: Sepse une jam
një gënjeshtër e bukur, ndërsa
ti je një realitet i hidhur.

HORIZONTAL
1. O Toole aktor
5. Si vizuale.
11. Në fund të lutjes.
13. Janë popullsi e qytetit
14. Një pije freskuese.
17. Eshtë enjtje.
18. Teke prize.
20. Janë mallkime shkishëruese.
22. Një aftësi paranormale.
25. Janë fakultetet më me leverdi.
27. Gjëja e romakëve.
29. Thahen me bonifikim.
30. Zemeckis regjisor
33. Janë në temë
34. Inicialet e Harris aktor.
36. Eshtë figurë gjeometrike.
37. Një markë makine qepëse.
41. Kush ka... ka zët.
42. Mbyllin komentin.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

35. Kufij itinerari.
36. Ai i harresës ishte Leti.
39. Eshtë porosia e fundit.
41. Janë bimë uji.
42. Opera e Mascagni-t.
44. Magritte piktor.
46. Eshtë ndenjëse zbukurimi.
48. Ndiqen me ilaçe.
50. Në krye të armiqve.
51. Një godinë në miniaturë
52. Eshtë muzika... më e kollajtë.

VERTIKAL

1. Qe mbreti i parë i Izraelit.
2. Post scriptum
3. Një sferë... për model.
4. Eshtë infeksion në bark
5. Një mund të jetë arme.

6. Në krye të atletëve.
7. Eshtë grimcë me bërthamë.
8. Ishte sundimtar si Tutankamon
9. Masat pa kufij
12. Një sport baskësh .
13. Janë marrëdhënie.
14. Padia pa kufij.
16. Eshtë në minorancë.
20. I ka shumë të goditura Agron Llakaj.
22. Kështu janë  lojtarë te formaconit
23. Janë të holla dhe therëse.
26. Makinë ruse.
32. Eshtë dita e dytë
34. Bisha aktore.
37. Në mes të rrugës.
38. Një trup pa kënde.
40. Satie kompozitor.
43. I ka të ndryshme një sakat.
45. King Cole i muzikës.
46. Inicialet e Penn aktor.
47. Në mes të dhomës.
49. Të fundit në spital.

43. I bëhen të gjitha mikut.
45. Një version i dikurshëm i FIAT.
46. Fillojnë shkurt.
47. Një pikë në ligj.
48. Inicialet e Morricone-s.
49. Të fundit në manastir.
50. I ka kërcyer të xhindosurit.
51. Janë pjesë të dramës

VERTIKAL

1. Fillojnë panikun.
2. Ai i trëndafilit është i Umberto Eco-s.
3. Në krye të tenorëve.
4. Mund të jetë gjaku dhe kuzhine.
5. Inicialet e Anka këngëtar.
6. Kush ka... ka nevojë për gjak
7. Ndiqet ajo e fundit
8. Duken të gjata në pritje.
9. Një fazë gjumi.
10. Shteti i francezëve
12. Një art i shtatë.

13. Eshtë pellgu.
15. Shkroi Pa familje
16. Janë dokumente shtëpie.
18. Eshtë filmi që mallëngjen.
19. Një kolegj anglez.
21. Janë baballarët.
23. Mund të jetë elektrike.
24. Eshtë hidrofobi.
26. Ajo e forcës është për të çmendur.
27. Kremi pa ekstreme.
28. Si sezonale.
31. Mund të jenë unike
32. Mund të jenë periodike të tilla.
35. Eshtë bishë që zgërdhihet.
38. Fillojnë nazet
39. Inicialet e Diamanti aktore.
40. Eshtë mosha më e bukur.
44. Fillojnë temën.
46. Kufizojnë një send.
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   - Paratë mund të bëjnë një mashkull të pasur
por është edukata ajo e cila e bën Zotëri

   - Sikur nje femije te dorezohej qe ne rrezimin
e tij te pare, nuk do kishte mesuar kurre te
Ecte
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D A V I D I R O C K L K R

E M E R K E H A S E A N

M A L O T K E N E T A T E

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

R H R P A S I V E T E T

A M O K A S I N A T I D E M

E M I R A T I L A V A T I

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

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

R A S E Q M E I K O R E

A T A T T A K A T I D A R

H I S T A R S I R T A R I

B A L E N A A A M M O T I

E N E K A G A I S U M A N

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

I T A P A L E T L I R I A

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

I M M A K E T E T I K O T

M K A L K U L I M E T A R E

M U E L E R I M E T A L E A

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

N A I F I P T I E R I D E

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

T I L T R E N I R A F A T I

A P A A P E P K E N D E T

D I A B E T I D E T I

R A K L K A P E L E T

F E N I M O R E T R

F A E K O N O M I A D

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

A N T E N A A T A A B

N A N T E S T L A R A

K N E I I L I R E T

I I B A N A K A E T D

B A R I P A L E T N E D

E B A S T I A F A T I

15D 1 7 2 3 1 4 2 17 6 2 4

6 O 2 3 10 11 17 4 9 3 2

17B 7 8 6 9 6 13 4 6 17 7

7 I 11 7 2 6 1 4 2 2 4 8

8 6 12 4 13 2 4 2 4 9 4

18 3 1 4 12 4 1 4 11 1 3 2

2 3 12 2 3 12 3 16 1 2 3

16 3 4 15 13 16 2 7

15 2 4 8 16 2 12 7 2 4 2

4 18 1 1 7 8 7 9 6 13 7

12 7 1 7 3 12 8 1 4 1 4 2

7 2 3 10 7 3 3 2 7 6
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