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hiqni dy njerëzit që ju bëjnë me turphiqni dy njerëzit që ju bëjnë me turp

Protesta e opozitës, 
kryeministri: Nuk do
të jap dorëheqjen, 

qeveria është në fuqi
Nuk kërkojmë asnjë para nga Europa. Negociatat nuk i 
ku-shtojnë asnjë qindarkë Europës. Negociatat janë thjesht 
një rrugëtim për të vazhduar drejt reformave”. Kështu u 
shpreh dje kryeministri Edi Rama në intervistën e dhënë 
për “TV France 24”. Gjatë intervistës, kreu i qeverisë foli 
edhe për protestën e opozitës të mbajtur ...
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ISSH: INDIVIDI DUHET TE PRESE JO ME SHUME SE 60 DITE. RASTET KUR SHKOHET NE GJYQ

Është koha për përvojën 
gjermane në qeverisje!

Ndërsa qeveria po raskapitet duke 
lypur hapjen e negociatave nëpër 
kryeqytetet e shumicës së vendeve të 
BE-së si dhe po ngjiret duke akuzuar 
opozitën ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga  XHEVAT MUSTAFAi

Nga  FATOS ÇOÇOLI

Rasti i ish-kryeministrit maqedo-
nas, Nikolla Gruevski, i dënuar 

pak ditë më parë për abuzime në një 
tender për blerjen e makinës së tij 
super të shtrenjtë ... Vijon në faqen 20

Gruevski dhe 
tenderat tanë

Opinioni
 Ditësi

 

Në faqen 23

MIQESORJA

Kosova shkëlqen!  
I jep leksion

Shqipërisë dhe 
trajnerit Panuçi

Në faqen 5

RAPORTI I AMERIKANEVE

Liria e besimit, 
DASH: Shkeljet nisin 
me pronat. Ka dhe 
probleme me fenë

 

Në faqen 9

FLET VAJZA E VIKTIMES

Vetëvrasja e shkodranit, 
pezullohen nga detyra 

shefi i komisariatit 
dhe dy policë përgjegjës

 

Nga motrat Vjollca tek 
Alba Hoxha, ja cilat 

janë velinat që u bënë 
të famshme nga kërcimi

VIPPAGES

Suplement

Në faqen 8

Nga DASHNOR KALOÇI

“Estetika” e Alfred Uçit është kopjuar nga sovjetikët

Në faqet 10-11

Kristo Sharra: Veç tij dhe Thimi Çollaku, Osman Allkja, Petrit Mezezi, Vangjel Zigori…
autocensura nga vetë au-
torët ishte po në këtë shkallë, 
përsëri vigjilenca e organ-
eve kompetente aty ishte në 
maksimum. Madje, edhe ndaj 
autorëve që gëzonin një emër 
të madh jo vetëm në fushat 
përkatëse nga ata vinin, por 
që gjithashtu kishin  ...

Edhe pse Shtëpia Botuese 
“8 Nëntori” ishte e des-

tinuar kryesisht për librin 
politik, gjë e cila nënkuptonte 
se censura ndaj autorëve 
që dërgonin aty librat për 
botim ishte në shkallën më 
të \=lartë dhe gjithashtu edhe 

Procedura që ndiqet kur humbisni librezën e punës. Deklarata në 
Institutin e Sigurimeve edhe pse vazhdoni ende të derdhni kontribute
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SITUATA POLITIKE
KRYEMINISTRI

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha reagoi
dje për dhunën e ushtruar ndaj kry-

eredaktorit të "Rilindjes Demokratike",
Bledi Kasmi gjatë protestës të së shtunës.
Në një postim në rrjetet sociale, Basha
dënon qëndrimin që mbajti kryeministri
Edi Rama për këtë çështje dhe e akuzon si
"kryepushtetarin që nxit dhunën". "Qën-
drimi i Edi Ramës për dhunën e policisë
ndaj gazetarit Bledi Kasmi si çështje e
brendshme që nuk meriton vëmendjen e
medias ndërkombëtare është i dënueshëm
dhe i rrezikshëm. Me këtë qëndrim, Edi
Rama vetëdemaskohet si kryepushtetari
që nxit dhe mbron dhunën ndaj njerëzve

Intervista në "Francë 24", kryeministri shmang pyetjet për opozitën: Janë çështje të brendshme

Protesta e opozitës, Rama: Nuk jap
dorëheqje, qeveria është në fuqi
"Negociatat, nuk i kërkojmë asnjë para Europës"

Nuk kërkojmë asnjë
para nga Europa.
Negociatat nuk i ku-

shtojnë asnjë qindarkë Eu-
ropës. Negociatat janë thjesht
një rrugëtim për të vazhduar
drejt reformave". Kështu u
shpreh dje kryeministri Edi
Rama në intervistën e dhënë
për "TV France 24". Gjatë in-
tervistës, kreu i qeverisë foli
edhe për protestën e opozitës
të mbajtur disa ditë më parë,
duke e cilësuar këtë të fundit
si një çështje të brendshme, e
cila nuk duhet të zërë faqet e
para të medieve të huaja.
"Mendoj se nuk është një lajm,
i cili nuk duhet të zërë faqet e
para të gazetave ndërko-
mbëtare, është jeta e bren-
dshme e vendit. Opozita ësh-
të duke protestuar dhe ka një
qeveri që është në fuqi", tha
Rama, pasi gazetarja insistoi
në pyetjen nëse ai do japë ose
jo dorëheqjen.

Shqipëria dëshiron tëShqipëria dëshiron tëShqipëria dëshiron tëShqipëria dëshiron tëShqipëria dëshiron të
hyjë në Bashkimin Europi-hyjë në Bashkimin Europi-hyjë në Bashkimin Europi-hyjë në Bashkimin Europi-hyjë në Bashkimin Europi-
an. Nean. Nean. Nean. Nean. Negociagociagociagociagociatatatatatat janë hat janë hat janë hat janë hat janë hapurpurpurpurpur.....
10 ditë pas Samitit në Sofje,10 ditë pas Samitit në Sofje,10 ditë pas Samitit në Sofje,10 ditë pas Samitit në Sofje,10 ditë pas Samitit në Sofje,
Bullgari, kemi ftuar sotBullgari, kemi ftuar sotBullgari, kemi ftuar sotBullgari, kemi ftuar sotBullgari, kemi ftuar sot
kryeministrin e Shqipëkryeministrin e Shqipëkryeministrin e Shqipëkryeministrin e Shqipëkryeministrin e Shqipë-----
risë, zotin Edi Rama. Shurisë, zotin Edi Rama. Shurisë, zotin Edi Rama. Shurisë, zotin Edi Rama. Shurisë, zotin Edi Rama. Shu-----
më faleminderit që jeni somë faleminderit që jeni somë faleminderit që jeni somë faleminderit që jeni somë faleminderit që jeni so-----
nte me ne! Përpara se të flasnte me ne! Përpara se të flasnte me ne! Përpara se të flasnte me ne! Përpara se të flasnte me ne! Përpara se të flas-----
im për negociatat, të cilatim për negociatat, të cilatim për negociatat, të cilatim për negociatat, të cilatim për negociatat, të cilat
do të hapen mes Shqipërisëdo të hapen mes Shqipërisëdo të hapen mes Shqipërisëdo të hapen mes Shqipërisëdo të hapen mes Shqipërisë
dhe Bashkimit Europian,dhe Bashkimit Europian,dhe Bashkimit Europian,dhe Bashkimit Europian,dhe Bashkimit Europian,
dua të kthehem në një inci-dua të kthehem në një inci-dua të kthehem në një inci-dua të kthehem në një inci-dua të kthehem në një inci-
dent që ndodhi fundjadent që ndodhi fundjadent që ndodhi fundjadent që ndodhi fundjadent që ndodhi fundjavën evën evën evën evën e
kaluarkaluarkaluarkaluarkaluar. Në f. Në f. Në f. Në f. Në fakt është plaakt është plaakt është plaakt është plaakt është plago-go-go-go-go-
sur një gazetar gjatë njësur një gazetar gjatë njësur një gazetar gjatë njësur një gazetar gjatë njësur një gazetar gjatë një
proteste të opozitës. Ataproteste të opozitës. Ataproteste të opozitës. Ataproteste të opozitës. Ataproteste të opozitës. Ata
kërkojnë dorëheqjen tuaj,kërkojnë dorëheqjen tuaj,kërkojnë dorëheqjen tuaj,kërkojnë dorëheqjen tuaj,kërkojnë dorëheqjen tuaj,
dorëheqjen e ministrit tëdorëheqjen e ministrit tëdorëheqjen e ministrit tëdorëheqjen e ministrit tëdorëheqjen e ministrit të
Brendshëm, çfarë është duBrendshëm, çfarë është duBrendshëm, çfarë është duBrendshëm, çfarë është duBrendshëm, çfarë është du-----
ke ndodhur?ke ndodhur?ke ndodhur?ke ndodhur?ke ndodhur?

Mendoj se nuk është një
lajm, i cili duhet të zërë faqet
e para të gazetave ndërko-
mbëtare, është jeta e bren-
dshme e vendit. Opozita ësh-
të duke protestuar dhe ka një
qeveri që është në fuqi.

Pra, ju nuk keni ndër-Pra, ju nuk keni ndër-Pra, ju nuk keni ndër-Pra, ju nuk keni ndër-Pra, ju nuk keni ndër-
mend të dorëhiqeni?mend të dorëhiqeni?mend të dorëhiqeni?mend të dorëhiqeni?mend të dorëhiqeni?

Të kërkosh dorëheqjen e
kryeministrit në Shqipëri,
kjo ndodh shpeshherë, që kur
ne kemi hyrë në demokraci.

PPPPPororororor, përse këtë herë, a, përse këtë herë, a, përse këtë herë, a, përse këtë herë, a, përse këtë herë, atatatatata
janë duke kërkuar hapurjanë duke kërkuar hapurjanë duke kërkuar hapurjanë duke kërkuar hapurjanë duke kërkuar hapur
dorëheqjen tuaj dhe janëdorëheqjen tuaj dhe janëdorëheqjen tuaj dhe janëdorëheqjen tuaj dhe janëdorëheqjen tuaj dhe janë
duke kritikuar gjithashtuduke kritikuar gjithashtuduke kritikuar gjithashtuduke kritikuar gjithashtuduke kritikuar gjithashtu
ministrin e Brendshëm, përministrin e Brendshëm, përministrin e Brendshëm, përministrin e Brendshëm, përministrin e Brendshëm, për
shkak të lidhjeve që vëllai ishkak të lidhjeve që vëllai ishkak të lidhjeve që vëllai ishkak të lidhjeve që vëllai ishkak të lidhjeve që vëllai i
tij ka pasur me drogën. Jutij ka pasur me drogën. Jutij ka pasur me drogën. Jutij ka pasur me drogën. Jutij ka pasur me drogën. Ju
thoni thjesht se është jeta ethoni thjesht se është jeta ethoni thjesht se është jeta ethoni thjesht se është jeta ethoni thjesht se është jeta e
brendshme demokratike ebrendshme demokratike ebrendshme demokratike ebrendshme demokratike ebrendshme demokratike e
vendit tuaj?vendit tuaj?vendit tuaj?vendit tuaj?vendit tuaj?

Po, e në fakt, kur flas në
gjuhë të huaj, nuk flas asn-
jëherë për opozitën, sepse
mendoj që është një çështje e
brendshme e Shqipërisë.

Ju thatë se është jetaJu thatë se është jetaJu thatë se është jetaJu thatë se është jetaJu thatë se është jeta
demokratike e Shqipërisë.demokratike e Shqipërisë.demokratike e Shqipërisë.demokratike e Shqipërisë.demokratike e Shqipërisë.
Opozita është aty dhe nukOpozita është aty dhe nukOpozita është aty dhe nukOpozita është aty dhe nukOpozita është aty dhe nuk
dëshironi të shpreheni mëdëshironi të shpreheni mëdëshironi të shpreheni mëdëshironi të shpreheni mëdëshironi të shpreheni më
shumë për këtë. Pra, nuk kashumë për këtë. Pra, nuk kashumë për këtë. Pra, nuk kashumë për këtë. Pra, nuk kashumë për këtë. Pra, nuk ka
asgjë për t'u befasgjë për t'u befasgjë për t'u befasgjë për t'u befasgjë për t'u befasuarasuarasuarasuarasuar, se, se, se, se, sepsepsepsepsepse
kjo është jeta e brendshmekjo është jeta e brendshmekjo është jeta e brendshmekjo është jeta e brendshmekjo është jeta e brendshme
e vendit tuaj dhe ju nuk doe vendit tuaj dhe ju nuk doe vendit tuaj dhe ju nuk doe vendit tuaj dhe ju nuk doe vendit tuaj dhe ju nuk do
të jepni dorëheqjen?të jepni dorëheqjen?të jepni dorëheqjen?të jepni dorëheqjen?të jepni dorëheqjen?

Po, është e drejtë. Sh-
qipëria ka parë manifestime
më të mëdha. Kjo është jeta

demokratike e vendit dhe ësh-
të normale.

Dakord, ndalemi këtu. A
keni rezultate konkrete në
lidhje me luftën kundër krim-
inalitetit, krimit të organi-
zuar dhe kundër drogës,
sepse kjo bën pjesë në an-
gazhimet që Shqipëria duhet
të përmbushë përpara se të
hyjë në Bashkimin Europian.

Kemi shumë rezultate që
janë themelore. Ndryshe, KE
nuk do të bënte rekomandi-
min pa kushte të hapjes së
negociatave me Shqipërinë. E
nga ana tjetër, sigurisht jemi
të ndërgjegjshëm se ka ende
për të bërë dhe nuk është se
ne jemi duke trokitur në dy-

ert e BE për t'u bërë anëtarë,
por jemi duke u përgatitur
për hapjen e negociatave, të
cilat do të vazhdojnë shumë
vite, për të vënë në jetë të
gjitha reformat e nevojshme,
për të përmirësuar gjithçka
që mund të bëjmë edhe nga
pikëpamja e ligjvënies. Është
një punë në vazhdim.

Në fakt, Europa ështëNë fakt, Europa ështëNë fakt, Europa ështëNë fakt, Europa ështëNë fakt, Europa është
duke vuajtur nga kriti-duke vuajtur nga kriti-duke vuajtur nga kriti-duke vuajtur nga kriti-duke vuajtur nga kriti-
cizmi…cizmi…cizmi…cizmi…cizmi…

Po, vuan nga kriticizmi, i
cili vjen nga brenda BE-së.
Mendoj se ka shumë arsye
për këtë kriticizëm dhe një
prej tyre është më themelor-
ja, sipas meje. Sot, faktikisht,
Europa është duke jetuar për

herë të parë në historinë e saj
një moment në të cilin brezi i
ri i sotëm nuk e ka njohur
luftën. Ndërkohë që ne ball-
kanasit e kemi njohur luftën.
Unë nuk isha i vogël, isha i
rritur, isha madje dhe minis-
tri i Kulturës, kur patëm një
luftë të tmerrshme, e cila dety-
roi që 500-600 mijë shqiptarë
të Kosovës të vinin në Sh-
qipëri.

Pas shpërbërjes sëPas shpërbërjes sëPas shpërbërjes sëPas shpërbërjes sëPas shpërbërjes së
JJJJJugosllaugosllaugosllaugosllaugosllavisë…visë…visë…visë…visë…

Pikërisht. Ne e dimë, ne e
njohim luftën dhe kjo është
arsyeja, sepse Europa për ne
është ajo që ka qenë për ba-
ballarët themelues të BE.
Është vendi i paqes dhe i sig-
urisë.

Samiti BE-Ballkani Perën-
dimor u mbajt në Sofje për-
para rreth 10 ditësh. A patët
ju përshtypjen se në këtë
samit, dyert e BE u hapën për
ju, kur dihet që sot është ky
kriticizëm.

Nuk bëhet fjalë në fakt për

zgjerim të BE-së, por bëhet
fjalë për të vazhduar në të
njëjtën linjë me atë që ka
thënë presidenti juaj, Mak-
ron. Pra, të shkojmë nga njëra
anë, drejt thellimit të Union-
it të BE përpara se të zgjero-
hemi dhe nga ana tjetër, një
thellim të reformave nga ven-
det e Ballkanit, përpara se ne
të bëhemi anëtarë.

Pra, nuk është një zgjer-Pra, nuk është një zgjer-Pra, nuk është një zgjer-Pra, nuk është një zgjer-Pra, nuk është një zgjer-
im faktik…im faktik…im faktik…im faktik…im faktik…

Jo, nuk është një zgjerim
faktik. Ai ndodh atëherë kur
ka anëtarë të rinj. Sot për sot
nuk bëhet fjalë për anëtarë të
rinj, por bëhet fjalë për të ndi-
hmuar vendet e Ballkanit si
Shqipëria, Maqedonia, Bosn-
je-Hercegovina, Serbia, Mali
i Zi, për t'i çuar ata drejt për-
parimit.

Ju nuk kërkoni para ngaJu nuk kërkoni para ngaJu nuk kërkoni para ngaJu nuk kërkoni para ngaJu nuk kërkoni para nga
Europa?Europa?Europa?Europa?Europa?

Nuk kërkojmë asnjë
para nga Europa. Negoci-
atat nuk i kushtojnë asnjë
qindarkë Europës. Negoci-
atat janë thjesht një
rrugëtim për të vazhduar
drejt reformave. Janë dhe
inspektime për të parë nëse
ne do t'i kemi përmbushur
këto reforma ose jo.

Ka shumë rKa shumë rKa shumë rKa shumë rKa shumë refefefefeforororororma që du-ma që du-ma që du-ma që du-ma që du-
het ende t'i përhet ende t'i përhet ende t'i përhet ende t'i përhet ende t'i përmbmbmbmbmbushni?ushni?ushni?ushni?ushni?

Po, ka shumë kapituj. Ësh-
të një rrugë besimi për vendin
tonë dhe ne jemi duke e kryer
këtë gjë, jo për t'u bërë anëtarë,
por më shumë për fëmijët tanë,
sepse kemi ndërmend që të
shkëputemi njëherë e mirë
nga e kaluara, që të bëhemi
shtete të së drejtës, njësoj si
vendet e BE-së.

Për ju, e ardhmja ështëPër ju, e ardhmja ështëPër ju, e ardhmja ështëPër ju, e ardhmja ështëPër ju, e ardhmja është
Europa?Europa?Europa?Europa?Europa?

Është e vetmja e ardhme e
mundshme.

Shqipëria ka përqindjenShqipëria ka përqindjenShqipëria ka përqindjenShqipëria ka përqindjenShqipëria ka përqindjen
më të madhe të të rinjve, tëmë të madhe të të rinjve, tëmë të madhe të të rinjve, tëmë të madhe të të rinjve, tëmë të madhe të të rinjve, të
cilët emigrojnë në BE. Cilacilët emigrojnë në BE. Cilacilët emigrojnë në BE. Cilacilët emigrojnë në BE. Cilacilët emigrojnë në BE. Cila
është arsyeja pse të rinjtëështë arsyeja pse të rinjtëështë arsyeja pse të rinjtëështë arsyeja pse të rinjtëështë arsyeja pse të rinjtë
largohen nga Shqipëria?largohen nga Shqipëria?largohen nga Shqipëria?largohen nga Shqipëria?largohen nga Shqipëria?

Në fakt ka një periudhë, e

cila vijoi pas izolimit të Sh-
qipërisë. Vendi u hap, njerëz-
it largohen, njerëzit kthehen
sërish. Është ndryshimi i
sistemeve që e sjell këtë gjë,
nga njëra anë dhe nga ana
tjetër mendoj se është nor-
male që njerëzit të largohen
dhe të kthehen.

Nuk ju vjen keq për këtë?Nuk ju vjen keq për këtë?Nuk ju vjen keq për këtë?Nuk ju vjen keq për këtë?Nuk ju vjen keq për këtë?
Jo, nuk më vjen keq, sepse

historia na tregon se vendet
që janë të pasura, ato më të
pasurat sot në Europë kanë
qenë vende të varfra, ku
njerëzit kanë emigruar dhe
kanë ndihmuar më pas famil-
jet e tyre. Kanë mësuar
shumë gjëra në botë dhe janë
kthyer pas me kultura dhe
kapacitete të reja, duke pasu-
ruar vendet e tyre.

Një pyetje lidhur me Pres-Një pyetje lidhur me Pres-Një pyetje lidhur me Pres-Një pyetje lidhur me Pres-Një pyetje lidhur me Pres-
identin turk Erdogan. Ka de-identin turk Erdogan. Ka de-identin turk Erdogan. Ka de-identin turk Erdogan. Ka de-identin turk Erdogan. Ka de-
klarklarklarklarklaruar se ka inuar se ka inuar se ka inuar se ka inuar se ka invvvvvestuar 3estuar 3estuar 3estuar 3estuar 3
miliardë euro në Shqipëri,miliardë euro në Shqipëri,miliardë euro në Shqipëri,miliardë euro në Shqipëri,miliardë euro në Shqipëri,
ndërkohë edhe një aeroportndërkohë edhe një aeroportndërkohë edhe një aeroportndërkohë edhe një aeroportndërkohë edhe një aeroport
në Vlorë. A i mbështesni junë Vlorë. A i mbështesni junë Vlorë. A i mbështesni junë Vlorë. A i mbështesni junë Vlorë. A i mbështesni ju
këto projekte?këto projekte?këto projekte?këto projekte?këto projekte?

Bëhet fjalë në fakt për një
bilanc prej 30 vitesh bash-
këpunimi. Nuk është se këto
janë 3 miliardë euro të ditës
së sotme. Pra, janë 30 vite
bashkëpunim. Ashtu
sikundër ndodh edhe në ven-
det e tjera, secili ka lirinë për
të bërë biznese, qofshin ato
ndërmarrje kineze, turke,
europiane.

Ato janë të gjitha tëAto janë të gjitha tëAto janë të gjitha tëAto janë të gjitha tëAto janë të gjitha të
mirëpritura në Shqipëri?mirëpritura në Shqipëri?mirëpritura në Shqipëri?mirëpritura në Shqipëri?mirëpritura në Shqipëri?

Po, që të gjitha janë të
mirëpritura në Shqipëri.

Pra, nuk është se Er-Pra, nuk është se Er-Pra, nuk është se Er-Pra, nuk është se Er-Pra, nuk është se Er-
dogani është duke kërkuardogani është duke kërkuardogani është duke kërkuardogani është duke kërkuardogani është duke kërkuar
të zgjerojë influencën e tij nëtë zgjerojë influencën e tij nëtë zgjerojë influencën e tij nëtë zgjerojë influencën e tij nëtë zgjerojë influencën e tij në
Ballkan dhe veçanërisht nëBallkan dhe veçanërisht nëBallkan dhe veçanërisht nëBallkan dhe veçanërisht nëBallkan dhe veçanërisht në
Shqipëri?Shqipëri?Shqipëri?Shqipëri?Shqipëri?

Me Shqipërinë, Turqia ka
një lidhje miqësore që daton
prej kohësh. Shqipëria është
një vend, i cili është i orientu-
ar drejt BE-së. Është një vend
myslimanësh dhe të krish-
terësh, por feja e sotme është
Europa.

TAKIMI ME VUÇIÇ
Kryeministri Rama para se të nisë vizitën zyrtare në Vjenë
ishte dje në Paris, ku u zhvillua takimi vjetor i Këshillit
Europian për Marrëdhënie me Jashtë. Në kryeqytetin
francez, Rama është takuar me presidentin serb,
Aleksandar Vuçiç si dhe diplomatin që organizoi takimin,
Carl Bildt. “Europa është feja jonë. E tmerrshme, nëse kjo
ndryshon. Jam i shqetësuar për perspektivën euro.



të medias. Paprekshmëria e jetës dhe lirisë
së individit dhe liria e shprehjes janë vlera
universale dhe themeli i sistemit demokra-
tik perëndimor dhe Bashkimit Europian.
Është e papranueshme jo vetëm për
gazetarët dhe median e lirë shqiptare, jo
vetëm për të drejtat e njeriut në Shqipëri,
por edhe për aspiratën europiane të Sh-
qipërisë të kemi një kryeministër të tillë, që
nuk ka lidhje me standardet minimale
perëndimore, por që ngjan si dy pika uji me
autokratët injorantë dhe të dhunshëm të
Lindjes. Edi Rama është sot pengesa krye-
sore e përparimit dhe integrimit europian
të Shqipërisë", shprehet z.Lulzim Basha.

Rama shmang pyetjen për dhunimin e gazetarit

Basha: Kryeministri është
kryepushtetari që nxit dhunën

Gjatë një seance
parlamentare

Kryeministri Edi Rama
në intervistën e dhënë
për "TV France 24"
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Debati tek "Ekonomia", nga
"fakirët" tek "këndo, këndo…"

FAQJA E PARE

Debatet në komisione, nga Gërdeci, lutjet për hapjen e negociatave deri te fikja e mikrofonit

"Tahiri dhe Xhafaj", Bylykbashi:
Zotit i luteni vetëm për kanabisin
Spaho, Braçes: Je bërë si Ali komiku

Opozita u rikthye dje
në komisionet par
lamentare, por duke

ngritur zërin kundër lidhjeve
të qeverisë me krimin e orga-
nizuar. Deputetët e opozitës
gjatë Komisionit të Ligjeve
dhe atij të Ekonomisë, çësh-
tjes "Xhafaj" i shtuan edhe
akuzat ndaj gjyqësorit, pas
vendimit të gjykatës për të
hequr arrestin e shtëpisë
për ish-ministrin Tahiri.
Dhe për opozitën, largimi i
ministrit të Brendshëm ësh-
të kusht i panegociueshëm.
Komisioni i Ligjeve u sho-
qërua me tensione të shum-
ta mes opozitës dhe mazho-
rancës. Mes Bashkim Finos
dhe Flamur Nokës pati edhe
përplasje, teksa Fino i fik
mikrofonin Nokës. Depute-
ti i PD-së, Flamur Noka e
quajti skandal lirimin e Ta-
hirit dhe të papranueshme
se si shumica vazhdon të
mbajë në qeveri ministrin e
Brendshëm Xhafaj. Ulur në
krah të tij, deputeti i PS-së,
Bashkim Fino nuk i kurseu
ironitë dhe duartrokitjet.
Përballë deklaratës së
Nokës se opozita është në
Kuvend për interesin e sh-
qiptareve dhe negociatave
me BE, kreu i komisionit, so-
cialisti Ulsi Manja, reagoi
duke kujtuar kontributin që
dha shumica e sotme pas
shpërthimit të Gërdecit. "Ne
ishim opozitë kur ndodhi
Gerdeci, ua dhamë dorën për
të futur Shqipërinë në
NATO. Thirrja ime vazhdon
për reflektim nga ana juaj
edhe në këtë rast", - tha Man-
ja. Ndërkohë, Fino kërkoi të
vijohet me projektligjet dhe
të lihet mënjanë retorika.
"Reflektim do ishte të mos
bëheshit barrikadë e inte-
grimit e t'i kthenit lirinë
Tahrit. Ndërkohë që Xhafaj
duhet ta kishte dhënë dorë-
heqjen me kohë", - replikoi
Noka. Pas tij, Manja ia dha
fjalën deputetit Fatmir Me-
diu. Ai replikoi me Manjën
dhe kontributin e social-
istëve sikundër tha ai, duke
i kujtuar se anëtarësimi në
NATO nuk ishte për shkak
të tolerancës së PS, por për
reformat që qeveria demo-
kratike bëri në atë kohë.
"Anëtarësimi dhe marrja e
ftesës së Shqipërisë në
NATO nuk ka ardhur për
shkak të tolerimit tuaj, por
për shkak të reformave të
qeverisë sonë në atë kohë.

HAPJA E NEGOCIATAVE TE "LIGJET", MANJA: SHPRESOJMË
TE ZOTI. BYLYKBASHI: EDHE TE PUNA E BËRË

ENKELJED ALIBEAJ: Ndodhi më e
paimagjinueshmja, ai që do duhej të ishte kali i
betejës në luftën tonë të përbashkët për çeljen e
negociatave nuk bëri gjë tjetër veçse atë, të cilën
është i provuar që është i zhytur në veprimtari
kriminale, anëtar i një grupi të strukturuar
kriminal, anëtarët e të cilëve janë sot të gjithë në
burg, i vetmi që ndodhet në Shqipëri gëzon
aromën e lirisë socialiste edhe rilindase. Kjo është
marka me të cilën ne do të prezantohemi në 28
qershor, kjo është dhurata dhe kontributi që do t'u
japim ne europianëve që ata të na pranojë në
gjirin e tyre.
ULSI MANJA: Numërimi ka filluar mbarë, se më 28
ne presim një vendim pozitiv nga Këshilli Europian.
Do Zoti për shqiptarët ecën mbarë dhe jo mbrapsht
siç thotë opozita.
OERD BYLYKBASHI: Zoti Manja, sa ishim 8 vjet
ne në qeveri, integrimi europian nuk ishte
shpresojmë tek Zoti, por shpresojmë tek puna që
bëhet.
ULSI MANJA: Patjetër që me besimin në Zot, por
edhe tek puna.
OERD BYLYKBASHI: Me besimin tek Zoti mund të
shpresoni vetëm për kohën e mirë për të rritur
kanabisin përsëri, gjë tjetër jo. Ju prodhoni mafie.
E keni eksportuar kudo.
ENKELEJD ALIBEAJ: Tik-taku deri më 28 qershor,
numërimi mbrapsht fillon sot.
ULSI MANJA: Në fakt, numërimi ka nisur mbarë,
se më 28 presim vendim pozitiv nga Këshilli
Europian. Ne ishim opozitë kur ndodhi Gërdeci, por
jua dhamë dorën ju si qeveri në atë kohë për të
futur Shqipërinë në NATO dhe këtë e bëmë për
Shqipërinë e shqiptarët, por sot nuk po e shohim
gjëkundi dorën tuaj për çeljen e negociatave më 28
qershor.

Për më tepër dëgjuam ata që
ishin skeptikë ndaj Sh-
qipërisë, nuk i anatemuam
siç bëni ju sot. Kjo çështja e
integrimit duhet të na bash-
konte. Rrezik për rajonin
tonë është influenca ruse", -
tha Mediu.
"EKONOMIA""EKONOMIA""EKONOMIA""EKONOMIA""EKONOMIA"

Lirimi nga arresti shtëpi-
ak i ish-ministrit të
Brendshëm, Saimir Tahiri
dhe mosdorëheqja e Fatmir
Xhafaj kanë përplasur në
debate kreun e grupit par-
lamentar të PD-së, Edmond
Spaho dhe kryetarin e Komi-
sionit të Ekonomisë, Erjon
Braçe. Sipas tij, qeveria
"Rama" nuk është serioze
dhe lirimi i Tahirit provoi

dështimin e të ashtuquaj-
turës reformë në drejtësi.
Deputeti demokrat tha se
nëse negociatat nuk hapen në
qershor, do të jetë përgjegjësi
e mazhorancës. Në kundër-
përgjigje, Braçe tha se pro-
kurorët dhe gjyqtarët që kanë
ndjekur çështjen "Tahiri"
janë emëruar në kohën e
qeverisjes së demokratëve.
Partia Demokratike ndoqi
edhe sot të njëjtën axhendë
që ka nisur prej kohësh në
çdo mbledhje komisioni.
Pasi artikuluan qëndrimin
e tyre, demokratët lanë
mbledhjen. Në ndryshim,
deputeti i LSI-së, Edmond
Haxhinasto qëndroi në ko-
mision. Por, largimi i demo-

kratëve nga komisioni u
shoqërua edhe me batuta
mes Fatmir Mediut dhe Eri-
on Braçes në lidhje me at-
mosferën festive gjatë Mën-
gjesit të Lutjeve. Ndryshe
nga PD, deputetët e LSI-së
kanë qëndruar deri në për-
fundim të punës së komi-
sioneve, ku Edmond Haxhi-
nasto u tregua kritik për
projektligjin për diasporën,
i cili u prezantua nga minis-
tri Majko. Sipas Haxhinas-
tos, qeveria shqiptare nuk
mund t'i vijë në ndihmë di-
asporës pa kryer më herët
procesin e regjistrimit. Gjith-
sesi, projektligji u miratua
në parim nga Komisioni i
Ekonomisë.

Valentina Madani

JORIDA TABAKU
Në Komisionin e
Ekonomisë, deputetja
e PD-së, Jorida
Tabaku tha se qeveria
duhet të rishikojë
dorëheqjen e Xhafajt
dhe plotësimin e
prioriteteve për çeljen
e negociatave e të
mos merret me
propagandë. "Më vjen
keq të them që më 28
qershor Shqipëria do
të ketë vështirësi për
hapjen e negociatave,
ashtu siç thonë
vendet anëtare", tha
zj.Tabaku.

BASHKIM FINO: Ne do të reflektojmë sikur thanë
këta (opozita), tani a mundet ta ndërpresim këtë
retorikë politike për të vijuar me diskutimin e
ligjeve?
FLAMUR NOKA: Reflektimi do të ishte të mos
bëheshit barrikadë për Tahirin dhe Xhafaj të jepte
dorëheqjen.
FATMIR MEDIU: Anëtarësimi në NATO nuk erdhi për
shkak të tolerancës, por për shkak të reformave,
futëm pas hekurave 1200 banditë dhe bëmë të
gjitha reformat. Për ata që nuk e dinë apo nuk duan
ta dinë, anëtarësimi e marrja e ftesës për
anëtarësim të NATO nuk ka ardhur për shkak të
tolerancës, por për shkak të reformës. Duke
respektuar atë që ishte bërë më parë dhe krijuar
rrugët e bashkëpunimit në luftën kundër krimit dhe
korrupsionit.
NASIP NAÇO: Kur do të vijë Ministrja e Drejtësisë të
raportojë, pasi kemi shumë dëshirë të pyesim për
Nazer Seitin dhe të tjerët?
ULSI MANJA: Është në kalendar edhe raportimi i
MD, e kishim për dje, por nuk ishit ju, kjo ishte
arsyeja.
ROMEO GURAKUQI: U kërkoj falje deputetëve të
shumicës që nuk kanë asnjë lloj faji në këtë lloj
afere. PS është e kapur nga një grup i strukturuar
kriminal.
ULSI MANJA: Të lutem zoti Gurakuqi, e ke thënë
javën e kaluar këtë.
ROMEO GURAKUQI: Jo, Jo…
GENT STRAZIMIRI: Rregullorja nuk të njeh
minutazh. Ambasadori amerikan, një nga miqtë më
bujarë që keni pasur, tha se ndaj gjyqtarëve ka
pasur presion dhe ryshfet. Dje ranë negociatat me
këtë vendim të lirimit të Tahirit, ndërsa reforma në
drejtësi vdiq, të rroni vetë! Rregullorja nuk të njeh
minutazh.

ERJON BRAÇE: Nuk e di kur jeni seriozë, kur hidhni valle, apo kur flisni
këtu. S'ka asnjë lidhje me ne presioni te gjykatësit, janë ata që keni emëruar
ju. Nuk dua të bëj replikë me ju, se e di që do vazhdosh të këndosh.
EDMOND SPAHO: E di çfarë kënge ke kënduar dhe do vazhdosh të
këndosh, po të kujtoj kryeprokuroren dhe atë të Krimeve të Rënda dhe
citimet e ambasadorit amerikan, gjykata vendosi mbi presione.
ERION BRAÇE: Kolegët që merren me çështje të jurisprudencës ju kanë
mësuar se kryeprokurorja nuk ka më asnjë ndikim në çështje konkrete.
EDMOND SPAHO: Je bërë si Ali komiku.
ERION BRAÇE: Mjafton të mos bëhem si Lulzim komiku. Prokurorët
kërkuan arrest me burg për Tahirin, nëse keni problem me gjykatësit,
drejtohuni në KLD, e keni tuajën, e zotëroni nga i pari tek i fundit. Ata i
kanë emëruar, ata i mbajnë në detyrë.

Edmond Spaho: Xhafaj me të vëllanë janë të lidhur me
rastin e 'Xibrakës'. Me mosdorëheqjen e Xhafajt dhe me

lirimin e Tahirit po i prehet rruga drejtësisë. Dje u vërtetu-
an ato që kanë thënë opozita, që doni ta kapni për fyti sistem-
in e drejtësisë. Ata katër fakirët e Kukësit rrinë në burg,
Tahiri e Mark Frroku gjezdisin të lirë. Referojuni fjalës së
ambasadorit amerikan, që tha se është ushtruar presion
dhe janë ofruar para për lirimin e Tahirit. Kush ushtron
presion dhe ofron para? Mazhoranca dhe kjo është shumë e
rëndë. Ne do vazhdojmë përpjekjet tona që të plotësohet së
paku kushti themelor për hapjen e negociatave. Nëse ato
dështojnë, është përgjegjësia juaj dhe ju do përballeni edhe
më ashpër me zemërimin e qytetarëve të këtij vendi.

Shehi, mazhorancës: Keni 4 javë kohë,
hiqni dy njerëzit që ju bëjnë me turp

Kreu i LZHK, Dashamir Shehi, teksa iu drejtua dje
kolegëve të PS-së në Komisionin e Ligjeve deklaroi se

duhet të shfrytëzojnë edhe 4 javë kohë që po u jep opozita
për të shkarkuar dy njerëz, që siç tha ai, i bëjnë me turp
edhe vetë socialistët. Sipas Shehit, mazhorancën nuk e
pengon opozita, sepse është me 80 deputetë, 5-6 prej të cilëve
tha ai janë blerë nga opozita. "Ju jeni 75 deputetë, edhe nja
5 a 6 që i keni marrë, i keni blerë këtej brenda, jeni 80
deputetë. Në cilin ligj ju pengojmë ne juve? Ju doni të na
mbyllni edhe gojën? Të mos denoncojmë asgjë? Absolut-
isht keni pasur mazhorancën më arrogante e më absolute
që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. E megjithatë vazhdoni
të ankoheni se po ju pengojmë ne. Letrat janë të gjitha
nëpër prokuroritë e Evropës dhe do shihni se sa t'i hapet
kapaku se çfarë erë e poshtër do të dalë. Kështu që ne po ju
afrojmë një detant për këtë muaj, s'kemi për ta bërë
përherë, se po ta vësh tjetrin me shpatulla për muri, edhe
kafsha reagon, mos i shpërdoroni këto 4 javë. Çfarë po ju
kërkojmë? Hiqni dy njerëz që ju bëjnë me turp edhe juve.
Ëdhe ju keni sëkëlldi, po të pish kafe veç e veç me ju, flisni
të gjithë kështu si unë", tha z.Shehi.
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REFORMAT
OSBE

Sekretari i Përgjithshëm i OSBE-së takon krerët e shtetit shqiptar

Reforma zgjedhore, Ruçi: Të vendosur
ta kryejmë. Greminger: Gjeni konsensus
Diplomati zviceran: Parlamenti do të përfaqësojë më mirë qytetarët

Balla: Reforma në
drejtësi nuk do kursejë

askënd, as të PS-së

Zv.kryetari për zgjerimin në BE, Kovaçev:
Hyrja e Shqipërisë do gjallëronte unionin

Sekretari i Përgjiths
hëm i OSBE-së, Tho
mas Greminger shpre-

hu besimin se palët politike
në Shqipëri do të dinë të arr-
ijnë konsensus për re-
formën zgjedhore. Gjatë viz-
itës që ai zhvilloi në Tiranë
u takua me drejtueist krye-
sorë të vendit. Në takimin
me kreun e Kuvendit, Gra-
moz Ruçi, ai u informua për
punën që po bëhet nga Kuv-
endi për përmirësimin e pro-
cesit zgjedhor, në zbatim të
rekomandimeve të ODIHR-
it. "Komisioni i reformës po
punon në gjashtë shtylla
kryesore, të cilat kanë të
bëjnë me: rekomandimet e
OSBE-ODIHR-it, si roli i me-
dias në fushatë dhe financi-
mi i partive politike; regjis-
trin e votuesve; votimi elek-
tronik; votimi i emigrantëve;
shmangien e praktikave të
shitblerjes së votës; dhe mo-
spërdorimi i administratës
në procesin zgjedhor",-infor-
moi Ruçi. Sekretari i
Përgjithshëm Greminger
nënvizoi se mandati i OSBE-
së dhe kontributi i Prezencës
në Tiranë përputhen me pesë
prioritetet e procesit të inte-
grimit europian. "Rekoman-
dimi për hapjen e negociat-
ave është një hap i rëndë-
sishëm përpara dhe OSBE do
të vazhdojë të mbështesë pro-
gresin e Shqipërisë në këtë
drejtim",- u shpreh gjatë
takimit z. Greminger. Gjith-
ashtu, ai e përgëzoi Kryetar-
in e Kuvendit për përparimin
për kryerjen e reformës ele-
ktorale dhe vlerësoi faktin
se kjo reformë filloi që në
fillim të legjislaturës. Edhe
gjatë konferencës për shtyp,
Kryetari i Kuvendit theksoi
se "Kuvendi dhe qeveria e
Republikës së Shqipërisë
janë të vendosur për të kry-
er reformën zgjedhore",
punë kjo që ka filluar që në
fillim të legjislaturës, "për
t'u dalë përpara sfidave të
zgjedhjeve lokale të vitit 2019
dhe atyre parlamentare të
vitit 2021",-siç tha Ruçi.

Nga ana e tij, Sekretari i
përgjithshëm i OSBE-së Th-
omas Greminger tha:
"OSBE është këtu për të
mbështetur Shqipërinë në
reformat e saj. Dhe unë e
njoh shumë mirë objektivin

Darina Tanushi

tuaj strategjik për anëtarë-
sim në BE. Mjafton t'i
hedhësh një sy prioriteteve të
BE-së për Shqipërinë dhe dal-
lohet se ato janë tërësisht në
përputhje me mandatin e
OSBE-së, ç'ka do të thotë se
OSBE kthehet në një mjet të
rëndësishëm që mund të për-
shpejtojë rrugën e Shqipërisë
për në BE". Në këtë takim ish-

te i pranishëm edhe ambasa-
dori zviceran në Tiranë,
Christoph Graf, i cili tha:
"Jam shpresëplotë që refor-
mat në Shqipëri drejt de-
mokratizimit të mëtejshëm
do të vazhdojnë. Gjithashtu,
kam shpresë se në fund të
këtij projekti parlamenti do
të përfaqësojë më mirë qyteta-
rët, shqetësimet e tyre dhe

vullnetin e tyre. Gjithashtu,
kam shpresën që parlamen-
ti do të mbikëqyrë më mirë
pjesën ekzekutive të qever-
isë dhe të bëjë ligje më të
mira dhe të konsultua në
mënyrë më të gjerë". I pye-
tur nga gazetarët sa i përket
qëndrimit të opozitës ndaj
parlamentit dhe parala-
jmërimit për bojkot, sekre-
tari i OSBE-së, Thomas
Greminger tha: "Shqiptarët,
kur ka pasur çështje kyçe
dhe të rëndësishme e kanë
gjetur mënyrën për të arri-
tur konsensusin. Thënë kjo
mendoj se ka ende vend për
përmirësim kur bëhet fjalë
për përmirësimin e kul-
turës politike ku nga një anë
të kemi një opozitë që e ngre
zërin e saj ku, gjithashtu,
kundërshtarët politikë tra-
jtohen më respekt. Dhe
pastaj kur vjen momenti i
nevojshëm dhe i caktuar, kur
bie dakord, arrihet konsen-
susi për çështjet që veçanër-
isht kanë të bëjnë me qëlli-
met strategjike të vendit.
Dhe, në fakt, shpresoj që ky
do të jetë po rasti ku do të
bihet dakord për elementet
kyçe të reformës zgjedhore".
Nga ana e tij, Ruçi shprehu
besimin e plotë se në fund do
të arrihet një produkt final
me konsensus për reformën
zgjedhore.

Andrei Kovaçev, anëtar
i Parlamentit Europi-

an, i cili përfaqëson Par-
titë Popullore Europiane
si dhe zëvendëskryetar
Zgjerimit në BE deklaroi
në një intervistë për Euro-
activ se Shqipëria e meri-
ton hapjen e negociatave
dhe do t'i shërbente rig-
jallërimit të Bashkimit
Europian. "Europa po për-
ballet me sfida që kër-
cënojnë ta dobësojnë atë,
ndërkohë që brenda BE-së
duhet të marrim masat
për të reformuar dhe forc-
uar unionin. Zbatimi i re-
formave të nevojshme për
të përgatitur gjashtë ven-
det ballkanike që të
anëtarësohen në BE do ta

Reforma në drejtësi ish
te kryefjala e llogari-

dhënies në Shushicë të El-
basanit, jo vetëm si përgjigje
ndaj shqetësimeve të qyteta-
rëve, por si përgjigje e të
gjitha zhurmave që po kri-
jojnë ata që kanë frikë prej
saj. Por, Kryetari i Grupit
Parlamentar, Taulant Balla
tha se reforma në drejtësi
nuk do të kursejë askënd, i
kujtdo krahu politik qoftë ai.
"Kemi bërë reformën në
drejtësi, por ne e dimë që
gjithë kjo dallgë ka trazuar
Saliun. Por ne kemi bërë një
sistem drejtësie që do të
ndëshkojë edhe tanët, jo
vetëm të tyret, por edhe ndon-
jërin nga tanët që e ka futur
duart atje ku nuk duhet, s'ka
për të shpëtuar", - deklaroi
Balla. Sipas tij, ky ka qenë
edhe premtim i dhënë në
2017-n. "Ne kemi thënë që po
bëjmë një sistem, i cili do të
marrë vendimin kush ka të
drejtë, jo kush paguan më
shumë", - tha Balla. Ndërsa
për ministren e Sipërmar-
rjes Sonila Qato, reforma në
drejtësi është një nga arrit-
jet më të mëdha të kësaj qev-
erie dhe rezultatet e saj kanë
filluar të jenë të dukshme
tashmë edhe për qytetarët e
zakonshëm anë e mbanë Sh-
qipërisë. Kur përplasemi në
dyert e gjykatës apo të
drejtësisë, vijoi Qato, të
gjithë duhet të marrin shër-
bimin dhe të jemi të barabar-
të para ligjit, qoftë investi-
torë të huaj, apo ju, banorë
të Shushicës. "Prioritet krye-
sor është nxitja e punësimit.

rigjallëronte unionin. Një
strategji gjithëpërfshirëse
zgjerimi për BE-në, që njeh
dhe vlerëson vendet ball-
kanike, që kanë përparuar
drejt qëllimit të tyre euro-at-
lantik, është e vetmja
mënyrë për të ndërtuar një
Europë më të fortë dhe më
të bashkuar. Ne kemi nevojë
të tejkalojmë pengesat që
ndajnë Europën dhe të

punojmë drejt një axhende
pozitive për të bashkuar",
u shpreh Kovaçev. "Perspe-
ktiva europiane e Ballkan-
it Perëndimor është një ob-
jektiv i rëndësishëm i pres-
idencës bullgare. Si vend
ballkanik ne kuptojmë
rëndësinë strategjike të
forcimit të marrëdhënieve
të BE-së me vendet tona
fqinje. Në prill KE reko-
mandoi hapjen e negociat-
ave me Shqipërinë. Unë be-
soj se një zhvillim i tillë do
të sigurojë njohjen, kaq
shumë të nevojshme, të pro-
gresit që ka arritur ky vend
dhe do të ndihmojë Sh-
qipërinë të ruajë 'momen-
tumin' aktual për refor-
ma",-u shpreh ai.

FATMIR XHAFAJ
Z.Greminger shprehu vlerësime maksimale për arritjet e
deritanishme dhe, gjithashtu, dha vlerësimet më të larta
për bashkëpunimin konstruktiv të Ministrisë së Brendshme
me partnerët ndërkombëtarë në sfidat e përbashkëta.
"Jam i impresionuar nga përpjekjet dhe rezultatet e arritura
deri tani, në fushën e vetingut dhe luftës kundër krimit të
organizuar dhe qëndrojmë plotësisht të gatshëm për
mbështetje të mëtejshme"-u shpreh ai.



Llogaridhënia publike,
Xhaçka: Investimet
sipas prioriteteve

Ministrja e Mbrojtjes,
Olta Xhaçka deklaroi

para banorëve të njësive ad-
ministrative Sllovë e Fushë
Ali, në qarkun e Dibrës se as-
një zyrtar i shtetit nuk ka
imunitet politik nëse nuk
kryen me përgjegjshmëri
detyrën. Gjatë turit të llog-
aridhënies publike, si e
ngarkuar e qeverisë, minis-
trja Xhaçka kërkoi të dijë
nga banorët shqetësimet, me
të cilat ata përballen çdo ditë.
"Dua që të dini se, asnjëri prej
nesh nga unë e para apo çdo
përgjegjës i zyrave të shtetit
që është sot këtu, nuk ka
imunitet politik nëse nuk
mund ta bëjmë  me përgje-
gjshmëri dhe me aftësi ash-
tu siç duhet punën",-u
shpreh Xhaçka. Duke bërë
krahasimin me buxhetin e
një familjeje, ministrja Xhaç-
ka tha se duhen vendosur
disa prioritete, pasi nevojat
janë të shumta dhe mundë-
sia është e vogël për t'i bërë
të gjitha. "Sa më mirë t'i
menaxhojmë financat pub-
like, aq më të aftë do të jemi
të mbledhim aq të ardhura
sa të rrisim investimet edhe
të mirat që vijnë pastaj prej
investimeve në zonë",-tha më
tej, ministrja.

Njoftim për shitje me ankand

Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e parë për pasurinë e
debitorit Sh “Extra Cleaner” sh.p.k e Hipotekues A Milla. Pasuria që  shitet në ankand
përbëhet nga :
· “ Apartament” me numur pasurie 1/126+1 - 4 Zone Kadastrale 8170 Volumi 1, Faqe 154. me
siperfaqe 75.1 m2. në adresën Rr” Q Stafa” pall 8, shk 1, kati dyte , Ap 4  Tiranë
 Ankandi i pasurisë  fillon me çmimin fillestar në masën 42.056 Euro
Ankandi do të zhvillohet dt  08.06.2018 në orën 15:00 në selinë Bulv “G.Fishta”
Kulla 1,Kati 2, Zyra nr. 5.  Kontakt tel. 672082543 e-mailit ilir_dervishaj@yahoo.com
si dhe  WEB www.powerjustice-al.com.

Sekretari i Përgjithshëm i
OSBE-së, Thomas Greminger
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Protestave të opozitës
nuk i kanë munguar

asnjëherë instalacionet
dhe simbolet. Të rinjtë e
FRPD-së dhe LRI-së protes-
tuan dje përpara Minis-
trisë së Brendshme duke
çuar atje një gomone sipër
të cilës vendosën disa thasë
të zinj, duke simbolizuar
kështu trafikun e drogës
nëpërmjet detit. Me duar-
trokitje, me thirrjet: "Burg
për Edi Ramën", "Xhafa
ik", "Qeveri e krimit", "E
duam Shqipërinë si gjithë
Europa" ata kanë protes-
tuar me pankarta në duar.
Protestës së të rinjve iu
bashkuan dhe deputetët e
opozitës, të cilët më herët
ishin në komisionet par-
lamentare ku kërkuan
gjithashtu largimin e Fat-
mir Xhafajt. Të rinjtë kanë
vendosur një gomone me

Departamenti Ameri
kan i Shtetit nxori të
martën raportin e tij

vjetor mbi gjendjen e lirisë së
besimit në botë. Raporti përf-
shin të dhëna për gjendjen e
lirisë së besimit në 200 shtete
e territore dhe dokumenton
shkeljet e kryera nga qeveri-
të, grupet terroriste dhe in-
dividët. Në këtë raport anali-
zohet në kapituj të veçantë
edhe liria e besimit në Sh-
qipëri dhe Kosovë, në të cilët
theksohen probleme të ng-
jashme me të kaluarën. Sipas
VOA Raporti nënvizon se
Kushtetuta e Shqipërisë ga-
ranton lirinë e besimit. Ajo
përcakton se nuk ka një fe
zyrtare, thotë se shteti është
neutral në çështjet e besim-
it, njeh barazinë dhe pavar-
ësinë e grupeve fetare dhe
ndalon diskriminimin në
baza fetare. Qeveria, thuhet
mes tjerash në raport, ka le-
galizuar 41 xhami gjatë vitit,
krahasuar me 137 një vit më
herët, gjashtë në vitin 2015
dhe asnjë në vitin 2014. Gru-
pet fetare raportuan se
Agjencia për Trajtimin e
Pronave (ATP) nuk ka për-
punuar asnjë kërkesë për
kthimin e pronave të kon-
fiskuara gjatë periudhës së
komunizmit dhe ka miratu-
ar vetëm një kërkesë për ko-
mpensim. ATP-ja tha se qin-
dra kërkesa janë në pritje të
ndryshimit të ligjit të pronës
përpara se ato të zgjidhen.
Presidenti, Ilir Meta, i dha
shtetësinë Arqipeshkopit të
Kishës Autoqefale Ortodo-
kse, Anastasios, duke thënë
se "ai e kishte ripërtërirë
kishën pas komunizmit".
Ndërsa vendimi i tij u mirë-
prit nga autoritetet greke, ai
nxiti reagime të përziera poli-
tike në Shqipëri. Në raport
thuhet se ndërmjet muajve
janar dhe maj, qeveria tra-
jnoi 29 mësues në 15 shkolla
si pjesë e një projekti provues
arsimor për të ndihmuar
parandalimin e radikalizmit
dhe për të nxitur tolerancën
fetare. Megjithatë, zbatimi i
plotë i programit ngeci në
muajin maj dhe e ardhmja e
tij është e paqartë. Këshilli
Ndërfetar, një forum i
udhëheqësve fetar të vendit
për të diskutuar shqetësim-
et e përbashkëta, është
mbledhur tre herë ndryshe
nga një vit më parë kur nuk
ishte mbledhur fare. Komu-
niteti Islamik në Shqipëri
është kritikuar në mediet
sociale për "një fyerje të per-
ceptuar" ndaj (Gjergj Kastri-
otit) Skënderbeut, heroit ko-
mbëtar mesjetar të sh-
qiptarëve me rastin e krem-
timeve për festën e Bajramit.
Raporti flet për angazhimin

Departamenti i Shtetit publikon raportin: Ka ende probleme me fenë

Liria e besimit, DASH: Shkeljet,
problemet nisin me pronat

"Shtetësia e Anastasios, nxiti reagime politike”

e ambasadës amerikane për
të nxitur zyrtarët qeveritarë
që të zgjidhin çështjen e
pronave të grupeve fetare,
arsimimin e të rinjve me
theks në diversitetin fetar,
forcimin e grave në bash-
kësitë fetare, parandalimin e
ekstremizmit të dhunshëm
dhe programet e shkëmbi-
meve me theks në tolerancën
fetare. Qeveria amerikane
vlerëson se nga 3 milionë sa
është popullsia në Shqipëri,
sipas regjistrimit të vitit 2011
myslimanët sunni përbëjnë
57 për qind të popullsisë, ka-
tolikët 10 për qind, ortodok-
sët afro 7 për qind, dhe bek-

tashinjtë 2 për qind. Rreth 20
për qind kanë refuzuar të
përgjigjen rreth përkatësisë
së tyre fetare. Regjistrimi i
ardhshëm bëhet në vitin
2021. Shkollat publike janë
seculare, thuhet në raport,
ndërsa shkollat private
mund të ofrojnë mësime fe-
tare. Sipas të dhënave zyr-
tare të vitit 2016, grupet fe-
tare, organizatat dhe fonda-
cionet kanë 125 shoqata dhe
fondacione të lidhura me 116
institucione arsimore, përf-
shirë universitetet, shkollat
fillore dhe të mesme, institu-
cionet parashkollore, kopsh-
tet, shkollat profesionale dhe

jetimoret. Katër bashkësitë
kryesore fetare thanë se
mbështetja e tërësishme qe-
veritare për to mbetet 109
milionë lek (986 mijë dol-
larë), njësoj siç ishte edhe në
vitin 2016. Gjatë një vizite në
muajin maj, raportuesi i
posaçëm i Kombeve të Bash-
kuara për lirinë e besimit,
Ahmed Shahëd, krahas
vlerësimit të përpjekjeve të
qeverisë për të mbrojtur lir-
itë fetare, i bëri thirrje qever-
isë që të punojë për kthimin
e pronave. Ai tha atëbotë se
"Shqipëria është model i har-
monisë fetare", por bëri thir-
rje për ruajtjen e saj.

Raporti i DASH, Meta:
Kthimi i pronave për bashkësitë

fetare detyrim kushtetues
Presidenti i Republikës Ilir Meta përshëndet raport

in e fundit të Departamentit të Shtetit mbi "Liritë fe-
tare në Shqipëri" që pasqyron situatën e komuniteteve
fetare në vendin tonë. Presidenti i Republikës i qëndron
veçanërisht vlerësimit mbi çështjen e pronave të bashkë-
sive fetare në Shqipëri. Ai nënvizon se rikthimi i pronave
këtyre bashkësive është jo vetëm një detyrim kushtetues,
por edhe një kontribut i domosdoshëm për rimëkëmbjen
e mëtejshme të institucioneve fetare dhe të forcimit të
pavarësisë së tyre. Presidenti Meta vlerëson se ky raport
duhet t'u shërbejë institucioneve shtetërore dhe bash-
kësive fetare me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të
lirive dhe të të drejtave të besimit në vend.

Ambasada greke
financon ekspeditën e

studentëve të arkeologjisë
Ambasada greke financon  vizitë studimore për lek

torë dhe studentë të historisë dhe arkeologjisë. 12 stu-
dentë të Departamentit të Historisë dhe Arkeologjisë, të
shoqëruar nga pedagogë qëndruan për një javë në Selanik
ku vizituar Universitetin Aristoteli dhe kanë zhvilluar një
ekspeditë studimore. Studentët kanë parë parqet historike
dhe arkeologjike dhe kanë zhvilluar edhe takim me stafin
dhe dekanin e universitetit Aristoteli, ku është diskutuar
për projekte të përbashkëta dhe marrëveshje dypalëshe, të
cilat të mundësojnë edhe vizitat e studentëve grekë në vende
historike në Shqipëri. Ambasadorja Greke në Tiranë Eleni
Sourani zhvilloi dje një takim me studentët që ishin në
Selanik. "Besoj se është një shkencë e jashtëzakonshme
dhe besoj se në këtë pjesë rreth Mesdheut kemi shumë gjera
për të zbuluar dhe realisht gëzohen shumë që do të ekzis-
tojë ky bashkëpunim praktik që është shumë i rëndësishëm.
Ne besojmë shumë në marrëdhëniet njerëzore shumë të
mira mes grekëve dhe shqiptarëve"-tha ambasadorja në
takimin me studentët dhe me lektoren Eva Hyskaj.

KERKESAT
ATP-ja tha se qindra
kërkesa janë në pritje
të ndryshimit të ligjit
të pronës përpara se
ato të zgjidhen.
Presidenti, Ilir Meta, i
dha shtetësinë
Arqipeshkopit të
Kishës Autoqefale
Ortodokse,
Anastasios, duke
thënë se "ai e kishte
ripërtërirë kishën pas
komunizmit". Ndërsa
vendimi i tij u mirëprit
nga autoritetet greke,
ai nxiti reagime të
përziera politike në
Shqipëri.

pako që simbolizon drogën,
pranga në duar dhe kanë
hedhur peshq dhe letra
higjienike drejt godinës së
ministrisë. "Të na bashkohen
jo vetëm sot, në një kauzë që
është për të ardhmen e këtij
vendi e për të çuar Edi Ramën
me azil politik e jo për të ikur
rinia nga ky vend. Rinia të
mos rri në 'Facebook', por të
dalë dhe të protestojë. Nesër
na u bashkoni sërish, ne do
të jemi këtu dhe nuk do të
ndalemi. Ka qenë rinia ajo që

ka përmbysur sistemin më
të egër diktatorial",-tha
Belind Kellici. "I themi Edi
Ramës largohu menjëherë
nga Shqipëria se të rinjtë
janë e ardhmja e vendit dhe
ata do të vendosin",-tha Floi-
da Kërpaçi. Në përfundim të
protestës që zgjati rreth 30
minuta, Këlliçi ka zbuluar
edhe skenarin për protestën
e sotme: 'Ne do vijojmë me
protestat çdo ditë, sot do
kemi protestën e radhës ku
do shfaqim serialin e radhës
të narkosit shqiptar. I
kërkojmë ndjesë Xhafës që
i përdorëm edhe gomonen
sot, duke iu lënë takim nesër
në orën 8 të mbrëmjes". God-
ina e ministrisë së Bren-
dshme u rrethua sërish nga
një kordon policor, ku
përqendrimi më i madh ka
qenë në hyrjen e institucion-
it, ku dhe hyn ministri.

"Xhafa ik", "Të çojmë Ramën me azil politik"

Protesta, FRPD dhe LRI me fotot e "peshqve
të mëdhenj" dhe një "gomone me drogë"

SHPALLJE PER ANKAND PUBLIK

Shoqeria “TOSK Energji” sh.a. njofton se, ne date 08.06.2018
do te zhvillohet ankandi per shitjen e kolateraleve objekt i barres
siguruese, lende hidrokarbure, si me poshte:
a.Nafte Bruto  5553.87 m3 (pese mije e pesqind e pesedhjete e
tre pike tetedhjete e shtate)
b. Gjysme Produkt   3501 m3 (tre mije peseqind nje);
c.Solar lend djegese 2940.5 m3 (dy mije e nenteqind e dyzet pike
pese);
d.Bitum 243 m3 (dyqind e dyzet e tre);
e.Mazut 1585 m3 (nje mije e peseqind e tetedhjete e pese);
f.Virgjin 1405.8 m3 (nje mije e katerqind e pese pike tete);

g.Gasoil 661 .5 m3 (gjashteqind e gjashtedhjete e nje pike
pese);
Me cmim fillestare ne ankand 5.422.161,99 (pese milion e
katerqind e njezet e dymije e njeqind e gjashtedhjete
e nje presje nentedhjete e nente) USD
Ofertuesit duhet te paraqesin ofertat e tyre deri ne oren
12:00 te dates 08.06.2018, prane zyrave te shoqerise “TOSK
Energji” sh.a. ne Blv “Deshmoret e Kombit”, Twin Towers,
Kulla 2, Ap 8 a1, Tirane.
Ankandi per shitjen e kolateralit do te zhvillohet ne daten
08.06.2018, ora 15:00, ne vendndodhjen e barremarresit: ne
Blv “Deshmoret e Kombit”, Twin Towers, Kulla 2, Ap 8 a1,
Tirane.
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Kontrolli i Lartë i Sh
tetit ka kallëzuar në
prokurori kryetarin

e Bashkisë së Belshit dhe
pesë zyrtarë të tjerë të këtij
institucioni, pasi gjatë audit-
imit kanë gjetur shkelje në
dhënien e tenderave, që i
kanë shkaktuar buxhetit të
shtetit miliona lekë humbje.
KLSH thotë se ka gjetur sh-
kelje në 14 procedura në to-
tal, nga të cilat 10 prokuri-
mi dhe 4 zbatimi, që të gjitha
në fushën e infrastrukturës.
Gjatë auditimit u konstatu-
an shkelje dhe parregullsi të
dispozitave ligjore në fush-
ën e prokurimit publik, krye-
sisht në përzgjedhjen e pro-
cedurës së prokurimit, vlerë-
simin e ofertave ekonomike,
duke vepruar me dy stan-
darde vlerësimi dhe zba-
timin e investimeve.
AUDITIAUDITIAUDITIAUDITIAUDITI

Kontrolli i Lartë i Shtetit
ka kallëzuar në Prokuror-
inë e Rrethit Gjyqësor El-
basan kryetarin e Bashkisë
Belsh A.T., drejtorin e Bujqë-
sisë H.XH, përgjegjësin e
urbanistikës I.H., juristen
R.T., dy kolaudatorë M.K. dhe
P.M si dhe një mbikëqyrës të
punimeve. Kallëzimi ka
ardhur pas përfundimit të
auditimit në Bashkinë Belsh
për veprimtarinë nga data 1
janar 2016 - 31 dhjetor 2017, ku
janë konstatuar shkelje dhe
parregullsi të dispozitave lig-
jore në fushën e prokurimit
publik. Sipas raportit të
KLSH-së, shkeljet kryesore
janë evidentuar në tetë ten-
dera për kualifikimin dhe
shpalljen fitues pa të drejtë të
operatorëve ekonomikë që
nuk plotësojnë kriteret e ven-
dosura në DS me një vlerë to-
tale prej 286 080 460 lekë. Në
tre tendera për dëmin
ekonomik në vlerën 11 403 571
lekë, për shkak të diferencës
ndërmjet vlerës së ofertës së
operatorit ekonomik të kual-
ifikuar padrejtësisht dhe

Shkojnë në prokurori kryebashkiaku i Belshit dhe drejtori i Bujqësisë

Paditet kryebashkiaku, KLSH:
Miliona lekë dëm me tenderat
Shkelje ligjore në fushën e prokurimit publik

Ornela Manjani

vlerës së ofertës së opera-
torit ekonomik të s'kuali-
fikuar padrejtësisht. Në një
rast të lidhjes shtesë së kon-
tratës, në një kohë kur nuk
ekzistonin rrethana ligjore
për kryerjen e punimeve

përmes shtesës së kontratës.
Në katër investime publike
për dëmin ekonomik në
vlerën 40 395 547 lekë shkak-
tuar nga diferenca në vol-
ume pune të stacionuara
dhe likuiduara, por që nuk

kanë rezultuar punë të kry-
era. Në një rast tjetër për
demin ekonomik me vlerë
23 917 140 lekë nga likuidi-
mi i punimeve të kryera jo
sipas specifikimeve teknike
të projektit.

REKOMANDIMI
KLSH i ka
rekomanduar
Bashkisë Belsh
ndërmarrjen e
masave me
karakter
organizativ, me
qëllim eliminimin e
praktikave që kanë
ndikuar negativisht
në buxhet,
kryesisht në
fushën e tatim-
taksave, të
ardhurave të
munguara në
vlerën 65 929
mijë lekë.

Energjia për furrat e bukës,
shoqata letër Gjiknurit: Fatura të

paguhet me 2 çmime të ndryshme
Pas shqetësimit të ngritur mbi çmimin e energjisë

elektrike, Shoqata e Prodhuesve të Bukës i ka dër-
guar një letër ministrit të Infrastrukturës dhe En-
ergjisë, Damian Gjiknuri duke riformuluar kërkesat e
tyre. Shkresa është dërguar në datën 28 maj 2018,
ndërkohë që kreu i shoqatës, Gëzim Peshkëpia tha për
"TV SCAN" se është kërkuar që për furrat e bukës që
kanë frigorifer, 90% e faturës së energjisë të paguhet
me çmimin 7.6 lekë/kw, ndërsa 10% e saj të paguhet
me çmimin 14 lekë/kw. Ndërkohë që, për ato subjekte
që nuk kanë pajisje frigoriferike, çmimi duhet të mbe-
tet i pandryshuar, pra të vijohet të paguhet me 7.6 lekë/
kë. Gjithashtu, Peshkëpia tha se shoqata pranon që
reduktimi i pagesës të bëhet për ata frigoriferë, të cilët
ruajnë vetëm produktet e furrës, siç mund të jenë ëm-
bëlsirat, duke u shprehur të gatshëm që heqin produk-
tet e tjera, siç mund të jetë qumështi apo uji. Kjo
kërkesë e shoqatës vjen pas shqetësimit të ngritur
rreth një muaj më parë, për bazën frigoriferike në fur-
rat e bukës, çka detyronte OSHEE-në t'i faturonte këto
subjekte me 14 lekë/kë dhe jo me çmimin e reduktuar
me ligj për këto subjekte. Në këto kushte, prodhuesit
nuk përjashtuan mundësinë e rritjes së çmimit të
bukës, për shkak të rritjes së shpenzimeve.

INSTAT: 2.5-fishohet sipërfaqja e lejeve
të ndërtimit në Tiranë në tremujorin e parë
Bashkitë në vend kanë

dhënë 221 leje ndërtimi
në tre muajt e parë të vitit,
me një rritje prej 50% në kra-
hasim me të njëjtën periudhë
të vitit të kaluar, sipas të
dhënave që janë bërë publike
nga INSTAT. Vetëm në Ti-
ranë, numri i lejeve të
ndërtimit ishte 65, duke
shënuar një rritje prej 51%
në raport me tre muajt e parë
të vitit të kaluar. Këtyre le-
jeve në kryeqytet u korre-
spondon një sipërfaqe prej
103,507 metra katrorë, që ësh-
të më shumë se 2.5-fishuar në
krahasim me të njëjtën peri-
udhë të një viti më parë. Si-
pas rretheve, në Durrës u
dhanë 23 leje ndërtimit, me
rritje 90%, në Elbasan 19 leje,
ndërsa në Fier 33 leje ndërti-

mi, rreth 5-fish më shumë se e
njëjta periudhë e një viti më
parë. Në 2017-ën u shënua një
rritje e ndjeshme e lejeve të
ndërtimit në vend, sidomos
në kryeqytet. Sipas INSTAT,
në Tiranë u dhanë për të
gjithë vitin 2017 gjithsej 231
leje (për një sipërfaqe totale
522 mijë metra katrorë) me
rritje të numrit të lejeve prej

118%, në krahasim me vitin e
kaluar, ose 125 leje më shumë,
ndërkohë që sipërfaqja është
2.5 herë më e madhe. Kjo ësh-
të reflektuar dhe në arkën e
bashkisë, teksa taksa e
ndikimit në infrastrukturë
ka sjellë 33% të të ardhurave
të veta, apo 3.5 miliardë lekë.
Bashkia e kryeqytetit ka
marrë nga ndërtimet e reja
25% më shumë të ardhura
sesa ajo planifikonte të
mblidhte në buxhetin e saj
fillestar. Ndërtesat e reja
paguajnë 8% të vlerës së
shitjes si taksë për ndikimin
në infrastrukturë, çka nënk-
upton se vlera totale e ndërti-
meve për të cilat është
mbledhur kjo taksë për vitin
2017 arriti në 43 miliardë lekë,
ose rreth 330 milionë euro.

Zbatimi i taksës së infrastrukturës,
probleme me 2305 ndërtime

Taksa e ndikimit në infrastrukturë, si
pas ligjit, zbatohet edhe tek ndërtimet

pa leje që janë në proces legalizimi, por
duket se në disa raste është hasur ngërç
sa i përket arkëtimit. Kontrolli i Lartë i
Shtetit ka kryer së fundmi një auditim në
gjashtë prej drejtorive rajonale të Agjen-
cisë së Legalizimit dhe Urbanizimit të Ndër-
timeve Informale, ku të paktën për 2305
raste janë konstatuar problematika që lid-
hen me taksën e infrastrukturës. E gjitha
kjo lidhet me një përplasje që është vënë
re në aktet ligjore ku ligji "Për Legaliz-

imet", i ndryshuar, nënvizon se në doku-
mente duhet të paraqitet vërtetimi për
pagesën e taksës së infrastrukturës. Pra,
kusht legalizimi është pagesa para mar-
rjes së lejes së taksës, që mblidhet nga
njësitë e qeverisjes vendore. Ndërkohë, që
në një vendim të Këshillit të Ministrave,
që lidhet me zbatimin e ligjit për legaliz-
imet, thuhet se kjo pagesë takse bëhet pasi
ALUIZNI kalon në Hipoteka listën e ob-
jekteve informale që legalizohen dhe këtë
ua nis edhe njësive vendore që të arkëtojnë
detyrimin që u takon.

Kontrolli i Lartë i Shtetit

CEED Albania, fton të gjitha kompanitë e interesuara të sjellin ofertat e tyre për
plotësimin e nevojave për:

MATERIALE KOMUNIKIMI DHE PROMOVIMI

Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë:
  ofertën financiare
 artikuj të ngjashëm të prodhuar në të kaluarën
 fotokopje të NIPT dhe ekstrakt të QKB
  CV e organizatës

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është deri më 10 Qershor 2018, ora 15:00.

Palët e interesuara duhet të kërkojnë dokumentacionin e tenderit duke dërguar një email
në adresën info@ceed-albania.org.

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku dy muaj (60 ditë) nga data e afatit të fundit të
dorëzimit.

Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Ofertë për materiale
promovuese” në adresën: Rr. George W. Bush, Pallati Fati, Kulla I, Ap. 29, 1001, Tiranë,
Shqipëri.

CEED Albania ruan të drejtën e përzgjedhjes dhe porosisë së artikujve ndaras nga
kompani të ndryshme, në varësi të artikujve dhe çmimeve të ofruar.

CEED Albania ruan të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në cdo kohë.
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57-vjeçari shqiptar, i cili
qëlloi për vdekje me
thikë bashkëshorten e

tij Elca Tereziun para 3
ditësh, ka dhënë dëshminë e
tij përpara grupit hetimor.
"Unë vrava gruan time. Nga
sot jeta ime ka marrë fund",
mësohet të ketë thënë Xhev-
det Mehmeti. Krimi makabër
ndodhi në shtëpinë e tyre në
Piacenza të Italisë, ku Meh-
meti masakroi me thikë
bashkëshorten e tij duke e
prerë në fyt. Shqiptari ndod-
het në burgun Noveta i aku-
zuar për vrasje të rëndë. Me-
diat italiane kanë zbardhur
dëshminë e 57-vjeçarit, i cili
ka pranuar krimin makabër,
që tronditi vendin fqinj. Ai u
mor në pyetje nga prokurori
Antonio Colonna. Shqiptari
ka pohuar se bashkëshortja,
52-vjeçarja Elca Tereziu, ish-
te xheloze, dhe për këtë kish-
te sjellje agresive ndaj tij, për
shkak se dyshonte që Xhev-
det Mehmeti e tradhtonte,
ndonëse ai ia kishte mohuar
gjithmonë. Nga ana tjetër,
avokati i autorit të krimit ka
deklaruar se klienti i tij ësh-
të tronditur nga ngjarja.
"Është shumë i tronditur, po
kupton çfarë ka bërë,
ndonëse nuk e mban mend
mirë sulmin ndaj gruas". Si-
pas këtij të fundit, në polici
57-vjeçari ka treguar për një
martesë të vështirë dhe prob-
lematike, e vështirësuar
edhe më shumë nga xhelozia
pa motiv e bashkëshortes.
Ndërkohë vëllai i së ndjerës,
përmes një postimi në rrje-
tin social "Facebook" ka
shprehur dhimbjen e madhe
që ka kapluar familjen Tere-
ziu. "Më thuaj moj zemër ç'të
bëj unë tani, më iku motra
më la dy fëmijë. Më iku
motra të takojë babanë, më
la dy fëmijët me kokën mën-
janë më thuaj moj zemër kë
të mbaj më parë, Marion apo
Danielin. Ngelën duke qarë,
jashtë bie shi. Ç'do bësh ti moj
nënë, shiun s'ke për ta parë,
ngelem duke qarë! Nuk duroj
dot moj nënë kur tavolinën
shtruar e shikoj të dua këtu
afër të të përqafoj. Fjalët e
fëmijëve të ishe t'i dëgjoje, të

GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Policia greke ka
sekuestruar ditën e dje-
shme një sasi prej 200 kg
marijuanë në kufirin gre-
ko-shqiptar. Autoritetet e
huaja ndaluan një furgon
që vinte nga kufiri i gjelbër.
Në brendësi të tij ndodheshin
plot 198 kg 980 gram marijua-
në si dhe 69 gram hashash
çokollatë. Konkretisht droga
u kap në rrugën rurale Filat-
Keramitsa në Igumenicë.
Gjithashtu, është ndaluar
dhe një mjet i dytë autoveturë
që kontrollonte rrugën. Në
pranga përfunduan dy drej-
tuesit e mjeteve, shtetas grekë
të moshës 60 dhe 51-vjeç. Nga
ana tjetër, policia shqiptare
ka dhënë detaje për operacio-
nin e ndërmarrë me policinë
greke kundër trafikimit të
lëndëve narkotike. Bëhet
me dije se shërbimet e Poli-
cisë Kufitare të Livadhjasë,

DROGA
Autoritetet greke ndaluan një furgon që vinte nga
kufiri i gjelbër. Në brendësi të tij ndodheshin plot
198 kg 980 gram marijuanë si dhe 69 gram
hashash çokollatë. Konkretisht droga u kap në
rrugën rurale Filat-Keramitsa në Igumenicë.



Kapen dy autorët në Filat-Keramitsa të Igumenicës

Trafikuan 198 kg kanabis
nga Shqipëria në Greqi

Avokati: Klienti im është shumë i tronditur nga ngjarja, nuk e mban mend mirë sulmin

Vrasja makabër në Itali, zbardhet
dëshmia e shqiptarit që i preu fytin gruas
Xhevdet Mehmeti: Jeta ime ka marrë fund

Sarandë gjatë patrullimit në
kufirin jeshil, nëpërmjet
mjeteve logjistike kanë kon-
statuar disa persona, të cilët
po transportonin çanta të dy-
shuara me lëndë narkotike
në drejtim të piramidave P.51
e P.52. Menjëherë Policia Kufit-

are e Livadhjasë ka kontak-
tuar me policinë e Igumen-
icës, të cilët janë vënë në
lëvizje duke mbajtur në mon-
itorim zonën. Ndërkohë nga
ana e Shërbimeve të Stacion-
it të Livadhjasë u organizuan
shërbime si dhe krehje terri-

tori në bashkëpunim edhe me
grupin operacional.

Falë shkëmbimit të infor-
macionit dhe koordinimit të
veprimeve, mëngjesin e sotëm
në vendin e quajtur "Dhafni"
Filat, policia e Igumenicës
vuri në pranga 2 shtetasit
grekë. Ndërkohë policia sh-
qiptare po bashkëpunon me
palën greke për të identi-
fikuar dhe kapur shtetasit
shqiptarë që dyshohet se u
kanë shitur lëndën narkotike
dy shtetasve grekë. Ndërko-
hë ditën e djeshme është ndër-
marrë një tjetër operacion

antidrogë nga policia greke
në kufirin greko-shqiptar.
Policia greke në Kostur ka
sekuestruar rreth 31 kg mar-
ijuanë brenda një fuoristrade
që vinte nga kufiri gjelbër me
Shqipërinë. Brenda makinës
janë gjetur dhe sekuestruar
2 çanta që përmbanin 31 kg

400 gram marijuane. Ne
pranga ka rënë drejtuesi i
mjetit, shtetasi grek rreth 50-
vjeç. Operacioni ka vijuar në
Imathia ku u arrestua pritë-
si i drogës, një shtetas shqi-
ptar rreth 52-vjeç. Gjithash-
tu, janë sekuestruar edhe 4
celularë e 4 karta SIM.  ar ar ar ar ar.su..su..su..su..su.

prekin thellë në zemër, veten
do shkatërroje… Nuk mund
t'i shkruaj të gjitha këto që
thonë e pa harruar do mbe-
tesh në zemrën tonë. Oh sa
doja të shkruaja, por nuk

duroj dot moj motër, më vjen
të pëlcas… Fli e qetë moj
motër, kurrë nuk do të har-
rojnë fëmijët e tu, unë do t'i
mbroj! I shkruajta këto fjalë
pa ndaluar, kështu do jem

unë me ta, gjithmonë të bash-
kuar! I pa harruar qoftë kujti-
mi yt", shkruan ai.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Elca Tereziu, 52-vjeçarja
shqiptare, u vra me thikë

pasditen e të dielës nga bash-
këshorti i saj Xhevdet Meh-
meti, në shtëpinë e tyre në
Piacenza të Italisë. Gjatë një
zënke mes çiftit shqiptar,
mësohet se burri mori një
thikë dhe e goditi të paktën
tri here bashkëshorten
duke e lënë të vdekur, më pas
u dorëzua në polici. Ishte
djali adoleshent i çiftit që
njoftoi ndihmën e shpejtë,
ndërkohë që gruaja gjendej
përtokë e mbuluar nga
gjaku. Dy fëmijët,  të
moshës 17 dhe 19 vjeç u
morën në pyetje nga au-
toritetet italiane, u sho-
qëruan dhe po qëndrojnë me
familjarët e tyre. Ndërkohë
mësohet se Elsa Tereziu
kishte përfunduar disa herë
në spital në të shkuarën,
për shkak të dhunës së ush-
truar sistematikisht nga
bashkëshorti i saj.

E burgosur dhe e dhunuar për 10 vjet prej burrit dhe
vjehrrit, zbardhet historia e shqiptares në Itali

Dhuna në familje ndaj grave është një
problem i përhapur shëndetësor global,

që kapërcen kufijtë dhe ndodh në të gjitha
kulturat dhe shoqëritë anembanë botës. Ras-
ti i fundit vjen nga provinca e Vareses në
Itali, ku një grua shqiptare pas 10 vitesh duke
jetuar si skllave ka mundur të shpëtojë nga
bashkëshorti dhe prindërit e tij. Ajo gjeti
kurajën për t'i denoncuar, pasi këta të fundit
e keqtrajtonin në mënyrë të përsëritur. Pas
denoncimit, karabinierët arrestuan bash-
këshortin dhe ndaluan prindërit e tij për t'iu
afruar fëmijëve dhe nuses për të paktën 10
vjet. Nga hetimet rezultoi se për 10 vjet me
radhë, gruaja kishte jetuar në kushte skl-
lavërie. Nuk kishte para, përveçse për paza-

re të vogla, nuk mund të dilte pa leje dhe nuk
kishte telefon. Ajo ishte e detyruar që të plotë-
sonte çdo kërkesë të bashkëshortit të saj 35-
vjeçar, po shqiptar, si dhe prindërve të tij. Pikër-
isht këta të fundit, në disa raste i detyronin
fëmijët që ta godisnin nënën e tyre me gurë,
ndonëse ajo ishte shtatzënë me fëmijën e saj
të fundit. Gruaja kishte përfunduar disa herë
në urgjencën e spitalit, por pavarësisht prob-
lemeve me shëndetin, dhuna nuk ndaloi kur-
rë. Në një rast, bashkëshorti e kishte
përdhunuar të shoqen, kur ajo sapo i ishte
nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale. Sa
herë që gruaja tentonte që të shpëtonte nga
dhuna fizike dhe psikologjike, ai e kërcënon-
te duke i thënë se do t'i vriste fëmijët.

NGJARJA

Dhunoi bashkëshorten,
shpallet në kërkim

25-vjeçari nga Tirana

Një 23-vjeçare ka de
noncuar në polici

bashkëshortin e saj, pasi
ky i fundit e dhunonte.
Ngjarja në fjalë është
regjistruar në Tiranë.
Burime zyrtare nga poli-
cia bënë me dije se shteta-
si me inicialet F.P., 25 vjeç
akuzohet se ka dhunuar
gruan e tij, shtetasen me
inicialet D.P. Ndërkohë, i
riu është shpallur në
kërkim nga policia. "Më
datë 28.05.2018, u referu-
an materialet në Pro-
kurorinë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Ti-
ranë, për shtetasin F.P.,
vjeç 25, banues në Tiranë,
pasi dyshohet se në banesë
ka ushtruar dhunë fizike
dhe psiko-logjike ndaj
bashkëshortes, D.P., vjeçe
23",-thuhet në njoftimin e
policisë.

DËSHMIA
Mediat italiane kanë
zbardhur dëshminë e
Xhevdet Mehmeti, i cili
ka pranuar krimin
makabër, që tronditi
vendin fqinj. Ai u mor në
pyetje nga prokurori
Antonio Colonna.
Shqiptari ka pohuar se
bashkëshortja, 52-
vjeçarja Elca Tereziu,
ishte xheloze, dhe për
këtë kishte sjellje
agresive ndaj tij, për
shkak se dyshonte që
57-vjeçari e tradhtonte,
ndonëse ai ia kishte
mohuar gjithmonë.

Droga e sekuestruar

Viktima Elca Tereziu
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DOKUMENTACIONI
PENSIONET E PLEQËRISË



ISSH: Individi duhet të presë jo më shumë se 60 ditë. Rastet kur nevojitet procesi gjyqësor

Pensionet, si duhet të veproni kur
keni mungesë dokumentacioni

Procedura që ndiqet kur humbisni librezën e punës
KUSHTET
Individi që mendon
se mund të përfitojë
pension pleqërie
duhet të bazohet te
kriteret, mosha dhe
vitet me kontribute.
Domosdoshmërish
duhet të ketë
dokumentin që
vërteton moshën, e
cila duhet të jetë
mbi 60 vjeç e 8
muaj për gratë e
mbi 65 për burrat.

Mosha
Kur individi mendon se ka 40 vite punë, duhet të paraqesë librezën
e punës dhe dokumentin që vërteton pagat që ka marrë nga 1 janari
i 1994 e deri më sot. Për të gjithë ata që kanë punuar pas 1 janarit

të vitit 1994 e deri më sot, listëpagesat janë grumbulluar në
arkivën e sistemit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore që

funksionon edhe sot.

Foto ilustruse

Të gjithë ata persona që
dëshirojnë të aplikojnë
për të përfituar pen-

sion pleqërie nga shteti sh-
qiptar duhet të kenë parasy-
sh moshën dhe vitet e punës
me kontribute. Por jo në pak
raste, vitet e punës me sig-
urime nuk mund të doku-
mentohen e si pasojë edhe
masa e pensionit caktohet më
e ulët nga ana e Institutit të
Sigurimeve Shoqërore. "Gaze-
ta Shqiptare" publikon sot
hapat që duhet të ndjekin in-
dividët që kanë humbur li-
brezën e punës, në mënyrë që
të përfitojnë një pension më
të lartë.
DOKUMENTACIONI

Individi që mendon se
mund të përfitojë pension
pleqërie duhet të bazohet te
kriteret, mosha dhe vitet me
kontribute. Domosdoshmër-
ish duhet të ketë dokumentin
që vërteton moshën, e cila du-
het të jetë mbi 60 vjeç e 8 muaj
për gratë e mbi 65 për burrat.
Tashmë është më e thjeshtë
për ta verifikuar vërtetësinë
e moshës, pasi vetë ISSH ka
akses mbi regjistrin themelt-
ar të shtetasve. Megjithatë,
qytetari duhet të dorëzojë një
fotokopje të kartës së identi-
tetit, e në rastet kur preten-
don të marrë kompensime të
tjera që i bashkëngjiten pen-
sionit, duhet të dorëzojë edhe
dokumente të tjera si certi-
fikata familjare për të veri-
fikuar pjesëtarët e familjes.
Kur individi mendon se ka 40
vite punë, duhet të paraqesë
librezën e punës dhe doku-
mentin që vërteton pagat që
ka marrë nga 1 janari i 1994 e
deri më sot. Për të gjithë ata
që kanë punuar pas 1 janarit
të vitit 1994 e deri më sot,
listëpagesat janë grumbullu-
ar në arkivën e sistemit të In-
stitutit të Sigurimeve Sho-
qërore, që funksionon edhe
sot. Ndërsa për periudhat kur
individi ka punuar para vitit
1994, shërben libreza e punës
dhe nuk është e nevojshme të
sjellë vërtetime page.
HAPAT QË NDIQEN
KUR HUMB LIBREZA
E PUNËS

Kur individi humb li-
brezën e punës, ai duhet të
paraqitet pranë ISSH-së, mad-
je edhe në rastet që ende
vazhdon të punojë me kon-
tribute. Në këtë rast, personi
bën një kërkesë deklarative
në të cilën jepen të dhënat
individuale të personit, para-
qitet historiku i të gjitha
punëve që ka bërë i siguruar.
Dhe pas kësaj duhet, të shpje-
gojë që vetë personi të fjalë
kërkon të pajiset me një doku-
ment të ri ku të konfirmohen
të gjitha vitet e punës që in-
dividi ka kryer. Para se të për-
llogaritet masa e pensionit,
punonjësit e sigurimeve sho-
qërore shumëzojnë të gjitha

pagat që nga dita e fillimit të
punës deri sa qytetari ka
ndërprerë punën me disa koe-
ficiente që janë të përcaktu-
ara nga vendimi i Këshillit të
Ministrave. Shumëzimi bëhet
me koeficientin 8.59 për peri-
udhat deri më 31 dhjetor 1993,
pastaj vazhdon me koefi-
ciente të ndryshme për çdo
vit, deri sa ka ndërprerë mar-
rëdhëniet e punës. Nëse nuk
arrihet që të gjenden 5 vite
punë që nuk janë shënuar në
librezën e punës apo nuk gjen-
det as libreza, mund të kërko-
het libri i pagave. Por, për këtë
mjafton të jetë çdo dokument
zyrtar: siç mund të jetë një do-
kument kontabël apo një fletë
emërimi.Organet e siguri-
meve shoqërore janë të
detyruara ta marrin kërkesën
deklarative dhe të vënë në
dijeni qytetarin që duhet të
presë jo më shumë se 60 ditë,
derisa të bëhen të gjitha veri-
fikimet e nevojshme mbi të
gjitha punët që ka bërë per-
soni. Rastet që përbëjnë pak
problem janë kur individi ka
punuar në ndërmarrje ku do-
kumentet janë djegur si Ko-
mbinati "Josif Pashko", mini-
era e Valiasit etj., që nuk kanë
regjistra themeltarë. Në këtë
moment, kur nuk ka mundë-
si për t'u zgjidhur problemi në
mënyrë administrative,
qytetari duhet të drejtohet në
gjykatë. Merr një vërtetim
negativ pranë ISSH-së që mu-
ngojnë dokumentet dhe
mbledh të gjitha provat, përf-
shirë këtu edhe dëshmitarët.
Gjykata është i vetmi organ
që konfirmon dhe vërteton
kohën dhe të qenurit apo jo
në marrëdhënie pune. Doku-

menti, pra libreza e punës
mund të vlerësohet si e pasak-
të në ato raste kur ka ndë-
rhyrje, falsifikim datash, kor-
rigjime vulash apo dublikatë
libreze. Në momentin kur ka
dublikatë të librezës së
punës, me siguri ka një
"ngërç" e menjëherë duhet të
verifikojnë regjistrat themelt-
arë, borderotë, apo listëpage-
sat që të vërtetojnë faktin që
individi ka qenë realisht në
marrëdhënie pune. Pension-
istët sot kanë ankesa që nda-
hen në disa kategori si anke-
sa për mungesën e dokumen-
tacionit si dhe ankesa për
mënyrën teknike të llog-
aritjes së pensionit.

PËRLLOGARITJA
E MASËS SË
PENSIONIT

Aktualisht për vitin 2018
mosha e daljes në pension si-
pas nenit 43, për gratë është
60 vite e 8 muaj pasi rritet për
çdo vit me 2 muaj deri në
vitin 2056, që arrin në 67 vjeç.
Ndërsa për burrat 65 vjeç
(mosha fillon rritet që nga viti
2033 me nga 1 muaj në vit për
të arritur në 67 vjeç në vitin
2056. Ndërkaq, vjetërsia e
plotë kontributive për të dyja
gjinitë është 35 vite e 8 muaj,
e cila rritet me 4 muaj në vit
për të arritur me 40 vite në
vitin 2029. Pensioni mujor i
pleqërisë përbëhet nga një

shumë bazë dhe nga një sh-
tesë. Ndërkohë, shuma bazë
llogaritet si raport i periudhës
së sigurimit që ka realizuar
personi me periudhën e sig-
urimit të kërkuar sipas nenit
92, shumëzuar me pensionin
social. Ndërsa shtesa do të
jetë 1 për qind për vit siguri-
mi shumëzuar me bazën me-
satare të vlerësuar që person-
at e siguruar kanë arritur
nëpërmjet kontributeve, e
llogaritur sipas ligjit. Shuma
e përgjithshme e pensionit
nuk mund të jetë më e vogël
se pensioni social. Për peri-
udhën e sigurimit nga data
1.1.1994 e në vazhdim, për
llogaritjen e bazës së vlerë-

suar, merret shuma e pagave,
për të cilat janë paguar kon-
tributet nga data 1.1.1994 deri
në fund të periudhës së sig-
urimit. Për periudhën e sig-
urimit në institucione dhe
ndërmarrje shtetërore para
datës 1.1.1994, për llogaritjen
e bazës së vlerësuar merren
pagat referuese, të përcaktu-
ara me vendim të Këshillit të
Ministrave. Në rastet kur per-
soni i siguruar ka periudhë sig-
urimi para dhe pas datës
1.1.1994, baza e vlerësuar llog-
aritet si mesatare aritmetike e
ponderuar e bazës së vlerë-
suar të periudhave të sigurim-
it si ish-punonjës i institucion-
eve apo ndërmarrjeve sh-
tetërore dhe ish-anëtar i koop-
erativave bujqësore përpara
vitit 1994 si dhe e periudhave
të sigurimit si person i punë-
suar, i vetëpunësuar apo
ekonomikisht aktiv pas datës
01.01.1994. Për efekt të llog-
aritjes së pensioneve me datë
fillimi pas 1.1.2016 e në vazh-
dim, baza e vlerësuar mesa-
tare do të llogaritet bazuar në
pagat referuese sipas llojit të
punës, ose funksionit përpara
datës 01.01.1994 si edhe mbi
pagat individuale mbi të cilat
janë paguar kontributet sipas
viteve, nga 01.01.1994 deri në
31.12.2015, të indeksuara me
indeksin që del nga pjesëtimi
i pagës minimale në shkallë
vendi të vitit 2015 me pagën
minimale të vitit 1994 ose me
pagën minimale të vitit për-
katës. Koeficientet e indeksim-
it sipas viteve përcaktohen me
Vendim të Këshillit të Minis-
trave. Koeficienti i indeksimit
para vitit 1994, aktualisht ësh-
të 8,59.

VJETËRSIA
KONTRIBUTIVE
Vjetërsia e plotë
kontributive për të
dyja gjinitë është 35
vite e 8 muaj, e cila
rritet me 4 muaj në
vit për të arritur me
40 vite në vitin
2029. Pensioni
mujor i pleqërisë
përbëhet nga një
shumë bazë dhe
nga një shtesë.

Voltiza Duro

PROCEDURA

Individi duhet të paraqitet pranë ISSH-së edhe në rastet që ende vazhdon të
punojë me kontribute.
    Personi bën një kërkesë deklarative në të cilën jepen të dhënat individuale të
personit, paraqitet historiku i të gjitha punëve që ka bërë i siguruar.
    Pas kësaj, duhet të shpjegojë që vetë personi në fjalë kërkon të pajiset me një
dokument të ri, ku të konfirmohen të gjitha vitet e punës që individi ka kryer.
    Organet e sigurimeve shoqërore janë të detyruara ta marrin kërkesën
deklarative dhe të vënë në dijeni qytetarin që duhet të presë jo më shumë se 60
ditë, derisa të bëhen të gjitha verifikimet e nevojshme mbi të gjitha punët që ka
bërë personi.
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Policia: Bazë e një bande që vepron në Durrës-Tiranë-Krujë

Sekuestrimi i apartamentit të mbushur me
armë dhe drogë, shoqërohen pesë persona

Mashtrimi, vijojnë
denoncimet për çiftin

mashtrues, Kajolli

DURRËS- DURRËS- DURRËS- DURRËS- DURRËS- Pesë persona që
kanë dijeni mbi faktin se
kush ka banuar në aparta-
mentin që u sekuestrua
dy ditë më parë në afërsi
të Shkëmbit të Kavajës
dhe ku u gjetën snajper,
kallashnikovë, marijuanë
dhe maska janë shoqëruar
dje nga policia e Durrësit.
Sipas bluve, dëshmitë e
tyre po ballafaqohen dhe
pritet të hidhet dritë për
bazën e një prejbandave
më të rrezikshme që dys-
hohet se operon në
trekëndëshin Durrës- -Ti-
ranë-Krujë. Të njëjtat
burime bënë me dije se
nga ekspertiza e armëve të
zjarrit që do të kryhet në
laboratorin e kriminalis-
tikës së Ministrisë së
Brendshme dhe nga gjur-
mët e gishtave do të bëhet
e mundur identifikimi i
poseduesve të armëve.

Hetuesit janë të bindur se
kanë të bëjnë me një bandë
shumë të rrezikshme. Kjo
nisur dhe nga fakti se arma-
timi që disponojnë është pro-
dhim i viteve të fundit e ndër
më profesionalët në treg.
Mësohet se prej katit të 4-ët

të pallatit e më në lartësi
nuk kishte banuar prej ko-
hësh asnjë njeri, pasi sh-
kallët e objektit, një ndërtim
shumë cilësor dhe relativ-
isht luksoz kishin shumë
kohë të papastruara. Aparta-
menti prej 48 m2 që u

sekuestrua të hënën nga
Përmbarimi për llogari të
një banke është në pronë-
si të 56-vjecarit Xhevahir
Lushka nga Mbrostari i Fi-
erit, por banues në Linzë të
Tiranës. Ndërsa, mësohet
se ky i fundit ka emigruar
në SHBA. Sipas hetuesve
të çështjes, pronari i apar-
tamentit nuk është paraqi-
tur asnjëherë në gjyq, pasi
nuk ishte gjetur për t 'u
lajmëruar nga policitë e tri
qyteteve: Durrësit, Tiranës
dhe Fierit, për procesin
gjyqësor të hapur ndaj tij
nga një bankë e nivelit të
dytë në lidhje me një kre-
di të pashlyer. Në momen-
tin që oficerët e policisë

dhe për mbaruesit  kanë
hyrë brenda në aparta-
ment për inventarizimin e
mobilieve e pajisjeve ësh-
të ndjerë era e rëndë e
hashashit. Në dhomën e
ndenjes kanë gjetur
dorezat  e  hedhura në
kolltukë. Ndërsa kanë sh-
tangur kur kanë hyrë në
dhomën e gjumit. Në dol-
lapin e rrobave janë gjetur

armët e zjarrit; automa-
tiku, snajperi dhe pistole-
ta me 4 silenciatorë dhe 4
krehër me fishekë. Në sir-
tarët e komove janë gje-
tur uniforma policie. Në
tualet janë gjetur feneli-
nat e policisë. Ndërsa, në
ambiente të ndryshme të
shtëpisë janë gjetur dy
qese të zeza me një sasi
mbi 2 kg kanabis.   kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.

Prokuroria sekuestron videon e regjistruar nga Kallami. Nën hetim dhe 6 efektivë të tjerë

Vetëvrasja e 47-vjeçarit, pezullohen nga
detyra shefi i komisariatit dhe dy policë
Vajza: Babai më tregoi si e dhunuan një orë para se
të vdiste. Nëse s'ka drejtësi, do të ketë viktimë tjetër

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Fortunë në komisaria
tin e Policisë së Vaut
të Dejës në Shkodër.

Një ditë pas vetëvrasjes së 47-
vjeçarit Ardian Kallami dhe
akuzave të familjarëve se ai i
dha fund jetës për shkak të
dhunës fizike dhe
psikologjike të ushtruar nga
blutë, drejtori i Përgjiths-
hëm i Policisë së Shtetit,
Ardi Veliu ka pezulluar nga
detyra shefin e këtij komis-
ariati, Paulin Çupi si dhe dy
specialistët policor të zonës;
Zef  Dermani dhe Petrit Zhe-
jani. Ndërkaq, mësohet se
Shërbimi i Çështjeve të
Brendshme dhe Ankesave
(SHÇBA) ka nisur hetimin e
9 efektivëve të këtij komisar-
iati, përfshirë edhe tre të pe-
zulluarit. Njoftimin për pezu-
llimin e tyre e ka bërë Minis-
tria e Brendshme përmes një
komunikate zyrtare. Sipas
kësaj ministrie, masterialet
në lidhje me këtë ngjarjeje i
janë përcjellë për hetime të
mëtejshme prokurorisë së
Shkodrës. Organi I akuzës di-
sponon dhe një video 17
minutëshe që 47-vjeçari që u
vetëvar në banesën e tij (aku-
zohej për vjedhje) e regjistroi
në momentin e shoqërimit
në polici. Në këtë video ai
dëgjohet teksa u drejtohet
policëve me fjalët: Nuk kam
bërë asgjë, jam i pafajshëm,
më lini rehat në punët e mia.
Në video ka edhe biseda të
tjera ku Ardian Kallami mo-
hon autorësinë e vjedhjes së
fqinjit të tij. Babai i dy fëm-
ijëve u përcoll dje në
banesën e fundit. Mes
lotësh, vajza dhe djali i tij i
kanë dhënë lamtumirën e
fundit. Një ngjarje e rëndë
kjo për familjen Kallami.
Para 6 muajsh, viktima hum-
bi bashkëshorten, e cila u
nda nga jeta pas një sëmund-
je të rëndë. Në lidhje me ng-
jarjen e rëndë ka reaguar
vajza e viktimës, Romina
Kallami, e cila kërkon drejtë-
si. Ajo kërcënon se do të

bëjnë vetëgjyqësi nëse nuk
zbardhet ngjarja.
NGJARJA

Ardian Kallami nga fshati
Barbullush i Shkodrës është
shoqëruar të shtunën që shkoi
nga policia, pasi dyshohej për
vjedhjen e banesës së bashkëf-
shatarit të tij, Gjovalin Man-
di. Pas marrjes në pyetje, 47-
vjeçari u ka thënë familjarëve
të tij se ishte dhunuar fizikisht
në komisariat. Gjithashtu, ai
u ka treguar të afërmve se
policët i kanë bërë presion për

të firmosur një letër ku shk-
ruhej se "pranoj të kthej ma-
terialet e vjedhura për dy ditë
dhe se marr përgjegjësitë lig-
jore për vjedhjen e ndodhur".
Në fakt, sipas familjarëve 47-
vjeçari nuk e ka patur idenë
se çfarë ka firmosur, pasi ai
nuk dinte të shkruante dhe të
lexonte. Ata deklarojnë se dhu-
na e ushtruar e ka çuar në ven-
dimin tragjik të vetëvarjes.
REAGIMI I VAJZËS

Lajmi për vetëvarjen e të
atit e ka tronditur tejet Romi-

na Kallamin, e cila është e
martuar dhe jeton në Itali. Ajo
ka rrëfyer me detaje se çfarë i
ka thënë iati para se t'i jepte
fund jetës. "Për herë të fundit
kam komunikuar me babain
ditën e hënë, pra pak para ng-
jarjes. Ishte rreth një orë para
ngjarjes së rëndë. Ishte në
gjendje depresioni dhe e dall-
ova se po vuante. Më tha se
është dhunuar nga policia e
Vau Dejës në momentin kur e
kanë shoqëruar në komisariat
për ta marrë në pyetje për një
vjedhje që ka ndodhur këtu
afër banesës sonë. Babai më
tha se ndaj tij kanë ushtruar
presion të vazhdueshëm që ta
firmoste letrën në një kohë që
ai nuk dinte të shkruante as
të lexonte. Ai e ka firmosur pa
e ditur fare se çfarë thuhej në
letër-, tha Romina. Ndërsa, u
shpreh se "më ka mjaftuar që
të shoh fytyrën e tij për të kup-
tuar se e kanë dhunuar fizik-

isht dhe psikologjikisht. Pam-
ja e fytyrës fliste më shumë se
çdo fjalë e tij. Babai dyshohej
nga policia për një vjedhje që
ka ndodhur afër banesës tonë.
Tek ajo banesë kanë marrë
disa plaçka. E kanë shoqëruar
dy ditë me radhë dhe e kanë
lëshuar, sepse nuk ishte autori.
Me familjen ku ka ndodhur
vjedhja ne nuk kemi komuni-
kim. Duke pasur marrëdhënie
jo të mirë ata kanë dyshuar
tek babai im. Mirëpo dyshimet
janë thjeshtë dyshime dhe
s'mund të jesh autor thjeshtë
me hamendësime. Policia për
këtë punë është për t'i vërtet-
uar gjërat. Jam e bindur se ba-
bai ishte pafajshëm. Ai ka bërë
dhe një video ku u thoshte
policëve: Pse më rrihni, pasi
nuk kam faj. Atë video e ka
marrë si provë prokuroria dhe
shpresojmë të zbardhet e vërte-
ta. Kërkoj që të veprojë ligji dhe
shteti. Duam drejtësi".

Senad Nikshiqi

FIERFIERFIERFIERFIER - Ndonëse kanë afro një
javë që ndodhen pas hek-
urave, vijojnë denoncimet
ndaj bashkëshortëve mash-
trues nga Fieri, Fisnik dhe
Migena Kajolli. Mësohet se
një tjetër qytetar i është drej-
tuar sektorit të krimit
ekonomik e financiar në Drej-
torinë Vendore të Policisë së
Fierit, duke kallëzuar çiftin
Kajolli se me anë të masht-
rimit i kanë marrë një sasi le-
kësh. Për këtë rast policia e
Fierit ka nxjerrë edhe një ko-
munikatë zyrtare, ndërsa
mësohet se kanë qenë të
shumtë qytetarët, të cilët
kanë bërë kallëzimet e tyre për
çiftin në fjalë.Bashkëshortët Ka-
jolli kanë mashtruar persona
të ndryshëm në qytetin e Fi-
erit duke u premtuar se do i
punësonin në kompani të
ndryshme private të naftës,
ndërsa u kanë marrë shuma
të konsiderueshme parash
prej rreth 200 euro. "Më datë
28.05.2018, shtetasi A.K., vjeç
52, banues në Fier, kallëzon
shtetasit Fisnik Kajolli dhe
Migena Kajolli, banues në fs-
hatin Dermenas, se me anë
të mashtrimit i kanë marrë
një shumë lekësh.

DHUNA
"Më ka mjaftuar që të shoh fytyrën e tij për të kuptuar se e
kanë dhunuar fizikisht edhe psikologjikisht. Pamja e fy-
tyrës fliste më shumë se çdo fjalë e tij. Babai dyshohej nga
policia për një vjedhje që ka ndodhur afër banesës tonë.
Tek ajo banesë kanë marrë disa plaçka. E kanë shoqëru-
ar dy ditë me radhë dhe e kanë lëshuar, sepse nuk ishte
autori. Me familjen ku ka ndodhur vjedhja ne nuk kemi
komunikim. Duke pasur marrëdhënie jo të mirë ata kanë
dyshuar tek babai im. Mirëpo dyshimet janë thjeshtë dy-
shime dhe s'mund të jesh autor thjeshtë me hamendësime"

Motra e viktimës, Romina KallamiViktima, Ardian Kallami

Armët e sekuestruara në apartament
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 Ekskluzive/ Zbulohet letra e vitit 1974, ku drejtori i Shtëpisë Botuese "8 Nëntori" informon Ramiz Alinë

"Estetika" e Alfred Uçit është
kopjuar nga sovjetikët"

Kristo Sharra: Veç tij, edhe Thimi Çollaku,
Osman Allkja, Petrit Mezezi, Vangjel Zigori…

Edhe pse Shtëpia
Botuese "8 Nëntori"
ishte e destinuar

kryesisht për librin politik,
gjë e cila nënkuptonte se cen-
sura ndaj autorëve që dërgo-
nin aty librat për botim ishte
në shkallën më të \=lartë dhe
gjithashtu edhe autocensura
nga vetë autorët ishte po në
këtë shkallë, përsëri vigjilen-
ca e organeve kompetente aty
ishte në maksimum. Madje,
edhe ndaj autorëve që gëzo-
nin një emër të madh jo
vetëm në fushat përkatëse
nga ata vinin, por që gjithash-
tu kishin një mbështetje të
madhe dhe në nomeklaturën
e lartë të regjimit komunist
të asaj kohe. Si psh., prof. dr.
Alfred Uçi, (nipi i Petro Nini
Luarasit) akademik dhe estet
i njohur, ish-partizan që në
moshën 14-vjeçare, i diplo-
muar për Estetikë dhe Filoz-
ofi në vitet '50-të në Univer-
sitetin "Lomonosov" të Mosk-
ës, pedagog i Estetikës dhe
Filozofisë në Universitetin
Shtetëror të Tiranës që nga
krijimi, anëtar i Akademisë
së Shkencave që nga theme-
limi i saj, drejtor i Institutit
të Kulturës Popullore e deri
në funksionin e kryetarit të
Komitetit të Shkencës dhe
Kulturës në fundin e viteve
'80-të. (Si rrallë ndonjë per-
sonalitet tjetër i kulturës sh-
qiptare dhe me funksione të
larta drejtuese gjatë peri-
udhës së regjimit komunist,
duhet thënë se akademiku
Uçi ka gëzuar një reputacion
të madh edhe pas vitit 1990-
të, madje ai është vlerësuar
dhe dekoruar edhe nga Pres-
identi Nishani me dekoratën
e lartë "Kalorës i Urdhrit të
Skënderbeut"). Edhe pse gë-
zonte një reputacion të madh
në qarqet akademike e kul-
turore, akademiku Uçi nuk
kishte mundur që t'i shpëton-
te "filtrit" që ndërmerrte
Drejtoria e Shtëpisë Botuese
"8 Nëntori", e cila merrej
kryesisht me botimin e librit
politik. Madje jo vetëm kaq,
por edhe ta akuzonte atë se li-
brin e tij "Estetika, jeta arti",
e kishte kopjuar apo përshta-
tur nga literatura dhe librat
sovjetikë. Por ajo që vihet re
në dokumentin në fjalë, ësh-
të fakti se Ramiz Alia nuk ka
vënë asnjë shënim në doku-
ment, gjë e cila rrallë
ndodhte, për të mos thënë se
në rastin konkret, ku bëhet
fjalë për një problem plagjia-
ture, kemi të bëjmë me një
përjashtim. Ndoshta kjo gjë
ka ndikuar që libri i prof. Uçit,
"Estetika, jeta, arti" ta ketë
kaluar barrierën e Drejtorisë
së Shtëpisë Botuese "8 Nën-
tori" dhe të dilte nga botimi,
ndryshe nga disa autorë të

tjerë që citohen në këtë doku-
ment, ku librat e tyre janë pe-
zulluar dhe nuk kanë dalë nga
botimi. Bashkë me aka-

Dashnor Kaloçi

Së shpejti, libri më i ri
"Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin
komunist", i gazetarit dhe studiuesit

të njohur, Dashnor Kaloçi

Akademiku dhe Esteti i njohur prof. dr. Alfred Uçi
në një takim me ish presidentin Bujar Nishani

demikun e njohur Uçi, në
raport-informacionin e drej-
torit të Shtëpisë Botuese "8
Nëntori", Kristo Sharra, dër-

guar sektorit të Shtypit dhe
Propagandës së Komitetit
Qendror të PPSH-së, (që mbu-
lohej personalisht nga Ramiz
Alia), janë akuzuar për plagjia-
turë edhe disa autorë të tjerë,
si Thimi Çollaku, Osman Allk-
ja, Petrit Mezezi, Vangjel Zig-
ori, Dhamo Bezhani e Ali
Zotërija. Për më shumë rreth
kësaj na njeh dokumenti në
fjalë, të cilin ashtu si pjesa më
e madhe e dokumenteve të
botuar në këtë libër, po e pub-
likojmë të plotë.
INFORMACIONINFORMACIONINFORMACIONINFORMACIONINFORMACION

Në prizmin e fjalimeve të
shokut Enver Hoxha, mbaj-
tur kohët e fundit në Byronë
Politike të K.Q. të PPSH-së,
drejtoria dhe organizata bazë
e Partisë e Shtëpisë Botuese
"8 Nëntori" ka ngritur një
komision të posaçëm, i cili
prej disa ditësh merret me
studimin e disa librave me
karakter politik, kulturor,
tekniko-shkencor dhe të pro-
fileve të tjera. Ky studim, i
cili ka për qëllim që të për-
caktojë masën e origjinali-
tetit dhe përmbajtjen politi-
ko-ideologjike të këtyre li-
brave, bëhet nga shokët e
redaksisë dhe nga bash-
këpunëtorë të jashtëm. Nga

të dhënat e pjesshme që
kemi deri më tani rezulton
se:

1.Për librin "Afrika" të1.Për librin "Afrika" të1.Për librin "Afrika" të1.Për librin "Afrika" të1.Për librin "Afrika" të
autorit Petrit Mëzeziautorit Petrit Mëzeziautorit Petrit Mëzeziautorit Petrit Mëzeziautorit Petrit Mëzezi

(Punonjës i Ministrisë(Punonjës i Ministrisë(Punonjës i Ministrisë(Punonjës i Ministrisë(Punonjës i Ministrisë
së Jashtme)së Jashtme)së Jashtme)së Jashtme)së Jashtme) që është gati
për qarkullim, ka mendime
nga shokët e drejtorisë së sh-
typit të kësaj ministrie se
është kopjuar nga një libër
rusisht, botim i vitit 1972.
Autori ka futur disa men-
dime të vetat

tek-tuk, por
ato nuk janë të plota e të
thella. Ky libër përveç që
shumica është i kopjuar, del
se ka edhe interpretime të
gabuara nga ana politike. Re-
publika Popullor Arabe e
Egjiptit, p.sh. përshkruhet
mjaft gjatë, në mënyrë të
ngrohtë miqësore. Dalin në
pah përparimet e mëdha që
janë bërë në të gjitha fushat
(nënkuptohet me ndihmën e
B.S.). E meta e tij qëndron se
nuk del me forcë qëndrimi
hipokrit i revizionistëve sov-
jetikë ndaj popujve të RA të
Egjiptit për këto lloj ndih-
mash. Në shtypin tonë ka
pasur artikuj të shumtë që
sqarojnë këtë problem si dhe
qëndrimin e qeverisë së RP
të Shqipërisë ndaj kësaj
çështjeje.

Mënyra se si është përsh-
kruar RA e Egjiptit stonon
me atë të Algjerisë. Algjeria
përshkruhet shkurt dhe më
tepër dalin në dukje të metat
dhe prapambetja e këtij ven-

di. E përshkruar në këtë
mënyrë lexuesi krijon
përshtypjen sikur ka
njëfarë kundërvënie
midis këtyre dy
vendeve, gjë të cilën e

inkurajojnë revizionistët
sovjetik. Këtu bëhet fjalë
edhe për sektorin e "vetad-
ministrimit" (tipik
jugosllav), gjë e cila na duket
ndërhyrje në punët e tyre
politik-ekonomike. Gjendja
ekonomike, kulturale, shën-
detësore që paraqitet për Al-
gjerinë nuk i përgjigjet reali-
tetit të sotëm.

Në këtë libër flitet dhe
për Kongon. Njëri shtet qu-
het Kongo Brazdvil, tjetri qu-
het Kongo Kinshasa (Leopod-
vil). Në të vërtetë zyrtarisht
këto shtete quhen: R.D. e
Kongos dhe Republika e
Zajres. Duket që është e
vjetruar. Guenea (Bisao) ka
fituar pavarësinë. Në libër
nuk del kjo gjë. Situata poli-
tike në Etiopi ka ndryshuar
e po ndryshon vazhdimisht
dhe sigurisht kjo nuk përkon
me librin. Jemi të mendimit
që libri "Afrika" ta çojmë në
Ministrinë e Jashtme për ta
parë më thellë. Këtë libër
tani për tani e kemi pe-
zulluar për të mos dalë 

REPUBLIKA POPULLORE E SHQIPERISEREPUBLIKA POPULLORE E SHQIPERISEREPUBLIKA POPULLORE E SHQIPERISEREPUBLIKA POPULLORE E SHQIPERISEREPUBLIKA POPULLORE E SHQIPERISE
SHTEPIA BOTUESE "8 NENTORI"SHTEPIA BOTUESE "8 NENTORI"SHTEPIA BOTUESE "8 NENTORI"SHTEPIA BOTUESE "8 NENTORI"SHTEPIA BOTUESE "8 NENTORI"
TIRANË, MË 30.XI.1974TIRANË, MË 30.XI.1974TIRANË, MË 30.XI.1974TIRANË, MË 30.XI.1974TIRANË, MË 30.XI.1974
NrNrNrNrNr. 920 pr. 920 pr. 920 pr. 920 pr. 920 prot.ot.ot.ot.ot.

KKKKKOMITETIT QENDROMITETIT QENDROMITETIT QENDROMITETIT QENDROMITETIT QENDROR TE PPSHOR TE PPSHOR TE PPSHOR TE PPSHOR TE PPSH
(Sektorit të Shtypit dhe Propagandës)(Sektorit të Shtypit dhe Propagandës)(Sektorit të Shtypit dhe Propagandës)(Sektorit të Shtypit dhe Propagandës)(Sektorit të Shtypit dhe Propagandës)
TiranëTiranëTiranëTiranëTiranë

Bashkangjitur ju dërgojmë një informacion
 mbi disa të dhëna të pjesshme të studimit që
 kemi bërë deri tani për origjinalitetin dhe
përmbajtjen e disa librave botuar kohët e
fundit nga Shtëpia Botuese "8 Nëntori".
Studimi vazhdon edhe për të dhënat e tjera
që do të kemi do t'ju informojmë më vonë.

DREJTORIDREJTORIDREJTORIDREJTORIDREJTORI
(Kristo Sharra)(Kristo Sharra)(Kristo Sharra)(Kristo Sharra)(Kristo Sharra)
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në qarkullim. Pas
konkluzioneve për-
fundimtare që do të na

vinë nga shokët e Ministrisë
së Jashtme do të vendosim
nëse do ta nxjerrim apo jo në
shitje.

2. A2. A2. A2. A2. Autori Tutori Tutori Tutori Tutori Thimi Çollakuhimi Çollakuhimi Çollakuhimi Çollakuhimi Çollaku
(punonjës në Radio Tira-(punonjës në Radio Tira-(punonjës në Radio Tira-(punonjës në Radio Tira-(punonjës në Radio Tira-
na),na),na),na),na), vitet e fundit ka shkru-
ar tre libra për Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Lib-
ri me titull "Mbretërit e pa-
kurorzuar të Amerikës", ësh-
të botuar në vitin 1968. Lib-
ri me titull "Shoqëria e
sëmurë" në vitin 1970 dhe
libri "E vërteta mbi
demokracinë e dollarit" ësh-
të botuar ën vitin 1973.

Nga shqyrtimi që po i
bëhet, del se të tre këta libra
kanë të njëjtën tematikë e
fakte të njëllojta. Nga këto
del se: Autori pjesën dër-
muese të materialit e ka të
kopjuar nga libra dhe
broshura e artikuj sovjetik.
Për librin e parë "Mbretërit
e pakurorzuar të Amerikës",
jo vetëm materiali, por edhe
titulli është marrë fjalë për
fjalë nga një libër sovjetik,
botim i vitit 1968. Po kështu,
edhe materiali i dy librave të
tjerë është marrë nga mate-
rialet sovjetike.

 Ky autor ka shkuar dhe
më tej: në të dy librat e
mëvonshëm "Shoqëria e
sëmurë" dhe "E vërteta mbi
demokracinë e dollarit", ka
rikopjuar mjaft artikuj të lib-
rit "Mbretërit e pakurorzuar
të Amerikës". Me një fjalë
janë botuar tre libra, ku pje-
sa më e madhe e fakteve janë
të njëllojta. Vetë fakti që në
fund të librave nuk kanë
vënë bibliografitë e liter-
aturës së shfrytëzuar, tregon
se autori megjithëqë mun-
dohet të krijojë përshtypjen

se gjoja ka shfrytëzuar edhe
literaturë tjetër veç asaj sov-
jetike, del se ai është mbësh-
tetur vetëm në një apo dy li-
bra, apo te disa artikuj të sh-
këputur nga literatura sov-
jetike.

3. Libri "Udhëve të his-3. Libri "Udhëve të his-3. Libri "Udhëve të his-3. Libri "Udhëve të his-3. Libri "Udhëve të his-
torisë së maqinatorisë së maqinatorisë së maqinatorisë së maqinatorisë së maqinavvvvve", i Os-e", i Os-e", i Os-e", i Os-e", i Os-
man Allkjesman Allkjesman Allkjesman Allkjesman Allkjes është marrë
prej këtyre librave sovjetikë:

1) "Maqinat"
2) "Maqinat e shekullit të

XX"
3) "Maqinat dhe njeriu"
Nga faqja 57 e këtij libri

ka pjesë pothuaj të njëjta me
librin "Maqinat dhe njeriu"
dhe konkretisht:

Fq. 57-64 u përgjigjen
paragraf pas paragrafi
faqeve 70-81 të librit rusisht.

Faqe 82-faqe 105 r.
Faqe 85-86 - faqeve 110 r.
Faqe 96-98 - faqeve 124-

127 r.
Vende-vende përkthimi

çalon. Ka fraza të përkthyera

gabim si psh., "Pasardhësit e
tij, fëmijët, të parët në botë,

ndërtuan anijen e luftës
"Dealogos" në të cilën ven-
dosën 15 topa". (fq.69)

Duhej thënë: "Pjella e tij,
(ose krijesa e tij) e fundit ish-
te e para anije lufte me avull
"Demologos", në të cilën ish-



in instaluar 30 topa".
Gara e parë automobilis-

tike u bë në korrik 1894 e jo
në qershor (fq.85 rusisht
fq.110).

Maqina e parë arriti në
Ruan pas 6 orësh (f.110) e jo
pas 15 orësh (shih fq. 86).

Motori diesel gjeti për-
dorim të gjerë. Shqip është
thënë…." si në maqinat që
udhëtojnë në tokë ashtu dhe
në ato ajrore". (fq.86).

Nuk ishte e mundur të
përdorej ky motor në atë
kohë.

4. Në librin me titull "Es-4. Në librin me titull "Es-4. Në librin me titull "Es-4. Në librin me titull "Es-4. Në librin me titull "Es-
tetika, jeta, arti", të Alfredtetika, jeta, arti", të Alfredtetika, jeta, arti", të Alfredtetika, jeta, arti", të Alfredtetika, jeta, arti", të Alfred
Uçit, Uçit, Uçit, Uçit, Uçit, shembujt për ilustrim
janë futur në mënyrë artifi-
ciale dhe formalisht. Ndihet
menjëherë që këta shembuj
(shumica e tyre janë vargje),
janë futur sa për të ilustru-
ar diçka, por ato nuk bu-
rojnë si rezultat i argumentit
që trajtohet. Duket më fort
sikur këta shembuj kanë zëv-
endësuar në tekst vargje të
tjera të po kësaj natyre, të
letërsive të tjera. Pasi e
mbaron së lexuari këtë libër
nga këta shembuj që citohen
aty-këtu, nuk të krijohet as-
një ide për ekzistencën e një
estetike shqiptare, popullore
dhe të kultivuar njëkohë-
sisht. Letërsia dhe artet
kanë në bazën e tyre një es-
tetikë të fuqishme, e cila nuk
bie ndesh me parimet e
përgjithshme të estetikës
marksiste-leniniste, përkun-
drazi, ajo është një mishërim
i tyre. Në tekstet e estetikës

revizioniste sovjetike,
përveç shembujve të
klasikëve botërorë, në
përgjithësi dhe shembujve
të artit rus, nuk ka asgjë që
të lidhet me karakterin ko-
mbëtar të estetikës. Kjo i
përshtatet politikës ruso-
madhe dhe shoviniste të zh-
dukjes së kombeve, që po
realizon revizionizmi sovje-
tik. Duke folur gjithmonë në

përgjithësi dhe vetëm kur
vjen puna për Rusinë në
veçanti, këta estetë reviz-
ionistë kanë përgatitur
praktikisht dystimin, zh-
dukjen e karakterit ko-

mbëtar të letërsive dhe
arteve në perandorinë sov-
jetike. Në mënyrë para-
prake mund të themi
(sepse akoma nuk kemi
bërë konfrontimet me lit-
eraturën e huaj që ka
shfrytëzuar autori) se libri
i Alfred Uçit është shkru-
ar sipas kësaj skeme. Futja
e shembujve në formë ilus-
trimi nga poezia jonë, e
bërë kjo në mënyrë të jas-
htme, metafizike, nuk e
shpëton gjendjen. Gjithë
trupi i veprës duket si i
huaj dhe këta shembuj
mbeten si zbukurime të
jashtme. Libri i Alfred Uçit
do të kishte karakter ko-
mbëtar, në qoftë se do të
ndihej "kombëtarja", "sh-
qiptarja", jo në ca vargje,
tituj veprash ose emra per-
sonazhesh, por në bazën e
tij, në konceptet në tezat
që trajtohen. Ky libër mbe-
tet jashtë artit tonë popu-
llor që është tabani i gjitha
arteve tona. Kapitulli ku
kritikohen estetët revizion-
istë sovjetikë është shkru-
ar shumë dobët, aty kemi
vetëm kritikë rrazash.
Tezat që kritikohen kanë
asnjë lidhje me njëra-
tjetrën, nuk përbëjnë një
sistem. Nga librat tekniko-
shkencorë që janë çuar
për recensionim deri tani
kemi të dhëna vetëm për
librin "Manuali i Kimistit"
me autorë Ali Zotrija, Dha-
mo Bezhani dhe Vangjeli
Zigori. Ky libër është i tëri
i kopjuar nga rusishtja.
Mendohet se nga librat e
botuara në këtë redaksi,
shumica dërrmuese e tyre
janë të përkthyer e të kop-
juar dhe kanë frymë
teknokratike. Autorët nuk
kanë bërë përpjekje për t'i
lidhur ato me dinamikën e
zhvillimit dhe përvojën e
pasur 30-vjeçare të Partisë
sonë në fushën e revolucion-
it tekniko-shkencor. Në këto
libra nuk del njeriu ynë i ri,
figura e tij, talenti i klasës
sonë punëtore dhe in-
teligjencës popullore. Ka
munguar përpjekja e au-
torëve për të dhënë veprat
origjinale ose për t'i përshta-
tur veprat e përkthyera me
problemet tona. Këto janë
disa të dhëna paraprake të
cilat këto ditë do t'i studiojmë
dhe do t'i thellojmë më tej.

Ilir Meta gjatë homazheve në nder të aka-
demikut Alfred Uçi
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242 (dyqind e dyzet e dy)
parcela ndërtimore të ob-
jekteve të legalizuara. Masa
e kompensimit financiar
për pronarët e pasurive të
paluajtshme që preken nga
ndërtimet e legalizuara,
referuar kartelave të pasur-
ive sipas ZVRPP-së është 8
718,61 (tetë mijë e shtatë-
qind e tetëmbëdhjetë
presje gjashtëdhjetë e një)
m² dhe vlera totale e ko-
mpensimit financiar ësh-
të 35 729 979,15 lekë. Masa
e kompensimit është 76
535,39 m² dhe vlera e
përgjithshme e kompen-
simit financiar është 1 083
745 912,78 lekë.

LISTA VIII/ 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
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

(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)

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)

Ornela Manjani
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Martohet Anna Lika? 
Ja si duket nuse

Së shpejti do të lidhë 
kurorë, Afërdita 

nxjerr ftesat e dasmës

Nga motrat Vjollca tek Alba Hoxha, ja cilat janë Nga motrat Vjollca tek Alba Hoxha, ja cilat janë 
velinat që u bënë të njohura nga kërcimivelinat që u bënë të njohura nga kërcimi

Dëshira për t’u bërë e Dëshira për t’u bërë e 
famshme, balerinat që famshme, balerinat që 
u bënë pjesë e ekranit u bënë pjesë e ekranit 

“BULEVARDI POLITIK”“BULEVARDI POLITIK”
• “Lefta, lefta”, Braçe ironizon Mediun: • “Lefta, lefta”, Braçe ironizon Mediun: 
Aman o Fatmir, ajo kënga ishte...Aman o Fatmir, ajo kënga ishte...
• • Berisha i nxjerr foton me një femër,Berisha i nxjerr foton me një femër,
del se është kushërira e Bledi Çuçitdel se është kushërira e Bledi Çuçit
• • Stresi dhe Salianji, në krye të protestës, Stresi dhe Salianji, në krye të protestës, 
mezi u duken kokat nga skafandrat e policisëmezi u duken kokat nga skafandrat e policisë
• • Kur Kaç Islami del në protestë, Kur Kaç Islami del në protestë, 
pikërisht më 26 majpikërisht më 26 maj
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Pamela Aliaj

Dëshira për t'u bërë e famshme,
balerinat që u bënë pjesë e ekranit

Nga motrat Vjollca tek Alba Hoxha, ja cilat janë velinat që u bënë të njohura nga kërcimi

Shumë prej vajzave bukuroshe,
ato që kishin talent kërcimin, e
aspironin një vend në ekran
zgjidhnin për të qenë pjesë e tij
nëpërmjet konkurseve të ndry-
shme që bëheshin çdo vit. Veli-
nat, apo balerinat e emisioneve
të njohura televizive ishin ato që

mund të themi me pak fjalë, fatl-
umet të cilat arrinin që t 'u
hapeshin dyert për të ecur pastaj
më tutje me një mundësi më
shumë për të zgjeruar karrierën
e tyre televizive. Kjo lloj mara-
tone ka nisur që herët në televiz-
ionin Top Chanel me emisionin

e njohur investigativ "Fiks
Fare", duke u pasuar më vonë me
emisionin e tjetër investigativ në
Klan. Velinat që zgjidheshin nuk
do të ishin vetëm balerina, të
cilat do të qëndronin aty vetëm
për një sezon. Shumë prej tyre
arritën të ishin më shumë se kaq,

dhe kjo falë mundësisë që iu dha
për të qenë pjesë e ekranit si kër-
cimtare në fillim. Mund të për-
mendim këtu maratonën e va-
jzave, të cilat kanë qenë dhe janë
ndër ruar prej  vitesh në Top
Chanel, që sot tashmë luajnë një
rol akoma më të rëndësishëm

duke qenë figurat e këtij televiz-
ioni të pandara prej tij prej
vitesh tashmë. Më poshtë do t'ju
rendisim disa nga velinat apo
kërcimtaret bukuroshe, të cilat
arritën të kapërcenin pragun e
kërcimit për të qenë diçka më
shumë në ekranet televizive.

AURELA HOXHA
10 vite më parë Aurela Hoxha ishte një nga vajzat

që konkurroi për t'u bërë pjesë e ekranit dhe fitoi
mundësinë për të ndenjur pranë Ardit Gjebresë në
emisionin "E diela shqiptare" si velinë e tij. Ndërko-
hë që ky ishte vetëm fillimi për bukuroshen, e cila më
vonë pati mundësinë që falë kësaj daljeje në ekran të
bëhej e njohur më vonë si një ndër figurat që përzgjid-
hej për t'u ndjekur për stilin e saj dhe veshjet duke u
bërë kështu një pjesë e pandarë e medias.

MARINA DHE
LUANA VJOLLCA

Nuk kemi se si të harrojmë dy motrat të cilat ish
in ndër velinat e para të emisionit "Fiks Fare".

Luana dhe Marina kanë qenë dy bukuroshet, të cilat
u përzgjodhën në fillim si kërcimtare e më vonë ato
arritën të ishin pjesë e pandarë e ekranit të Top
Chanel në emisione të ndryshme si moderatore. Edhe
pse kohët e fundit ishte Marina ajo që u shkëput nga
emisioni sportiv që drejtonte prej 10 vitesh me
Manushin duke shkuar në "C'est la vie" tek televiz-
ioni Klan. Apo edhe Luana e cila me emisionin e saj
të fundit "Shiko kush luan", është shkëputur nga
ekrani, ende nuk dimë nëse motrat Vjollca do t'i rik-
thehen televizionit.

 XHEMI SHEHU
Ne tashmë e njohim atë si një nga moderatoret e

"Portokalli" në Top Chanel dhe mbase shumë prej
nesh e kanë harruar se bukuroshja bionde karrierën
e saj e ka nisur pikërisht si velinë e "Fiks Fare". Një
tjetër kërcimtare, e cila falë zotësisë së saj ka arritur
të çajë në ekran duke u bërë kështu pjesë e pandarë e
tij nën rolin e një moderatoreje.

VIOLA SPIRO
Nuk kemi se si e harrojmë bukuroshen bionde,

një tjetër velinë e "Fiks Fare" e cila zgjodhi të
vijonte më tutje karrierën e saj televizive. Viola mesa
duket ka qenë një tjetër kërcimtare, e cila aspironte
ekranin dhe tashmë është pjesë e tij në Radio Televiz-
ionin Shqiptar nën moderimin e një emisioni sportiv.

ALBA HOXHA
Kjo bukuroshe nuk përbën aspak përjashtim nga

lista e vendosur më sipër duke qenë se ajo ka
qenë si të tjerat një velinë, por në emisionin investi-
gativ, "Stop" ndërsa më vonë u bë pjesë e trupës së
baletit në Klan. Ndërkohë që tani ajo ka dashur të
tentojë një tjetër rrugë, atë të vajzës së motit në këtë
televizion. Mesa duket, edhe Alba e pëlqyeka ekra-
nin dhe jo vetëm si një balerinë, por duke tentuar
më tepër.
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MARTOHET ANNA LIKA?
JA SI DUKET NUSE

Sa e fshehtë paska qenë! Nuk e
dinim që ishte duke bërë planet

për martesë, por mesa duket fusta-
nin e dasmës e ka zgjedhur. Ana
Lika, aktorja e njohur ka veshur
fustanin e nusërisë në një nga dyqa-
net e Tiranës. Por kjo është vetëm
një shaka e shoqeve, të cilat janë të
pandara dhe aktive në rrjetet so-
ciale. Ka qenë pikërisht bukurosh-
ja Einxhel Shkira, ajo që ka postu-
ar një video, ku Ana dilte nga dho-
ma e veshjes me një fustan nuseje.
Ndërkohë që në video ajo qëndron
përpara një manekini dhe thotë
"Po, dua". Einxhel nuk ngurron të
shtojë me shaka: "Po ku e di ti që
do ai". Dhe Ana që i
kthehet direkt
duke shtuar: "Po,
do ai se e se di
ti!". Shakaja
mund të kthe-
het shumë shpe-
jt në realitet,
ende nuk i dihet.
Por gjithsesi
Ana dukej një
nuse shumë
seksi dhe e
bukur!

SË SHPEJTI DO TË LIDHË KURORË,
AFËRDITA NXJERR FTESAT E DASMËS

Vetëm pak javë na ndajnë nga dita
kur bukuroshja Afërdita

Dreshaj do të lidhë kurorë me të fejua-
rin e saj, Jakup Kindl. Ndërkohë që
nga dita kur ata shpallën fejesën e
deri më sot, këngëtarja kosovare nuk
ka reshtur së postuari në "Instagram"
përgatitjet për ditën e madhe. Ndërko-
hë që tashmë janë shpërndarë edhe
ftesat për në event. Në faqen e saj në
"Instastory", shfaqi edhe ftesën që do
të marrin të ftuarit. Të shumtë do të
jenë edhe VIP-at shqiptarë që do të
fluturojnë për në Maiemi në 26 qer-
shor. Tashmë presim të shohim se sa
e bukur do të jetë dita e shënuar e
çiftit.

SA SHPEJT U RRIT DANI I JONIDËS!
JA SI DUKET AI TANI

Jonida Maliqi, një nga
këngëtaret më të

dashura të momentit, ka
shpërndarë në "Insta-
gram" një foto të djalit
të saj, ku në shpinë
mbante një çantë. Dani i
Jonidës qenka rritur
shumë që nga koha kur
ne e mbanim mend. Tan-
imë ai është gati edhe për
të shkuar në shkollë. Sa
shpejt që kalon koha!

FILLUAN PUSHIMET, LUANA PUBLIKON
FOTO NGA VENDI EKZOTIK

Temperaturat e lar
ta dhe fundi i mua-

jit maj na kujtojnë të
gjithëve se erdhi koha
e pushimeve. Shumë
nga VIP-at tanë kanë
nisur tashmë mara-
tonën e gjatë të ditëve
të relaksit. Ndërkohë
që ka qenë Luana kësaj
radhe, e cila ka postu-
ar në "Instastory" ven-
din ekzotik ku do të
shijojë rrezet e diellit.
Ende nuk e dimë me sig-
uri ku ndodhet ky
vend, por nga postimet
e moderatores bukuro-
she do arrijmë të zbu-
lojmë diçka.
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?
Këshilla

DHJETË USHQIME
që ju bëjnë të bukur

?Forma e mirë fizike, por edhe
shkëlqimi i lëkurës dhe shëndeti
i flokëve fitohen nga tryeza.
Shëndeti dhe bukuria fitohen
edhe me një ushqim të shëndet-
shëm. Disa ushqime, falë vlerave
ushqyese të shumta, mund të
bëhen aleatët më të mirë të një
forme të mirë fizike dhe të një
pamjeje të freskët dhe të ndrit-
shme. Ushqimet e pasura me këto
veti janë kaq të shumta, ne zg-
jodhëm dhjetë prej tyre, që kurrë
nuk duhet të mungojnë në tryezën
tonë.

1.UJI -1.UJI -1.UJI -1.UJI -1.UJI - Është kaq i thjeshtë,
saqë nuk merr gjithmonë kon-
sideratën e duhur. Por është një
element i domosdoshëm, që du-
het të zgjidhet me kujdes dhe të
konsumohet me bollëk, vetëm
nëse rekomandohet ndryshe
nga mjeku, por dy litra në ditë
mbeten gjithmonë një pikë
referimi e vlefshme. Përveçse
hidraton indet dhe mban
lëkurën të butë dhe elastike, uji
është aleati i parë që eliminon
lëngun që qëndron midis një
qelize dhe një tjetre dhe gjith-
ashtu lufton celulitin.

2. PESHQIT BLU2. PESHQIT BLU2. PESHQIT BLU2. PESHQIT BLU2. PESHQIT BLU - Aliçe, sardele, harengë, skumbri
shpesh konsiderohen peshq të varfër, por janë të pasu-
ra me vlera ushqyese të shumta dhe duhet të konsumo-
hen së paku dy ose tri herë në javë. Peshqit blu përm-
bajnë shumë proteina dhe yndyrna "të mira", Omega 3
dhe Omega 6, kështu që janë shumë të dobishëm në
luftimin e plakjes së indeve dhe shëndetit të muskujve.

3. VEZA 3. VEZA 3. VEZA 3. VEZA 3. VEZA - E verdha e vezës, ose pjesa e kuqe, është
një koncentrat i vërtetë i vitaminës B6, por gjith-
ashtu jep një nxitje të mirë për A dhe D, si dhe për
proteinat dhe yndyrnat. Shtimi i një veze në sallatë
ose përgatitja e një omëlete të mirë kontribuon në
bukurinë e duarve, pasi substancat e vezës ndih-
mojnë në forcimin e thonjve.

4.ORIZI K4.ORIZI K4.ORIZI K4.ORIZI K4.ORIZI KOKËRR I PLOTË OKËRR I PLOTË OKËRR I PLOTË OKËRR I PLOTË OKËRR I PLOTË - Karbohidratet janë një
burim i madh energjie që fiziku ynë ka nevojë për të
përballuar aktivitetet e përditshme. Ata kanë shumë
kalori, kështu që ju nuk duhet të kaloni konsumin e
tyre, por nuk është e drejtë t'i eliminoni krejtësisht.
Orizi kokërr mund të jetë një zgjedhje e mirë: të jep
energji, ka shumë proteina, pak lipide dhe pa koles-
terol. Është shumë i pasur me fibra dhe ka një indeks
glicemik më të ulët se orizi i bardhë.

5.A5.A5.A5.A5.AVVVVVOKADO OKADO OKADO OKADO OKADO - Falë përmbajtjes së acideve yndyrore të
pangopura dhe vitaminës E, është një mik i madh i
elasticitetit të lëkurës dhe i një pamjeje të re dhe të
shëndetshme. Idealja është të konsumohet një herë ose
dy herë në javë, por nuk duhet tejkaluar sepse është
shumë kalorike. Mund të shtohet në sallatë, ose të
konsumohet vetëm, si pjatë e dytë.

10.ÇAJI JESHIL10.ÇAJI JESHIL10.ÇAJI JESHIL10.ÇAJI JESHIL10.ÇAJI JESHIL - Është një pije e shijshme dhe me
shumë vlera ushqyese. Ajo ka veti antioksiduese dhe
pastruese, gjithashtu është i lidhur me bukurinë e
flokëve, sepse i forcon dhe pengon rënien e tyre. Për
të parë rezultatet duhet të konsumoni të paktën dy
gota në ditë.

6. ARRA6. ARRA6. ARRA6. ARRA6. ARRAT -T -T -T -T - Ata janë një minierë e vërtetë e acideve yndy-
rore, që përmirësojnë elasticitetin e indeve dhe kështu
që dhurojnë një lëkurë të butë dhe të ndritshme. Janë të
pasura me vitaminë E, antioksidantë dhe omega 3, por
kini kujdes që t'i konsumoni në sasi të vogla sepse 100
gramë arra përmbajnë mbi 500 kalori. Mjaftojnë vetëm
katër arra në ditë, i hani ato, ose i shtoni në sallatë apo
në kos.

7. SHEQERN7. SHEQERN7. SHEQERN7. SHEQERN7. SHEQERNAAAAAT T T T T - Ato nuk duhet të demonizohen, sepse
i japin fizikut tonë energjinë e domosdoshme për të ve-
pruar. E rëndësishme është që të konsumohen sasi të
vogla. Ata që i tejkalojnë, në fakt, metabolizohen dhe
transformohen në yndyrë. Nëse duam të zbusim një pije,
mund të provojmë të shtojmë stevia, është një ëmbël-
sues natyror dhe më pak kalorik.

8. BORONICA 8. BORONICA 8. BORONICA 8. BORONICA 8. BORONICA - Rrushi i zi dhe bimët e tjera të errëta
me ngjyrë të purpurt përmbajnë anthocyanins, polif-
enol i dobishëm për veprimin e tij antioksidues. Bo-
ronicat ndihmojnë në tonizimin e enëve të gjakut,
sjellin oksigjen në inde dhe përmirësojnë mikrocir-
kulimin.

9. DOMA9. DOMA9. DOMA9. DOMA9. DOMATETTETTETTETTET - Edhe pse janë perime verore, gjenden
gjatë gjithë vitit dhe gjithashtu mund të konsumohen
në formë të koncentruar dhe salcë. Ato janë shumë të
pasura me lycopene, një antioksidant që mbron qelizat
nga veprimi i radikaleve të lira dhe kështu edhe nga
plakja. Ato përmbajnë pak kalori, kështu që një sallatë
e mirë domatesh është një aleat i vlefshëm për ata që
duan të humbasin peshë.
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"Lefta, lefta", Braçe ironizon Mediun:
Aman o Fatmir, ajo kënga ishte...

Kreu i Komisionit të Ekonomisë, Erion Braçe, ka ironizuar deputetin
Fatmir Mediu dhe pjesëmarrjen e tij në një festë fill pas protestës së

opozitës. Braçe i ka kujtuar shfaqjen në darkën zyrtare të thirrur nga
presidenti, ku kryerepublikani u argëtua duke kërcyer disa këngë greke.
Një ndër to ishte edhe hiti i njohur "Gia ta lefta ta Kaneis ola" që përkthe-
het "Për para i bëj të gjitha". Ky detaj nuk i ka shpëtuar deputetit social-
ist, i cili duke qeshur ia ka kujtuar "shfrenimin" në atë mbrëmje. Ndërsa
deputetët e opozitës ishin duke dalë nga mbledhja e komisionit, Braçe i ka
thënë Mediut: "Lefta, lefta Fatmir, aman".

Stresi dhe Salianji, në krye të
protestës,mezi u duken kokat
nga skafandrat e policisë

Kur Kaç Islami del në protestë,
 pikërisht më 26 maj
Ka bërë çudi fakti që ish-deputeti Kastriot Islami ishte ditën e shtunë pjesë

e protestës së opozitës. Edhe pse tashmë ai nuk është deputet i saj, ka dalë
në shesh kundër qeverisë socialiste. Ndërkohë 22 vite më parë, fiks më datë 26
maj 1996, ai ka qenë pjesë e një tjetër proteste, në të cilën është dhunuar nga
policia, e cila drejtohej ende nga qeveria e Sali Berishës. Por, ditën e shtunë
Islami ka qenë i shoqëruar me të tjerë persona dhe e ka gjetur veten kundërsh-
tar të drejtimit të qeverisë nga PS.

Berisha i nxjerr foton me një
femër,del se është kushërira e
Bledi Çuçit

Deputeti i PD-së, Ervin Salianji duket se ka gjetur një mbështetje të
madhe tek këngëtari i njohur Stresi ditën e protestës. Të dy së bashku

janë parë në krye të turmës së njerëzve, para Ministrisë së Brendshme. Nga
fotoja e shkrepur, deputeti dhe këngëtari duket se kanë mbajtur nën
kontroll turmën e njerëzve, që edhe pse iu kërkua të largoheshin, mezi
kanë ikur. Nëse nuk do e dinim se ata ishin pjesë e protestës, gjithçka do
dukej si në një film.

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar dje në "Facebook"-un e tij një foto,
ku shfaqet ish-ministri Bledi Çuçi me një vajzë të re. "Kësaj i thonë llog-

aridhënie alla..." e titullon komentin e tij Berisha, duke iu referuar mesazhit të
"qytetarit dixhital". Fotoja ku shfaqet deputeti i PS, Bledi Çuçi, gjatë takimit të
llogaridhënies në Tepelenë i është dërguar Berishës nga një qytetar. Çuçi
shfaqet duke i hedhur dorën me shumë dashamirësi një vajze të re brune. Por,
nga verifikimet e bëra, del se vajza është kushërira e deputetit socialist.

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK
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Dosjet e viteve 1993-2008, formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë vendimeve

Pronarët në Shkodër, ATP
merr në shqyrtim 4400 dosje

Problematikat, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 4400 dosje

ish-pronarësh, që janë në
proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Shkodër. Në listën
e përditësuar jepet numri i
dosjes dhe data e aplikimit,
gjeneralitet e kërkuesit,
sipërfaqet e njohura për ko-
mpensim, dosjet për pronar-
ët që kanë marrë vendim
negativ dhe dosjet që duhet
të plotësohen. Dosjet janë të
viteve 1993 deri në vitin 2008.
Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka vënë në dispozi-
cionin të pronarëve formu-
larin-tip, "Informacion në
lidhje me ecurinë 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 mo-
menti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
FORMULARI

Formulari i aplikimit për
informacion në lidhje me
ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Apli-
kanti duhet të plotësojë gjen-

eralitet, adresën dhe të jetë i
pajisur me mjet identifikimi
në momentin e aplikimit. Në
seksionin e dytë duhet të
jetë përshkruar në mënyrë
të saktë se në lidhje me çfarë
kërkon informacion pala e
interesuar, në këtë rast pr-
onari që ka aplikuar për
kthim e kompensim prone.
Dhe në seksionin e fundit
janë të specifikuara pesë
dokumentet që duhet të dis-
ponojë pronari në momentin
e aplikimit.
APLIKIMI

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.

Ornela Manjani

SHKSHKSHKSHKSHKODERODERODERODERODER

DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

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

Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika

145 24.03.94 Shkoder Zef Brungaj

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ Nuk ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

101 20.10.96 Puke Qamil Sadria 8000 640 Ka vert.kadastral Ka harte

88 01.02.95 Puke Mrika Gjinaj 300 300 Ka vendim KKRT Ka harte

79 04.09.96 Puke Mehmet Arifaj 11840 10804 Ka VFJ Ka Harte

107 28.06.96 Puke Riza Bala 2004 2004 Ka dokum.kadastrak Ka harte

4 Puke Mark Gjini 11224 10122 Ka VFJ Ka Harte

5822

Ka VFJ Ka Harte Me kete vendim eshte 

ndryshuar vend. 72 dt.4.9.96, pika 2 e 

tij ku nga sip. e njohur per kompensim 

prej 10122, I kthehet sip. 4300m² dhe 

5822 I mbetet per kompensim.

68 25.08.94 Puke Gjovalin Mirashi 2000 1788 Ka vert.arkivi ka skice

41 18.10.95 Puke Pjeter Dema 488 488 Ka skice

8 02.11.1993 Puke Dila Deda 9880 9880 Ka VFJ Ka Harte

117 08.10.96 Puke Mati Nikolli 7200 7200 Ka VFJ Ka Harte

86 31.08.94 Puke Frrok Ndoj 7986 2053 Ka Dok.kadastral Ka Harte

118 08.10.96 Puke Ndue Pjetri 4190 4119 Ka VFJ Ka Harte

86 Puke Prenge Frroku 20430 11403 Ka VFJ Ka Harte

103 Puke Adem Hasani 1500 1500 Ka dok.arkivi Ka harte

33 07.01.94 Puke Xhemal Lluka 1500 1500 Ka dok.arkivi Ka harte

53 18.03.94 Puke Drane Mjekaj 6797 6797 Ka dok.arkivi Ka harte

45 26.05.94 Puke Mark Gjoni 2283 2283 Ka dok.arkivi Ka harte

7 1993 Puke Kadri Halili 14844 10176 Ka VFJ Ka Harte

27 24.03.94 Puke Bardhok Suti 2782 2782 Ka dok.arkivi Ka harte

56 27.08.94 Puke Ndue Kola 10000 10000 Ka dok.arkivi Ka harte

92 14.06.1995 Puke Gjovalin Prendi 5677 5477 Ka dok.arkivi Ka harte

89 13.03.95 Puke Nikolle Ndoi 2290 2290 Ka VFJ Ka Harte

72 29.08.94 Puke Zef Marashi 20780 11078
Ka vert.pronesie Ka Genplan Vendimi 

nuk u ankimua

49 22.08.1994 Puke Kujtim Lusha rrezim kerkese
Ka vert.pronesie Ka planvendosje 

Genplan Vendimi nuk u ankimua

125 21.05.98 Puke Bajrami Xhaferri 4000 4000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

124 15.05.98 Puke Kujtim Xhaferri 4000 4000
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

55/2 13.12.99 Puke Pjeter Bardhoku 6500 6500
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

42 23.04.94 Puke Selim Kurtalia 200 200
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

45808 45808 Vendimi nuk u ankimua

55/3 13.12.99 Puke Mark Gjergji 3500 3500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

55/4 13.12.99 Puke Frok Prenga 2500 2500
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

55/5 13.12.1999 Puke Besnik Prenga 2500 2500
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

55/6 13.12.1999 Puke Luke Gjini 6500 6500
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

55/8 13.12.1999 Puke Nikolle Gjini 3000 3000
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

55/7 13.12.1999 Puke Leke Gjini 6500 6500
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

55/9 13.12.1999 Puke Pjeter Gjonaj 5500 5500
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

100 29.01.1996 Puke Mehmet Mehaj
rrezim te 

kerkeses

Ka vert.pronesie Ka Genplan Vendimi 

nuk u ankimua

32 1994 Puke Asllan Kaduku
rrezim te 

kerkeses
Ka VFJ Ka Harte

48 18.08.1994 Puke Lirie Demushi
rrezim te 

kerkeses

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

99 22.01.1996 Puke Shyqyri Laci 7580 7580
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

126 04.02.1999 Puke Halil Dema 1000 1000
Ka VFJ Ka planvendosje Vendimi nuk 

u ankimua

10 01.02.1995 Puke Ndue Prenga 6445 6445
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

111 13.09.1996 Puke Ndue Gjoka 11092 11009
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

122 15.07.1995 Puke Martin Gjeka 3850 3850
Ka VFJ Ka planvendosje Vendimi nuk 

u ankimua

84 16.02.1996 Puke Preng Zaja 3500 3500
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

55 29.07.1994 Puke Pal Prenga 6500 6500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

55/1 13.12.1999 Puke Gjovalin Bardhoku 2550 2500
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

75 31.08.1994 Puke Vate Marku 6457 6457
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

71 28.08.1994 Puke Sokol Kasa 12300 10230
Ka vert.pronesie Ka Genplan nuk u 

ankimua

35 25.03.1994 Puke Kole Marashi 13800 10308
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

34 25.03.1994 Puke Nike Kasa 6700 6700
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

52 22.07.94 Puke Ndue Kasa 11420 10142
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

60 29.08.94 Puke Prele Ndoci 8830 8830
Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

61 10.08.94 Puke Mehill Deda 6480 6480
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

116 26.03.96 Puke Kristina Shestani
rrezimin e 

kerkeses

Ka VFJ Ka Genplan Vendimi nuk u 

ankimua

67 26.07.95 Puke Preke Geci 5280 4340
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

121 15.04.97 Puke Nikolle Lleshi 11880 10188
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua



E mërkurë 30 Maj  2018 -  19SPECIALE

108 19.04.96 Puke Pjeter Hyseni 6000 5500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

123 28.08.97 Puke Idriz Sadria 4000 4000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

120 11.02.96 Puke Prend Pistja 5500 4800
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

110 10.05.96 Puke Kole Marku 2100 2100
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

119 18.10.96 Puke Kole Gjergji 4000 4000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

109 28.06.96 Puke Prenge Gjeta 5800 5800
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

82 04.09.94 Puke Pal Gjopjetri 3352 3352
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

102 07.02.96 Puke Ndue Marku 2000 2000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

105 18.04.96 Puke Gjon Luta 1960 1960
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

49 10.06.94
Malesi e 

Madhe
Isen Shabanaj

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

Ne Dosje ka vetem kerkesen

108 26.08.95
Malesi e 

Madhe
Gjon Sterkaj

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

ka vert.Kadastre

122 14.03.96
Malesi e 

Madhe
Luc Malaj

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

ka vert.Kadastre

135 23.05.96
Malesi e 

Madhe
Ragip Kurtaj

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

Ka Liste Pronesie

137 24.06.96
Malesi e 

Madhe
Besnik Bekteshi

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie

101 09.03.95
Malesi e 

Madhe
Tom Preka

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

Ka vert.kadastre

123 18.03.96
Malesi e 

Madhe
Mark Tinaj

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

Ka vert.kadastre

138 02.07.96
Malesi e 

Madhe
Kole Pepaj

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ

90 31.08.94
Malesi e 

Madhe
Ndue Lumaj

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

Ne dosje ka vetem vendimin

158 06.02.97
Malesi e 

Madhe
Prele Gjinaj

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ + Harte

109 1995
Malesi e 

Madhe
Nazmi Bala

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

Ka Vert.Kadastral

144 24.07.96
Malesi e 

Madhe
Kanto Drekaj

Vendim neg. per 

mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ Ka Planvendosje

75 30.08.94
Malesi e 

Madhe
Brahim Bekteshi 2750 2750 Ka note transkripti Ka harte

89 31.08.1994
Malesi e 

Madhe
Gjergj Lakaj 4097 4097 Ka VFJ + Harte

86/3 30.087.94
Malesi e 

Madhe
Gazmend Tinaj 17500 Ka VFJ + Harte

86/4
Malesi e 

Madhe
Sokol Peposhaj 23300 110 Ka VFJ + Harte

86/5 1994
Malesi e 

Madhe
Emanuel Lunaj 22250 1150

86/6
Malesi e 

Madhe
Marjan Lumci 10200 100 Ka VFJ+Harte

86/7
Malesi e 

Madhe
10000 300 Ka VFJ+Harte

168
Malesi e 

Madhe
Andri Rumija 17500 250 Ka VFJ+Harte

86/8
Malesi e 

Madhe
Ambroz Martini 3300 Ka VFJ+Harte

86/9
Malesi e 

Madhe
Prel Gjurashi 10000 Ka VFJ+Harte

86/10
Malesi e 

Madhe
Flavio Cavallini 10000 Ka VFJ+Harte

86/12
Malesi e 

Madhe
Dioniz Makaj 10000 1200 Ka VFJ+Harte

159
Malesi e 

Madhe
Ahmet Memaj 6775 275 Ka VFJ+Harte

153 11.11.96
Malesi e 

Madhe
Ylli Ujkaj 2500 2500 Ka VFJ+Harte

160 3.3.97
Malesi e 

Madhe
Avdi Recaj 17600 10760 Ka VFJ

157 31.01.97
Malesi e 

Madhe
Rrok Vulaj 6445 1332 Ka VFJ KA Planvendosje

163
Malesi e 

Madhe
Qamil Reci 17600 10760 Ka VFJ KA Planvendosje

93 31.08.1994
Malesi e 

Madhe
Rexhep Reci 21000 600 Ka vert.pronesie Ka harte

72 30.08.1994
Malesi e 

Madhe
Gulielm Serreqi 3500 Ka VFJ+Harte

165 02.03.1999
Malesi e 

Madhe
Tom Smakaj 14255 5422 Ka VFJ+Harte

166
Malesi e 

Madhe
Andro Kola 7000 2000 Ka VFJ+Harte

86/1 30.08.94
Malesi e 

Madhe
Bec Pecaj 57600 440 Ka VFJ+Harte

86/2 30.08.94
Malesi e 

Madhe
Francesk Leknikaj 21500 300 Ka VFJ+Harte

8 28.06.96
Malesi e 

Madhe
Xhelal Boksi 10200 10200

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

12 28.06.02
Malesi e 

Madhe
Perihan Duni

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ Nuk ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

29 12.03.97
Malesi e 

Madhe
Nikolle Mikelaj

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

16
Malesi e 

Madhe
Namik Bushati

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

3
Malesi e 

Madhe
Bejto Dukaj

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

4
Malesi e 

Madhe
Cesk Shabani

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Nuk ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1
Malesi e 

Madhe
Hamdi Baja

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Nuk ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

33
Malesi e 

Madhe
Skender Dizdari

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Nuk ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

15 28.06.96
Malesi e 

Madhe
Shaqir Bala

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ Nuk ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

25
Malesi e 

Madhe

Fran ; 

Simon
Prelashi 10000

Ka VFJ Nuk ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

Malesi e 

Madhe
Ndue Gilaj 14807 4577

Vendimi nuk u ankimua Nga sip. 

Totale e njohur eshte zbritur sip. 5000 

m² e kthyer me ligjin 7698 dhe sip. E 

perfituara nga ligji 7501

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)

11 28.06.94
Malesi e 

Madhe
Hajredin Bushati

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

7 28.06.96
Malesi e 

Madhe
Myfit Bushati

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

8‐Jan 28.06.96
Malesi e 

Madhe
Qamil Dinja

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

17
Malesi e 

Madhe
Fahri Bushati 72500 72500

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

21
Malesi e 

Madhe
Bardhyl Brahimi 5000 5000

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

27 27.11.96
Malesi e 

Madhe
Adem bala 36000 36000

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

3 14.06.93
Malesi e 

Madhe
Dede Gjoni

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

20
Malesi e 

Madhe
Mehmet Bekteshi 63000 63000

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

13
Malesi e 

Madhe
Mark Nika

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka dokum.arkivor Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

100 09.03.95
Malesi e 

Madhe
Martin Kalaj

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

85 1994
Malesi e 

Madhe
Sadik Dilaveri

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1
Malesi e 

Madhe
Zuke Mujaj 14000 14000

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

14
Malesi e 

Madhe
Mark Selca

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

3 07.03.97
Malesi e 

Madhe
Gezim Tahiri

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Nuk ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

4
Malesi e 

Madhe
Gjergj Duka

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

29
Malesi e 

Madhe
Cezar Bekteshi

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua
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Gruevski dhe tenderat tanë
Do t’ju duhet të përballeni me ndonjë të
papritur dhe nuk do të keni atë elasticitet
që do të ishte i nevojshëm për t’u përballur
me risi dhe për të riorganizuar programin.
Kjo mënyrë e vazhdueshme për të pyetur
të tjerët ndoshta fsheh paaftësinë për të
pranuar atë çka është e ndryshme nga ju.

DEMI

Në ndikimin e Uranit dhe Venusit priten
perspektiva interesante në sektorin e
dashurisë, mbi të gj i tha nëse jeni
beqarë. Do të rrethoheni nga njerëz me
të cilët ndihen mirë dhe do të mën-
janoni ata që duan t’u detyrojnë zgjedh-
jet dhe mendimet e tyre.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Me Neptun in  që  ju  mbron ,  mund të
mbështeteni  në miqësi  dhe kontakte
konstrukt ive.  J in i  të  s igur t  se je ta e
juaj është duke evoluar në drejt ime më
interesante. Me Marsin armiqësor, kini
ku jdes nga gabimet  në v lerës imin e
sjel l jeve për të mos gabuar.

D o  t ë  k a l o n i  d i s a  z ë n k a  d h e  d o  t ’ i a
d i l n i  t ë  t e j k a l o n i  t ë  g j i t h a  p e n g e s a t
q ë  j u  n d a l o j n ë  t ë  m e r r e n i  v e s h  m e
p a r t n e r i n .  M o s  i  l i n i  p a s  d o r e  ç ë s h -
t j e t  p r i v a t e  p ë r  t ë  d ë g j u a r  d h e  p ë r
të  nd ihmuar  n jë  pe rson  që  j u  kë rkon
n d i h m ë .

Venusi, Marsi dhe Neptuni bashkëve-
projnë me Hënën në favorin e juaj. Do
të nj ihni  persona, të ci lët  mund t ’ jua
vërtetojnë menjëherë vlerën dhe sinqer-
itetin. Po kaloni një periudhë ndryshimesh
në çdo fushë. Të papriturat do t’ju bëjnë
përsëri vizitë.

Ndon jë  zënkë  më shumë dhe  k l ima
dashurore do të ndikohet ndjeshëm. Do
të jetë më mirë t’i kontrolloni reagimet
tuaja të gjaknxehtësisë. Një mik, vetëm
për të mohuar mbështetjen e premtuar,
do të përpiqet  t ’ ju  fusë dyshime për
zgjedhjen e bërë.

M e  f a v o r i z i m i n  e  J u p i t e r i t ,  n ë s e
j e n i  n ë  k ë r k i m  t ë  n j ë  p u n e ,  d i j e n i
s e  f a t i  m u n d  t ’ j u  t r o k a s ë  n ë  d e r ë .
M o s  r r i n i  d u a r k r y q .  M e  V e n u s i n  m i k
q ë  j u  v ë z h g o n ,  m u n d  t ë  h a p n i  n j ë
k a p i t u l l  t ë  r i  n ë  l i d h j e t  d a s h u r o r e .

D o  t ë  k e n i  f ë r k i m e  m e  n j ë  f a m i l j a r
q ë  k ë m b ë n g u l  q ë  g j i t h ç k a  s h k o n
mi rë ,  ndë rsa  në  rea l i t e t  ka  t ens ione
t ë  f s h e h u r a .  K u s h  j e t o n  n ë  ç i f t ,
d u h e t  t ë  b ë j ë  k u j d e s  q ë  t ë  m o s
n d ë r l i k o j ë  a t ë  q ë  ë s h t ë  e  t h j e s h t ë
d h e  e  d r e j t p ë r d r e j t ë .

Me planetin e dashurisë që ju mbron, do të
kërkoni mundësi dialogu dhe bashkëpunimi
me personin e zemrës. Lidhja do të rezul-
tojë më e forcuar. Me Venusin që vazhdon
t’ju mbrojë, nuk duhet të sforcoheni shumë
për të qëndruar në formë.

Mi rëkupt im i  i  personave që  ju  qën-
dro jnë në krah do ta  ketë  të  vësht i rë
të  mposhtë  nervoz izmin  tua j .  Do të
je të e vësht i rë  të  ruash qetës inë ndaj
atyre që vazhdojnë të bëjnë po të njëj-
ta  propoz ime shumë e shumë herë.

Hëna rrit optimizmin dhe aftësinë komuni-
kuese. Vërtet do të jeni pak egocentrikë,
por edhe të shkëlqyer dhe interesant si kur-
rë më parë. E dini fatin tuaj, por do të arrini
edhe të përfitoni nga rasti për të mësuar
nga persona vërtet të veçantë.

P lu ton i  jo  shumë miqësor  do  t ’ j u  ku j -
to jë se duhet  të ndërtoni  marrëdhënie
të  ka rak te r i zua ra  nga  eku i l i b r i  i  du -
hu r  m id i s  ras tës i së  dhe  ve tëkon t ro l -
l i t .  Vazhdon i  t ë  han i  në  mëny rë  t ë
shëndetshme,  duke zg jedhur  me sak-
tës i  ushq ime  të  c i l ës i së  së  m i rë .

Nga Fatos Çoçoli

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

... prej afro 600 mijë eurosh, të
sjell ndërmend me dhjetëra, në mos
qindra raste të denoncuara nga
KLSH për abuzimet me tenderat
publikë, të zyrtarëve dhe ish-zyr-
tarëve tanë të lartë. Ky institucion
ka denoncuar pa pushim abuzimet
në tenderat e qeverisë qendrore
dhe njësive vendore. Janë me mil-
iarda euro në formën e dëmit
ekonomik, të parasë shtetërore të
shpenzuar keq, ose të të ardhurave
të munguara në Buxhetin e Sh-
tetit, të zbuluar dhe denoncuar në
6 vite e gjysmë nga KLSH. Të gjitha
të përmbledhura në dosje-denon-
cime për prokurorinë. Nëse sot
abuzohet më pak në nxjerrjen e
naftës shqiptare, nëse Agjencia Ko-
mbëtare e Burimeve Natyrore ësh-
të në ristrukturim pozitiv më në
fund, kjo ndodh edhe falë denonci-
meve të këtij institucioni. Sot kemi
prapa hekurave ish-drejtues dhe
drejtues të Autoritetit Rrugor Sh-
qiptar, kur KLSH i ka denoncuar
ata që në vitin 2013 e më tej në
vijimësi. I njëjti institucion ka de-
noncuar abuzimet me tenderat
dhe me menaxhimin e të gjitha
shpenzimeve dhe të ardhurave
buxhetore me një ritëm një kallë-
zim penal në javë në 2326 ditë, ose
në gjashtë vjet e katër muaj, por
pak ose asfare nuk është lëvizur
nga strukturat e tjera përgjegjëse
dhe pritëse të denoncimeve. Para-
doksi është se kemi me dhjetëra
zyrtarë të nivelit shumë të lartë në
administratën tonë shtetërore, që
mbahen ende në punë, me gjithë
denoncimet e KLSH ndaj tyre. Ky
institucion nuk ka kursyer dorë
duke denoncuar zyrtarëve të lartë
të të gjitha partive kryesore. Të
Partisë Demokratike në vitet 2012-
2013, kur kjo ishte në pushtet dhe
më vonë të Partisë Socialiste dhe
Lëvizjes Socialiste për Integrim.
Pikërisht ky distancim ndaj fuqisë
politike të momentit në pushtet
dhe respekti e përkushtimi ndaj
standardeve ndërkombëtare të
profesionit, ato të organizatës
botërore të 192 institucioneve su-
preme të auditimit, INTOSAI-t,
përbën fuqinë e vërtetë të gjetjeve
dhe denoncimeve të institucionit.
Nëse ato do të ishin ndjekur nga
organet kompetente, sot situata
me korrupsionin galopant që ende
e kemi do të ishte krejt ndryshe.
Puna profesionale, përkushtimi
ndaj standardeve ndërkombëtare
dhe partneriteti i fuqishëm me or-
ganizatat simotra të zhvilluara të
Evropës, kanë sjellë heshtje në
kampin politik shqiptar në lidhje
me këtë institucion kushtetues.
Kamp që për interesa dritësh-
kurtra partiake e politike të mo-
mentit, nuk rresht së akuzuari e
sulmuar çdo institucion shtetëror.
Një fuqi e tillë denoncuese e KLSH
shumëfishohet nga siguria profe-
sionale, se gjetjet dhe zbulimet e
dëmeve ekonomike, parave të
shpenzuara keq ose të humbura si
të ardhura për Buxhetin e Shtetit,
kanë ardhur si rezultat i një anal-
ize të kujdesshme të riskut të in-

stitucionit shtetëror që kontrollo-
het. I një pune hulumtuese të hollë-
sishme dhe të ndershme, duke i
krahasuar gjetjet dhe shkeljet me
kuadrin ligjor përkatës, duke mos
pritur asnjë sekondë, kur materi-
alet bëhen gati, për të bërë kallëz-
imin penal dhe duke përcjellë ma-
terialet në prokurori pa kompro-

mis dhe me kurajë. Institucionet e
reja që po dalin nga reforma në
drejtësi, sidomos njësia e speciali-
zuar SPAK, prokurorët profesion-
istë dhe me integritet të kësaj
strukture, duhet të trajtojnë me
përparësi denoncimet e KLSH dhe
të ILDKPKI, sapo ajo të nisë funk-
sionimin. Është shpresa se më në
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Rasti i ish-kryeministrit maqedonas,
Nikolla Gruevski, i dënuar pak ditë më

parë për abuzime në një tender për blerjen
e makinës së tij super të shtrenjtë prej afro

600 mijë eurosh, të sjell ndërmend me
dhjetëra, në mos qindra raste të denoncuara

nga KLSH për abuzimet me tenderat
publikë, të zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve tanë

të lartë. Ky institucion ka denoncuar pa
pushim abuzimet në tenderat e qeverisë

qendrore dhe njësive vendore.

fund do të kemi gjyqe shembullore,
si ajo që pak ditë më parë përfun-
doi Maqedonia ndaj ish-kryemi-
nistrit të vet, edhe pse vetëm për
shkeljet me blerjen e supermak-
inës së vet shtetërore. Denoncimet
e KLSH, ndryshe nga denoncimet
nëpër media (me gjithë vlerën e jas-
htëzakonshme sensibilizuese të
këtyre të fundit), janë të pajisura
me dokumente, fakte dhe shifra
kokëforta, të cilat do të shërbenin
si një bazë ideale nisjeje për pro-
cese gjyqësore, që do të paralizo-
nin korrupsionin galopant,
kundër abuzuesve me pronën sh-
tetërore dhe paratë e qytetarëve të
këtij vendi në nivelet më të larta të
administratës. Reforma në drejtë-
si do të fitonte procese konkrete
dhe dinjitoze hetimi dhe gjyqesh,
peshë dhe besim në sytë e njerëzve
dhe partnereve tanë perëndimorë,
njësoj si Maqedonia fitoi tri ditë
më parë me vendimin e gjykatës
maqedonase ndaj ish-kryeminis-
trit Gruevski.
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Është koha për përvojën
gjermane në qeverisje!

Nga Xhevat MUSTAFA

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

... se “po e pengon dhe saboton”
me kritika, shumica të drejta dhe
me protesta paqësore, rrallë e për
mall, brenda pak ditëve në vend
kanë ndodhur disa ngjarje sa skan-
daloze, aq edhe qesharake e dis-
kredituese, natyrisht edhe aspak
të papritura e të rastësishme
Megjithëse janë ngjarje apo fakte
fare të freskëta, përsëri e gjykoj me
vend përmendjen e tyre, sipas kro-
nologjisë. Fjala është, së pari, për
dy sulmet për vjedhje materialesh
dhe dokumentesh në prokurorinë
e Durrësit, më 8 dhe 24 maj 2018.
Në këtë tufë faktesh të freskëta
gjendet edhe vendimi i gjykatës së
Fierit, më 10 maj 2018, për t’i falur
kohën e mbetur të dënimit prej 1
viti e 5 ditësh dhe duke urdhëruar
lirimin e menjëhershëm të ish-de-
putetit Mark Frroku.

Mund të vazhdohet me dy ng-
jarje, të ndodhura në një ditë, më
23 maj. Një ushtar grabit një bankë
të nivelit të dytë në qytetin e Lush-
njës dhe i porsadënuari Mikel
Kaso arratiset nga salla e gjykatës
së Vlorës. Fakti i fundit gjendet tek
njoftimi i përcjellë më 24 maj 2018
nga BIRN dhe mediat tona se 333
prokurorë të të gjitha shkallëve
në Shqipëri ose rreth 56 % e zyr-
tarëve të akuzës nuk justifikojnë
rreth 1.3 miliardë lekë në total,
ndërkohë që mbajnë jashtë siste-
mit bankar rreth 16 për qind të
aseteve në kursime dhe dhurata
cash. Fakti i gjashtë erdhi më 28
maj 2018, me vendimin e Gjykatës
së Apelit të Krimeve të Rënda për
të hequr arrestin e shtëpisë për
ish-ministrin e Brendshëm,
Saimir Tahiri.

Mbështetur tek këto fakte dhe
të tjera, sidomos tek vendimi për
Saimir Tahirin, mund edhe të
shprehemi në mënyrë figurative,
se më 28 maj 2018 u krye edhe “var-
rosja për së gjalli” e vetingut, aq
shumë të reklamuar nga ekipi
politik, qeverisës dhe mediatik i
“Rilindjes” dhe se tani mbetet t’i
dërgojmë tek varri tufa me lule ar-
tificiale.

  Gjithsesi, këto fakte ia nxjer-
rin edhe më shumë bojën “ril-
indjes” së institucioneve të poli-
cisë, drejtësisë dhe të prokurorisë
dhe përgjithësisht, “sukseseve qe-
veritare në reforma”. Natyrisht,
nga secili mund të shtohen edhe
ngjarje e fakte të tjerë, që shpre-
hin apo përcjellin të njëjtin me-
sazh. Mesazhi i parë mund të ish-
te ky: Kryeministri Edi Rama nuk
i shet dhe djeg lirë shokët, miqtë,
bashkëpunëtorët, ortakët me
merita të shumta e të mëdha, jo
vetëm për “fitoret” në betejat
zgjedhore e jo vetëm për atë per-
sonalisht.

Kur janë pranë “djegies” ai ësh-
të i detyruar t’i largojë, sepse e
dëmtojnë në imazh e besueshmëri
në sytë e shqiptarëve e të ndërko-
mbëtarëve, por, nga zemra nuk i
largon kurrë. Dhe kjo është e kup-
tueshme. Shumëkujt në Shqipëri
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e në botë i ka bërë përshtypje të
fortë fakti se ndërsa në mitingje,
media, parlament, në ambiente
politike ndërkombëtare, deklaro-
hej se qeveria shqiptare ishte e
vendosur të luftonte pa mëshirë
korrupsionin, trafiqet, kriminali-
tetin, në radhët e saj e deri në kab-
inete qeveritarësh të lartë, liva-
dhisnin me mandate deputeti,
ministri, zv.ministri, kryebashki-
aku, drejtori të përgjithshëm, zyr-
tari të lartë e të mesëm në doga-
na, tatim-taksa, polici…, një tufë
jo e vogël njerëzish me dosje volu-
mininoze krimesh, procesesh dhe
dënimesh në arkivat e drejtësisë
e të policisë në Shqipëri dhe në
vende të tjera. Jo pak prej tyre,
përfshirë edhe Elvis Rroshin,
Mark Frrokun, Saimir Tahirin…,
ishin të afërt edhe me vetë kryem-
inistrin dhe ishin lavdëruar e
mbrojtur gjatë prej tij, si “të suk-
sesshëm”, “të aftë”, “të nder-
shëm”, që “u hidhej baltë qëlli-
misht e padrejtësisht”, nga opozi-
ta dhe nga “kazani mediatik”.

Biles, me këta shokë e bash-
këpunëtorë, me të cilët ka “fitu-
ar” tri beteja elektorale, ai ka jo
pak fotografi e video, që ruhen jo
vetëm në arkivat e mediave. Mer-
ret me mend se të bëhet shtet me
shoqëri, ortakëri dhe lidhje të
tjera me njerëz të këtij brumi nuk
ishte dhe nuk është vetëm e
thjeshtë iluzion, hipokrizi e dem-
agogji, por shpreh edhe shumë më
tepër edhe bashkëfajësi e
ndërgjegjshme e aspak e rastë-
sishme. Nuk mund të mohohet se
kryeministri ka treguar çaste të
shkurtra sinqeriteti dhe reflekti-
mi, kur ka pranuar se pa bash-
këpunimin me këta shokë, miq,

bashkëpunëtorë, pa milionat dhe
armët e tyre “nuk mund ta rrë-
zonte Berishën më 23 qershor
2013”. Por, nga shumëkush, edhe
nga plot të majtë, tani mund t’i
bëhen disa pyetje. Po bëhen afro 5
vjet që e rrëzove Berishën. Përse
vazhdon edhe sot e kësaj dite të
jesh kaq fort i lidhur me njerëz të
këtij “kazani”, sa të krijohet për-
shtypja e kapjes prej tyre dhe se
tani e ke të vështirë t’u shpëtosh
nga thonjtë?

U turpërove në vend e në botë
nga disa prej tyre, deri sa u dety-
rove t’ua rijepje drejtësisë dhe
burgjeve ose t’i përjashtoje nga
partia e grupi parlamentar, tani
përse vazhdon t’i mbrosh dhe
mbështetësh si të mëparshmit e
djegur, Saimir Tahirin, Agron dhe
Fatmir Xhafajn, Vangjush Dakon,
Qazim Sejdinin, Termet Peçin…?
Deri kur do të jemi në vështirësi
për të gjetur në radhët e PS-së
njerëz pa asnjë lidhje familjare,
shoqërore, ortakërore apo klien-
teliste me bosë të trafiqeve e të
krimit shumëformësh, për t’i bërë
ministra, zv.ministra, deputetë,
kryetarë bashkie, drejtorë të
përgjithshëm…?

Merret me mend se duke iu
referuar këtyre fakteve dhe plot
të tjerëve, do të shprehnim naiv-
itet e do të lejonim të na ritallnin
trashë në qoftë se u besojmë dek-
larimeve dhe mburrjeve qeveri-
tare apo përrallave të “Rilindjes”
për “progres befasues, të paprece-
dent, në të gjitha fushat”. Kjo
nënkupton dëshirën e “arkitek-
tëve të këtyre fitoreve historike”
që sa më shumë qytetarë t’u japin
në shenjë mirënjohjeje votat në
betejat e ardhshme elektorale,

sepse “po na bëjnë” të gjithëve me
drejtësinë dhe prokurorinë që
duam, me policinë dhe ushtrinë që
duam, me qeverisjen që duam, me
shtetin që duam…Në të kundërt,
politikanët dhe qeveritarët e “Ril-
indjes” kanë të drejtë të festojnë
në 365 ditë se ia kanë arritur t’i
kenë, ashtu siç u intereson dhe u
duhet për mbretërim e pasurim
afatgjatë, drejtësinë, policinë,
qeverinë, shtetin, sistemet dhe
proceset zgjedhore, opozitën, sho-
qërinë civile,
popullin…Gjithashtu, edhe për-
fitimet personale, familjare e par-
tiake nga ortakëria dhe lidhjet
klienteliste e koncensioniste me
bosë të të gjitha fushave,
ngjyrave…apo fronteve. Jo për
mburrje e kënaqësi personale
gjykoj se koha po më jep të drejtë
edhe vetëm për titullin e analizës
sime botuar në “Gazeta Sh-
qiptare”, më 25 qershor 2017,
“Mandati i dytë, kockë në fyt”.

Jo vetëm shumicës së sh-
qiptarëve, të djathtë, pa parti, të
majtë, por edhe vetë Edi Ramës,
tani duhet t’u jetë mbushur mend-
ja se për kushtet politike,
ekonomike, sociale, për mentali-
tetin dhe tradicionin shqiptar, një
mandat qeverisës nga njëra prej
dy partive kryesore është i
bollshëm e i mjaftë. Përvoja jonë
afro 27-vjeçare ka treguar se man-
dati i dytë qeverisës nga PD-ja dhe
PS-ja ka rezultuar thjeshtë veg-
jetim, humbje vitesh, shansesh,
mundësish,

shpresash,alternative…Gjithashtu,
mandatet e dytë na kanë kushtu-
ar shumë shtrenjtë, duke llogari-
tur edhe dhjetëra mijëra qyteta-
rët e ikur pareshtur me çdo rrugë

e faturë në emigracion; mijëra bi-
zneset e mbyllur nga falimentimi
dhe nga pamundësia për të shlyer
kreditë bankare; të vrarët nga kri-
mi e të vetëvrarët nga mjerimi;
familjet e shkatërruara nga pap-
unësia, alkoolizimi, drogat,
lojërat e fatit, sherret dhe dhu-
na…

Një ndëshkim tjetër i rëndë,
kryesisht për qytetarët dhe
imazhin e vendit, ka qenë dhe ësh-
të ashpërsimi më së shumti për
show e maskaradë i konfliktuali-
tetit politik, sidomos në sallën e
parlamentit ditëve të enjte… Në
të kundërt, të fituarit e vetëm
kanë qenë qeveritarët e të tri
niveleve, që janë pasuruar së
tepërmi me çdo rrugë e formë dhe
që janë “tërbuar” nga plotpush-
tetshmëria edhe më shumë, duke
vjedhur edhe më shumë vota,
mandate, pasuri kombëtare, duke
u djegur shqiptarëve shanse,
shpresa e dëshira për pak më
shumë e me hapa më të shpejtë
përparim, mirëqenie, integrim,
perspektivë, shtet me të vërtetë e
funksional ligjor, demokratik... Në
këto kushte, ndërsa jemi në pritje
të ankthshme e stresuese të
hapjes së negociatave nga BE-ja,
dashtë ZOTI, në fund të qershorit,
do të bënim mirë të ishim më të
drejtë, më të sinqertë, më seriozë,
më të rreptë, me vetveten dhe me
njeri-tjetrin, të kërkonim më
shumë nga vetvetja se nga miqtë
dhe kundërshtarët në Bruksel,
Paris, Berlin, Amsterdam. Gjith-
ashtu bëjmë mirë të futemi edhe në
mendjen, zemrën, logjikën, mëdys-
hjen, skepticizmin, frikën e tyre…

Në fund të fundit, me këto stan-
darde të ulta që kemi në zhvillimin
ekonomiko-social, të jetesës e të
mirëqenies dhe të larta në korrup-
sion, kriminalitet, informalitet,
konfliktualitet…, përse mund ta
dojë shumë dhe sinqerisht BE-ja
Shqipërinë tonë? Për ta përmby-
tur me refugjatë apo emigrantë;
me tonelata drogash; me hajdutë,
vrasësh edhe për fare pak euro;
me prostituta, fëmijë të brakti-
sur…? Duke iu rikthyer një pro-
pozimi të bërë nga unë qysh më 23
qershor 2013, gjykoj se ka ardhur
koha të shikojmë për alternativën
e qeverisjes mbi bazën e koalicion-
it PS-PD, ashtu siç ka bërë më
herët, së fundmi, edhe këtë vit,
Gjermania. Kuptohet, jo allash-
qiptarshe, me qeveri të mbushur
me militantë partiakë dhe kukul-
la të kryetarëve, por sipas për-
vojës gjermane, me ekspertë me
përvojë të pasur, me CV të pastra
e jo të shtuara e të zbukuruara me
diploma të blera, me mastera dhe
specializime të rremë. Nënkupto-
het, kjo mund të ndodhë në qoftë
se politika dhe qeverisja, më në
fund e çuditërisht, do të vijnë në
vete, do të ndiejnë vrasje në
ndërgjegje, do të mendojnë shumë
më tepër për shumicën e qyteta-
rëve e për vendin dhe fare pak për
veten, familjet dhe pasardhësit e
tyre, të cilëve u kanë siguruar
jetesë dhe qejfe sheikësh për të pa-
ktën 1000 vjet.

Gjykoj se ka ardhur koha të shikojmë për alternativën e
qeverisjes mbi bazën e koalicionit PS-PD, ashtu siç ka bërë më

herët, së fundmi edhe këtë vit, Gjermania. .
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Shkëlqen dhe gjyqtari i ri Besnard Kaimi

Finalja U-17, Besa dominon
Vllazninë, fiton trofeun e kampiones

Besa e Kavajës së 17-
vjeçarëve ka kurorë-

zuar një sezon ëndrrash
duke fituar gjithçka në një
kampionat që do të mbahet
mend gjatë nga çunakët
kavajas. Në finalen e mad-
he të luajtur në "Selman
Stërmasi", Besa vinte si ka-
mpione e grupit B, ndërsa
përballë kishte kampionen
e grupit A, Vllazninë, pre-
tendentja kryesore për tro-
feun. Por verdhezinjtë e
vegjël dominuan gjithçka
në një 80 minutësh që foli

vetëm për ta. Djelmoshat
nga Kavaja e zgjidhin
ndeshjen shpejt.  Në
minutën e 16-të Meçja do
të çelë rezultatin pas një
goli shumë të bukur me
kokë. Me avantazhin e një
goli për Besën, ekipet sh-
kojnë në dhomat e zh-

veshjes, ndërsa edhe në
pjesën e dytë vijoi domini-
mi i verdhezinjve. Edhe
njëherë Meçja realizon në
të 63-ën duke futur në
kasafortë rezultatin, ndër-
sa 7 minuta më pas, Kras-
niqi detyron shkodranët të
kapitullojnë pas golit të

tretë. Vllaznia do ta gjejë
golin e nderit në limitet e
kohës së rregullt. Minuta e
80-të (kujtojmë që për këtë
grupmoshë, ndeshjet zgja-
sin 80 minuta dhe jo 90)
dhe kryesori Besnard Kai-
mi do të akordojë një 11-
metërsh pas një kontakti

në zonën e Besës. Ndeshje
shumë e mirë kjo për
gjyqtarin e ri  të
kolegjiumit të Tiranës, që
tashmë duket po i drejto-
het me hapa galopantë
takimeve të superiores,
për të vijuar traditën e
familjes Kaimi. Nga pika
e bardhë do të ekzekutojë
saktë Mali, që vulos rezu-
ltatin përfundimtar 3-1.
Për Besën, ky është trofeu
i parë në histori për këtë
grupmoshë, ndërsa më
herët kishte fituar edhe
Kupën e Shqipërisë.

Arbër Zeneli dy herë dhe Zhegrova vulosën rezultatin që mund të ishte edhe më i thellë

Kosova shkëlqen! Leksion
Shqipërisë dhe Panuçit

Premtoi lojë sulmuese, italiani zhgënjen sërish

Policia gjermane vë në pranga ish-lojtarin

Arrestohet për trafik kokaine,
 Kuli rrezikon 3 vjet burg

Ish-lojtari i Skënderbeut,
Partizanit, Dinamos e Be-

sës është arrestuar për
trafik lëndësh narkotike
dhe rrezikon 3 vjet burg në
Gjermani. Sipas informa-
cioneve nga Gjermania,
Bekim Kuli është përfshirë
në marrëveshje të
paligjshme gjatë periudhës
të qëndrimit në Gjermani,
edhe pse kishte udhëtuar
drejt këtij vendi me ën-
drrën për t'u bërë një tra-
jner. Kuli është shfaqur dje
para gjykatës, i akuzuar nga
organet hetimore se ishte

përfshirë në shitjen e një sasie
prej 3 kg kokainë për shumën
e 45 mijë eurove, si dhe në
shitjen e 10 kg marijuanë dhe
500 gr heroinë për një shumë
prej 33500 eurosh. "Të jetoja
në Gjermani ishte ëndrra
ime",-ishin fjalët e tij para
trupit gjykues. Policia moni-
toronte prej kohësh zonën në
lindje të Regensburg dhe kish-
te organizuar një operacion ku
personat që mbaheshin në
mbikëqyrje, përfshirë edhe
ish-futbollistin shqiptar, kish-
in bërë negociata me oficerë
policie për shitjen e 3 kg ko-

kainë. Sipas mediave gjer-
mane, Bekim Kuli kishte sh-
kuar edhe në Holandë për të
inspektuar 'mallin', por më
pas marrëveshja nuk ishte
realizuar. Palët më pas kish-
in bërë negociata për shitjen
e një sasie marijuane dhe
heroine. Pasi transaksioni
ishte kryer, policia i kishte
vënë prangat personave të
përfshirë. Roli i ish-futbollis-
tit shqiptar kishte qenë të
numëronte dhe ruante
paratë. Pas një seance gjyqë-
sore me dyer të mbyllura
prej rreth një ore e gjysmë
dhe bisedimesh edhe me
familjarët e dëshpëruar të tij,
u arrit një marrëveshje.
Gjykatësi i ofroi një mar-
rëveshje prej 2 vitesh e
gjysmë deri në tre vjet burg
për një dëshmi të plotë. Kuli
pranoi, duke treguar edhe
emrat e bashkëpunëtorëve.

Kosova i jep leksion
futbolli Panuçit
dhe Shqipërisë!

Vëllai i vogël mund vël-
lain e madh në Zyrih,
duke i treguar të gjitha
pikat e dobëta që ka. Prak-
tikisht duke e çarmatosur
fare. Kuqezinjtë nuk kanë
qenë për asnjë moment në
fushë, ndërsa kanë luajtur
shumë keq, me gabime të
shumta në mbrojtje, topa
të humbur në mesfushë
dhe mefshtësi në sulm.
Nga ana tjetër Kosova
meriton veç fjalë të mira.
3 gola për të treguar dom-
inancën e saj në një takim
ku praktikisht u luajt me
një portë, përjashto mo-
mentet e fundit të
ndeshjes, ku kuqezinjtë
kërkuan dëshpërimisht
golin e nderit.

Në "Letcingrud" të
Zyrihut atmosfera ishte e
tëra kuqezi me mijëra ti-
fozë që kishin mbushur
shkallët e stadiumit për të
përkrahur të dyja për-
faqësueset. Në minutën e
15-të Frederik Veseli bën
një gabim trashanik në
kontrollin e topit duke i
dhënë mundësi Dionis

Avdijajt të gjuajë portën e
Berishës, por gardiani i Ata-
lantës bën detyrën. Kosova
këmbëngul dhe në minutën
e 20-të do të shënojë me Ar-

bër Zenelin, që përfiton nga
vendosja e keqe e mbrojtjes
për të thyer Berishës. Deri
në fund të pjesës së parë lu-
het vetëm te porta e Sh-

qipërisë, ndërsa Panuçi lar-
gon Qakën e Roshin pa u
mbyllur pjesa e parë për
dhënë mesazhin e qartë për
pakënaqësinë e tij. Por pa-

varësisht kësaj, edhe në
pjesën e dytë nuk do të ndry-
shojë gjë. Në të 51-ën Arbër
Zeneli dyfishon me një gol
shumë të bukur, duke për-
fituar sërish nga gabimi i
mbrojtjes kuqezi. Për t'i
vënë kapak ndeshjes mendoi
Zhegrova, që harkon bukur
në zonë në të 67-ën. Topin
nuk e prek askush dhe për-
fundon në rrjetë. Gjuajtja e
parë e kuqezinjve në portën
e Ujkanit do të vijë vetëm në
minutën e 77-të, ndërsa në
minutën e 90-të, shtylla e
shpëtoi Berishën nga goli i
katërt. Përfundimisht 3-0 në
Zyrih, me Shaland që i jep
një leksion prej profesori
Kristian Panuçit, që për të
dytën herë radhazi premton
një Shqipëri sulmuese dhe
sërish dështon me rezultat e
lojë të turpshme.

Jeton Selimi

SHKURT

Rrezikohet miqësorja
me Ukrainën

Situata me miqësoren
Shqipëri-Ukrainë po

merr gjithmonë e më
shumë përmasa qeshar-
ake. Të dy federatat, të
cilat kanë firmosur mar-
rëveshjen me kompan-
inë e menaxhimit që u
sugjeroi ndeshjen në
Zvicër, tashmë i janë
drejtuar për ndihmë
FIFA-s duke kërkuar që
lëmshin qesharak që
kanë krijuar, ta zgjidhë
kjo e fundit. Federatat
nuk mund të anulojnë
vetë ndeshjen, pasi
përndryshe do të duhej
të dëmshpërblenin ko-
mpaninë në fjalë. Kjo e
fundit ka menduar që
takimin ta bëjë në një
stadium që as i tillë nuk
mund të quhet, që mban
rreth 3500 spektatorë
dhe ku terreni është në
kushte aspak të mira.
Palët,  si për të justi-
fikuar mosdëshirën e
tyre për të luajtur aty,
sepse kanë firmosur në
kontratë që mund të lu-
ajnë ku cakton organiza-
tori, i cili merr përsipër
shpenzimet dhe ako-
modimin e tyre, i janë
drejtuar FIFA-s me sh-
kresë zyrtare. Ndërko-
mbëtarëve u kanë dër-
guar si provë foto nga
stadiumi, për të treguar
se është i papërshtat-
shëm për ndeshje
ndërkombëtare dhe
tashmë presin nga kjo e
fundit që të marrë një
vendim. Nëse FIFA e
cilëson të papërshtat-
shëm, atëherë organiza-
tori do të jetë i detyruar
t'i  gjejë një stadium
tjetër. Përndryshe, Sh-
qipëria dhe Ukraina do
të detyrohen të udhë-
tojnë drejt Evian për të
luajtur takimin, ose të
paguajnë dëmshpër-
blimin nëse nuk e zhvil-
lojnë atë. Duhet thek-
suar se ka qenë Sh-
qipëria që ka ftuar
Ukrainën për këtë miqë-
sore dhe ukrainasit nuk
është çudi që të kërkojnë
dëmshpërblim që u sh-
koi dëm një datë e mund-
shme për miqësore.
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Atkinson, alias Mister Bean.
5. Ishte dyqanxhi i dikurshëm.
10. Ferrara regjisor.
12. Kalohet në gjumë.
14. Të parat në sondazh.
15. Eshtë nofka.
16. Një treshe në skenë.
19. Nuk i tregohen babait.
21. Gjysmë tatimi.
23. Berenger aktor.
24. Në mes të një forme.
25. Bëjnë stil të lirë
28. Fillojnë nazet
29. Kalimi në kufij.
30. Një tragjedi... e Dreiser.
33. Grier aktore.
34. Dashi kur mungon ai
36. Eshtë zanore në filma
38. Kufizohet në kufij
39. Ente Civile Europiane.
40. Janë galeri në hekurudhë.
41. Ramazzotti këngëtar

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

 - Gjysma e punës është mbaruar kur ajo fillohet me
dëshirë.

-  Njeriu i lirë është ai i cili nuk ka frikë për të shkuar
deri në kufirin e logjikës së tij.

- Bëjini sytë katër para martese, dhe mbajini gjysmë
mbyllur pas martese.

- Askush nuk do të ngjiten mbi
kurrizin tënd, nëse ti nuk
përkulesh.

- Një nga liritë më të mëdha është
të mos interesohesh në të
vërtetë se çfarë mendojnë të
tjerët për ju.

- Paraja mund të blejë shtratin,
por jo gjumin. Libra, por jo
arsim. Rroba të bukura, por jo
finecë. Argëtim, por jo lumturi.
Njerëz, por jo njerëzimin.

- "Një përqafim i heshtur, është sa
një mijë fjalë për një zemër të
lënduar"

HORIZONTAL
1. Miller e Verdi-t.
5. Më e mira është rekord.
9. Inicialet e Derain.
11. Kishte 100 Teba.
12. Eshtë vija e portës
13. Në fund te rritjes.
14. Drejtori Lokale Përmet.
15. Inicialet e Seagal.
16. King Cole i muzikes.
17. Ishte shpendi simbol i Jezu Krishtit.
21. Artikull spanjol.
23. Janë fjalëpakë.
25. Fillojnë titrat.
26. Eshtë i mërzitshmi.
27. Ashtu si jeton heremiti.
29. U kompozua nga Ravel.
30. Janë spanjolët dhe portugezët.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

42. Mbyllin një tender.
43. Agjenci Formacioni Tiranë.
44. Eshtë pjesë e borxhit që paguhet.
46. Gjysmë tatimi
48. Jessica Parker aktore.
49. Inicialet e Presley.
50. Nuk shuhej dot ngas Tantali.
51. Janë brinjët në skuadër.
52. Qendër fitimi

VERTIKAL

1. Eshtë edhe ajo emërore.
2. Eshtë edhe ai mbretëror.
3. Të parat në Wellington
4. Një vegël
6. Eshtë vendi aderues
7. Eshtë emirat.
8. Mbyllin portat.
9. Pak latinisht.
11. Janë zjarrvënës.

13. Qyteti i perjestshëm.
17. Kufizojnë rastet.
18. Shkroi Këngetarja tullce.
20. Inicialet e Moravia-s.
22. Janë trille.
25. Qytet italian.
26. Jepen për hartim.
27. Fillojë takimet.
29. Kufizojnë kënde.
31. Janë vendet e para.
32. Një greminë.
35. Eshtë llogarin që qërohet.
36. Ndiqen me ilaçe.
37. Massari aktore italiane.
38. Janë kapot.
40. Numri i oktetit.
41. Kush ka... fërgëllon.
44. Një i fundit mbi të gjithë.
45. Një pjesë e satelitëve.
47. Fillojnë tjetrën.
48. Derisa janë në fund.
49. Inicialet e Taylor aktore.

32. Një kitarë indiane.
33. Janë edhe ato të sigurimit.
35. Eshtë e harlisur në xhungël.
37. Mbyllin fushatat.
38. Kështu thirrej Eisenhower.
40. Ai dhe ajo.
41. Fillojnë vallen.
42. Inicialet e Delon.
44. Kalohet në  gjumë.
45. Martini që qe këngëtare
46. Një thirrje me emra.

VERTIKAL
1. U quajt qyteti atomik.
2. Qyteti i Abrahamit.
3. Italia në tabela.
4. Sapo fillojnë.
5. Nemo ai i Nautilus.
6. Janë në botë
7. Një tabu islamike

8. I famshmi Pacino.
10. Janë si falimentime
11. Ngjyhet një në tavolocë.
12. Timo i Mato Grudës.
14. Janë borxhlinj.
17. E përditshmja që ke në dorë.
18. Carson i fumetti-t.
19. U shkrua nga Sartre.
20. Në fund të vitit.
22. Eshtë lloj poezie.
24. Janë shtëpi... qeni.
25. Janë kapriçiot.
27. Verifikuar pjesërisht.
28. Kërcimi i Fred Astaire.
31. Eshtë sekrete në derë.
34. Kodi i celularit.
36. Daja i Amerikës.
39. Kaluar në krye.
43. Fillojnë detyrën.
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- Mos lejoni që valët të të nxjerrin atje ku ato
duan. Shih si lëvizin, dhe harto drejtimin
tënd.

- Gjithçka që kërkoj është një mundësi për të
treguar se paratë nuk më bëjnë të lumtur.
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