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Themeluesi i Kolegjit Universitar “Luarasi”, prof. Aleks 
Luarasi është dekoruar ditën e djeshme nga presidenti i 
Republikës Ilir Meta me titullin “Mjeshtër i Madh”. Kon-
tributi i tij i çmuar shumëvjeçar për drejtësinë ...
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KONTRIBUTI I DETYRUESHEM, KUSH KA TE DREJTEN E BARNAVE ME RIMBURSIM

Nga  VASIL KURETA 

Pas një periudhe kohore me ve-
prime e qëndrime haptazi të 

kundërta e armiqësore, erdhi si pa-
pritur lajmi i një takimi direkt mes 
presidentit ... Vijon në faqen 20

Takimi i Singaporit: Sukses 
i madh apo dështim i madh 
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 Ditësi
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Goditet banda e 
grabitësve, 5 vetë 
në pranga, mes 

tyre edhe 1 polic 
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VENDIMI I BASHKISE 

Hasi nderon Gafur 
Mazrekun, Rama: 
Provokim, prefekti 
të mos e firmosë 
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AMBASADORJA E BE 

Vlahutin: S’kemi 
plan për kamp 
refugjatësh nga 
Siria në Shqipëri 

 

Veliaj me urbanistët 
për Teatrin Kombëtar, 

Mirush Kabashi: 
Është Meka jonë 

DEBATI 
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Krimi në Milot, 35-vjeçarja akuzohet për vrasje me paramendim. S’dihet ku e gjeti armën 

Vëllai i gruas që vrau burrin: Ai e rrihte 
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“Motra iku nga shtëpia dhe erdhi te ne. Më tregoi shenjat e dhunës” 
motra iku nga shtëpia. Ajo 
më ka treguar edhe shenjat 
e dhunës në trup”. Kështu 
ka deklaruar në polici vëllai 
i 35-vjeçares, e cila mëngjes-
in e së dielës ekzekutoi 
me katër plumba pistolete 
bashkëshortin, Kujtim Donaj. 
Një ditë pas ngjarjes ...

Violeta kishte vendo-
sur të divorcohej nga 

bashkëshorti dhe ishte ni-
sur për te shtëpia e saj në 
Rrëshen për të marrë vajzën 
dhe rrobat. Me vete mori 
edhe kunatën, gruan time, 
që ta ndihmonte me rrobat. 
Di që kanë pasur konfl ikte të 
vazhdueshme dhe për këtë, 

Të gjitha kategoritë që përfitojnë shërbim mjekësor falas dhe ilaçe pa pagesë, 
që nga të vetëpunësuarit, të papunët e regjistruar deri tek invalidët 

Në vitet 1960, dy ekonomistë të 
Fondit Monetar Ndërkombëtar 

publikuan dy studime të veçanta për 
të dalë në të njëjtin konkluzion. Sipas 
tyre, çdo vend ... Vijon në faqen 21

Nga   GJERGJ EREBARA 

Trilema monetare 
e Shqipërisë

Opinioni
 Ditësi
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DEKORIMI
AKUZAT

Plagosi Azem Hajdarin, atentatori shpallet "Qytetar Nderi", zbardhet motivacioni

"Mazreku", kreu i këshillit bashkiak:
Propozimi na erdhi nga bashkia

Kryebashkiaku Lala: Mazerku, ndër më të mirët e Hasit
PROPOZIMI
Në propozimin e
Bashkisë së Hasit
dhe të miratuar nga
këshilli bashkiak
shkruhet ndër të tjera
se Gafur Mazerku
duhet të dekorohet
për "kontributin e
dhënë në ushtrimin e
detyrës së besuar
nga populli i tij për
pushtetin vendor,
kontribut i përçuar jo
vetëm për popullin e
zonës së tij, por për
mbarë popullin e
Hasit".

Ish-deputeti dhe anëtari i
PS-së, Gafur Mazreku, që
plagosi në vitin 1997 në

mes të parlamentit shqiptar
Azem Hajdarin, dje u shpall
"Qytetar Nderi" i Hasit (pas
vdekjes). Në propozimin e
Bashkisë së Hasit dhe të
miratuar nga këshilli bash-
kiak shkruhet ndër të tjera
se Gafur Mazerku duhet të
dekorohet për "kontributin
e dhënë në ushtrimin e
detyrës së besuar nga popul-
li i tij për pushtetin vendor,
kontribut i përçuar jo vetëm
për popullin e zonës së tij,
por për mbarë popullin e Ha-
sit". Ndërsa motivacioni i
dhënies së këtij titulli është:
"Personalitet intelektual, për
kontributin e pashoq në
pushtetin vendor". Projektv-
endimi mban firmën e krye-
bashkiakut Adem Lala, por
edhe të juristes e një eksper-
ti në arsim. Nisur nga kjo, me
13 vota pro dhe 1 abstenim,
Këshilli Bashkiak i Hasit
shpalli Gafurr Mazrekun
"Qytetar Nderi" të Hasit, me
motivacionin "Personalitet
intelektual, për kontributin
e pashoq në pushtetin ven-
dor". I pyetur nga "Gazeta
Shqiptare" lidhur me arsyet
e marrjes së vendit, kreu i
këshilltarëve bashkiakë,
Agron Xhaferi bëri të ditur
se propozimi ka ardhur nga
Bashkia e Hasit dhe jo nga
këshilli bashkiak. "Kemi
marrë propozimin nga ad-
ministrata e Bashkisë së
Hasit, nga kryetari i bash-
kisë, juristja e bashkisë, nga
zyra për çështjet e arsimit
dhe kulturës me shkresë zyr-
tare për ta shpallur
z.Mazreku 'Qytetar Nderi' të
Hasit. Motivacioni është 'Per-
sonalitet intelektual, për
kontributin e pashoq në
pushtetin vendor'", u shpreh
z.Agron Xhaferi. Kurse kreu
i Bashkisë së Hasit, Adem
Lala tha se Mazreku është
një nga figurat më të mira të
Hasit dhe se "nuk e kupton
pse duhet të debatohet figu-
ra e tij". Kurse të djathtët i
bënë thirrje prefektit që të

Valentina Madani

Në historinë shqiptare
Gafur Mazrreku nji-

het si i vetmi njeri që ka
shkrehur një armë në am-
bientet e parlamentit. Ish-
te viti 1997 kur Mazreku,
atëherë deputet i Partisë
Socialiste, qëlloi në drejtim
të rivalit të tij demokrat,
Azem Hajdari, duke e pla-
gosur atë. Për këtë, Gafur
Mazreku u dënua me 8
vite burg, ndërsa 21 vite
më pas nderohet nga
Këshilli Bashkiak i Hasit.
E bija e Azem Hajdarit,
Rudina, tashmë deputete,
tregon si e përjetoi këtë
vendim. "Ky është një akt
i shëmtuar. Nuk dua t'i
futem thellë shumë këtij

debati, sepse i gjithë opinio-
ni publik e di që ky është një
akt shumë i shëmtuar për
popullin shqiptar. Për vetë
faktin se ky njeri ishte i pari
që bëri një akt të tillë në par-
lament. Ky është një njeri që
është dënuar dhe është
kriminel. Nuk ka hapësirë

për të justifikuar këtë gjë.
Por nga ana tjetër, të mos
harrojmë se ishte Azem
Hajdari që e fali këtë njeri.
Më vjen keq që ne po pro-
movojmë persona të tillë
që të lartësohen në këtë
mënyrë", u shpreh Rudina
Hajdari për "Top Chanel".

SHKURTE

Dekorimi, Ristani: Rama qëlloi
ndaj simbolit të demokracisë

Sekretari i përgjithshëm i PD-së, Arben Ristani aku
zoi dje kryeministrin Edi Rama se përmes deko-

rimit të Mazrekut, qëlloi mbi simbolin e demokra-
cisë. "E kanë marrë mirë mësimin e eterëve, sipas të
cilit, populli sundohet duke e varfëruar, dhunuar
dhe depersonalizuar. Dekorimi i atij që qëlloi mbi
simbolin e demokracisë dhe përdhosi parlamentin
duke qëlluar me armë brenda në parlament, në tem-
pullin e demokracisë është pikërisht treguesi më i
qartë në drejtim të injorimit, fyerjes, depersonaliz-
imit të atyre që besojnë te herojtë e demokracisë
dhe tek institucionet e demokracisë. Gjithsesi, ka
akoma që kanë marrë po aq mirë mësimet se si përm-
bysen diktaturat dhe si përfundojnë diktatorët", sh-
kruan Arben Ristani.

Titulli për Mazrekun, Shehu:
Rama lau duart si Pons Pilati

Deputeti i PD-së për qarkun e Gjirokastrës, Tri
tan Shehu u është bashkuar reagimeve për ven-

dimin e Bashkisë së Hasit, e cila akordoi titullin
"Qytetar Nderi" për autorin e plagosjes së deputeti
të PD-së, Azem Hajdari në vitin 1997. Shehu tha se
Rama tentoi që të 'lajë duart' si Pons Pilati. Sipas
deputetit demokrat, dhënia e titullit për Gafur
Mazrekun është akt i rëndë provokativ. "Së paku,
kjo ëeveri duhej menjëherë të dekretonte bllokimin
e atij vendimi, ndërsa PS duhej të distancohej qartë
nga autorët e t'i ndëshkonte ata, që siç duket, si
atëherë më 1997-ën dëshirojnë vetëm të provokojnë
mbi një krim diabolik, duke e përsëritur atë", shk-
ruan deputeti i PD-së.

Dekorimi, Nishani: Sot
u noterizua një akt terrorizmi

Ish-presidenti Bujar Nishani iu bashkua reagimeve
për akordimin e titullit "Qytetari i Nderi" për at-

entatorin e Azem Hajdarit. Përmes një statusi në "Fa-
cebook", Nishani tha se sot terrorizmi është noteri-
zuar me mirënjohje nga pushteti politik. "Noterizi-
mi i aktit terrorist ndaj studentit liberator të lindjes
së pluralizmit dhe demokracisë në Shqipërinë post-
diktaturë konfirmon urrejtjen dhe revanshin e
xhelatëve ndaj një populli që vendosi t'i rrëzojë ata
25 vite më parë pas një kalvari gjysmë shekullor të
pushtetit absolut e vrastar", shkruan Nishani.

"Keqardhje, babai e fali njeriun që e qëlloi"

Dekorimi i Gafur Mazrekut,
vajza e Azemit: Akti, i shëmtuar

mos e miratojë këtë vendim,
të cilët e kundërshtuan ven-
dimin dhe akuzuan se voti-
mi u bë gjatë kohës së
pushimit në fshehtësi nga të
majtët. Miftar Dauti, kryetar
i këshilltarëve të djathtë de-
klaroi: "Vendimi është i jas-
htëligjshëm, pasi vendimi
është marrë pa prezencën e
këshilltarëve të djathtë. Në
kërkuam 5 minuta pushim

për konsultime, ndërkohë
këshilltarët e majtë e kanë
miratuar propozimin e ad-
ministratës së bashkisë. I bëj
thirrje prefektit që të mos e
miratojë këtë vendim". Gafur
Mazreku më 18 shtator të
vitit 1997 brenda ambienteve
të Parlamentit të Shqipërisë,
pas një sherri verbal dhe më
pas fizik me deputetin Azem
Hajdari e plagosi atë me

armë zjarri. Mazreku u ar-
restua dhe gjykata e dënoi
me 12 vite burg. Amnistitë e
herëpashershme e ulën dën-
imin për Mazrekun, i cili li-
rohet në vitin 2001, tri vite
pasi ishte dënuar. Në pran-
verën e vitit 2002 zgjidhet
unanimisht kryetar i PS-së
në Has dhe në vitin 2005, ai
ndahet nga jeta pas një in-
farkti.

Azem Hajdari dhe Gafur Mazreku
gjatë konfrontimit fizik në kuvend
në vitin 1997

Faksimile e vendimit

Kryebashkiaku i Hasit, Adem Lala
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Dekorimi i atentatorit të Azemit, presidenti: Provokim, evokon konflikte ekstreme

Rama, urdhër prefektit: Vendimi
për Mazrekun nuk do firmoset

"Akuzat vulgare, shpërdorim politik i emrit të Azemit"

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta dhe kryemi
nistri Edi Rama re-

aguan ashpër dje ndaj ven-
dimit të Këshillit Bashkiak të
Hasit, i cili shpalli dje Gafur
Mazrekun "Qytetar Nderi" të
Hasit, me motivacionin "Per-
sonalitet intelektual, për
kontributin e pashoq në
pushtetin vendor". Vendimi
shkaktoi reagime të shumta
nga opozita, ndërkohë që
edhe kryeministri Rama e ka
cilësuar të turpshëm. Për ven-
dimin reagoi edhe Presidenti
Ilir Meta, i cili është shprehur
se është një provokim i pa-
nevojshëm, në tejkalim të vler-
ave e moralit të shoqërisë
sonë. Vetë presidenti nëpërm-
jet zëdhënësit të tij, Tedi
Blushi e dënoi ashpër duke
thënë se në këtë mënyrë po
shkaktohet një provokim i
panevojshëm. "Çdo akt që
evokon konfliktet ekstreme
dhe dhunën kriminale duhet
dënuar dhe evituar në jetën
publike. Ky vendim është një
provokim i panevojshëm, në
tejkalim të vlerave e moralit
të shoqërisë sonë dhe perspe-
ktivës të saj të qartë europi-
ane. Dekorimi i personave të
dënuar me vendim gjykate
për plagosje me armë nuk
përputhet me standardet e
një shoqërie demokratike",
shprehet Presidenti Ilir Meta.
Partia Demokratike reagoi
ashpër për vendimin e Këshil-
lit Bashkiak të Hasit, që
shpalli "Qytetar Nderi", ish-
deputetin Gafur Mazreku, i
cili vite më parë plagosi në
foltoren e Kuvendit, Azem
Hajdarin.
KRKRKRKRKRYEMINISTRIYEMINISTRIYEMINISTRIYEMINISTRIYEMINISTRI

Kryeministri Edi Rama e
konsideroi provokim të pa-
përgjegjshëm vendimin e
Këshillit Bashkiak të Hasit
për t'i dhënë titullin "Qytetar
Nderi", Gafur Mazrekut.
Rama i quajti hordhi vulgare
akuzat e Partisë Demokra-
tike, si një shpërdorim poli-
tik të radhës të emrit e të
kujtimit të Azem Hajdarit.
Në një reagim të shpërndarë
nga zyra për shtyp e kreut të
qeverisë thuhet: "Kryeminis-
tri Edi Rama shpreh
keqardhjen për sulmet e
shëmtuara ndaj tij, lidhur me
një vendim të Këshillit Bash-
kiak të Hasit, me të cilin ai jo
vetëm s'ka asnjë lidhje, por e
konsideron një provokim të
papërgjegjshëm të kujtdo që

ILIR META
"Çdo akt që evokon
konfliktet ekstreme dhe
dhunën kriminale duhet
dënuar dhe evituar në
jetën publike. Ky vendim
është një provokim i
panevojshëm, në
tejkalim të vlerave e
moralit të shoqërisë
sonë dhe perspektivës
të saj të qartë
europiane. Dekorimi i
personave të dënuar me
vendim gjykate për
plagosje me armë nuk
përputhet me standardet
e një shoqërie
demokratike", tha
z.Meta.

Valentina Madani

e ka propozuar dhe ka mirat-
uar". Më tej, në njoftim thu-
het se kryeministri i ka
kërkuar prefektit të Kukësit
refuzimin e firmosjes së atij
vendimi, ndërkohë që sot në
mbledhjen e grupit parlamen-
tar e ka dënuar këtë shfaqje
të shëmtuar papërgjegjshmë-

rie të këshilltarëve të Hasit,
pavarësisht se në Këshillin
Bashkiak të Hasit Partia So-
cialiste ka vetëm një
këshilltar, i cili nuk ka votu-
ar pro vendimit. "Duke i kon-
sideruar akuzat vulgare të
Partisë Demokratike, si një
shpërdorim politik të radhës

EDI RAMA
Kryeministri bën me dije se i ka kërkuar prefektit të
Kukësit refuzimin e firmosjes së atij vendimi,
ndërkohë që sot në mbledhjen e grupit parlamentar
e ka dënuar këtë shfaqje të shëmtuar
papërgjegjshmërie të këshilltarëve të Hasit,
pavarësisht se në Këshillin Bashkiak të Hasit,
Partia Socialiste ka vetëm një këshilltar, i cili nuk
ka votuar pro vendimit.



Deklarata e kryeminis
trit Edi Rama se ka ur-

dhëruar prefektin e Kukësit
të mos firmosë dekorimin e
Gafurr Mazrekut "Qytetar
Nderi" nuk mjafton për PD-
së. Përmes një deklarate për
mediat, PD i kërkon shefit
të qeverisë shkarkimin e
kryebashkiakut socialist të
Hasit. Derisa të bëjë këtë
akt të vërtetë distancimi,
PD e konsideron Edi Ramën
si urdhëruesin e dekorimit
të atentatorit të Azem Haj-
darit, për të cilin shprehet
se do të mbajë përgjegjësi
personale. "Asgjë nuk mund
ta justifikojë Edi Ramën në
vendimin kriminal për të de-
koruar njeriun që qëlloi me
armë brenda sallës së par-
lamentit liderin e Lëvizjes
Studentore, Azem Hajdari.
Firma e prefektit nuk ësh-
të zgjidhja. Është vetëm
një mjet që Edi Rama të
mos marrë përgjegjësi. Edi
Rama nuk mund të lajë du-
art si Ponc Pilati dhe të
fshihet pas prefektit, sepse
kryetari i Bashkisë së Ha-

sit është i tij, se ai ishte në
dijeni të propozimit të krye-
bashkiakut të tij dhe mbi të
gjitha, Edi Rama ka në dorë
ta shkarkojë atë. Që të tre-
gojë distancim të vërtetë prej
vendimit kriminal, Edi
Rama duhet ta shkarkojë
kryetarin e Bashkisë së Ha-
sit, përfaqësues i PS, i
zgjedhur nga Edi Rama. Të
ruajë të njëjtin standard si
me këshilltarët e Kukësit, që
morën pjesë në protestë, të
cilët në pamundësi për t'i
shkarkuar, i përjashtoi nga
Partia Socialiste", shprehet
PD. Sipas saj, "derisa të bëjë

këtë akt të vërtetë distan-
cimi, Partia Demokratike
e konsideron Edi Ramën
si urdhëruesin e dekorim-
it të atentatorit të Azem
Hajdarit, për të cilin do të
mbajë përgjegjësi person-
ale!". Vendimi i përfaqë-
suesve të Edi Ramës në
Këshillin Bashkiak të Ha-
sit u mor 4 ditë pasi Par-
tia Demokratike i bëri
thirrje kryetarit të Partisë
Socialiste të Shqipërisë të
ndalojë vendimmarrjen
kriminale të këshilltarëve,
të cilët janë plotësisht nën
kontrollin e tij.

së emrit e të kujtimit të Azem
Hajdarit, kryeministri Edi
Rama shpreh bindjen se ato
s'janë asgjë tjetër veçse ana
tjetër e medaljes së këtij epi-
sodi të politikës qorre e shur-
dhe të interesave më të ulë-
ta", përfundon reagimi i
kryeministrit Edi Rama.

Rama i kërkoi prefektit të mos firmosë për Mazrekun

Dekorimi, PD: Kryeministri të
shkarkojë kryebashkiakun e HasitBerisha: Rama ekzekutoi për së dyti

tribunin legjendar, Azem Hajdari
Ish-kryeministri Sali Berisha dënoi skandalin e Bash

kisë së Hasit, e cila i akordoi titullin "Qytetar Nderi"
Gafur Mazrekut, autorit të plagosjes së ish-deputeti të
PD-së, Azem Hajdari, në sallën e Kuvendit në 1997. Ber-
isha theksoi se Rama e ekzekutoi për së dyti tribunin
legjendar Hajdari. Ai u bën thirrje qytetarëve sh-
qiptarë që të ngrihen për vendime më të mëdha dhe me
revoltë të largojnë nga push-
teti Ramën. "Pas këtij akti
kriminal, të denjë vetëm për
narkoshtetin e Noriegës, ky
i fundit që kishte urdhëruar
dy javë më parë vendimin, për
të larë duart si Pilati, dek-
laroi se ky është një turp dhe
se ai nuk dinte gjë!? Me këtë
deklaratë, Edi Rama dësh-
mon se është një mashtrues
faqezi, që pasi i shpalli luftë
opozitës, nderoi dhe përligji
krimin politik dhe vrasjen,
tani kërkon të lajë duart si
Pilati, mbrohet për krimin e
tij të shëmtuar! Aktin e
sotëm (djeshëm) jo vetëm e ka
urdhëruar ai vetë, por gjatë
këtyre ditëve lajmin për ven-
dimin e kanë të gjitha medi-
at, edhe ato që paguhen prej
tij!", tha z.Berisha. Sipas tij,
ky akt kriminal dhe luftë
ndaj opozitës shqiptare ësh-
të një apel për vendimet më
të mëdha për qytetarët sh-
qiptarë, që me revoltën e tyre të largojnë me çdo
kusht horrin, vrasësin për së dyti të Azem Hajdarit,
kreun e meduzës që e shndërroi Partinë Socialiste
në parti droge, bandash, vrasësish, kriminelësh dhe
ndërtoi narkoshtetin dhe shndërroi në Shqipëri
krimin në sistem për të shtypur shqiptarët dhe de-
koruar vrasësit dhe kriminelët.

"Shqiptarët, në revoltë për largimin e Ramës"

GENT
STRAZIMIRI
"Vendimi për të
nderuar vrasësin e
Azem Hajdarit është
gjest revanshi i bijve
të kupolës së bandës
së xhahilëve, që
sundoi për 46 vjet mbi
gjakun e këtij populli; i
biri i vrasësit të Havzi
Nelës duhet ta dijë se
po shkon me
shpejtësi drejt një,
dhe vetëm një fundi të
pashmangshëm, fund
në të cilin do ta marrë
përgjigjen në emër të
të gjallëve dhe të të
vdekurve të kësaj
partie e që po e
kërkon me ngulm!",
tha deputeti i PD-së.

AKUZA
Sipas PD-së, asgjë nuk
mund ta justifikojë Ramën
me vendimin e tij kriminal,
ndërsa për të justifikuar
veprimin, ai duhet të
shkarkojë kryetarin e
Bashkisë së Hasit, që vjen
nga radhët e PS. Madje,
Kryeministria pohoi se
Rama është angazhuar në
këtë çështje dhe i kërkon
prefektit të Kukësit të mos
e firmosë vendimin.

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta

Kryeministri
Edi Rama
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Ambasadorja e BE mohon të ketë plan për një kamp refugjatësh nga ISIS në Tiranë

Vlahutin: Arsyet pse është diskutuar
për qendër emigrantësh në Shqipëri
Vendimi për negociatat? Do ta shohim në datën 28

Qeveria shqiptare kri
tikon prokurorinë se

është ende e ndikuar nga
ndërhyrjet politike, duke e
bërë ende të pabesueshme
për publikun. Edhe në
luftën kundër korrupsion-
it dhe krimit të organizuar,
ekzekutivi shprehet se du-
het të ketë më shumë bash-
këpunim me institucionet
e tjera, pasi rezultatet e de-
ritanishme janë të dështu-
ara. Në një Memo të pub-
likuar nga "Ora News"
theksohet se fenomeni i
terrorizmit ka nevojë për
një përqasje të përbashkët
nga të gjitha institucionet
për parandalimin. Qeveria
shqiptare kërkon nga
Prokuroria e Përgjithshme
të intensifikojë luftën
kundër krimit të organi-
zuar dhe korrupsionit si
dhe të garantojë pavarës-
inë së institucionit ligjzbat-
ues. "Ekzistojnë raporte të
vazhdueshme për ndërhyr-
jen politike në çështjet e

"Numri i të dënuarve për krimin e organizuar mbetet i ulët"

Memo e qeverisë: Shqipëria e prekur nga
terrorizmi, policia e prokuroria dështuan

hetimit dhe të gjykatave. Ko-
hëzgjatja e përgjithshme e
procedimeve është shkak
shqetësimi dhe lidhet krye-
sisht me mungesën e kapac-
itetit dhe papërshtatsh-
mërisë së dispozitave për-
katëse të Kodit të Proce-

durave. Me qëllim përm-
bushjen e prioritetit kyç të
reformës në sistemin e
drejtësisë, gjatë vitit të
ardhshëm duhet të avanco-
het për implementimin e dis-
pozitave të reja kushtetuese
dhe legjislacionit të ri të
lidhur me to", thuhet ne
Memo. Qeveria thekson se
prokuroria duhet të forcojë
bashkëpunimin me institu-
cionet e tjera ligjzbatuese në
ndjekjen penale dhe ndësh-
kimin e korrupsionit me
zero tolerancë. Gjithashtu,
në Memo shfaqet hapur pa-
kënaqësia me punën e
prokurorisë në goditjen e
krimit ekonomik. "Hetimet
financiare nuk kryhen
sistematikisht dhe numri i
rasteve të konfiskimit të pa-
surisë në rastet e korrupsion-

it është i ulët. Kjo, pasi
numri i aseteve të kon-
fiskuara gjatë fazës fille-
stare është i ulët, duke sjellë
për pasojë një numër të ulët
asetesh të konfiskuara në
kohën e dënimit përfun-
dimtar", thuhet në doku-
ment. "Policia dhe prokuro-
ria kanë dështuar në zbu-
limin e grupeve të organi-
zuara që fshihen pas kul-
tivimit dhe trafikimit të
lëndëve narkotike. Është e
nevojshme të forcohet
bashkëpunimi midis poli-
cisë dhe prokurorisë, me
qëllim zbulimin efektiv të
rrjeteve kriminale. Numri
i të dënuarve për çështje të
krimit të organizuar mbe-
tet i ulët. Shqipëria është
prekur nga fenomeni i ter-
rorizmit", thuhet në Memo.

Ambasadorja e Bash
kimit Europian në
Tiranë, Romana Vla-

hutin deklaroi dje, se nuk ka
asnjë plan për ndërtimin e
qendrave për emigrantë apo
ish- luftëtarët e Shtetit Is-
lamik në Shqipëri. E pyetur
për këtë çështje në Berat,
Vlahutin tha se debati ësh-
të ngritur mbi një keqinter-
pretim sipas saj të dek-
laratës së kryeministrit bull-
gar, Bojko Borisov, në Tiranë.
Mbështetëse e hapur e çeljes
së negociatave për Sh-
qipërinë, Vlahutin tha se
vendi ka punuar, por tashmë
vendimi është në dorën e 28
vendeve anëtare. "Jo, është
tërësisht një keqintepretim i
asaj që ka thënë në atë kon-
ferencë për shtypin kryemi-
nistri bullgar. Unë kam qenë
aty e pranishme dhe mund
t'jua siguroj që është absolut-
isht një jo", u shpreh Vlahu-
tin, e pyetur nga gazetarët.
Ideja sipas Vlahutin është ajo
e një qendre studimore, për të
cilën është folur prej kohësh,
ku mund të diskutohet dhe
studiohet fenomeni, tha
Vlahutin, duke dhënë dy ar-
sye pse Shqipëria mund të jetë
vendi i duhur për këtë. "Ka dy
arsye pse është diskutuar kjo
ide për qendrën, sepse e para
Shqipëria ka një model të mirë
të harmonisë fetare, dhe arsye-
ja tjetër është se në Shqipëri
është diskutuar prej kohësh
lufta kundër ekstremizmit.
Prandaj, është mirë ngritja e
një qendre të tillë rajonale stu-
dimore për refugjatet që kthe-
hen, në Shqipëri",-u shpreh
ambasadorja e BE-së, në Ti-
ranë. Në lidhje me atë se a ka
më vende skeptike që mund të
mos votojnë në datën 28 e 29

Darina Tanushi

çeljen e negociatave me Sh-
qipërinë, Vlahutin u shpreh se
pret që vendimin e tyre ta sho-
hë pikërisht në datën 28 qer-
shor. "Do ta shohim në datën
28 qershor ajo çfarë do ven-
dosin vendet e BE. Di të them
që Shqipëria ka punuar fort,
por kjo do të varet nga vendi-
mi i 28 vendeve anëtare. Komi-
sioni bëri atë që duhet të bënte,
tha atë që duhet të thoshte, pra
dha rekomandimin e pakush-
tëzuar pra ajo që është e rëndë-

sishme është që të vazhdohet
të punohet dhe më pas do të
shohim çfarë do të thuhet nga
vendet e BE se nuk dua ta
paragjykoj këtë gjë para kohe",-
u shpreh përfaqësuesja e BE-
së, në Tiranë. Ambasadorja e
BE e shoqëruar nga ministri i
Jashtëm dhe ajo e Shëndetësisë
dhe përfaqësues të OKB e
PNUD në Tiranë ishin në Be-
rat në inaugurimin e disa pro-
jekteve në ndihmë të fëmijëve
romë dhe gjithë qytetit.

Pakti me Greqinë, Bushati: Kemi
njoftuar Metën pas çdo negociate
Ministri për Evropën e

Punët e Jashtme,
Ditmir Bushati bëri të di-
tur dje, se këtë javë do të
ketë një tjetër takim me
homologun e tij grek, Ni-
kos Kotzias. Ata do të vi-
jojnë diskutimet për
mundësinë e gjetjes së një
marrëveshjeje sa i përket
delimitimit të zonave de-
tare. Në një prononcim për
gazetarët nga Berati, Bus-
hati tha: "paralelisht me
takimin tonë, do të ketë
dhe një takim tjetër të
ekipit negociator. Ky ësh-
të një proces që ka hyrë në
një fazë, shpresoj të pak-
thyeshme, por që të dyja
palët kanë nevojë për ko-
hën e tyre, në mënyrë që
të shkojnë drejt një mar-
rëveshjeje të pranueshme,
të drejtë dhe siç e kam
theksuar, një marrëveshje
e zbatueshme". Sipas tij,

parimet mbi të cilat udhë-
hiqet marrëveshja janë të
qarta, sepse në fund të ditës
janë trupëzuar dhe te autor-
izimi që ka lëshuar Presi-
denti i Republikës për ekipin
negociator. "Nga analiza që
i kemi bërë këtij procesi,
mund të thuhet që jemi në
një rrugë pa kthim dhe
shpresoj që në një të ardhme
jo të largët, ne ta mbyllim
këtë marrëveshje, e cila nuk
është e vetmja pikë, siç e kam

thënë, e paketës që ne ne-
gociojmë e diskutojmë me
palën greke, sepse paketa
është shumë më e gjerë se
kjo marrëveshje". Ai shtoi
se vendimi i Gjykatës
Kushtetuese për çështjen e
detit është një udhërrëfyes
si nuk duhet bërë një mar-
rëveshje dhe cilat janë ga-
bimet që duhen evituar
kur futesh në një proces
diskutimi. I pyetur nëse i
ka dhënë presidentit të
gjitha informacionet që i
ka kërkuar, Bushati tha se
"ka një komunikim insti-
tucional dhe njerëzor me
Presidentin e Republikës
për këtë çështje. Pas çdo
raundi bisedimesh, Presi-
dentit të Republikës i ësh-
të vënë në dispozicion e
gjithë problematika e çësh-
tjeve që janë diskutuar
dhe hapave që janë hedhur
në këtë proces".

Gjatë një seance
parlamentare

Ambasadorja e Bashkimit Europian
në Tiranë, Romana Vlahutin

KOMUNITETET FETARE
Në një letër të përbashkët drejtuar Kancelares gjermane
Merkel dhe Presidentit francez Macron, të cilën ia dorëzuan
sot ministrit Bushati, krerët e bashkësive fetare në Shqipëri
bëjnë thirrje për një vendim pozitiv të tyre për hapjen e
negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë me BE.

Memo e qeverisë
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Kryeministri ashpërson tonet me deputetët e PS: Shkoni pranë njerëzve

Edi Rama: Ka ulje të cilësisë së
qeverisjes, zgjedhjet të vështira
Paralajmërimi për punësimet: Mos çoni "sms"
Kryeministri Edi Rama

ashpërsoi dje, tonet
me deputetë e ministra të
grupit parlamentar socialist.
Rama u kërkoi atyre të sh-
kojnë pranë njerëzve dhe të
mos ndërhyjnë për punësim-
et me "sms". Edhe pse ka gati
një muaj e gjysmë që ka ni-
sur llogaridhënia publike,
kryeministri duket se nuk
ka marrë rezultatin që priste
prej të deleguarve të tij.
"Njerëzit kanë halle, pse nuk
jeni pranë tyre?", mësohet të
jetë shprehur në mbledhjen
me dyer të mbyllura të grupit
parlamentar, kryeministri e
njëherësh kryetari i PS-së,
Edi Rama. Ai u ka kërkuar
që të dëgjojnë me vëmendje
çdo ankesë të qytetarëve.
"Problemet që ngrihen nga
njerëzit vijnë si pasojë e
paaftësisë së drejtorëve tanë.

Shpërndahuni nëpër zona
dhe të jeni sa më pranë qyteta-
rëve", është shprehur Rama,
para deputetëve socialistë. Në
të njëjtën kohë, kryeministri
ka kërkuar që të nisin për-
gatitjet për zgjedhjet e vitit që
vjen. "Kjo ulje e cilësisë sonë
qeverisëse vjen edhe për sh-
kak se opozita është e dobët,
por ne nuk duhet të nënvlerë-
sojmë zgjedhjet për këtë fakt.
Ne duhet të hapim partinë
dhe të bëhemi gati për zgje-
dhje të vështira.", mësohet të
jetë shprehur kreu i qeverisë.
"Kemi drejtorë institu-
cionesh të paaftë dhe jo kor-
rektë që nuk kanë perfor-
mancë të lartë. Ka shumë
ankesa nga qytetarët që nuk
u zgjidhen hallet, por përcil-
len sa nga një zyrë në tjetrën",
ka deklaruar Rama në Gru-
pin Parlamentar të PS. Një
tjetër çështje, ku kreu i qever-
isë tërhoqi vëmendjen e de-
putetëve veçanërisht kanë
qenë punësimet e militantëve.
Ai kërkoi prej tyre të mos
ndërhyjnë për emërimet në
administratë dhe të lënë
konkurset të funksionojnë.
"Emërimet në administratë
duhet të bëhen përmes kon-
kurseve. Lërini konkurset të
funksionojnë, mos u merrni
me punësimet duke ndërhyrë
me sms",-ka deklaruar kreu i
qeverisë.
PROGRAMI "100PROGRAMI "100PROGRAMI "100PROGRAMI "100PROGRAMI "100
FSHAFSHAFSHAFSHAFSHATRATRATRATRATRAT"T"T"T"T"

Ndërsa pasdite, kryemi-
nistri Rama zhvilloi një

takim me përfaqësuesit e
vendeve të huaja në Shqipëri,
duke i ftuar të bëhen pjesë e
programit "100 fshatrat".
Kryeministri Edi Rama ho-
dhi idenë e binjakëzimit të
këtyre fshatrave me të tjerë

në Europë, duke thënë se kjo
do të ishte një ndihmesë e
madhe. Rama u shpreh se fs-
hatarët duket ta kuptojnë që
nuk janë vetëm. "Nëse do të
bënim binjakëzime midis fs-
hatrave me ata në vendet tu-

aja, të zhvillojmë modele për
qasjet e përbashkëta midis
zonave të ndryshme urbane,
për të mbështetur edhe tra-
ditën. Iniciativa për partner-
itetin mund të jetë shumë e
thjeshtë për secilin nga ju për
të transformuar gjërat, që
ndoshta ju po i bëni edhe në
vendet tuaja. Ne duam t'i
themi këtyre fshatarëve që
nuk janë vetëm",-tha Kryem-
inistri. Më tej, Rama tha se
këto do të jenë 100 fshatrat e
parë që do të pësojnë trans-
formim, por synimi është të
shkohet edhe në fshatra të
tjerë. "Të bëjmë të pamun-
durën të mundurën. Të ecin
në një drejtim dhe në koor-
dinim të plotë, në mënyrë të
bëjmë maksimumin. Synimi
është që në të krijojmë 100
pika të ndryshme graviteti
në vende të ndryshme dhe
fshatra që mund të jenë pas
tyre, në mënyrë që të kemi
potencial edhe për fshatrat e
tjera",- u shpreh ai.

Debati në Grupin e Partisë Demokratike për median

Salianji kundër Vokshit, pro financimit të TV
private: RTSH-së t'i hiqen paratë publike

Kreu demokrat Lulzim
Basha me mbledhjen e

djeshme të grupit par-
lamentar deklaroi se qën-
drimi i PD-së për projek-
tligjin e propozuar nga
qeveria për TVSH, do të jetë
kundër faktit që me paratë
publike të paguhen televiz-
ionet private. "Jemi kundër
në mënyrë kategorike që
taksat e qytetarëve të
paguajnë televizionet", më-
sohet të jetë shprehur
Basha. "Është skandaloze
që paratë e taksave të
qytetareve të shkojnë për
të  blerë  mediat qeveria",-
tha deputetja Albana Vok-
shi. Ndërsa deputeti Salian-
ji tha: "Në se tv private
marrin para nga ligji dhe
jo nga qeveria me VKM ose
nëpërmjet lejeve apo favor-
eve të  tjera, besoj se do jenë
me pak të  varura se sot".

DEBATI ME DYER TË MBYLLURA

LULZIM BASHA: Qëndrimet kryesore për këtë javë në
komisione do të jenë Xhafaj, Tahiri, Afera e Air Albania. Rama
po tradhton Shqipërinë për Xhafajn dhe Tahirin, Rama ka
ekzekutuar Gjykatën Kushtetuese. Diskutimi për Teatrin
Kombëtar është një zhvatje e tokës publike dhe histori e
pastër korrupsioni ku kërkojnë të marrin tokën për të
përfituar miliona euro, qëndrimi për projektligjin e propozuar
për Tvsh ne jemi kundër që me paratë publike të paguhen
private.
ALBANA VOKSHI: Është skandaloze që  paratë  e taksave
të  qytetarë ve të  shkojnë  pë r të  blerë  mediat qeveria.
Ervin Salianji: Kryetar, mendoj që  kë të  duhet ta diskutojmë
dhe të  dalim me qëndrim te plotë , televizioni publik është një
shërbëtor i ndyrë i qeverisë . Televizioni publik shqiptar me
taksat e qytetarë ve nuk po i shërben publikut, e nuk ka
asnjë  vlerë publike përveç shërbesës që i bën qeverisë
dhe përveç korrupsionit që bëjnë  drejtuesit e televizionit
nëpërmjet blerjes së  gazetarë ve apo nëpërmjet
punësimeve duke e trajtuar si me privat se privatët. Ne duhet
të  dalim me propozim konkret, që  ose mos paguhet asnjë
taksë, sepse paratë e taksapaguesve nuk sjellin asnjë të
mirë  publike dhe nuk japin asnjë kontribut për publikun, ose
të  propozojmë me ligj që paratë  e taksapaguesit t'i marrin tv
private duke i kushtëzuar me disa hapësira të detyrueshme
në  shërbim të  publikut. Në se tv private marrin para nga ligji
dhe jo nga qeveria me VKM ose nëpërmjet lejeve apo
favoreve të tjera, besoj se do jenë  me pak të  varura se sot.
Me shume i shërbejnë shqiptareve në se menaxhohen me
cilësi dhe me kushte nga TV private se sa si televizion qe e
paguajnë shqiptaret për propaganda qeverie.
ALBANA VOKSHI: Duhet të  jemi absolutisht kundër, kjo
cenon pavarësinë e mediave dhe qeveria ble mediat.
LULZIM BASHA: Do ta diskutojmë kur ta kemi në rend ditë,
por ne jemi kundër në mënyrë  kategorike që  taksat e
qytetarë ve të  paguajnë  televizionet.

Përplasen PS-PD në Komisionin e Ligjeve,
Alibeaj: Ç'bëhet me Agron Xhafajn?

Mbledhja e Komisionit parlamentar të Ligjeve për
plasi dje, sërish opozitën me maxhorancën. De-

putetët e PD-së kërkuan sërish largimin e ministrit të
Brendshëm, Fatmir Xhafaj, duke e kthyer çdo diskutim
në komisionet e Kuvendit në rend dite këtë çështje. De-
puteti demokrat, Enkelejd Alibeaj tha se "shqiptarët
duan të dinë se çfarë bëhet me Agron Xhafajn dhe pse
nuk ikën Fatmir Xhafaj si ministër i Brendshëm". Në
mbledhjen e djeshme të Komisionit të Ligjeve, e ftuar ka
qenë ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, për raportin
vjetor të dikasterit që ajo drejton. Opozita kërkoi dis-
kutim me ministren për Xhafajn, por kërkesa e tyre u
hodh poshtë nga kreu i Ligjeve, Ulsi Manja. Pas debatit,
deputetët socialistë dhe ministrja e Drejtësisë, u larguan
nga komisioni, duke lënë aty vetëm deputetët demokratë.

DEBATI TE KOMISIONI I LIGJEVE:
ENKELEJD ALIBEAJ: Pse ka ardhur ministrja kur nuk flet për
Tahirin e Xhafajn? Për çfarë do flasë ministrja e Drejtësisë? Për
koleksionin pranverë-verë të 'miu-miusë'?
ULSI MANJA: Nuk kam ardhur të humbas kohë me ty.
Enkelejd Alibeaj: Kush je ti që nuk humbet kohë... bujrum.. ik
mbathja...
ULSI MANJA: Nuk jam nga ata burra që ia mbath... E kam shumë
të lehtë unë. Ore mbyll mbledhjen unë, ik bëj konferencë shtypi
t'i pastaj, nuk ikim nga ju ne.
ENKELEJD ALIBEAJ: Kjo historia e kapjes së drejtësisë, ka
sjellë sot frytet e hidhura për gjithë shqiptarët, ku e ke Tahirin, ku
e ke Xhafajn?
ULSI MANJA: Ty të ka marrë malli të dalësh në TV, por jemi për
punë këtu.
PËRPARIM SPAHIU: Ulsi, ti ke hallin e ndeshjes...
ULSI MANJA: Do flisni, por tek selia e PD. Këtu ka rregullore.
ENKELEJLD ALIBEAJ: Nuk ka shans të më mbyllësh fjalën.
ULSI MANJA: Ore ti, lexon rregulloren e Saliut, ç'të të them unë.
Deri kur të vijë ndeshja do të flasësh në orën 2, aty e keni hallin
ju, për ju Shqipëria është kampionat botëror.
ENKELEJD ALIBEAJ: Nëse ti i ke nxjerrë  tapinë  edhe komision-
it, por nuk je ti pronari, të  vjen hidhur ty, puna jote. Çfarë behet
me Agron Xhafajn sot, kë të  duan të  dinë  shqiptarët.
Nuk je ti pronari këtu! Keni nisur pelegrinazh...po e lini adminis-
tratën pa punë...

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE "E.P.S.A"
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER :

1 - Truall me sip. 100 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8150, Numri i Pasurisë: 1/460, Vol.42, Fq.74, e
ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te TIRANA BANK sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi
është 5.375.520 LEKE. Ankandi do te zhvillohet ne date 28.06.2018, ora 16.00 ne zyren e shoqerise "EPSA"
shpk te ndodhur ne Rr "Ismali Qemali", Pall Fratari, K.6, Tirane.
2 - Truall + Ndertese, me sip. 552 dhe ndertese 206.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8150, Numri
i Pasurisë: 6/43, Vol.20, Fq.17, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te TIRANA BANK
sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 952.000 EURO. Ankandi do te zhvillohet ne date 13.07.2018, ora
16.00 ne zyren e shoqerise "EPSA" shpk te ndodhur ne Rr "Ismali Qemali", Pall Fratari, K.6, Tirane.
                                   Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

Shitje me Ankand te Dyte  nga Studio Permbarimore L.D.C

”Truall” me sip. 1,874m2  nga e cila 250 m2 eshte ndertese, me Nr. Pasurie 134/33,vol. 25, faqe 82,
ZK 2436 e ndodhur ne Levan, Fier. Regjistruar ne Z. R. P. P. Fier ne emer te Shoq. Albjon shpk.
Çmimi fillestar per shitje eshte 6.180.854  Leke.

Data e shpalljes       15.05.2018
Data e zhvillimit     20.06.2018 deri ne oren 16.00

Ankandi zhvillohet ne ambjentet e Studios Permbarimore L.D.C me adrese
Rruga “Myslym Shyri” Vila 8/1, kati 1 Tirane.
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Qeveria do të nisë rish
ikimin e 4 ligjeve
bazë, të cilat zhvil-

lojnë sektorin e investimeve
strategjike në Shqipëri.
Ndryshimet do të reflekto-
hen në ligjin e zonave të lira
ekonomike, atë të Partneri-
tetit Publik- Privat, ligjit të
turizmit dhe atij të investi-
meve strategjike.
MBLEDHJA EMBLEDHJA EMBLEDHJA EMBLEDHJA EMBLEDHJA E
KËSHILLITKËSHILLITKËSHILLITKËSHILLITKËSHILLIT

Gjatë një mbledhjeje jas-
htë radhe të Këshillit të In-
vestimeve, ministri Arben
Ahmetaj tha se synimi ësh-
të që të ketë një barazi mes
statusit të veçantë që mar-
rin si investitorët e huaj dhe
ata shqiptarë. Si i ftuar i
veçantë në këtë takim,
zv.presidenti i BERZH,
Alain Pilloux tha se Sh-
qipëria duhet të vazhdojë
reformat në çështjet e pronë-
sisë së tokës dhe të shërbim-
it të administratës publike.
"Realizoni reformat, jeni në
rrugën e duhur, por duhet të
vazhdoni rritjen e shërbi-
meve publike që ofron ad-
ministratë, çështjet e pronë-
sisë. Vazhdoni punën dhe
investimet në infrastruk-
turë dhe energji", - tha Pil-
oux. Ministri Ahemtaj tha
se investimet e huaja direkte
në 3 muajt e parë të vitit janë
rritur me 60%, duke arritur
një vlerë prej 284 milionë
eurosh, ndërsa shumë ko-
mpani të huaja janë ofruar
për të ardhur në Shqipëri e
për të investuar një port
jahtesh apo në prodhimin e
pajisjeve teknologjike. "Viti
2017 u mbyll me investime të
huaja në nivelin 907 milionë
euro. Nëse i referohemi ec-
urisë dhe krahasuesh-
mërisë së tremujorit të parë
të këtij viti me tremujorin e
parë të vitit 2017, atëherë be-
sojmë që ky vit do të jetë sër-
ish një rekord, me gati 1 mil-
iard dollarë investime të hua-
ja. Ecuria pozitive e investi-
meve të huaja direkte si dhe
atyre vendëse reflekton tren-
din e ekonomisë shqiptare në
4-5 vitet e fundit", - tha minis-
tri Ahmetaj. Sipas tij, në
vitin 2017, për herë të parë
punësimi në sektorin
jobujqësor kaloi atë të sek-
torit bujqësor. "Shqipëria ka
nivelin më të ulët historik të
papunësisë 12.5%, ndërsa
punësimi në tremujorin e
parë 2018 ka një rritje prej
5% krahasuar me një vit më
parë. Krahasuar me rajonin,
jemi vendi me punësimin më
të lartë të fuqisë punëtore të
aftë për punë, 59.2% dhe pap-
unësinë më të ulët tek të rin-
jtë, që vijon të zbresë", - dek-
laroi ministri duke shtuar se
është shfaqur interes i avan-
cuar nga një kompani gjer-
mano-zvicerane për
ndërtimin e një porti jahtesh
dhe mjetesh luksoze lundri-
mi. "Në turizëm, në Shqipëri
aplikohet TVSH-ja e reduk-
tuar 6%, për shërbimet e ako-
modimit dhe ushqimit bren-
da strukturave të hotelerisë.
Në anën tjetër, po promo-
vojmë agroturizmin. Sipër-
marrjet e licencuara në sek-

Këshilli i Investimeve, ministri: Incentiva të reja fiskale për sektorët strategjikë

Ahmetaj: Investimet e huaja,
këtë vit synojmë 1 miliard euro
"Investitorët shqiptarë, status të njëjtë me të huajt"

torin e agroturizmit do të
përfitojnë ulje të tatim-fitim-
it nga 15 në 5%. Pra, nuk ka
rëndësi sa sipërmarrje e mad-
he do të jetë në agroturizëm,
do të trajtohet me 5% tatim-
fitimi dhe normë të reduktu-

ar të Tatimit të Vlerës së Sh-
tuar prej 6% për shërbimet e
akomodimit dhe përjashtimi
nga taksa e ndikimit në in-
frastrukturë të ndërtimeve
të reja për qëllim agrotur-
izmi", - deklaroi Ahmetaj.

Ministri e vuri theksin edhe
te lehtësitë fiskale që ka ndër-
marrë qeveria për bizneset.
"Një lëvizje shumë e rëndë-
sishme është edhe rishikimi i
tavanit të tatim-fitimit, që
praktikisht e ul me tri herë

BERSH: Shumë e
rëndësishme e drejta e pronës

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zh
villim kërkon nga qeveria përmirësimin e klimës

së biznesit dhe përqendrimin tek investimet në infras-
trukturë dhe energji. Gjatë mbledhjes së radhës së
Këshillit të Investimeve, ku u diskutua mbi kuadrin
ligjor për investimet, zëvendëspresidenti i BERZH,
Alain Pilloux, theksoi se ky insti-
tucion do që të shikojë fakte se si
gjërat bëhen dhe paralelisht do të
mbështesë rritjen e sektorit privat
në Shqipëri. "Ne duam që gjërat të
bëhen. Vazhdoni të përmirësoni
klimën e biznesit. Është shumë e
rëndësishme të promovoni inves-
timet, të drejtat e pronësisë. Duhet
të mbështesim rritjen e sektorit
privat në ekonominë e Shqipërisë,
duke u mbështetur në turizëm dhe
agroturizëm. Duhet të inkurajojmë bankat që të mar-
rin më shumë risk dhe të japin kredi në monedhën
vendëse. Ne do të vazhdojmë mbështetjen në të gjithë
sektorët e ekonomisë. Vazhdoni të punoni në sektor-
in e infrastrukturës dhe energjisë", deklaroi Alain
Pilloux, zëvendëspresidenti i BERZH.

BE-BERZH, 100 mln euro për turizmin
Zëvendëspresidenti i BERZH-it deklaroi

në Tiranë se nga ky fond do të përfi-
tojnë edhe bizneset e vogla të turizmit. "Ne
po përgatisim me qeverinë dhe Bashkimin
Europian një program inovativ, i cili do të
kombinojë paratë e BERZH dhe BE-së. Do
të jetë një program i madh, rreth 100 mil-
ionë euro, për të ndërtuar rrugët lokale
dhe ujësjellësit në zonat turistike. Por,

programi parashikon gjithashtu finan-
cime edhe për bizneset e vogla të turizmit,
si dhe financon mbrojtjen dhe restaurimin
e trashëgimisë kulturore dhe asaj naty-
rore", tha Alain Pilloux, zv.president i
BERZH-it. Programi do të jetë një finan-
cim i përzierë, ku gjysma e parave janë
kredi të buta për qeverinë, ndërsa gjysma
tjetër grante, pra para falas.

ngarkesën fiskale për bi-
zneset e prekura. Tatim-fiti-
mi për bizneset me të ardhu-
ra deri në 14 milionë lekë ulet
me tri herë, nga 15% në 5%.
Me këtë masë, rreth 91%, që i
bie afërsisht 95 mijë ndër-

marrje në Republikën e Sh-
qipërisë, përfitojnë lehtësim
të ngarkesës fiskale me tatim-
fitimin ose 0, ose 5%. Besoj që
këtë të mërkurë e gjithë pa-
keta kalon edhe në Këshillin
e Ministrave", - tha ministri.

Konferenca rajonale e guvernatorëve

Sejko: Kursi këmbimit,
sfida aktuale e BSH-së

Guvernatori i Bankës së
Shqipërisë, Gent Sejko,

mori pjesë në samitin vje-
tor të vendeve të rajonit të
mbajtur në Becic, Mal i Zi.
Në këtë samit, pjesëmarrës
ishin përfaqësues të lartë të
bankave qendrore të Malit
të Zi, Maqedonisë, Bosnje-
Hercegovinës, Kroacisë, Ko-
sovës, Serbisë si dhe minis-
tra të financave dhe drej-
torë të tatimeve nga vendet
e rajonit. Samiti i këtij viti,
me temë "Stabiliteti finan-
ciar dhe monetar në rajon,
10 vjet pas krizës financia-
re globale" trajtoi zhvilli-
met më të fundit në eko-
nomitë e rajonit. Paneli i gu-
vernatorëve në të cilin, gu-
vernatori i Bankës së Sh-
qipërisë, Gent Sejko ishte i
ftuar të mbante një fjalë për
të pranishmit, diskutoi
rreth temës "Politika mon-
etare dhe stabiliteti i siste-
meve bankare në vendet e
rajonit - Një dekadë pas fal-
imentimit të Lehman
Brothers". Në krye të fjalës
së tij, guvernatori Sejko
vlerësoi rëndësinë e pjesë-
marrjes në aktivitete të til-
la, si një mundësi për të
ndarë pikëpamjet e përvo-

jat, si dhe për të shkëmbyer
eksperiencat ndërmjet
bankave qendrore. Në veçan-
ti, ai theksoi se regjimi i kur-
sit të lirë të këmbimit ka rri-
tur fleksibilitetin tonë në
përballimin e goditjeve dhe
ka ndihmuar në reduktimin
e kostove të tyre. Në vazh-
dim, guvernatori theksoi se,
edhe në regjime të lira të

kursit të këmbimit, politika
monetare duhet të mbajë
parasysh në mënyrë konsis-
tente dhe koherente lëvizjet
e kursit të këmbimit, për sa
kohë dhe në masën që këto
lëvizje ndikojnë ecurinë e in-
flacionit. "Luhatjet afatsh-
kurtra të kursit të këmbim-
it janë normale në një
regjim plotësisht të lirë të
kursit. Reagimi i bankave
qendrore duhet të varet nga
ndikimi i tyre në inflacion,
që në vetvete varet nga in-
tensiteti dhe kohëzgjatja e
kësaj luhatjeje. Sa më e mad-
he kohëzgjatja dhe sa më i
lartë intensiteti i goditjeve,
aq më i madh do të ishte
ndikimi në inflacion, aq më
i madh rreziku i ndryshi-
meve të shpejta në pritjet e
inflacionit dhe aq më e lartë
nevoja për reagim sistema-
tik të politikës monetare", -
tha guvernatori.

Legalizimet, qytetarët 3 vjet
kohë për të paguar truallin

Qytetarët do të kenë mundësi të paguajnë faturat e
truallit përmes bonove të privatizimit deri në vitin

2021. Duke qenë se ky proces është shtyrë për të disatën
herë, Komisioni parlamentar për Ekonominë dhe Financat
ka vendosur t'u lërë një afat 3-vjeçar qytetarëve, në mënyrë
që të përmbyllin të gjithë procedurën me ALUIZNI-n. Pro-
pozimi është bërë nga deputeti socialist, Anastas Angjeli,
ndërsa opozita nuk ka qenë prezentë në komision. I ftuar
në komision, zv.ministri i Financave, Erion Luçi theksoi se
3 vjet janë të mjaftueshme për të
përmbyllur këtë proces dhe në këtë
mënyrë ulet fatura financiare për
pronarët e truallit. Bonot e priva-
tizimit janë emetuar fillimisht në
vitin 1995. Familjet që kanë ndër-
tuar në tokë shtet apo tokë me pr-
onarë, mund të paguajnë me bono
privatizimi deri në 50 për qind të
faturës, me qëllim marrjen e tapisë.
Sipas të dhënave zyrtare të Minis-
trisë së Financave, në total janë
emetuar 74.9 miliardë lekë bono privatizimi, prej të cilave i
janë shpërndarë publikut 51.2 miliardë lekë. Nga këto janë
përdorur deri tani në proces privatizimi 10 miliardë lekë,
ndërkohë që mbeten të shpërndara dhe të papërdorura 41
miliardë lekë të tjera. Gjatë tri viteve të fundit, në procesin
e privatizimit të pronës shtetërore me të drejtën e para-
blerjes për ish-pronarët e truallit dhe për subjektet me kon-
tratë enfiteoze apo qiraje, rezulton të jenë arkëtuar rreth
705 milionë lekë bono privatizimi.

Ministri Arben Ahmetaj
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CEREMONIA
THEMELUESI I "LUARASIT"

Rektori Ethem Ruka: Institucioni elitar, ndër 4 më të rëndësishmit në vend

Prof. Aleks Luarasi dekorohet "Mjeshtër i Madh"
Presidenti Meta: Titull i merituar prej kohësh, pionier i arsimit

ILIR META
INSTITUCION I RËNDËSISHËM
"Kam kënaqësinë dhe privilegjin që të vizitoj këtë institucion
mjaft të rëndësishëm si dhe t'i akordoj profesor Aleks Luarasit
titullin e merituar prej kohësh 'Mjeshtri i Madh'",-tha Meta.

ALEKS LUARASI
FALËNDERIMET
"Dëshiroj të falënderoj zotin Irfan Hysenbelliu, sepse atë krijesë që
krijova unë, ai e mori, e zhvilloi dhe sot qëndron në ballë të
universitetit, në saje të akreditimit dhe punës",-u shpreh Aleks
Luarasi

ETHEM RUKA
"LUARASI", NDËR MË TË MIRËT
"Sot kemi një institucion të arsimit të lartë që është një nga
katër shkollat e larta më të mira të vendit. Shpresojmë që vitin
tjetër të hapim shkollën doktorale",- tha rektori i 'Luarasi'.

Themeluesi i Kolegjit
Universitar "Luarasi",
prof. Aleks Luarasi

është dekoruar ditën e
djeshme nga presidenti i Re-
publikës Ilir Meta me titullin
"Mjeshtër i Madh". Kontribu-
ti i tij i çmuar shumëvjeçar
për drejtësinë dhe sistemin
arsimor në Shqipëri, është
kurorëzuar në shenjë mirën-
johjeje me këtë titull gjatë
ceremonisë së mbajtur në
ambientet e "Luarasit". Pres-
identi Meta në fjalën e tij,
vlerësoi figurën e Aleks Lu-
arasit si dhe theksoi se ky in-
stitucion i arsimit të lartë ësh-
të tejet i rëndësishëm në
vend. "Kam kënaqësinë dhe
privilegjin që të vizitoj këtë
institucion mjaft të rëndë-
sishëm si dhe t'i akordoj pro-
fesor Aleks Luarasit titullin
e merituar prej kohësh
'Mjeshtri i Madh'. Kemi
ardhur në universitetin që ai
krijoi për ta bërë më
domethënës vlerësimin dhe
për të ndarë edhe kënaqësi
me personalitete te tjera dhe
kolegë. Profesor Luarasi kup-
tohet edhe nga mbiemri që
s'mund të ishte ndryshe për
shkak të rrënjëve të forta pa-
triotike dhe arsimdashëse, të
lara me gjak brez pas brezi.
Kontributi i tij është mjaft i
spikatur në fushën e jurispru-
dencës dhe mendimit bash-
këkohor juridik dhe në
shumë angazhime të tera në
proceset demokratizuese të
vendit. Profesori me urtësinë
dhe vizonin e tij mbetet një
nga pionierët e guximshëm

të modernizimit të arsimit sh-
qiptar duke hedhur themelet
e para me hapjen e Kolegjit
Universitar 'Luarasi'. Profesori
kuptoi rëndësinë e investimit
të vazhdueshëm duke e parë
atë si një të mirë të vazh-
dueshme",-tha presidenti gjatë
ceremonisë. Më tej ky i fundit
u shpreh se profesor Luarasi
u ka përcjellë të rinjve vlera
dhe dije të paçmueshme. "Roli
i profesor Aleks Luarasit si një
nga ikonat e jurisprudencës
shqiptare vlerësohet edhe në
angazhimin e Shqipërisë në
institucionet ndërkombëtare,
sidomos si përfaqësues i Sh-
qipërisë në Komisionin e
Venecias. E kam të vështirë të
përmbledh kontributin intele-
ktual dhe akademik të jetës
dhe veprës së Aleks Luarasit.
Mbi gjithçka ajo që ne duhet
të vlerësojmë është trashëgim-
ia e paçmueshme e vlerave
dhe dijeve që profesori u ka
përcjellë të rinjve. Sot rinia ka
nevojë për modele frymëzimi
për të ndërtuar të ardhmen.
Profesor Luarasi e di më mirë
se kushdo tjetër se suksesi në
jetë nuk arrihet lehtë, por
përmes përkushtimit. Dëshi-
roj të falënderoj të gjithë të ftu-
arit dhe miqtë e profesorit që
na kanë nderuar në këtë cere-
moni"- tha Meta.
CEREMONIA

Gjatë ceremonisë, theme-
luesi i Kolegjit Universitar
Luarasi, Aleks Luarasi falën-
deroi Presidentin Ilir Meta;
presidentin e Hysenbelliu
Group, Irfan Hysenbelliu; re-
ktorin Ethem Ruka, stafin ak-
ademik si edhe studentët. Ai
u shpreh se Luarasi ka arritur
një stad shumë të lartë dhe kjo
është meritë e stafit akademik
dhe gjithë bashkëpunëtorëve.

"Dëshiroj të falënderoj
për këtë vlerësim përmbyllës
të jetës sime të gjatë në radhë
të parë Presidentin e Repub-
likës Ilir Meta, qoftë për de-
korimin, qoftë për motivacio-
nin dhe qoftë për vlerësimin
e lartë të veprimtarisë sime.
Dëshiroj të falënderoj zotin
Irfan Hysenbelliu, presiden-
tin e grupit me të njëjtin
emër, sepse atë krijesë që kr-
ijova unë, ai e mori, e zgjeroi
më tej, e zhvilloi më tej dhe
sot qëndron në ballë të uni-
versitetit, në saje të besimit,
të akreditimit dhe punës së
gjithanshme. Dëshiroj të
vlerësoj stafin e Universitetit
Luarasi, në mënyrë të
veçantë rektorin Ethem
Ruka për mbarëvajtjen e
kësaj shkolle. Shkolla ka ar-
ritur një stad shumë të lartë
dhe kjo është meritë e stafit
akademik dhe gjithë bash-
këpunëtorëve", deklaroi pro-
fesor Aleks Luarasi. Ndërko-
hë gjatë fjalës së tij, rektori i
Universitetin 'Luarasi'
Ethem Ruka tha se Univer-
siteti 'Luarasi' është rritur
dita ditës dhe sot është një
nga 4 institucionet e arsimit
më të mira në Shqipëri. "Sot
kemi një institucion të arsim-
it të lartë që është një nga
katër shkollat e larta më të
mira të vendit. Shpresojmë
që vitin tjetër të hapim sh-
kollën doktorale. Është
kënaqësi që ju kemi mes
nesh, sepse sot ne dekorojmë
Aleks Luarasin, i cili është
një burrë i urtë dhe i mençur.
Ai është kryetar i bordit 'Lu-
arasi'. Falënderoj dhe presi-
dentin e 'Hysenbelliu Group'
që e ka parë këtë institucion
si institucion që mbart
vlera"- tha rektori i 'Luarasi'.

Voltiza Duro

Gjatë ceremonisë së djeshme në Kolegjin Universitar “Luarasi”

Presidenti Ilir Meta me
profesor Aleks Luarasi
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FSDKSH: Kush ka të drejtë të marrë falas barnat e listës me rimbursim

Sigurimi shëndetësor, zbardhen
përfitimet e pensionistëve

Kategoritë e tjera që përfshihen në skemë
BARNAT ME RIMBURSIM
"Më konkretisht për barnat, personat e siguruar,
ose nuk paguajnë fare ose kanë një pagesë të
pjesshme që shkon deri në 50 % të çmimit të
barnave, por jo më shumë. Kategoritë si:
pensionistë, invalidë të plotë, fëmijë 0 - 12 muaj,
të sëmurë me CA, TBC, të verbër përfitojnë falas
alternativën e parë të çdo bari të përfshirë në
listë",-nënvizon FSDKSH.

BE e PNUD mbështesin me fonde çerdhe për fëmijët e gratë rome në Berat

Vlahutin e Williams: Përfshirja e
grave në sektorin privat ul varfërinë

Të gjithë shtetasit që
paguajnë kontributet
për sigurimet shënde-

tësore, kanë të drejtën e për-
fitimit të shërbimeve
mjekësore falas si dhe rim-
bursim të barnave. 'Gazeta
Shqiptare' zbardh sot për-
fitimet që mund të kenë pen-
sionistët, invalidët e plotë
apo dhe kategori të tjera in-
dividësh falë sigurimit shën-
detësor. "Masa e kontributit
të sigurimit të detyruar
shëndetësor është 3,4% e
bazës për llogaritjen e kon-
tributeve. Për të punësuar-
it, kontributet paguhen, në
masën 50 % (pesëdhjetë për
qind) nga punëdhënësi dhe
në masën 50 % (pesëdhjetë
për qind) nga i punësuari. Si
bazë për llogaritjen e kon-
tributit shërben paga bruto
e personit të siguruar",-thek-
son Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësor. Ky i fundit më
tej bën me dije se kontribu-
ti i shtetit për personat
ekonomikisht joaktivë bazo-
het në konsumin për frymë
të shërbimit shëndetësor,
indeksuar me koeficientin e
inflacionit.
KATEGORITË

Çdo shtetas që paguan
kontribut për sigurim shën-
detësor, ose për të cilin
paguan shteti, është i sigu-
ruar dhe përfiton nga skema
e sigurimeve shëndetësore.
Karta e Shëndetit është do-
kumenti i vetëm që
vërteton se personi është i
siguruar në skemën e siguri-
meve shëndetësore. Siguri-
mi i detyrueshëm shëndetë-
sor dhe pagesa e kontrib-
uteve përkatëse janë të
detyrueshme për të gjithë
personat ekonomikisht ak-
tivë, me banim të përher-
shëm në Shqipëri, si të
punësuarit; personat e
vetëpunësuar; punonjësit e
papaguar të familjes; apo
dhe persona të tjerë
ekonomikisht aktivë. Siguri-
mi i detyrueshëm shëndetë-
sor mbulon, gjithashtu, kat-
egoritë e personave
ekonomikisht joaktivë, pag-
esa e kontributeve të të
cilëve financohet nga Bux-
heti i Shtetit ose burime të
tjera të përcaktuara me ligj.
Në këtë kategori përfitue-
sish bëjnë pjesë: personat që
përfitojnë nga Instituti i Sig-
urimeve Shoqërore; person-
at që përfitojnë ndihmë

ekonomike ose pagesën për
aftësinë e kufizuar, në për-
puthje me legjislacionin për-

katës; personat e regjistruar si
të papunë- punëkërkues në
Shërbimin Kombëtar të Punë-

simit; shtetasit e huaj
azilkërkues në Republikën e
Shqipërisë; fëmijët nën
moshën 18 vjeç; nxënësit e stu-
dentët nën moshën 25 vjeç,
me kusht që të mos kenë të
ardhura nga veprimtari
ekonomike; kategori person-
ash që përcaktohen me ligje të
veçanta; viktimat e trafikimit,
sipas identifikimit të bërë nga
strukturat e Ministrisë të
Punëve të Brendshme si dhe
personat e siguruar vullnetar-
isht.
PËRFITIMET

Sigurimi i detyrueshëm fi-
nancon paketat e shërbimeve
të sigurimit të detyrueshëm,
ku përfshihen: vizitat mjekë-
sore pa pagesë në institucio-
net shëndetësore publike; viz-
itën falas në banesë kur gjend-
ja shëndetësore e të sëmurit
nuk mundëson paraqitjen në
institucionin shëndetësor;
ekzaminimet mjekësore në
institucionet shëndetësore
publike; si dhe trajtimet
mjekësore pa pagesë në spita-
let publike. Gjithashtu, siguri-
mi i detyrueshëm mundëson
edhe shërbimet e paketave
shëndetësore në institucionet
shëndetësore private të kon-
traktuara me Fondin e Sig-
urimit të Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor; rimbur-
sim të plotë ose të pjesshëm të
barnave të Listës së Barnave
të Rimbursueshme në varësi
të kategorisë. "Më konkretisht
për barnat, personat e siguru-
ar, ose nuk paguajnë fare ose

PËRFITUESIT

Persona ekonomikisht aktivë:
 të punësuarit;
 personat e vetëpunësuar;
 punonjësit e papaguar të familjes;
 persona të tjerë ekonomikisht aktivë.
Personat ekonomikisht joaktivë:
 personat që përfitojnë nga Instituti i Sigurimeve
Shoqërore;
 personat që përfitojnë ndihmë ekonomike ose
pagesën për aftësinë e kufizuar, në përputhje me
legjislacionin përkatës;
 personat e regjistruar si të papunë- punëkërkues
në Shërbimin Kombëtar të Punësimit;
 shtetasit e huaj azilkërkues në Republikën e
Shqipërisë;
 fëmijët nën moshën 18 vjeç;
 nxënësit e studentët nën moshën 25 vjeç, me
kusht që të mos kenë të ardhura nga veprimtari
ekonomike;
 kategori personash që përcaktohen me ligje të
veçanta;
 viktimat e trafikimit, sipas identifikimit të bërë
nga strukturat e Ministrisë të Punëve të Brendshme.
 Personat e siguruar vullnetarisht

ÇFARË PËRFITOHET?

Vizitat mjekësore pa pagesë në institucionet
shëndetësore publike, që financohen nga sigurimi
shëndetësor dhe në respektim të sistemit të
referimit;
Vizitën falas në banesë - kur gjendja
shëndetësore e të sëmurit nuk mundëson
paraqitjen në institucionin shëndetësor;
Ekzaminimet mjekësore në institucionet
shëndetësore publike;
Trajtimet mjekësore pa pagesë në spitalet
publike;
 Shërbimet e paketave shëndetësore në
institucionet shëndetësore private të kontraktuara
me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësorë;
Rimbursimi i plotë ose i pjesshëm i barnave të
Listës së Barnave të Rimbursueshme në varësi të
kategorisë;
Më konkretisht për barnat, personat e siguruar, ose
nuk paguajnë fare ose kanë një pagesë të
pjesshme që shkon deri në 50 % (për qind) të
çmimit të barnave, por jo më shumë.
Kategoritë si: pensionistë, invalidë të plotë, fëmijë
0 - 12 muaj, të sëmurë me CA, TBC, të verbër
përfitojnë falas alternativën e parë të çdo bari të
përfshirë në listë.
Kategoritë si: veteran dhe invalidë të luftës,
përfitojnë falas në masën 100 % të gjitha barnat e
listës së rimbursueshme, si dhe të gjitha barnat e
tjera të regjistruara në Republikën e Shqipërisë.

kanë një pagesë të pjesshme që
shkon deri në 50 % të çmimit
të barnave, por jo më shumë.
Kategoritë si: pensionistë, in-
validë të plotë, fëmijë 0 - 12
muaj, të sëmurë me CA, TBC,
të verbër përfitojnë falas alter-
nativën e parë të çdo bari të
përfshirë në listë. Kategoritë
si: veteran dhe invalidë të
luftës, përfitojnë falas në
masën 100 % të gjitha barnat
e listës së rimbursueshme, si
dhe të gjitha barnat e tjera të
regjistruara në Republikën e
Shqipërisë",-nënvizon FSDK-

SH. Pra, nëse jeni pensionistë,
invalidë, veteranë, të punë-
suar, të vetëpunësuar, të sig-
uruar vullnetarisht, fëmijë,
gra shtatzëna, persona që tra-
jtoheni me ndihmë
ekonomike, punëkërkues etj,
me anë të kartës së shëndetit
mund të përfitoni nga skema
e sigurimeve shëndetësore,
duke filluar nga recetat e rim-
bursueshme, shërbimi te
mjeku i familjes, te mjeku
specialist, në qendrat spita-
lore, pra në të gjithë sistem-
in tonë shëndetësor publik.

Voltiza Duro

Brian Williams, Koordi
nator i Përhershëm i

OKB-së në Shqipëri dhe
Përfaqësues i Përhershëm
i UNDP tha dje, se 40
sipërmarrje në të gjithë
vendin janë mbështetur
nga Bashkimi Evropian,
UNDP dhe qeveria. Gjatë
një aktiviteti në Berat, ku
u përurua çerdhja e re
nr.7 e rikonstruktuar nga
këto fonde dhe në kuadër
të projektit "Fuqizimi
Ekonomik dhe Social i
romëve dhe egjiptianëve,
shtysë për përfshirjen so-
ciale" të PNUD, Brian Wil-
liams u shpreh se kjo çer-
dhe do të mirëpresë 60

fëmijë nga të cilët 20 fëmijë
të komunitetit rom e egjip-
tian. Në ceremoninë e përu-
rimit ishin të pranishëm
Ogerta Manastirliu, ministre
e Shëndetësisë dhe e
Mbrojtjes Sociale, Ditmir
Bushati, ministër për Eu-
ropën dhe Punët e Jashtme,
Romana Vlahutin, ambasa-
dore e Delegacionit të BE-së
në Shqipëri, deputetë, për-
faqësues të PNUD-it, për-
faqësues të institucioneve
vendore, prindër të fëmijëve,
etj. "Krijimi i mundësive për
përfshirjen e fëmijëve romë
dhe egjiptianë sa më herët
në ciklin e edukimit është
mënyra më e mirë për inte-

grimin e komunitetit rom
dhe egjiptian", - tha Manas-
tirliu në fjalën e hapjes.
Ndërkohë, po në Berat BE e
PNUD kanë mbështetur me
grante edhe gra të komuni-
tetit rom. Emanuela është
një prej tyre. Ajo ka hapur
një rrobaqepësi në tregun e
qytetit. Gjatë vizitës në ate-
lienë e Emanuelës, ambasa-
dorja e BE-së, Romana
Vlahutin tha: "Është privi-
legj të ndihmosh një grua
për jetesën e familjes, dhe të
ndihmojë në rritjen e fëm-
ijës. Kudo që shkoj në Sh-
qipëri takoj njerëz që
punojnë fort për familjen e
tyre dhe përpiqemi si të gje-

jmë zgjidhjen më praktike
për t'i ndihmuar në këtë
drejtim. Për mua gratë sh-
qiptare janë një forcë sh-
qiptare dhe kam kënaqësi
që ndihmoj gratë e tjera'.
Ndërsa Koordinatori i
Përhershëm i OKB-së në
Shqipëri dhe Përfaqësues i
Përhershëm i PNUD, Brian

William tha se "e rëndë-
sishme është që gratë të
përfshihen sa më shumë
në sektorin privat, sepse
ul varfërinë dhe nxjerr
nga sektori informal ku
mbajnë vetëm frymën
gjallë dhe i ndihmon për
të mbajtur familjet e tyre
me këto biznese të vogla".
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Sekuestrohen makina, armë, drogë. Ja çfarë i tradhtoi anëtarët e grupit kriminal

Goditet banda e grabitësve të kasafortave,
në pranga 5 persona mes tyre një ish-polic
"Skifterët", autorë të 11 vjedhjeve të bizneseve dhe bankave në 6 qytete

TË ARRESTUARIT
Saimir Kuçi, 35 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për vjedhje
me armë.
Elton Lika, 35 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për vjedhje me
armë.
 Valmend Pelivani, 27 vjeç, banues në Tiranë, dënuar më parë për
vjedhje.
 Donald Ahmetaj, 28 vjeç, banues në Tiranë i dënuar më parë për
vjedhje.
Engrid Hënaj, 31 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për vjedhje.

GRABITJET
Në datë 02.03 2018 ku është vjedhur me armë filiali bankës Credins në
rrugën dytësore Tiranë- Durrës.
 Në datë 12.04.2018 ku në Kamzë Tiranë është vjedhur banesa e
shtetasit A.Rr.
Në datë 15.06.2018 ku në fshatin Vaqar është vjedhur kasaforta e një
mobilierie.
Në datë 18.06.2018 ku tek ish qyteti nxënësve në Tiranë është tentuar
të vidhet me armë një mobilieri.
Në datë 09.10.2017 ku në qytetin e Kavajës është vjedhur e kasaforta
e një firme.
 Në datë 06.01.2018 ku është vjedhur kasaforta e një shoqërie në
rrugën "Frederik Shiroka".
Në datë 23.12.2017 ku është vjedhur kasaforta e një dyqani në rrugën
"Njazi Meka".
Në datë 04.06.2018 ku është vjedhur kasaforta e një supermaketi në
rrugën "Hysen Xhura".
Në datë 26.02.2018 ku është vjedhur kasaforta e një supermarketi në
rrugën "Tom Plezha".
Në datë 30.01.2017 ku është vjedhur kasaforta e një firme sheqeri në
fshatin Picar bashkia Vorë.
në datë 06.04.2017 ku është vjedhur kasaforta e një firme në fshatin
Ahmetaq bashkia Vorë.Gjatë orëve të para të

mëngjesit të djeshëm
policia e Tiranës ka

goditur një grup të struktu-
ruar kriminal, duke vënë në
pranga pesë persona, mes
tyre një ish-oficer policie.
Konkretisht anëtarët e këtij
grupi nën kërcënimin e
armëve vidhnin kasaforta
në biznese të ndryshme jo
vetëm në Tiranë, por edhe në
qytete të tjera të Shqipërisë.
Arrestimi i tyre u bë i mun-
dur teksa po tentonin të gra-
bisnin kasafortën e një bi-
znesi të madh në kryeqytet.
"Pas një pune disa mujore
me metoda speciale hetimi,
Sektori i Krimeve të Rënda
ndaj Jetës dhe Pronës në
D.V.P.Tiranë në bash-
këpunim me Komisariatet e
Policisë Tiranë dhe nën
drejtimin e Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Tiranë fi-
nalizoi operacionin policor
të koduar "Kasaforta", si re-
zultat i të cilit u bë kapja dhe
arrestimi në flagrancë i sh-
tetasve Saimir Kuçi, 35 vjeç,
banues në Tiranë, i dënuar
më parë për vjedhje me
armë; Elton Lika, 35 vjeç,
banues në Tiranë, i dënuar
më parë për vjedhje me
armë; Valmend Pelivani, 27
vjeç, banues në Tiranë, dënu-
ar më parë për vjedhje;
Donald Ahmetaj, 28 vjeç,
banues në Tiranë i dënuar
më parë për vjedhje; Engrid
Hënaj, 31 vjeç, banues në Ti-
ranë, i dënuar më parë për
vjedhje",-thuhet në
njoftimin e policisë. Një ndër
anëtarët e grupit, shtetasi
Engrid Hënaj ka qenë ish-
oficer policie i arrestuar më
parë, pasi komunikonte me
një person të shpallur në
kërkim për vjedhjen e një
makine. Grupi që gjuante
kryesisht kasafortat e bi-
zneseve u pikas nga policia
pas kryerjes së një grabitje

përshkrime mbi autorët si
dhe mjetin me të cilin lëviz-
nin dhe më pas u bë i mun-
dur neutralizimi i tyre në

rreth-rrotullimin e Saukut
nga agjentët e krimit pranë
komisariatit nr. 1. Burimet
policore konfirmojnë se filli-

misht anëtarët e grupit
kanë bërë rezistencë, por
janë neutralizuar në kohë
nga policia.
GRABITJETGRABITJETGRABITJETGRABITJETGRABITJET

Nga hetimet rezulton se
ky grup i strukturuar krim-
inal, në periudha të ndry-
shme kohore ka vjedhur me
armë kasaforta me vlera
monetare të bizneseve të
ndryshme, jo vetëm në jurid-
iksionin e Drejtorisë Ven-
dore të Policisë Tiranë, por
dhe në qytete të tjera të Sh-
qipërisë.

Për realizimin e këtyre
ngjarjeve, këta shtetas lëviz-
nin orët e vona të natës të
armatosur, përdornin au-
tomjete të vjedhura dhe të
marra me qira duke u ndih-
muar dhe nga persona të
tjerë. Nga puna hetimore
është bërë i mundur doku-
mentimi ligjor i disa ngjar-
jeve të ndodhura në
kryeqytet, por dhe në qytete
të tjera si Durrës, Kavajë,
Laç, Lezhë dhe Berat,
konkretisht i 11 ngjarjeve:
në datë 02.03 2018 ku është
vjedhur me armë filiali
bankës Credins në rrugën
dytësore Tiranë- Durrës, në
datë 12.04.2018 ku në Kamëz
Tiranë është vjedhur bane-
sa e shtetasit A.Rr; në datë
15.06.2018 ku në fshatin Va-
qarr është vjedhur kasafor-
ta e një mobilierie; në datë
18.06.2018 ku tek ish-qyteti
nxënësve në Tiranë është
tentuar të vidhet me armë
një mobileri; në datë
09.10.2017 ku në qytetin e
Kavajës është vjedhur e
kasaforta e një firme; në
datë 06.01.2018 ku është
vjedhur kasaforta e një sho-
qërie në rrugën "Frederik
Shiroka"; në datë 23.12.2017

Ina Allkanjari

ku është vjedhur kasaforta
e një dyqani në rrugën
"Njazi Meka"; në datë
04.06.2018 ku është vjedhur
kasaforta e një supermake-
ti në rrugën "Hysen Xhura";
në datë 26.02.2018 ku është
vjedhur kasaforta e një su-
permarketi në rrugën "Tom
Plezha"; në datë 30.01.2017
ku është vjedhur kasaforta
e një firme sheqeri në fsha-
tin Picar bashkia Vorë; në
datë 06.04.2017 ku është
vjedhur kasaforta e një
firme në fshatin Ahmetaq
bashkia Vorë. Në cilësinë e
provës materiale gjatë
hetimit të këtyre ngjarjeve
janë sekuestruar 3 autom-
jete, 2 armë zjarri, 4 maska,
6 palë doreza pune, 1 palë
pranga metalike si ato të
policisë, 1 portofol me
stemën e policisë, 1 sasi
lënde e dyshuar narkotike e
llojit heroine, 1 çantë me
vegla pune si pinca, kaçavi-
da, 1 gur fresibël që shërben
për prerjen e hekurave,
veshje të ndryshme, pajisje
speciale për hapjen e dyerve
të blinduara, 1 vare dhe 6 leva
hekuri. Sakaq policia po vi-
jon punën intensive për do-
kumentimin e plotë ligjor të
këtyre ngjarjeve. Materialet
do t'i kalojnë për ndjekje të
mëtejshme Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës
Parë Tiranë, për veprat pe-
nale të "Vjedhjes së bankave
dhe arkave të kursimit e kry-
er ne bashkëpunim", "Vje-
dhjes me armë", "Prodhim
dhe mbajtje pa leje e armëve
luftarake e municionit", "Pro-
dhim dhe shitja e lendeve
narkotikëve", "Mbajtje pa të
drejtë e uniformës" dhe
"Kanosjes për shkak të
detyrës".

Anëtar i bandës së grabitësve, e kaluara e errët
e Valmend Pelivanit, i njohur si rivali i Shullazit
Një ndër personat e ar

restuar ditën e
djeshme, si anëtar i grupit
të grabitësve është një
emër i njohur për policinë.
Bëhet fjalë për Valmend
Pelivani, i njohur ndryshe
si Gjon Pelivani. Kujtojmë
ngjarjen e ndodhur mes-
ditën e 16 shkurtit, rreth
orës 12:30, në rrugën "Irfan
Tomini", ku gjatë një konf-
likti të çastit u plagosën me
armë zjarri në këmbë sh-
tetasit Renato Hoxha, 31
vjeç dhe Gjon Pelivani 27
vjeç. Në atë kohë policia u
vu në kërkim të Florian
Musait dhe djalit të tij, Arti
Musai, i cili dyshohej si
autori i plagosjes. Para-
prakisht u tha se person-
at janë përfshirë në një
sherr brenda një lokali, e
më pas kanë dal jashtë am-
bienteve të lokalit ku janë
konfliktuar deri në për-
dorimin e armëve. Gjon
Pelivani ishte konfliktuar

në territorin e komisariatit
nr:2 në kryeqytet. Roja i bi-
znesit, i cili u grabit,
lajmëroi policinë dhe dha

me pronarin e lokalit Flo-
rjan Musain. Në sherr e
sipër është afruar edhe djali
i Florjan Musait, Arti Mu-
sai. Ky i fundit ka qëlluar
drejt Gjon Pelivanit disa
herë, duke e lënë të plagosur.
Nga të shtënat ka mbetur i
plagosur aksidentalisht
edhe kamerieri i lokalit.
Ndërkohë në shënjestër të të
shtënave ishte Gjon Peliv-
ani. Policia dyshon se shkak
i ngjarjes së rëndë mund të

jetë një konflikt i çastit por
nuk përjashtohet pista e
konflikteve të vjetra të Pe-
livanit. Nga verifikimet e
kryera, i riu rezulton per-
son me precedentë penal.
27-vjeçari ka qenë i dënuar
më parë për vjedhje. Ndër-
sa në vitin 2015, Pelivani,
atëherë 24-vjeç, është pla-
gosur me armë zjarri nga
Gilmando Dani, shok i
Emiljano Shullazit. Peliv-
ani ka pasur konflikte me
grupin e Shullazit, të cilat
kanë arritur deri në për-
dorimin e armëve të zjar-
rit. Nuk dihet nëse ngjarja
ka lidhje me të shkuarën e
tij të errët. Gjithashtu, Val-
ment Pelivani është hetu-
ar dhe për plagosjen e po-
licit Ermal Bregu, ngjarje
kjo e ndodhur te ish-Parku
i autobusëve në dhjetor
2017. Edhe pse është marrë
në pyetje, Pelivani është
lënë i lirë për mungesë
provash.                     In.Al.In.Al.In.Al.In.Al.In.Al.

Pamje nga grabitjet e kasafortave

Ish-efektivi i policisë,
Engrid Hënaj

27-vjeçari,
Valmend Pelivani
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Protestë pa leje kundër
Ramës, nën hetim

deputeti i PD-së me të
birin dhe 24 qytetarë

DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR - Policia e Dibrës ka
nisur hetimet ndaj një gru-
pi qytetarësh të Peshkopisë
që protestuan ditën e diel në
Peshkopi gjatë aktivitetit të
kryeministrit Edi Rama. Si-
pas të dhënave zyrtare, janë
26 persona ndaj të cilëve ka
nisur procedimi penal, mes
tyre deputeti i PD-së Xhemal
Gjunkshi bashkë me të bi-
rin. Mësohet se procedimi
penal ndaj tyre filloi, pasi në
pedonalen "Elez Isufi" të qy-
tetit të Peshkopisë, kanë
kundërshtuar punonjësit e
policisë, si dhe kanë zhvil-
luar tubim të paligjshëm, në
kohën kur Kryeministri i
Republikës së Shqipërisë po
zhvillonte aktivitet në qy-
tetin e Peshkopisë. Burime
policore pohuan se 26 pro-
testuesit akuzohen për ve-
prat penale: "Kundërshtim i
punonjësit të policisë së ren-
dit publik", kryer në bash-
këpunim" dhe "Organizimi
dhe pjesëmarrja në grum-
bullime e manifestime të
paligjshme".

SHKODER & RRETHE

OPERACIONI ANTIDROGË
Sipas bluve, rreth orës 23:54 të së premtes që shkoi,
pranë vendit të quajtur kompleksi "Univers" në aksin
Lezhë-Milot, shtetasit e arrestuar ishin bërë gati që të
shkëmbenin sasinë prej 200 kg marijuanë. Në atë
moment ka ndërhyrë policia. Të arrestuarit duke tentuar
të shmangen kanë goditur me mjetet e tyre makinat e
policisë, veprim ky që ka vënë në rrezik jetën e
efektivëve të pranishëm në vendngjarje.



Familjarët e 60-vjeçarit në polici: Nuk kemi konflikte me askënd

Shkodër, vritet me plumb në kokë
pronari i servisit të makinave

Mehdi Kavaja u gjet i pajetë nga fqinji i tij

SHKSHKSHKSHKSHKODËR -ODËR -ODËR -ODËR -ODËR - Gjykata e Sh-
kallës së Parë në Shkodër dje
ka vendosur masën e sig-
urisë "Arrest me burg" për 6
personat që u arrestuan me-
snatën e së premtes gjatë
operacionit të koduar "West
Univers" me 200 kg marijua-
në. Bëhet fjalë për shtetasit:
Ardit Haxhagiçi, 34 vjeç nga
Shkodra; Fatbardh Gostini,
37 vjeç nga Lezha; Neritan
Saraçi, 51 vjeç nga Shkodra;
Rezart Çarçani, 34 vjeç nga
Shkodra; Ramadan Dushaj
61 vjeç nga Malësia e Madhe
dhe Vilson Noka, 27 vjeç nga
Lezha. Gjatë seancës gjyqë-
sore, 6 të pandehurit kanë
mohuar të kenë lidhje me
sasinë prej 200 kg lëndë
narkotike. Ata janë shpre-
hur në sallën e gjyqit se nuk

kanë qenë duke shkuar në
drejtim të Laçit për të bërë
pazare droge. 61-vjeçari Ra-
madan Dushaj, i dyshuari

kryesor në këtë grup të struk-
turuar kriminal (sipas poli-
cisë) deklaroi në gjykatë se
aktiviteti i tij janë prodhimet

bujqësore. Dushaj tha se ka
rënë në grackën e policisë,
sepse kishte shkuar për t'u
marrë vesh për tregtimin e
produkteve bujqësore, me të
cilat ai merret dhe jo për
drogë siç akuzohet. Sipas 61-
vjeçarit, ai ka rënë në grack-
ën e një personit të infiltruar
nga policia. Edhe 5 të arres-
tuarit e tjerë kanë mohuar të
kenë lidhje me sasinë e mari-
juanës që u sekuestrua pak
ditë më parë. Ata janë shpre-
hur se s'kanë patur fare dije-

ni për sasinë e drogës dhe se
aty mund të bëhej një pazar i
tillë siç dyshon policia dhe
prokuroria. Prokurorja Ajo-
la Prençi kërkoi vendosjen e
masës së sigurisë "Arrest me
burg", ndërsa avokatët
mbrojtës kërkuan shpalljen
të pavlefshëm të arrestimit,
pasi sipas tyre mungon akti i

ekspertizës së lëndës së gjetur,
ndërsa përgjimet nuk janë të
mjaftueshme për t'i mbajtur
në burg. Në fund të seancës,
gjyqtari Hasan Selimi vendo-
si lënien në qeli të shtetasve
të mësipërm, të cilët akuzohen
se janë pjesë e një grupi të
strukturuar kriminal të
trafikut të drogës.

'Koka' e grupit kriminal: S'kam lidhje me drogën, rashë në grackë

U arrestuan duke shkëmbyer 200 kg marijuanë,
gjykata lë në burg 6 personat e arrestuar

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Një 60-vjeçar nga Shko
dra është gjetur i
vdekur në servisin e

makinave në pronësi të tij,
ndërsa dyshohet se është
vrarë me plumb në kokë.
Bëhet fjalë për Mehdi Kava-
jën, i cili bënte riparime dore-
zash të automjeteve. Filli-
misht u mendua se vdekja e
Kavajës ka qenë për shkaqe
natyrale (se ka pasur hemor-
ragji në kokë), por pas
hetimit të kryer nga ana e
policisë dhe ekspertizës mje-
ko-ligjore rezulton se vdek-
ja ka ardhur si shkak i
dhunës së ushtruar ndaj tij.
Pas ngjarjes së ndodhur
pasditen e djeshme në lagjen
"Tophanë" (ose "Salo Ha-
lili"), policia e qytetit verior
ka nisur hetimet. Sipas
bluve gjatë këqyrjes së
trupit të pajetë është kon-
statuar një vrime në kokën
e 60-vjeçarit dhe pas autop-
sisë është gjetur edhe një
trup i huaj që dyshohet se
është një plumb që më pas i
ka marrë jetën. "Më datë
18.06.2018, në ora 15:30, jemi
njoftuar se në lagjen Salo
Halili, Shkodër, në servisin
e tij për automjete, është gje-
tur i vdekur shtetasi M.K. 60
vjeç, banues i lagjes "Salo
Halili". Nga veprimet e para
hetimore, ka rezultuar se
viktima ka një vrimë në
kokë, por pritet akti i plotë i
ekspertizës mjeko-ligjore
për përcaktimin e llojit të
dëmtimit. Në vendngjarje po
kryhen të gjitha veprimet
hetimore për zbardhjen e
plotë të rrethanave të ng-
jarjes nëse kemi të bëjmë me
vrasje apo ngjarje aksiden-
tale", thuhet në njoftimin
zyrtar të policisë së Shko-
drës. Ka qenë një kalimtar i
rastit që ka parë të shtrirë
në tokë shtetasin Mehdi
Kavaja pranë servisit të tij
në afërsi të xhamisë së

Tophanës. Menjëherë fqinji
ka njoftuar ambulancën, e
cila ka bërë edhe trans-
portimin e 60-vjeçarit në spi-
talin rajonal të Shkodrës.
Edhe mjekët fillimisht men-
duan se vdekja e pronarit të
servisit të makinave ka
ardhur nga shkaqe naty-
rale, por pas ekspertizës u
konstatua se 60- vjeçari
kishte një vrimë në kokë
dhe dyshohet se dikush e ka
qëlluar atë me plumb. Meh-
di Kavaja kishte vite që
punonte në servisin e tij në
lagjen "Tophanë" ku merrej
me riparimin e dorezave të
automjeteve. Burime pranë
familjarëve bëjnë me dije se
60-vjeçari nuk kishte konf-
likte me askënd. Ende nuk
ka një pistë rreth shkaqeve
të kësaj ngjarje, ndërsa
mbeten mister rrethanat.
Policia vendore e Shkodrës
po heton intensivisht për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të kësaj ngjarjeje.

Senad Nikshiqi

AUTOPSIA
Burime zyrtare
nga policia e
Shkodrës bënë
me dije se gjatë
këqyrjes së trupit
të pajetë është
konstatuar një
vrime në kokën e
60-vjeçarit dhe
se, pas
autopsisë, është
gjetur edhe një
trup i huaj që
dyshohet se
është një plumb
që më pas i ka
marrë jetën.

60- vjeçari Mehdi Kavaja Vendi ku ndodhi njarja

Gjykata e Shkodrës

REPUBLIKA E SHQIPERISE
“PRODHIME KARBONIKE” SH.A.
(Carbon Plant Imp.&Exp. Co)

N J O F T I M

 Adresa :
Zona Industriale Bradashesh
Elbasan EL 3000
Tel: + 355 54 255 562
Tel/ Fax. + 355 583 226 244
E-mail  info@carbonplant.com
web:    www.carbonplant.com
Kapitali 217.392.150 leke
NIPT  J62903303 L / Kodi Fiskal 802528

Bazuar ne Ligjin nr.9901 date 14.04.2008, njoftojme mbledhjen e Asamblese se
Pergjithshme te Shoqerise me kete rend dite:

1. Miratimi i pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2017 dhe i rezultatit financiar.
2. Miratimi i Programit te zhvillimit per vitin 2018.
3. Emerimi i ekspertit kontabel te regjistruar per auditimin e pasqyrave financiare

te vitit ushtrimor 2018.
4. Te tjera:
a) Rinovimi dhe miratimi i ODT.
5. Miratimi i projekt rezolutave te ndryshme.

Mbledhja do te behet ne ambientet e selise se shoqerise me date 09 Korrik 2018, ora
11.30
Dokumentat e nevojshme per mbledhjen e asamblese jane vene ne dispozicion ne
seline e shoqerise.

Adresa jone eshte :
Prodhime Karbonike sha, (Zona Industriale).

Elbasan, Albania
Tel & Fax: +355 542 55 562

 Fax  :     +355 583 26 244
E-mail: info@carbonplant.com

DREJTORI  I  PERGJITHSHEM
BASHKIM  PROGRI
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"Ditën që ndodhi ngjarja na tha se do shkonte të merrte rrobat te banesa e të shoqit"

Vrasja në Milot, vëllai i autores në polici:
Violeta do divorcohej nga burri, e keqtrajtonte
"Motra iku nga shtëpia e të shoqit dhe erdhi te
ne. Më ka treguar shenjat e dhunës në trup"

Nëna e 3 fëmijëve, Antoneta Myrtaj: Kam frikë se do më vrasë

Goditi bashkëshorten me sqepar në kokë
dhe në trup, arrestohet 65-vjeçari

FIER
Një 80-vjeçar nga Fieri ka denoncuar në polici nusen e
djalit, pasi pretendon se kjo e fundit e dhunonte
psikologjikisht. Burime zyrtare nga policia lokale bënë
me dije se bëhet fjalë për shtetasen me inicialet A.L.,
47 vjeçe, e cila do të ndiqet penalisht. Ndërkohë për
të moshuarin me inicialet Sh.L. është plotësuar
kërkesa për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes.



DËSHMIA E
VRASËSES
Në gjendje të rëndë
psikologjike, Violeta
Donaj ka deklaruar gjatë
shoqërimit në polici se
shkak për aktin ekstrem
ishte bërë dhuna
sistematike nga i shoqi,
e cila vinte si pasojë e
xhelozisë që kishte ndaj
saj Kujtimi. Po ashtu,
bazuar në deklaratat e
gruas, bashkëshorti
luante në lojëra fati, gjë
që kishte ndikuar në
krijimin e vështirësive
financiare.

KURBINKURBINKURBINKURBINKURBIN

Violeta kishte vendo
sur të divorcohej nga
bashkëshorti dhe

ishte nisur për te shtëpia e
saj në Rrëshen për të marrë
vajzën dhe rrobat. Me vete
mori edhe kunatën, gruan
time, që ta ndihmonte me
rrobat. Di që kanë pasur kon-
flikte të vazhdueshme dhe
për këtë, motra iku nga sh-
tëpia. Ajo më ka treguar
edhe shenjat e dhunës në
trup". Kështu ka deklaruar
në polici vëllai i 35-vjeçares,
e cila mëngjesin e së dielës
ekzekutoi me katër plumba
pistolete bashkëshortin,
Kujtim Donaj. Një ditë pas
ngjarjes së rëndë të ndodhur
në tregun e Milotit, burime
nga policia e Kurbinit bënë
me dije se dyshohet që krimi
brenda familjes të ketë
ndodhur për shkak të mar-
rëdhënieve të tensionuara të
çiftit. Mësohet se gjatë mar-
rjes në pyetje nga hetuesit e
çështjes, autorja e ngjarjes
së rëndë, Violeta Donaj ësh-
të shprehur se babai i dy fëm-
ijëve të saj konsumonte alk-
ool herë pas here, ishte i
dhunshëm dhe shpenzonte
para në bixhoz. Po të njëjtat
burime pohuan se 35-vjeçar-
ja ka shprehur pendesë për
krimin, ndërsa ndodhet në
gjendje shoku. Për këtë sh-
kak ajo do të merret sërish
në pyetje nga hetuesit. Edhe
familjarët e autores së krim-
it janë shprehur se Kujtim
Donaj luante bixhoz dhe e
dhunonte fizikisht bash-
këshorten e tij. Madje, dhu-
na e vazhdueshme fizike u
bë shkak që Violeta të mer-
rte vendimin për t'u divor-
cuar nga i shoqi. Ndërkaq,
në familjen e Kujtim Donajt
në Mirditë janë hapur dyert
e mortit. 42-vjeçari, i cili ish-
te tregtar në tregun e Milotit
u përcoll pasditen e djeshme
në banesën e fundit. Të afër-
mit e viktimës kërkojnë të
dinë se cili është personi që i
dha pistoletën 35-vjeçares.
DËSHMIA E VËLLAITDËSHMIA E VËLLAITDËSHMIA E VËLLAITDËSHMIA E VËLLAITDËSHMIA E VËLLAIT
TË VRASËSESTË VRASËSESTË VRASËSESTË VRASËSESTË VRASËSES

Një ditë para vrasjes së
Kujtim Donajt, janë zbardhur

detaje të reja në lidhje me ng-
jarjen. Mësohet se viktima
kishte lënë shuma të kon-
siderueshme në bixhoz, ndër-
sa e dhunonte sistematikisht
autoren e krimit, e cila disa
ditë më parë është larguar së
bashku me vajzën për tek
banesa e vëllait të saj. Ky i
fundit ka thënë në polici se 35-
vjeçarja kishte disa ditë që ish-
te larguar nga shtëpia bash-
këshortore, ndërsa mëngjesin
e së dielës, kur edhe ndërmori
aktin e rëndë, ajo u ka thënë
familjarëve se do shkonte në
shtëpinë e saj për të marrë
rrobat e saj dhe të vajzës.
Nëna e dy fëmijëve, një vajze
14-veçare dhe një djali 7-
vjeçar e shoqëruar edhe nga
kunata (nusja e vëllait) ka
marrë rrugën nga shtëpia e
prindërve për në shtëpinë e
saj, por askush nuk di të

thotë me saktësi pse ndaloi
në treg, aty ku Kujtim Donaj
ka qenë duke hapur mallin
në tezgë. Vëllai i saj distan-
cohet nga akti i rëndë, ndër-
sa shprehet se nuk e ka idenë
se ku mund ta ketë gjetur
armën e krimit Violeta. Ajo
që di të thotë me siguri është
fakti se e motra kishte shen-
ja dhune në trup dhe konf-
likte të vazhdueshme me
bashkëshortin e saj, që e
kishin detyruar të ikte nga
shtëpia. "Ne s'kemi pasur
dijeni në lidhje me ngjarjen.
Di që kanë pasur konflikte të
vazhdueshme dhe për këtë
motra iku nga shtëpia. Vio-
leta më ka treguar edhe shen-
jat e dhunës në trup, ndërsa
nuk dija asgjë për veprimet
që do të kryente. Dje (të di-
elën) në mëngjes na tha që
do shkonte në shtëpi të mer-

rte rrobat. Shkoi bashkë me
bashkëshorten time", - ka
thënë vëllai i 35-vjeçares së
arrestuar për vrasje. Mëso-
het se 35-vjeçarja është sho-
qëruar nga kunata deri tek
tregu, e aty i ka thënë se du-

het të mbaronte një punë. Ajo
është afruar tek Kujtimi,
kanë debatuar e më pas ka
zbrazur armën drejt tij, duke
e lënë të vdekur në vend. Vio-
leta Donaj akuzohet për ve-
prat penale: "Armëmbajtjes

pa leje" dhe "Vrasje me para-
mendim". Burime pranë poli-
cisë së Kurbinit pohuan se 35-
vjeçarja nuk kishte depozitu-
ar asnjëherë ndonjë denon-
cim për dhunë në familje, çka
rëndon pozitat e saj.

MEMALIAJ MEMALIAJ MEMALIAJ MEMALIAJ MEMALIAJ - Një tjetër
krim në familje ka ndodhur
në jug të vendit. Një 65-
vjeçar nga Memaliaj ka
goditur me sqepar gruan e
tij 57-vjeçare, e cila fatmirë-
sisht ka shpëtuar nga vde-
kja dhe fatmirësisht ndod-
het jashtë rrezikut në Spi-
talin Rajonal "Omer Nis-
hani" të Gjirokastrës. Më-
sohet se Ferik Myrtaj e ka
goditur disa herë të shoqen
me sqepar në kokë e trup,
por pavarësisht kësaj, poli-
cia e ka arrestuar atë për
veprën penale "Dhunë në
familje". "Nga specialistët
për Hetimin e Krimit në
Drejtorinë Vendore të Poli-
cisë Gjirokastër u bë arresti-
mi në flagrancë i Ferik Myr-
tajt, 65 vjeç, banues në Me-
maliaj. Arrestimi i këtij sh-
tetasi u bë pasi në banesën e
tij, për motive të dobëta, ka
goditur disa herë me sende
të forta (sqepar) në kokë e
trup bashkëshorten A.M., 57
vjeçe, banuese në Memaliaj",
thuhet ndër të tjera në
njoftimin zyrtar të policisë
së Gjirokastrës. Ndërkaq,
57-vjeçarja ka treguar se
Feriku nisi ta godiste në
mes të rrugës mbrëmjen e
së dielës, pasi kishte pirë.

"Më shpëtuan kalimtarët. Iu
luta që të mos më qëllonte.
Kam frikë se do më vrasë,
kur të dalë", u shpreh An-
toneta Myrtaj. Ndërkaq, ajo
ndihet e frikësuar se çfarë do
ndodhë më pas mes saj dhe
bashkëshortit. Antoneta
tha se kanë tri vajza dhe
burri që tashmë ndodhet pas

hekurave iu ka thënë të bi-
jave se ishte penduar. Por
edhe pas gjithë atyre vua-
jtjeve, gruaja akoma preten-
don ta falë bashkëshortin
dhe nuk e di se çfarë do të
bëjë. "Në rini më rrihte, por
e duroja, por kjo e fundit i
ka kapërcyer limitet", pohoi
56-vjeçarja.

Viktima Kujtim Donaj
35-vjeçarja e arrestuar,
Violeta Donaj

57-vjeçarja Antoneta Myrtaj,
në spitalin e Gjirokastrës

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT
Subject: – RFP for ASSESSMENT OF CHALLENGES MUNICIPALITIES ARE FACING WITH SERVICE
DELIVERY; CAPACITY BUILDING ON SERVICE DELIVERY, AND RE-ORGANIZATION OF SELECTED
SERVICES

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive offers from interested
companies who wish to be considered for the aforementioned services.

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The offers must be
delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked UNDP/RFP 47196

“RFP for ASSESSMENT OF CHALLENGES MUNICIPALITIES ARE FACING WITH SERVICE DELIVERY;
CAPACITY BUILDING ON SERVICE DELIVERY, AND RE-ORGANIZATION OF SELECTED SERVICES”

For more details please refer to the link below:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/

Relevant dates: All interested companies should provide their offer in the following address, not later
than 20-Jul-18

Address for communications:
Email: procurement.al@undp.org
Or
Str. “Skenderbej”, Gurten Center (Volkswagen building), 2nd floor
Tirana, Albania
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Dosjet e viteve 1993-2008, formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë e vendimeve

Pronarët në Korçë, ATP merr
në shqyrtim 10 mijë dosje

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

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 10 mijë

dosje ish-pronarësh, që janë
në proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Korçë. 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.
FORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARI

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.
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

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

dhe prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-
sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-
formim në lidhje me ecurinë
e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun, në
'Agjenci'. Më pas, kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e
cila pasi e protokollon, ia
dërgon të gjitha kërkesat e
ardhura drejtorit të
përgjithshëm. Kreu i AKKP-
ës ia delegon kërkesat sek-

torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas, sektori
përkatëse përgatit informa-
cionin e kërkuar dhe njof-
ton subjektin. Në përfundim
të shqyrtimit, subjekti para-
qitet pranë zyrave të ATP-së
për të tërhequr shkresën e
kthimit të përgjigjes në
lidhje me ecurinë e dosjes
ose i dërgohet me postë, si-
pas kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.

Ornela Manjani

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

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

Nr./Dosj

es
Rrethi

Emri (Subjekti 

kerkues)
Atesia 2

Mbiemri (Subjekti 

kerkues)
Sip. E Njojhur/ Mosnjohje M2 Problematika

Nr./Dosj

es
Rrethi

Emri (Subjekti 

kerkues)
Atesia 2

Mbiemri (Subjekti 

kerkues)
Sip. E Njojhur/ Mosnjohje M2 Problematika

75 Devoll Drita Lubonja (Terezi) 4050 m2

114 Korce Nikolla Korçari Refuzim kerkese

Nikolla Korçari Refuzim kerkese

99 Pogradec
Floresha 

Bashkim
Guxholli Jasharllari 5130 m2

E drejte e parablerjes. Vendimi Nr. 

410 07.10.2010 nuk ka marre forme 

te prere.

5 Kolonje Stavri Kosta 29 600 m2

6 Korce Fiqri Venxha 7000 m2 6000 m2 4000 m2

14 Korce Bilal Hysi 12 450 m2 1 233 500 m2

7 Korce Robert Papi
Kisha e Shen Mitrit 82 m2 1048 

m2

2 Devoll Marenglen Ocka 5500 m2

5680 m2

4 Korce Rajmonda Adhami Refuzim kerkese

15 000 m2

Jorgji Baze 500 m2

13 Pogradec Bujar Xhukellari 3322 m2

110 Korce Gjenci Xhufka 54 000 m2

105/1 Korce Anda Kordha 4840 m2

63 Korce Marenglen Ocka 5136 m2 372 m2

181 Korce Gaqo Lola 12 000 m2

12 000 m2

17 Korce Niko Peleshi 9000 m2 31 000 m2 E drejte parablerje e objektit

1251 m2 E drejte parablerje e objektit

108 Pogradec Eduart Doko 5544 m2

1 Korce Jorgji Baze

100 Korce Shpresa Pupa 13 000 m2 E drejte parablerje e objektit

101 Korce Liljana Kacani (Rustemi) Refuzim kerkese

147 Kolonje
Petro Sotiraq 

Kiço Rafail
Guci Thaka Prifti Germenji 13240000 m2

25 Korce Irma Tomco 4000 m2

26 Pogradec Nardi Martini 32.9 m2

195 Korce Kike Mankolli 11 000 m2

51 Korce Eqerem Vesel Bajram 12 000 m2

187 Pogradec Zeqirja Cami 13 174 m2

189 Korce Suzana Kadzadej 29 000 m2

111 Pogradec Çelnik Capo 2764 m2 E drejte parablerje e objektit.

110 Korce Kostandin Peco 4000 m2

115 Pogradec Shefqet Daiu 2266 m2

80 Korce Marenglen Ocka 360 m2 166 000 m2

79 Korce Marenglen Ocka 112 000 m2

113 Korce Simo Bajraktari 45 000 m2 5000 m2

103 Pogradec Neki Mukollari 550 m2 862.5 m2

97 Korce Refili Palla 32 000 m2

68 Pogradec Erlejdi Balli 171 m2

65 Kolonje Kujtim Isai 4000000 m2 680000 m2

4 000 000 m2 680 000 m2

4 000 000 m2

63 Korce Marika Roshanji (Kote) 100 000 m2

352 Korce Paqesor Huthi 45 700 m2

252 Korce Haxhire Heri 50 000 m2

324 Korce Kostaq Mano Refuzim kerkese

242 Korce Zeqirjan Demçe 3500 m2

563 Korce Dashmir Isa 960 m2

544 Pogradec Vangjo Gusho 210 m2

129 Korce Bujar Xhenollari 7000 m2

125 Pogradec Zyra Sadikaj (Mile) 12 159 m2

122 Korce Agim Shalli 81 500 m2

121 Devoll Lumke Duci (Hibo) 65 000 m2

119 Pogradec Bajram Berberi 7687 m2

176 Pogradec Xhemil Dikellari 1320 m2

146 Pogradec Floresha Guxholli 4000 m2

164 Devoll Barjam Ahmetlli 34 000 m2

145 Korce Ylver Duro 3000 m2

165 Korce Rami Armata 4500 m2 E drejte parablerje

167 Pogradec Zihni Lame 1188 m2

182 Pogradec Hyrije Lila 30 884 m2

183 Pogradec Alfred Cami 7381 m2

169 Korce Valentina Trebicka 12500 m2 E drejte parablerje

190 Korce Fadile Pallani (Rovi) 24 750 m2

124 Pogradec Qemal Dervishi Refuzim kerkese

Qemal Dervishi 6009 m2

104 Korce Fillareti Krushova 18 000 m2 E drejte parablerje

99 Korce Vangjel Koço 15 000 m2 480 m2

60 Pogradec Riza Oshafi 1750 m2

61 Korce Harife Likollari (Abrashi) 8190 m2

Harife Likollari (Abrashi)

62 Pogradec Asllan Sulçe 1000 m2

98 Korce Vangjel Kristaq Koço 103 500 m2

55 Korce Panajot Gambeta 32 m2 dyqan 2 kt

97 Devoll Syrja Pasho 39 650 m2

129 Pogradec Remzi Dervishi 28 497 m2

51 Korce Fluturak Sejdarasi 4065 m2

Vendimi I Gjykates se Rrethit 

Gjyqesor Korce nuk ka marre forme 

te prere.

44 Korce Kastriot Borshi 1/5 e 61 500 m2

49 Pogradec Thoma Mile 4000 m2 E drejte parablerje

45 Pogradec Merita Eminaj 3900 m2

55 Korce
Bashkim 

(Niko)
Kupe 13 000 m2

57 Pogradec Sami Blaceri 16 020 m2

62 Korce Nikollaq Ropi Kote 101 000 m2 1000 m2

127 Korce Muhamet Myrteza 50 000 m2 Pa vendim nga AKKP

221 Korce Ligor Visi 62 738 m2 Pa vendim nga AKKP

168 Pogradec Petrit Berberi 2699 m2 Pa vendim nga AKKP

200 Korce Dhimitraq Proto

604 Korce Mihallaq Strati

1428 Korce Angjeliqi Xharo Mos miratim kerkese

1426 Korce Leonidha Pelteku

1400 Korce Stavri Shqau

1394 Korce Llambi Dhano 4280 m2

1388 Korce Muhamer Pllaha

1442 Korce Valter Dvorani

Kjo sip. I eshte njohur Gaqo 

Fecamit me Vendim Nr. 1563 te 

KKKP Bashkia Korce

Valter Dvorani

1433 Korce Guri Kotnani

1447 Korce Viktor Koçiroti

48 Korce Gaqo Rotta 23.2 m2

1401 Korce Marko Shtika

1402 Korce Lefteri Kanari

Lefteri Kanari

Sip. 1490 m2 i eshte njohur z. 

Osman Zeme me Vendim Nr. 1595 

22.10.1996 te KKKP Bashkia Korçe.

1411 Korce Fuat Qerozi Mos miratim kerkese

Kjo siperfaqe I eshte njohur z. 

Ismail Garos me Vendimin Nr. 872 

02.06.1995.

1414 Korce Keti Stasa

1454 Korce Boriz Plumbi

1451 Korce Vilma Ziko

1455 Korce Ilia Tili
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764 Korce Adriana Andoni Mos miratim kerkese

1292 Korce Reshat Kaleshi

Mos miratim kerkese

Nuk kthehet sepse siperfaqja bie 

brenda prones se kthyer me 

Vendim Nr. 254 12.11.1999.

1347 Korce Xhuvi Bino Mos miratim kerkese
Eshte njohur me Vendim Nr. 1543 

27.08.1996 te KKKP Bashkia Korce

1342 Korce Llambi Llogori 9000 m2 31 000 m2

1449 Korce Theodhoraq Punmira Mos miratim kerkese

Sip. E pretenduar eshte nje pjese 

jashte vijave kufizuese te qytetit 

dhe nje pjese I eshte njohur me 

Vendim Nr. 1594 22.10.1996 ne 

favor te subjektit Ali Riza Saraçi.

Mos miratim kerkese

1445 Korce Avdyl Shyti Mos miratim kerkese

Sip. I eshte njohur me Vendim Nr. 

1564 te KKKP Bashkia Korce 

subjektit Sotir Floriri.

692 Korce Mihallaq Babani 70.46 m2

1165 Korce Aleks Papakozma Mos miratim kerkese

948 Korce Stavri Stillo 1700 m2

1209 Korce Gjergji Terezi 4500 m2

1437 Korce Ilia Lapi Mos miratim kerkese

1440 Korce Sotir Dhroso 2800 m2

1429 Korce Koço Moni 10 250 m2

1434 Korce Lefteri Dvorani 5000 m2

1444 Korce Jani Plasa 137.5 m2

Jani Plasa 3000 m2

1417 Korce Gaqo Gjançi 6000 m2

1422 Korce Petrika Çomo Mos miratim kerkese

Sip. I eshte njohur me Vendim Nr. 

1635 26.11.1996 te KKKP Bashkia 

Korce subjektit Refil Avrami.

1327 Korce Dhimitra Kerenxhi 500 m2

1552 Korce Vasilika Naum 1770 m2

1563 Korce Asllan Xhakolli 5745 m2

1564 Korce Marika Cici

1565 Korce Ruzhdi Goskova Mos miratim kerkese

Sip. I eshte njohur me Vendim Nr. 

1588 15.10.1996 te KKKP Bashkia 

Korçe subjektit Kristaq Jovan 

Kosturi.

1566 Korce Pellazg Belli 7535 m2

1567 Korce Gerti Çollaku 10 500 m2

1568 Korce Skender Qosellari 10 000 m2

1569 Korce Besnike Sejdarasi Mos miratim kerkese
I eshte njohur me pare sip. 3500 

m2 ish pronarit Elpiniqi Tili

Fatime Mustafajt 2500 m2

1570 Korce Thoma Xhoxhi Tako 23 000 m2

1571 Korce Nevzat Take 1500 m2

Hasan Tahirllari 200 m2

1572 Korce Panajot Pano Mos miratim kerkese

Eshte trajtuar me Vendim Nr. 1600 

05.11.1996 te KKKP Bashkia Korçe 

dhe Vendim Nr. 247 12.10.1999 te 

KKKP Bashkia Korce.

1573 Korce Vangjel Luarasi 4500 m2 E drejte parablerje per sip. 1950 m2

1592 Korce Sofika Teneqexhi 2000 m2

Mos miratim kerkese
Kjo sip. Eshte trajtuar me pare per 

keta ish pronare.

750 m2

1599 Korce Sadete Kaziaj 156 m2

1598 Korce Alberta Gega Mos miratim kerkese

Kjo sip. Eshte njohur me pare me 

Vendim Nr. 1318 1319 5.1.1996 ne 

favor te Nikolla Jorgji Qiramixhi 

dhe Miltiadh Spiro Kristo.

80 m2

1600 Korce Thomaq Papargjir 3000 m2

Mos miratim kerkese

Kjo sip. Eshte njohur me Vendim 

Nr. 1478 24.05.1996 te KKKP 

Bashkia Korce ne favor te Vasil 

Andon Qirjako.

Thoma Papaargjir 2000 m2

1601 Korce Dhimitra Zavalani Mos miratim kerkese

Siperfaqja e pretenduar bie mbi 

siperfaqen 5000 m2 truall te njohur 

me Vendim Nr. 163 20.05.1999 te 

KKKP Bashkia Korce ne favor te 

Petraq dhe Ekaterina Teneqexhi.

7500 m2

1602 Korce Çerçiz Dersniku 10 000 m2

1603 Korce Floresha Çollaku 5000 m2

1604 Korce Yllson Arifi 4000 m2

1605 Korce Ramadan Cane

1606 Korce Sulejman Qorri 11 000 m2

Fiqiri Qorri 4557.5 m2

Fiqiri Qorri 14 150 m2

1607 Korce Valentina Filipi 2500 m2

1609 Korce Muharrem Raif Sala 8900 m2

1610 Korce Ali Çone 8700 m2

1611 Korce Thimaq Kotorri

1619 Korce Fuat Çibuku

1620 Korce Ferdinant Gega Mos miratim kerkese

Trashegimtaret jane plotesuar me 

prone sipas normativit te kohes 

Vendim Nr. 1399 02.02.1996 ‐ 5500 

m2 dhe Vendim Nr. 169 28.05.1999 ‐ 

4450 m2.

Ferdinant Gega

1622 Korce Llazar Çifligu Mos miratim kerkese

Sip. 5000 m2 njohur dhe kthyer me 

Vendimin Nr. 1550 03.09.1996 dhe 

Vendim Nr. 564 02.12.1996.

1623 Korce Lida Hançe

1625 Korce Pajtim Belortaja

1627 Korce Emine Babo 6000 m2
E drejte parablerje per siperfaqen 

1025 m2

1640 Korce Dhora Dino Mos miratim kerkese

1595 Korce Zaharjan Gedeshi 104 m2

1595 Korce Festim Qelemeni 6000 m2

1584 Korce Themistokli Nuke

1612 Korce Skender Agolli

1614 Korce Spiro Orgocka

1615 Korce Fatmira Gegolli Mos miratim kerkese

Kjo prone I eshte njohur ish 

pronarit Koli Gjenci me Vendim Nr. 

1502 16.07.1996 te KKKP Bashkia 

Korçe.

1616 Korce Avdulla Duçe

1617 Korce Vangjush Cavali

1618 Korce Ylber Merdani

1581 Korce Vaso Qirinxhi

1583 Korce Stefan Qose

1585 Korce Rahmi Çaushi Ne dosje nuk ndodhet vendim

1586 Korce Vasillaq Kolaci 3000 m2

1587 Korce Kristaq Turtulli

1588 Korce Libi Shanazo Mos miratim kerkese

Kjo siperfaqe I eshte kthyer me 

Vendim Nr. 145 26.11.1993 te KKKP 

Bashkia Korce ish pronareve Llambi 

dhe Ortodoksi Fundo.

1591 Korce Ilia Pepo f.j. Harte Sekt. Urban

1593 Korce Marika Mike 3000 m2 f.j. Harte Sekt. Urban

1594 Korce Ferdinand Gora f.j. Harte Sekt. Urban

1539 Korce Stavri Kozhani f.j. Harte Sekt. Urban

1562 Korce Skender Cangonji Mos miratim kerkese f.j. Harte Sekt. Urban

1574 Korce Radhopi Çani f.j. Harte Sekt. Urban

1575 Korce Mynever Dvorani Mos miratim kerkese f.j. Harte Sekt. Urban

1576 Korce Vaske Fani 1550 m2 f.j. Harte Sekt. Urban

1577 Korce Azim Goskova f.j. Harte Sekt. Urban

1578 Korc e Stefanaq Gjermani f.j. Harte Sekt. Urban

1579 Korce Marika Cici Hip. Harte Sekt. Urbn.

1580 Korce Lalot Laloti Mos miratim kerkese Kadastr. Hipotekor

1629 Korce Keti Hopdari 4300 m2 f.j. Harte Sekt. Urban

15000 m2
Mos kthim pasi trashegimtaret 

jane plotesuar sipas ligjit.

1500 m2

Mos njohje te sip. 3000 m2 sepse 

eshte trajtuar me Vendimin Nr. 

1387 02.02.1996 te KKKP Bashkise 

Korce. Hip. Harte e Sekt. Urban.

1630 Korce Sotiraq Filo Mos miratim kerkese

Siperfaqja e pretenduar bie mbi 

siperfaqen 5000 m2 truall te njohur 

me Vendim Nr. 163 20.05.1999 te 

Siperfaqja e pretenduar I eshte 

njohur trashegimtareve te Fari 

Thoma Qano me Vendimin Nr. 

1460 te KKKP Bashkia Korce.

2350 m2 F. Harte e Sekt. Urban.

40 500 m2
Siperfaqja 35 750 m2 te zgjidhet 

gjyqesisht. F. Harte Sekt. Urban.

1631 Korce Lumturi Pupa 2500 m2 Kadastral. Harte Seks. Urbanis.

1632 Korce Olivera Duro Kadastral F. Harte Seks.Urbanis.

1634 Korce Tomorr Likollari 10 925 m2 Hip. Harte Sekt. Urbn.

1635 Korce Florjan Çalo Mos miratim kerkese

1636 Korce Hasan Dumbrava 7200 m2
Kadastr. Dok.Arkivor. f.j. Harte 

Seks. Urbanis.

1638 Korce Violeta Kasuli 125.72 m2 dhe 1/2 e shtepise
Hip. Kadastral Harte Seks. 

Urbanistik

1639 Korce Zhani Pilika 371 m2 f.j. Harte Seks. Urbanistik

1642 Korce Pandeli Rembeci
f.j. Vert. kadastral. Harte Seks. 

Urbanistik

1643 Korce Irena Dollaku 4750 m2 Hip. Harte Seks. Urbanistik

1645 Korce Vasil Bratko 9073 m2 f.j. Harte Seks. Urbanistik

1646 Korce Dhimitra Selenica 12 600 m2 Hip. f.j. Harte Seks. Urbanistik

Dhimitra Selenica 6370 m2 Hip. Harte Seks. Urbanistik

1647 Korce Pandi Gjika
f.j. Kadastral. Harte Seks. 

Urbanistik

1648 Korce Sokol Kovaci
f.j. Kadastral. Harte Seks. 

Urbanistik

1649 Korce Violeta Tego

f.j. Kadastral. Harte Seks. 

Urbanistik. Vendimi nuk ka marre 

forme te prere.

1651 Korce Festim Mullai Mos miratim kerkese

Kjo siperfaqe I eshte njohur ish 

pronareve Ndrio Luarasi dhe 

Bektash Shahini Pulaha me 

Vendim Nr. 1042 dhe 511 te KKKP 

Bashkia Korçe.

1652 Korce Vangjush Nasi Hip. Harte Seks. Urbanistik

1653 Korce Gjergji pojani
f.j. Kadastral. Harte Seks. 

Urbanistik

1654 Korce Sali Shushka f.j. Harte Seks. Urbanistik

1655 Korce Filip Çekani f.j. Harte Seks. Urbanistik

1656 Korce Faredin Shellira Mos miratim kerkese

Kjo siperfaqe I eshte kthyer ish 

pronarit Jorgji Cana me Vendimin 

Nr. 1005 11.08.1995 te KKKP 

Bashkia Korçe.

1657 Korce Kristaq Koci f.j. Harte Seks. Urbanistik

1658 Korce Ferit Kalemi

Sip. 2500 m2 I eshte kthyer 

trashegimtareve te Qemal 

Mehmetit me Vendim Nr. 24 

17.10.2001 te KKKP Bashkia Korce. 

f.j. Harte Seks. Urb.

1659 Korce Agim Dedelli

Nje sip. 2542 m2 I eshte njohur 

ketij ish pronari me Vendim Nr. 

337 23.04.1994. f.j. Harte Seks. Urb.

1660 Korce Petraq Vangjeli f.j. Harte Seks. Urbanistik

Petraq Vangjeli
f.j. Kadastral. Harte Seks. 

Urbanistik

1663 Korc e Koço Dako f.j. Harte Seks. Urbanistik

1664 Korce Josif Pulluqi f.j. Harte Seks. Urbanistik

1560 Korce Agim Dishnica 283 m2 Kadastr. Harte Seks. Urbanis.

1559 Korce Thoma Pepo Mos miratim kerkese

Keto prona jane njohur me 

Vendimin Nr. 129 29.01.1999 te 

KKKP Bashkia Korce.

1558 Korce Theodhora Angjeli Mos miratim kerkese

Keto prona jane njohur me 

Vendimin Nr. 56 22.05.1998 te 

KKKP Bashkia Korce ne favor te 

subjektit Krisanthi Pepo.

1557 Korce Petrit Ravoniku 95 m2 Hip. Harte Seks. Urbanistik

1556 Korce Kostaq Turtulli 6000 m2
f.j. Kadastral. Harte Seks. 

Urbanistik

1561 Korce Xhentil Shehu 9000 m2
E drejte parablerje e 4500 m2. Hip. 

f.j. Harte Seks. Urban.

Xhentil Shehu 2200 m2

1537 Korce Reta Pano Mos miratim kerkese

Mos miratim kerkese

1458 Korce Pellumb Qeska 6600 m2

1461 Korce Pandeli Teneqexhi Mos miratim kerkese

Pandeli Teneqexhi 5000 m2

Pandeli Teneqexhi 7500 m2

1463 Korce Zhani Bimbli Mos miratim kerkese

1464 Korce Petraq Papapetro 3500 m2

4000 m2

1467 Korce Nadire Pema 10 000 m2

1468 Korce Theolloraq Mulla 10 200 m2

1470 Korce Kostika Todi 8000 m2

3767 m2

1472 Korce Pellumb Jargavani 46.8 m2

1474 Korce Krisanthi Zabuni 936 m2

1475 Korce Mihallaq Jakova 2400 m2

Mihallaq Jakova 7950 m2

Mihallaq Jakova 19 000 m2

1477 Korce Jovan Blushi 8940 m2

1481 Korce Tefik Qeraxhi 15 000 m2

1478 Korce Aristotel Nene 3000 m2

Aristotel Nene 1300 m2

1483 Korce Salie Shishmani Mos miratim kerkese

Salie Shishmani 6000 m2

1484 Korce Ramadan Zeri 6000 m2

1486 Korce Edmond Kadilli 5800 m2

1487 Korce Qani Kalemi 5500 m2

1494 Korce Ilo Shqau 5000 m2

1495 Korce Arjan Uçi 4000 m2

1497 Korce Pandeli Kerenxhi 21 500 m2

1499 Korc e Vasil Shqau 7460 m2

1502 Korce Miallaq Stathi 1617.5 m2

1504 Korce Thoma Qeramixhi 9540 m2

3710 m2

1505 Korce Nurion Meçe 1500 m2

Nurion Meçe 13 500 m2

1508 Korce Pavlina Kociu 573.64 m2

1509 Korce Arben Sina Mos miratim kerkese

1511 Korce Kujtim Pepelloshi Dyqan 64.6 m2
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Shefki Pepelloshi 10 000 m2

1610 Korce Vangjel Samarxhi Mos miratim kerkese

1548 Korce Sulejman Mane 5667 m2

1547 Korce Edmond Sale 10 000 m2

1549 Korce Dile Qelemeni 1/6 e 6000 m2 pjese e pandare

Dile Qelemeni Mos miratim kerkese

Njohur me Vendim Nr. 245 

12.10.1999 Demir e Ibrahim 

Gjonomadhi.

1550 Korce Avdulla Qorri Mos miratim kerkese

Trajtuar me Vendim Nr. 1540 

06.08.1996 subjektit Safet Ismail 

Shahini.

1553 Korce Sofokli Eqimi
Njihet pronesia por nuk kthehet 

pasi I eshte kthyer njehere.

I eshte njohur dhe kthyer subjektit 

me Vendim Nr. 1292 22.12.1995.

1513 Korce Vladimir Mborja 1750 m2

1515 Korce Robert Kokonozi Mos miratim kerkese

1516 Korce Qani Kamenica 4500 m2
E drejte parablerje per siperfaqen 

120 m2

1517 Korce Sabri Beshiri 9000 m2

Mos miratim kerkese

1518 Korce Klito Fundo 14 750 m2

Klito Fundo 5000 m2

1519 Korce Llambi Nako 21 200 m2

1521 Korce Resmie Petriti 5000 m2

1522 Korce Dhori Samsuri 2000 m2

1523 Korce Tefta (Sotiraq ) Filipeo (Qafzezi) 5700 m2

1526 Korce Luiza Qirjako Mos miratim kerkese

I eshte njohur subjektit Xhovi 

Andrea e Filip Kajno sipas 

Vendimit Nr. 44 15.05.1998.

1527 Korce Gjeorgjia Dushku 10 250 m2

1528 Korce Gjinovefa Viso 1500 m2

1529 Korce Pandi Qirjako 9000 m2

1530 Korce Margarita Zguro 10 500 m2

1531 Korce Niko Zguro 6480 m2

1532 Korce Vasil Mano Mos miratim kerkese

Trualli I pretenduar eshte trajtuar 

me pare me Vendimet Nr. 1621 Nr. 

1623 Nr. 1497 Nr. 1568 Nr. 1496 Nr. 

1324 dhe Nr. 75 03.10.1998 Nr. 100 

06.11.1998.

1533 Korce Spiro Pine 1000 m2

1534 Korce Miallaq Leshnja 6000 m2

1535 Korce Xhevdet Kodra 8500 m2

1538 Korce Kristaq Lako 3500 m2

1540 Korce Stavri Shamia 180 m2

1541 Korce Dhori Tira 8500 m2

1544 Korce Pellumb Fero 5000 m2

1546 Korce Servet Bode 226 m2

1555 Korce Stavri Shqau 4500 m2

1745 Korce Hekuran Çaushi Mos miratim kerkese

I eshte njohur Vili Dhimiter Eqimi 

me Vendim Nr. 111 21.12.1998 te 

KKKP Bashkia Korçe.

1744 Korce Lytfi Mero 9000 m2

1742 Korce Agron Isak Mos miratim kerkese

Eshte trajtuar me Vendim Nr. 1317 

05.01.1996 te KKKP Bashkia Korçe 

ne favor te Murat Areza.

1764 Korce Agim Isak Mos miratim kerkese

Eshte trajtuar me Vendim Nr. 1322 

05.01.1996 te KKKP Bashkia Korçe 

per ish pronarin Nazmi Isak.

1790 Korce Andrea Turtulli 176 m2

1786 Korce Ramadan Nure 7500 m2

1768 Korce Kujtim Kamenica Mos miratim kerkese

1767 Korce Dritan Selimllari 11 000 m2

1760 Korce Fiqiri Riza Karafili 122 m2

1752 Korce Vasfi Haruni 4000 m2

1750 Korce Frida Molla 1000 m2

1749 Korce Petrina Panariti Mos miratim kerkese

I eshte njohur dhe kthyer Sali Floqi 

me Vendim Nr. 231 15.09.1999 te 

KKKP Rrethi Korce

1748 Korce Ali Muslli 375 m2
Siperfaqja 3625 m2 do te zgjidhet 

gjyqesisht

1747 Korce Klea Spiro 10 780 m2

500 m2

5000 m2

1746 Korce Liri Gjonomadhi (Sala) Mos miratim kerkese

Siperfaqja eshte trajtuar me 

Vendim Nr. 8 06.03.1998 I KKKP 

Rrethi Korce per ish pronarin 

Muharrem Raif Sala.

1772 Korce
Floreta 

(Skenderi)
Broka 3200 m2

1771 Korce Leonardo Kopali Mos miratim kerkese

Siperfaqja 5000 m2 I eshte njohur 

ish pronarit Adem Balak me 

Vendim Nr. 517 01.10.1995 te KKKP 

Qarku Korce.

1770 Korce Gaqi Muli

1769 Korce Astrit Titko Mos miratim kerkese

Siperfaqja I eshte njohur ish 

pronarit Vezhide Agolli me 

Vendim Nr. 316 03.06.1994 te KKKP 

Qarku Korce.

1797 Korce Robert Floriri

1782 Korce Aferdita Lalazi

1779 Korce Nikolla Kirka

1766 Korce Gjergji Nole Mos miratim kerkese

1806 Korce Viollandi Pavllo Skendi 2000 m2

Sip. 1330 m2 I eshte njohur 

subjektit Nake Papaargjiri me 

Vendim Nr. 219 06.09.1999.

1784 Korce Violeta Zeka 73 m2

1785 Korce Anesti Fundo 2100 m2

Sip. 1900 m2 I eshte njohur 

subjektit Ilmi Kamenica me 

Vendim Nr. 5 27.02.1998 te KKKP 

Qarku Korce.

1776 Korce Hekuran Dapellari 13 500 m2

1773 Korce Ibrahim Shehu Mos miratim kerkese

Me Vendim Nr. 253 25.10.1999 kjo 

siperfaqe I eshte njohur 

Komunitetit Mysliman

1777 Korce Xhevat Gaskova 14 000 m2

433.1 m2

1741 Korce Niko Mangoleci 6800 m2
E drejte e parablerjes per sip. 300 

m2

1740 Korce Stavri Furxhi dyqan 31 m2

1739 Korce Vasilika Zallemi 1500 m2

1789 Korce Marika Geço Mos miratim kerkese

I eshte njohur subjektit Reshat 

Kalemi me Vendim Nr. 24, 

17.01.2001 te KKKP, Qarku Korce

1763 Korce Saimir Muslli 2320 m2

Sip. 1955 n2 I eshte njohur me 

Vendim Nr. 300, 27.02.1998 te 

gjykates Myftar Myftarat dhe 565 

m2 me Vendim Nr. 11, 05.01.2001 

te KKKP, Qarku Korce Esat 

Venxhes.

1759 Korce Mine Qelemeni 1800 m2

Sip. 7200 m2 eshte trajtuar me 

Vendim Nr. 233, 15.09.1999 te 

KKKP, Qarku Korce Idhomeni 

Bratko dhe Vendim Nr. 1598, 

22.10.1996 Vaske Bratko.

1758 Korce Viollandi Skendi Dyqan 20.54 m2

1757 Korce Fuat Qerazi Mos miratim kerkese
Siperfaqja e trajtuar me Vendim 

Nr. 667, 03.03.1995 dhe 872, 1995.

1756 Korce Sotiraq Lubonja 21 m2 E drejte e parablerjes se objektit.

1755 Korce Shkendije Hysi 2000 m2

1753 Korce Llambi Riza 23 840 m2

71 Korce Sheme Cenolli 575 m2 E drejte parablerje per sip. 56 m2

72 Korce Pelivan Noto 3170 m2 truall E drejte parablerje 70 m2 objekt

73 Korce Nuçi Leka 660 m2
Bashkepronesi ne dyqanin 138.4 

m2

74 Korce Xhevdet Xhuti 595 m2
E drejte e parablerjes se dyqanit 85 

m2

75 Korce Alfred Vila 300 m2 E drejte parablerje 20.3 m2

76 Korce Sendjar Arif Fezaj 5000 m2
E drejte parablerje e objektit 300 

m2

77 Korce Josif Dede 1440 m2 E drejte parablerje e dyqanit

78 Korce Demiran Shenbitraku (Hasa) 885 m2

Bashkepronesi ne dyqanin 141 m2, 

e drejte parablerje per dyqanin 

101.5 m2

79 Korce Kaliroi Katro (Sofroni) 1439 m2 Bashkepronesi ne dyqanin 56 m2

80 Korce Thoma Kallço 1130 m2

81 Korce Ilia Xexo 416 m2

82 Korce Ramadan Guri 10 000 m2

83 Korce Çelnik Muhamet Lipollari 22 000 m2

Çelnik Muhamet Lipollari

84 Korce Kudret Shkembi 760 m2

85 Korce Sabri Ismaili 500 m2 E drejte parablerje per sip. 146 m2

86 Korce Vangjel Gjerazi 187.15 m2

87 Korce Bahri Vila 4607 m2 truall

88 Korce Dhoksi Gaqi 1437 m2

89 Korce Tasi Nole 3090 m2

90 Korce Ziqirja Tikno 1230 m2

108 Korce Pellumb Skender Refuzim kerkese

5000 m2

100 Korce Nigjare Ibrahim Dushku 10 330 m2 E drejte parablerje e 70 m2

104 Korce Sami Venxha 4500 m2

103 Korce Mustafa Beli 10 090 m2

102 Korce Artan Braholli 4060 m2

99 Korce Lefter Koli Muja 1000 m2

98 Korce Vasfi Halil Selami 3985 m2

96 Korce Naxhije Rushan Abedini 856 m2

92 Korce Karafil Larti 10 700 m2

93 Korce Hajdar Teki Lulo 1599 m2 Bashkepronesi ne dyqanin 384 m2

91 Korce Ervehe Ibrahim Shahu 350 m2

95 Korce Fari Ramadan Merolli 631.8 m2

94 Korce Jetnor Haxhi Myrto 1802 m2

973 m2

97 Korce Kambe Hekuran Vila 288 m2

101 Korce Sybi Halil Vila ndertesen me sip. 752 m2

105 Korce Bejaze Sorra 3238 m2

106 Korce Krisofgji Raidhi 280 m2

107 Korce Nesti Mikani 1956 m2

109 Korce Koce Berishi 1500 m2 truall, shtepi

110 Korce Novruz Qerim Bregu 7194 m2

114 Korce Viktor Prenjasi 300 m2

Luan Prenjasi 4400 m2

125 Korce Antoneta Mikerezi 10 401 m2

115 Korce Dashamir Bejce Zyferi 5026 m2

118 Korce Myzejen Ogreni 225 m2 E drejte parablerje e objektit

119 Korce Petraq Pandi Jatagani 4100 m2

Petraq Pandi Jatagani 1800 m2

122 Korce Mersin Telaj 1500 m2

127 Korce Fatmira Rustem Bylykbashi 6640 m2

128 Korce Kozma Stiljan Tane Mulli me sip. 162.5 m2

121 Korce Mehmet Çerçiz Muçollari 500 m2

117 Korce Selim Ulku 1428 m2

112 Korce Desmore Kocibelli 633 m2

124 Korce Fejzi Faredin Liçolli 5501 m2

113 Korce Dilaver Isuf Isaj
960 m2 dhe bashkepronesine 

mbi dyqanin

120 Korce Ilo Koçi Kotelli 8360 m2

116 Korce Alush Sali Bazelli 4000 m2

123 Korce Vaske Kozeli 560 m2

129 Korce Sami Hajder Hasankolli 450 m2 E drejte e parablerjes se objektit

130 Korce Themistokli Polena 3037 m2

1963 m2

111 Korce Gurtali Fezolli 3075 m2

Ne dosje eshte edhe vendimi Nr. 

79, 20.01.1994, I cili njeh dhe 

kompenson 2562 m2, I anulluar.

132 Korce Vangjel Pulia 11 000 m2

133 Korce Refat Hoxhalli 3760 m2

134 Korce Artur Lipo 7000 m2

135 Korce Hysen Lipo 5777 m2 truall

136 Korce Demirali Orhani 6058 m2

137 Korce Ferdane Kambo 280 m2

138 Korce Xhevat Zaçe 551 m2

139 Korce Jetnor Braholli 3274 m2

871 m2

140 Korce Rustem Dilka 10 617 m2

141 Korce Dajlan Ymerli 4635 m2

142 Korce Llazi Xhaxho 550 m2
E drejte parablerje e objektit 300 

m2

5000 m2 truall

143 Korce Llazi Grabocka 1555 m2

144 Korce Petrika Stefani 1258 m2

145 Korce Fazo Farasholli 175 m2

146 Korce Xhevat Hoxhallari 2173 m2

147 Korce Llazo Mangarolli 1500 m2

148 Korce Sazan Abrashi 6155 m2

149 Korce Lytfi Kellezi 4425 m2

150 Korce Faik Cenolli 12 812 m2

151 Korce Fatli Aledimaj

152 Korce Haxhi Shahollari 6277 m2

153 Korce Mestan Agolli 4630 m2
Njohje pronesie mbi 570 m2 qe e 

disponon

154 Korce Çlirim Begolli 4308 m2

155 Korce Shaban Agolli

156 Korce Gaqo Goreni

157 Korce Meleq Bujari

158 Korce Kiço Çeku Shtepi, truall 300 m2

159 Korce Lefter Çeku 320 m2

160 Korce Skender Shkembi

161 Korce Llazi Thana

162 Korce Muhamet Telha

163 Korce Qerim Lulo 1450 m2

164 Korce Musa Mulla

165 Korce Kimet Ismailaj Refuzim kerkese

166 Korce Leonidha Cyfeku

167 Korce Jorgaq Kashari 500 m2

168 Korce Vasil Melo

169 Korce Fehim Baku Refuzim kerkese

170 Korce Avni Nuri Saliu

171 Korce Vasil Taqo Risto

172 Korce Hekuran Çako

173 Korce Qani Dishnica

174 Korce Nezliko Balli

175 Korce Islam Sulollari 4285 m2

176 Korce Ahmet Larti 10 446 m2

177 Korce Lumturi Llapanji 1081 m2

178 Korce Minella Blidof

179 Korce Bejaze Ismaillari 3000 m2

180 Korce Mehmet Beqiraj 1000 m2
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275 Korce Feti Molla

281 Korce Llazi Bicolli

273 Korce Selim Agolli 1622 m2

274 Korce Demirali Lulollari

280 Korce Sabri Kulla E drejte e parablerjes se 43 m2

282 Korce Engjellush Lari 270 m2

285 Korce Sotiraq Viso

286 Korce Pellumb Durollari

287 Korce Hekuran Dilka

277 Korce Reko Xhafka

279 Korce Haxhire Ravolli

284 Korce Mit'hat Pilinci

278 Korce Muhamer Zdervaska

276 Korce Ahmet Kelo 127 m2 E drejte e parablerjes se 127 m2

272 Korce Maksi Dishnica

Maksi Dishnica

1990 m2

283 Korce Kudret Fasho

288 Korce Myzafer Agolli Refuzim kerkese

290 Korce Ahmet Mucollari

206 Korce Ramie Pashollari

207 Korce Ramie Pashollari

208 Korce Koli Kaskaviqi

Ne dosje nuk eshte vendimi. Ne te 

eshte vetem vendimi me shkrim 

dore.

210 Korce Selim Refatllari

211 Korce Sabri Rembi 626 m2 E drejte parablerje e sip. 189 m2

212 Korce Fatmir Malelli

214 Korce Resmi Hysenllari

215 Korce Ramadan Lilolli

216 Korce Servet Skenderasi

217 Korce Halil Sulo

218 Korce Muhamet Qazimllari

219 Korce Vanthulla Kondakçi

220 Korce Dhimiter Cicko

221 Korce Tefik Cenolli

222 Korce Xhemal Benga

223 Korce Haxhi Shkkembi E drejte parablerje per sip. 8589 m2

224 Korce Peta Kalo

225 Korce Demirali Shahollari 402 m2

226 Korce Feridan Shpata

228 Korce Avdyl Petriti

229 Korce Pandi Pallari

230 Korce Lefteri Kanari

194 Korce Ali Riza Myrteza

183 Korce Ramadan Myrto E drejte parablerje per objektin

182 Korce Sali Hamzaj

185 Korce Muhamer Kodra

187 Korce Virgjinia Hyseni

188 Korce Petrit Shaban Shaqelli

189 Korce Yllson Terrolli

190 Korce Afez Fezaj

192 Korce Demir Spahiu

186 Korce Selajdin Kodra

202 Korce Ahmet Mullalli

204 Korce Sotiraq Qano

181 Korce Toiko Mollaymeri

205 Korce Nevruz Zacellari 1568 m2 (shtepia e tyre)

196 Korce Elenica Viso

193 Korce Enver Myrteza

200 Korce Niha Pergjika

184 Korce Sherif Meco E drejte parablerje

198 Korce Dilaver Cenolli 960 m2 ne posedim te pronarit

199 Korce Xhevdet Haki Jalli

201 Korce Ramadan Mullalli

203 Korce Raif Begolli

144 KOLONJE MIKAIL JANÇE 123 M2

23 KOLONJE 1716 M2

67 KOLONJE 170 M2

8 KOLONJE 99 M2+32 M2

19 KOLONJE 70 M2

25 KOLONJE 225 M2

59 KOLONJE 84 M2

27 KOLONJE 401 M2

49 KOLONJE 437 M2

4 KOLONJE

51 KOLONJE RAPO CECO 5040 M2

KOLONJE RAPO CECO 16645 M2

156 KOLONJE 199 M2

58 KOLONJE NIKOLLA RUCO 400 M2

65 KOLONJE THANAS FAME 72 M2

130 KOLONJE 30 M2

125 KOLONJE SERFIN ZISI 37.5 M2

153/154 KOLONJE KRISTAQ GJERGO 250 M2 +22 M2

16 KOLONJE ILIJA JAHO 216 M2

81 KOLONJE MUZHAK SHKEMBI

KOLONJE MUZHAK SHKEMBI 3333 M2

151 KOLONJE 2627 M2

99 KOLONJE KOSTANDIN ILIA 50 M2 DHE NDERTES 1 KT

100 KOLONJE AFERDITA DHIMO 270 M2

145 KOLONJE DHIMITER LILO 81 M2

15 KOLONJE ATHINA BOROVA 216.5 DHE NDERTESA

13 KOLONJE 414 M2

71 KOLONJE URANI KRISTAQ KOSTA 151 M2 DHE ND 2 KT

10 KOLONJE SARANDI VANGJELI 304 M2

KOLONJE SARANDI VANGJELI

916 KOLONJE KOSTANCA PRODANI 10000 M2

87 KOLONJE BURIM DERVISHI 105 M2 DHE ND

107 KOLONJE MYZEJEN SULEJMANI 890 M2

97 KOLONJE SOFIE PRIFTI 300 M2

5/A KOLONJE THOMAIDHA DHROSO 109.94 M2

103 KOLONJE LUAN PRODANI 5431 M2

98 KOLONJE AVNI XHOMAQI 103 M2

123 KOLONJE FLORESHA KALACI 149 M2 DHE ND 2 KT

69 KOLONJE EDIJE LAHO 5848 M2 DHE ND 1 KT

131 KOLONJE KLEMENTINA JORGAQI 296 M2

146 KOLONJE KOCO SIMO MOSNJOHJE PRONESIE

KOLONJE KOCO SIMO MOSNJOHJE PRONESIE

6 KOLONJE

KOLONJE

1/C KOLONJE

1074.5 M2 DHE NDERTES 1 KT 

DHE NENI 13 PER NDERTESEN 1 

KT

161 KOLONJE 161.2 M2

28 KOLONJE 200 M2 DHE KTHIMIN E VLERES

80 KOLONJE 99 M2

9/A KOLONJE MIKAILI PRODAN 1265 M2

KOLONJE

KOLONJE 172.2 M2

2 KOLONJE
TE MIRATOJ TE DR E PRONESISE 

PER SIP 2353 M2

KY VENDIM ESHTE KTHYER PER TU 

PLOTESUAR

KOLONJE 10000 M2 DHE 2353 M2

66 KOLONJE
KESHILLTARI 

BEKTASHIAN
KESHILLTARI BEKTASHIAN 1151 M2

40 KOLONJE 167 M2 DHE DYQANIT

9/B KOLONJE MIKAIL PRODANI NJ.368 M2

101 KOLONJE FATOS FERIT FAMA MOSNJOHJE PRONESIE

63 KOLONJE 916 M2

1/D KOLONJE 595 M2 DHE ND 2 KT

127 KOLONJE 81 M2

163 KOLONJE 160 M2

20 KOLONJE MOSNJOHJE PRONESIE

14 KOLONJE

140 KOLONJE 6476.5 M2, NENI 12 PER 1532 M2

KOLONJE MOSNJOHJE TE TRUALLIT

33 KOLONJE 987 M2

88 KOLONJE 9 M2 DHE 598 M2

25 KOLONJE 2032 M2+703 M3+1406 M2

397 KOLONJE
598 M2 DHE 38 M2 NUK 

TRAJTOHET PER S=598 M2

KOLONJE
598 M2 NUK TRAJTOHET PER 150 

M2

348 KOLONJE
4037 M2+160 M2+885 M2 NUK 

TRAJTOHET SIP=1247 M2

86 KOLONJE

2367 M2+1519 M2 TE MOS 

SHQYRTOJE 1399 M2 DHE TE 

MOSNJOH 719 M2

333 KOLONJE 2500 M2

310 KOLONJE
1600 M2+2200 M2 

MOSSHQYRTIM I 1533 M2

343 KOLONJE
138 M2+48 M2+45 M2 TE 

MOSSHQYRTOJE 49 M2

349 KOLONJE
1310 M2+4450 M2+2991 M2+840 

M2 MOSSHQYRTIM I 7318 M2

268 KOLONJE 444 M2+1280 M2

44 KOLONJE 895 M2

169 KOLONJE 1827 M2

141 KOLONJE 600 M2

275 KOLONJE
4842 M2 TE MOSSHQYRTOHET 

3984 M2

386 KOLONJE
2010 M2 TE MOS SHQYRTOJE 660 

M2

280 KOLONJE
608 M2 TE MOS SHQYRTOJE 608 

M2

394 KOLONJE 30 M2+64 M2+1308 M2

96 KOLONJE 1716 M2

53 KOLONJE
1944 M2 TE MOS SHQYRTOJE 

AREN

2 KOLONJE 5965 M2

235 KOLONJE
2539 M2+930 M2TE 

MOSSHQYRTOJE 930 M2

394 KOLONJE 1508 M2

62 KOLONJE
399 M2 TE MOS SHQYRTOJE 5531 

M2

80 KOLONJE 1107 M2

264 KOLONJE 1472 M2

321 KOLONJE 180 M2+220 M2+480 M2

128 KOLONJE 1785 M2

67 KOLONJE
2891 M2+12570 M2 TE MOS 

TRAJTOJE S=1324 M2

42 KOLONJE 3477 M2 VENDIMI PA VULE

KOLONJE 3477 M2 VENDIMI PA VULE

5 KOLONJE 3210 M2

147 KOLONJE 56 M2+468 M2+255 M2

384 KOLONJE 2581 M2

150 KOLONJE SEFEDIN CECOLLARI 3446 M2

383 KOLONJE FATMIR SHEKO 1190 M2

KOLONJE 3446 M2

KOLONJE FATMIR SHEHO 1190 M2

132 KOLONJE 1827 M2 DHE 2480 M2

KOLONJE 825 M2

324 KOLONJE 1762 M2+3760 M2

249 KOLONJE ARTUR DOKO
3150 M2+1500 M2 DHE NENI 3 

PER SIP=3256 M2

237 KOLONJE MARINA CICO 617 M2 DHE SHTEPIA 2 KT

356 KOLONJE
3324 M2 MOS SHQYRTIM I S=4.5 

M2

332 KOLONJE FREDERIK SIMONI
20585 M2+75 M2 NUK TRAJTOHET 

800 M2

277 KOLONJE NASIP SADIKU 750 M2+684 M2

244 KOLONJE 3564 M2+5114 M2

134 KOLONJE ABAZ, ASAN SELFO ÇAÇI
961 M2 NUK SHQYRTOHET 7475 

M2

385 KOLONJE 542 M2

132 KOLONJE KRISTO BELLO 787 M2+168 M2+583 M2+600 M2

24 KOLONJE JANAQ JORGAQI 294 M2

164 KOLONJE VIKTOR PANO 702 M2+504 M2+552 M2

174 KOLONJE PETRIT SYRJA HASANI
800 M2+600 M2 TE MOS 

SHQYRTOHET 260 M2
VENDIMI PA VULE

383 KOLONJE 4844 M2

376 KOLONJE DJANA PANARITI 5125 M2

304 KOLONJE
1305 M2 TE MOS SHQYRTOJE 

2795 M2

491 DEVOLL Ylber BYLYKBASHI 600 M2+1200 M2

496 DEVOLL RAMADAN ZYFI
3812 M2 DHE 55 22 M2 DHE NENI 

12 PER S=350 M2

495 DEVOLL
SAMI SANIJE 

MEDIJE
ZYFI 1102 M2

494 DEVOLL ISLAM MYRTE 500 M2

493 DEVOLL
TRASHEGIMTA

RET E TIJ
TRASHEGIMTARET E TIJ 676 M2

492 DEVOLL AVNI CANI 500 M2

490 DEVOLL KUJTIM HERI 135 M2

489 DEVOLL SELAJDIN ZYFI 1220 M2

489/1 DEVOLL LUAN LAHOLLI 525 M2+525 M2+2000 M2

488 DEVOLL GAZMENT MENKULASI 2380 M2

487 DEVOLL OSMAN LAMI
740 M2+1200 M2 DHE NENI 12 

PER 65 M2

565 DEVOLL LUAN KOLAMI
1092 M2+2000 M2+1500 M2 DHE 

SIPAS NENIT 12 SIP=80 M2

556 DEVOLL LUAN AGOSTRA 1693 M2

553 DEVOLL AGIM SHKEMBI 400 M2

569 DEVOLL VIOLETA KARAMELO MOSMIRATIM KERKESE

568 DEVOLL NIKO TADI KARAMELO MOSMIRATIM KERKESE

567 DEVOLL THIMI KRALI 214 M2

566 DEVOLL ZYMBYLE AGOLLI 2000 M2

554 DEVOLL SKENDER KACKA

2720 M2+6000 M2+280 M2 DHE 

SIPAS NENIT 12 SIP 43 M2 DHE 15 

M2

559 DEVOLL IRFAN SPAHO MOSNJOHJE PRONESIE

560 DEVOLL AGRON TAHO 400 M2

561 DEVOLL ELI AFEZOLLI MOSNJOHJE PRONESIE

562 DEVOLL ALI JAJOLLI 1500 M2

563 DEVOLL 400 M2

564 DEVOLL AVNI HOXHA 650 M2+150 M2

558 DEVOLL JASHAR ZACE 1050 M2 NENI 12 PER 15 M2

557 DEVOLL VIKA LAKRORI 150 M2+600 M2

553/1 DEVOLL GURADEM ZYFI
430 M2+7200 M2, SIPAS NENIT 12 

S=230 M2

552 DEVOLL 400 M2

551 DEVOLL GANI BYLYKU 1000 M2+3050 M2

570 DEVOLL VIKTORI ATNIKOLLA 120 M2

300 KOLONJE DONIKA FETAH ALICKA 85980 M2
VENDIMI PAPLANVENDOSJE 

BASHELIDHUR

323 KOLONJE DONIKA ORHANAS 19450 M2
VENSIMI PA PLANVENDOSJE 

BASHKELIDHUR

325 KOLONJE ILIR AVNI XHOMAQI 58532 M2
VENDIMI PA PLANVENDOSJE 

BASHKELIDHUR

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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OKB dënon ndarjen e
fëmijëve nga prindërit
në kufirin amerikan

Shefi për të drejta të
njeriut i Kombeve të

Bashkuara, Zeid Ra'ad
Al Hussein, e dënoi, siç
u shpreh ai, ndarjen "e
pafalshme" të fëmijëve
migrantë nga prindërit e
tyre në kufirin e Sh-
teteve të Bashkuara.
Politika "zero tolerancë",
e zbatuar nga adminis-
trata e presidentit
amerikan, Donald
Trump, ka shkaktuar re-
agime gjithandej, sido-
mos qysh të dielën, kur
SHBA ka shënuar Ditën
e Baballarëve. "Ideja që
një shtet përpiqet t'i pen-
gojë prindërit duke sh-
kaktuar abuzime të tilla
te fëmijët, është e pa-
falshme",-tha Al Hus-
sein në një sesion të
Këshillit të të Drejtave
të Njeriut në Gjenevë.
Ai kërkoi që Uashingto-
ni ta përfundojë men-
jëherë, siç u shpreh,
praktikën e "ndarjes së
detyrueshme të fëm-
ijëve" nga prindërit. Au-
toritetet amerikane janë
duke ndaluar personat
që tentojnë të kalojnë il-
egalisht kufirin në
SHBA - të rriturit i dër-
gojnë nëpër qendra të
ndalimit ku mund të për-
ballen me hetime për
vepra penale, ndërsa
fëmijët i çojnë në qendra
të tjera ndalimi, larg
prindërve. Autoritetet
thanë se në gjashtë jav-
ët e fundit, gati 2,000 të
mitur janë ndarë nga
prindërit ose kujde-
starët.

Holandë, furgoni
përplas turmën

gjatë një koncerti

Mbrojtësit e të
drejtave të Një fur-

gon goditi katër persona
gjatë një koncerti në
Holandë, në orët e para të
mëngjesit të së hënës,
duke vrarë një person
dhe plagosur katër të
tjerë. Në një deklaratë të
policisë thuhet se maki-
na u largua nga vendi i
ngjarjes dhe është në
kërkim. Mediat lokale e
përshkruan mjetin si një
autobus i vogël i bardhë.
Incidenti ndodhi në kon-
certin "PinkPop", një fes-
tival popullor që u mbajt
në provincën Limburg
në jug të Holandës, pak
pasi këngëtari Bruno
Mars kishte performuar.
RTL raportoi se në vend-
ngjarje ishte nisur një
helikopter, ambulanca
dhe forca të shumta pol-
icie. Bruno Mars ishte
këngëtari kryesor që
mbylli koncertin tre-di-
tor në natën e së dielës,
disa orë para se inciden-
ti të ndodhte.

Zyrtarët në Bruksel
kanë thënë për Radi
on Evropa e Lirë se

ende nuk ka një datë të
caktuar se kur do të
mbahet takimi i ardhshëm
ndërmjet delegacioneve të
Kosovës dhe Serbisë. Taki-
mi i radhës, pritet që të
jetë në nivelin teknik, për
t'i paraprirë takimit në
nivelin politik. Maja Koçi-
jançiç, zëdhënëse e Për-
faqësueses së Lartë të
Bashkimit Evropian, Fe-
derica Mogherini, tha se
është duke u punuar për
caktimin e një date. "Unë
nuk mund ta përmendi
ndonjë datë në këtë mo-
ment. Në momentin kur ta
kemi datën dhe të gjithë
pajtohen, unë do ta bëj
publike datën si dhe
agjendën. Gjithmonë do ta
bëj një gjë të tillë, por për
momentin nuk mundem",-
tha Koçijançiç. Përderisa
nuk dihet data e takimit të
radhës, delegacioni i Kos-
ovës ka udhëtuar për në
Bruksel. Koordinatori i
Qeverisë së Kosovës për
dialogun me Serbinë, Avni
Arifi, tha për Radion Evro-
pa e Lirë se delegacioni
kosovar do të bëjë prezan-
timin e të arriturave në
procesin e dialogut me
Serbinë, para përfaqë-
suesve të vendeve anëtare
të Bashkimit Evropian. Ai
tha se delegacioni i Kos-
ovës do t'i njoftojë zyrtarët
e BE-së për të arriturat,
por edhe për ngecjet që
pala serbe është duke i sh-
kaktuar procesit. "Ne jemi
të përgatitur, do të flasim
për angazhimet tona, por
njëkohësisht do të flasim
edhe për bllokadat që
kemi. Ne nuk kemi njohu-
ri se a është pala serbe në
atë takim, por për hir të in-

filluar bisedimet dhe në
rend të parë duhet të jetë
energjia. Nuk kemi marrë
përgjigje ende. Ne kemi pa-
sur një ofertë për të dëgjuar
prezantimin se deri ku kanë
arritur rezultatet në
hartimin e statutit, nuk
kemi treguar interesim,
sepse ka prioritete më të
mëdha. Për ne nuk ka mar-
rëveshja më pak të rëndë-
sishme dhe më shumë të
rëndësishme, të gjitha mar-
rëveshjet janë me rëndësi
dhe jemi serioz në këtë as-

Mediat serbe: Delegacioni kosovar, në Bruksel pa praninë e Beogradit

Dialogu me Serbinë, Kosova i
prezanton BE-së arritjet

Brukseli ende s'ka caktuar datën për vazhdim

formimit të opinionit, ne
nuk kemi takim me palën
serbe", tha Arifi. Ai tha se
pala nga Kosova i ka parash-
truar kërkesat për takimin

dhe temat që pritet të disku-
tohen, por sipas tij, ende
nuk ka ndonjë përgjigje. "Dy
kërkesa i kemi bërë edhe në
prill edhe në maj, për të ri-

pekt",-tha Arifi. Delegacio-
ni i Prishtinës do të qën-
drojë në Bruksel për një
"shkëmbim të rregullt të
pikëpamjeve brenda dia-
logut" me Beogradin, ka
konfirmuar Shërbimi
Evropian i Punëve të Jas-
htme. Kryenegociatori i
Kosovës në dialogun
teknik me Serbinë, Avni
Arifi, ka njoftuar se deleg-
acioni i Prishtinës do të
mbërrijë sot në Bruksel
dhe do të prezantojë aktiv-
itetet dhe arritjet e institu-
cioneve të Kosovës për zba-
timin e marrëveshjes së
Brukselit. Ndërsa gazeta
serbe, Tanjug, ka mësuar
nga burimet diplomatike
evropiane se është një
takim dypalësh i delega-
cionit të Prishtinës dhe
ndërmjetësuesve të Bash-
kimit Evropian, pa pjesë-
marrje të Beogradit. Në
Bruksel ekziston shpresa
që në dy javët e ardhshme,
deri në fund të qershorit të
mbahet një raund i bisedi-
meve teknike, por edhe
bisedime të nivelit të lartë
mes presidentit Hashim
Thaçi dhe Aleksandër
Vuçiç. Avni Arifi ka bërë të
ditur se do të kërkojë nga
ndërmjetësuesit evropianë
që të flasin për energjinë e
jo të përqendrohen në
formimin e komunave ser-
be. BE-ja për një kohë të
gjatë është deklaruar se
subjekt i bisedimeve janë
marrëveshjet e pazbatu-
ara, ndër to edhe formimi
i komunave serbe.

"Maqedonia e Veriut", priten të hapen diskutimet për në BE

Ministrja bullgare: Javën tjetër mund të jepet
drita jeshile për negociatat me Maqedoninë

Zv.kryeministrja dhe min
istrja e Punëve të Jash-

tme e Bullgarisë, Ekaterina
Zakharieva, ka deklaruar se
pas nënshkrimit të mar-
rëveshjes për zgjidhjen e
çështjes së emrit mes Maqe-
donisë dhe Greqisë, Këshil-
li për Çështje të Përgjiths-
hme në BE, me të cilin krye-
son ajo, javën e ardhshme
mund të japë dritë jeshile
për fillimin e bisedimeve
për anëtarësim të Maqedo-
nisë në BE. "Në mbledhjen
e Këshillit do të diskutohet
për temën e zgjerimit. Nëse
Këshilli jep dritë të gjelbër,

zgjidhja mund të konfirmo-
het në mbledhjen e Këshil-
lit të Evropës më 29 dhe 30
qershor",-tha Zakharieva për
"Nova TV" bullgare. Ajo sh-
toi se entuziazmi për zgjer-
im i disa vendeve anëtare
nuk është i madh, por tha se
Maqedonia meriton dhe du-
het t'i jepet perspektivë e
qartë. Zakharieva përsëriti

edhe një herë qëndrimin se
Bullgarisë i intereson që
Maqedonia të jetë stabile
dhe të integrohet drejt
NATO-s dhe BE-së. Ajo tha
se marrëveshja mes Maqedo-
nisë dhe Greqisë në asnjë
mënyrë nuk do ta rrezikojë
marrëveshjen për fqinjësi të
mirë mes Shkupit dhe Sofjes,
e cila u nënshkrua vitin e

kaluar nga kryeministrat
Zoran Zaev dhe Boyko
Borisov. Ligji për ratifikimin
e marrëveshjes mes Greqisë
e Maqedonisë së Veriut, të
hënën pritet të kalojë në
Qeveri, ndërsa më pas do të
dërgohet në Kuvend për mi-

ratim. Për miratimin
nevojitet shumicë e
thjeshtë, konkretisht shu-
mica e të pranishmëve në
sallë. Nga kuorumi mini-
mum i 61 deputetëve, 31
nevojitet që të votojnë
'pro'.

EKATERINA ZAKHARIEVA:
"Në mbledhjen e Këshillit do të diskutohet për temën e
zgjerimit. Nëse Këshilli jep dritë të gjelbër, zgjidhja mund të
konfirmohet në mbledhjen e Këshillit të Evropës më 29
dhe 30 qershor",-tha Zakharieva për "Nova TV" bullgare.



MAJA KOÇIJANÇIÇ:
"Unë nuk mund ta përmend ndonjë datë në këtë
moment. Në momentin kur ta kemi datën dhe të
gjithë pajtohen, unë do ta bëj publike datën si dhe
agjendën. Gjithmonë do ta bëj një gjë të tillë, por
për momentin nuk mundem",-tha zëdhënësja e
Përfaqësueses së Lartë të Bashkimit Evropian,
Koçijançiç.
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Kotzias: Grekët që janë kundër marrëveshjes, i presin në pushime ata

Protesta në Shkup kundër
ndryshimit të emrit të Maqedonisë
Lideri i "Maqedonisë së vetme" me flamurin e Rusisë

SHKURT

Policia arreston
drejtorin e 'Audi'-t

në Gjermani

Policia gjermane arres
toi drejtorin ekzekutiv

të kompanisë së prodhim-
it të automjeteve 'Audi'.
Rupert Stadler u arrestua
me kërkesë të prokurorisë
së Mynihut, pasi ai është
në listat e personave nën
hetim për të ashtuquaj-
turin skandali "Dizelgate".
Skandali daton para 3
vitesh, kur u zbulua se disa
firma gjermane u kishin
vendosur automjeteve të
tyre aparatura që manipu-
lonin të dhënat për çlir-
imin e gazrave. Sipas
prokurorëve, Stadler u ar-
restua pasi rrezikon të
manipulojë provat e përf-
shijnë në skandal.

Goditen nga
treni, tre të

vdekur në Londër

Tre persona janë vrarë,
pasi u goditën nga një

tren në jug të Londrës të
hënën në mëngjes. Policia
Britanike e Transportit sh-
koi menjëherë në vendng-
jarje pasi u gjetën disa tru-
pa të vdekur. Të tre person-
at u shpallën të vdekur në
vendngjarje nga Shërbimi
i Ambulancës në Londër
dhe zyrtarët po punojnë
për të identifikuar viktimat
dhe për të njoftuar familjet
e tyre. Policia i përshkroi
vdekjet si të pash-
pjegueshme, pasi po
përpiqen të përcaktojnë se
si ato përfunduan në shi-
na. Shërbimet e trenit janë
shtyrë, ndërsa po kryhen
hetimet.

Bilanc lufte 58 të
vdekur dhe 392

të plagosur

Bilanc lufte nga aksident
et gjatë festës së Fiter Ba-

jramit në Turqi. Agjencia sh-
tetërore e lajmeve "Anadolu
Agency" raporton se 58 per-
sona kanë humbur jetën
dhe 392 të tjerë janë plago-
sur në aksidentet automobil-
istike që kanë ndodhur
anekënd Turqisë gjatë fes-
tës. Agjencia raporton se në
ditën para Bajramit, kur qin-
dra mijëra persona nisen nga
Stambolli dhe Ankaraja
drejt vendlindjeve të tyre,
kanë humbur jetën 11 per-
sona dhe janë plagosur 70 të
tjerë. Në ditën e parë të fes-
tës vdiqën në aksidente 15
persona dhe u plagosën 98 të
tjerë. Në ditën e dyte bilanci
ishte edhe më tragjik, 17 të
vdekur dhe 118 të plagosur,
ndërsa në ditën e tretë dhe
të fundit të Bajramit, vetëm
deri në orën 17:00, 15 perso-
na humbën jetën në aksi-
dente dhe 106 u plagosën. 4
prej shembujve më tragjikë
të aksidenteve tragjike janë
ato të Eskishehirit dhe Shir-
nakut, ku mëngjesin e së di-
elës humbën jetën nga 3 per-
sona nga e njëjta familje, në
Kutahya 4 persona nga e
njëjta familje dhe në Kasta-
monu 6 të afërm që po udhë-
tonin me të njëjtën makinë.
nga OKB.

Marrëveshja me Greqinë, Ivanov pritet ta firmosë

"Maqedonia e Veriut", qeveria maqedonase miraton
ratifikimin e marrëveshjes për emrin e ri

Qeveria e Maqedonisë
ka nisur mëngjesin e

së hënës seancën për rati-
fikimin e marrëveshjes së
arritur dje në Prespë, mi-
dis qeverisë së Maqedonisë
dhe asaj të Greqisë, për
ndryshimin e emrit nga
Republika e Maqedonisë
në Republika e Maqedo-
nisë së Veriut. Seanca ka
zgjatur më pak se gjysmë
ore dhe është miratuar në
unanimitet. "Në seancën e
74-të, Qeveria e Republikës
së Maqedonisë ka shqyrtu-
ar dhe aprovuar propozim-
ligjin për ratifikim të mar-

rëveshjes përfundimtare për
zgjidhjen e dallimeve, siç
përshkruhet në Rezolutën e
Këshillit të Kombeve të
Bashkuara 817 (1993) dhe 845
(1993), ndërprerje të Ko-
rnizës Kohore të vitit 1995
dhe vendosjen të partneri-
tetit strategjik ndërmjet
palëve, me propozim të Min-
istrisë për Punë të Jashtme.
Propozim-ligji për ratifikim
do të dorëzohet në Kuvendin
e Republikës së Maqedo-
nisë",-thuhet në njoftimin e
Qeverisë së Maqedonisë, sh-
kruan Alsat M. Pas miratim-
it në qeveri ditën e djeshme

marrëveshja u dërgua në
Kuvend për miratim, që me
shumë gjasa do të vendoset
në rend dite këtë të
mërkurë. Për miratimin e saj
në Kuvend nevojitet një shu-
micë e thjeshtë, 61 deputetë.
Nga kuorumi minimum i 61
deputetëve, 31 nevojitet që
të votojnë 'pro'. Sipas proce-
durave, ligji më pas edhe një
herë dërgohet në presi-
dencë. Ndërkohë, presidenti
Ivanov në afat prej shtatë
ditëve duhet të firmosë të
njëjtin. Përderisa Ivanov
përdor të drejtën e vetos,
marrëveshja kthehet prapë

në procedurë parlamentare,
ndërsa atëherë do të
nevojiten minimum 61 vota
të deputetëve për miratimin
e ligjit dhe i njëjti përsëri
kthehet tek presidenti, i cili
sipas Kushtetutës është i
obliguar që ta firmosë. Mirë-
po presidenti Ivanov tashmë
ka bërë të ditur qëndrimin e
tij se nuk do të firmos një
marrëveshje të tillë. Imple-
mentimi i marrëveshjes do

të zhvillohet në disa etapa.
Do të hyjë në fuqi pasi dyja
palët do ta pranojnë në për-
puthje me procedurat e
brendshme, ndërsa për-
derisa cilado palë nuk e pra-
non marrëveshjen atëherë
ajo nënkupton se e njëjta
nuk vlen. Qytetarët do të
thonë fjalën e tyre në ref-
erendum, i cili pritet të
mbahet në shtator ose
tetor.

Pas vendimit që u morr
për emrin e Maqedo
nisë, nisën protestat

kundër marrëveshjes që u bë
midis Maqedonisë dhe Gre-
qisë. Ato u përshkallëzuan
mbrëmjen e së dielës në
dhunë mes policisë dhe një
grupi të protestuesve, të cilët
tentuan të thyejnë kordonin
policor para Kuvendit të
Maqedonisë. Forcat e ndë-
rhyrjes së shpejtë përdorën
gazin lotsjellës dhe bomba
paralizuese për t'i shpërndarë
demonstruesit. Policia arriti
të shpërndante protestuesit e
dhunshëm maqedonas që u
mblodhën para Parlamentit të
Republikës së Maqedonisë të
dielën për të protestuar ndaj
marrëveshjes në Prespë. Para
parlamentit kishte rreth 2.000
protestues mes tyre kishte
edhe persona me maska. Ajo
që u vu re nga protestuesit e
dhunshëm ishte shprehja e
tyre pro Rusisë dhe kundër
BE e kundër NATO-së, dhe
këtë e dëshmon pamjet nga
protesta para Kuvendit. Lideri
i "Maqedonisë së vetme", Jan-
çe Vançev me flamurin e Ru-
sisë ka hipur mbi automjetin
e policisë dhe ka valëvitur fl-
amurin rus, shkruan tetova-
sot. Nuk ka informacione për
të plagosur, ndërkohë që ob-
jekti i Kuvendit është blind-
uar nga forca të shumta poli-
core. Protestuesit, në numër
të vogël, gjatë tërë ditës kanë
qëndruar para Kuvendit, ku
mbajtën të bllokuar rrugën,
në shenjë pakënaqësie ndaj
marrëveshjes së arritur. Ata
e kanë cilësuar atë si "kapit-
ulluese për popullin maqedo-
nas". Me marrëveshjen e nën-
shkruar të dielën midis min-
istrave të Jashtëm të Maqedo-
nisë dhe Greqisë, Maqedonia
do të njihet si "Republika e
Maqedonisë së Veriut".
Protesta u rrit në numër rreth
orës 21:00 kur dhe kaloi në
dhunë me policinë, shkruan
rel. Gjatë ditës së hënë, në

qytetin e Manastirit është
mbajtur edhe një tjetër pro-
testë nga partia e opozitës,
VMRO DPMNE. Lideri i kësaj
partie, Hristijan Mickovski,
ka kritikuar ashpër kryemi-
nistrin e Maqedonisë, Zoran
Zaev, duke e quajtur "tradhtar
të interesave kombëtare
maqedonase". Ai ka thënë se
partia që ai përfaqëson asn-
jëherë nuk do të njohë mar-
rëveshjen e arritur në Prespë

të Greqisë, duke paralajmëru-
ar kështu bllokim në Kuvend,
ku për ndryshimet kush-
tetuese nevojiten dy të tretat
e votave, por edhe gjatë refer-
endumit që parashihet të
mbahet në vjeshtë. Protesta
janë paralajmëruar edhe për
ditët në vazhdim. Ndërkohë
që ministri i Jashtëm grek,
Nikos Kotzias vazhdon që në
paraqitjet e tij publike Maqe-
doninë ta quajë sipas emrit të

marrëveshjes, Maqedonia e
Veriut edhe pse marrëveshja
nuk ka hyrë në fuqi zyrtar-
isht. Kotzias theksoi se të
njëjtët grekë që protestojnë
kundër marrëveshjes miqë-
sore me fqinjët, gjatë gjithë
kohës i presin në pushime po
këta fqinj. "Këtë javë Maqe-
donia e Veriut do ta ratifikojë
marrëveshjen, pastaj do të
mbajë referendum, do ta
ndryshojë Kushtetutën dhe
mandej ne do ta ratifikojmë
marrëveshjen. Rrezikojnë për
shkak se na besojnë se atë që
e themi, atë e mendojmë. Ekz-
iston një realitet që duhet ta
zhvillojmë në dobi të dy popu-
jve, që ta zhvillohen edhe eko-
nomia edhe shoqëritë e dy ra-
joneve. Gjithsesi, që të
ndodhë kjo, duhet të arrijmë

marrëveshje, ndërsa secila
marrëveshje përmban kom-
promis dhe detyrime.
Njerëzit e dy vendeve nuk
janë në luftë, qytetarët e
njëjtë që protestojnë me
kënaqësi të madhe i presin
si klientë gjatë gjithë vitit"-
tha Nikos Kotzias, ministër
i Jashtëm i Greqisë. Kotzias
duke komentuar protestat e
djeshme tha se grekët po
thyejnë stereotipet për sh-
kak se numri fillestar i pro-
testuesve ka rënë dukshëm,
nga 1 milion në 100 000 dhe
në fund 4 000, që sipas tij
dëshmon se grekët po i thye-
jnë stereotipet.

HRISTIJAN MICKOVSKI:
Zoran Zaev është quajtur tradhtar të interesave
kombëtare maqedonase. Partia jonë asnjëherë
nuk do të njohë marrëveshjen e arritur në Prespë
të Greqisë. Do të bllokojmë Kuvendin, ku për
ndryshimet kushtetuese nevojiten dy të tretat e
votave, por edhe gjatë referendumit që
parashihet të mbahet në vjeshtë",-ka thënë kreu i
VMRO-DPMNE-së.

NIKOS
KOTZIAS:
"Këtë javë
Maqedonia e Veriut
do ta ratifikojë
marrëveshjen,
pastaj do të mbajë
referendum, do ta
ndryshojë
Kushtetutën dhe
mandej ne do ta
ratifikojmë
marrëveshjen.
Rrezikojnë për
shkak se na
besojnë se atë që e
themi, atë e
mendojmë. Ekziston
një realitet që duhet
ta zhvillojmë në dobi
të dy popujve, që ta
zhvillohen edhe
ekonomia edhe
shoqëritë e dy
rajoneve",- ka thënë
Kotzias.
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TEATRI KOMBËTAR

Inxhinieri bën thirrje të rrafshohet,
Mirush Kabashi: Është Meka jonë

Njëri i bie thundrës e tjetri patkoit, kreu i bashkisë flet
për negociata, artistët protesta kundër çdo natë

Pas dëgjesës së parë
me artistët  për
çështjen e Teatrit

Kombëtar, teksa kreu i
bashkisë Erion Veliaj flet
për 'tone të ulura' e ne-
gociata, artistët nga ana
tjetër,  pak metra nga
zyra e tij, protestojnë.
Çdo natë! Një palë i bie
thundrës e tjetra patkoit.
Takimi mes tyre, shkoi
për dreq.  Tanimë,
artistët kundërshtojnë
çdo gjë që kreu i bash-
kisë tha në atë takim, ku
palët jo vetëm që nuk
ranë dakord, por as nuk
diskutuan si e sa duhet,
për atë që i ndan truallin
e teatrit dhe mënyrën e
ndërtimit të një teatri të
ri. Ata do vijojnë të pro-
testojnë,  deri kur të
tërhiqet projektligji që i
hap rrugë shembjes së te-
atrit, i njohur ndryshe si
projektligji që përcakton
mënyrën e bash-
këpunimit me privatin
për teatër të ri në tru-
allin e të vjetrit, por me
disa metra më pak
përmes PPP.
Ndërkaq, Veliaj,  pas
Pragës e Prizrenit në Ti-
ranë mbledh grupe të
tjera interesi. Sekush në
takimin që organizon
duket sikur fton ata që
mendojnë njësoj me orga-
nizatorin. Ndërsa në po-
diumin e artistëve
ngjiten qytetarë me pro-
fesione të ndryshme që
duan të mbrojnë truallin
e pronën e teatrit(deri
edhe të dhurojnë tokë
për teatrin), në tryezat
përballë kreut të bash-
kisë, ka qytetarë që men-
dojnë se duhet shembur.
PROTESTA E
PËRDITSHME
Edhe dje, artistët dolën
në protestë në orën
19:00. Para godinës ata
kundërshtojnë fuqimisht
shembjen dhe tjetër-
simin e truallit .  Në
fjalën e mbajtur dje, ak-
tori Mirush Kabashi dha
arsyet pse është kundër
shembjes.  "Problemin
mos ta trajtojmë në baza
shembujsh e shifrash,
por në baza parimesh.
Nëse merrej një vendim
duhej marrë i diksutuar
me komunitetin e
artistëve, nëse duhet të
rikontruktohet ky teatër
apo të ndërtohet një nga
e para. Nëse biem dako-
rd duhet të jetë në pro-
jektin që do bëhet e
gjithë sipërfaqja e teatrit
ekzistues. Për mua ky
duhet të rikonstruktohet
si teatër se ka një histori
të lavdishme, ky teatër
është Meka e kulturës
shqiptare", tha ai.
Ai shtoi se "Veliaj u për-
poq të na kujtojë se ësh-
të rritur buxheti për kul-
turën por ne i kujtuam
se Kosova e ka dy herë

më të madh buxhetin për
kulturën, ndërsa Maqe-
donia 3-4 herë. Është një
turp për politikën sh-
qiptare që ne artistëve na
kanë imponuar një ligj dik-
tatorial, se nuk më del ina-
ti në këtë mes. Ne atëherë
konsideroheshim ndihmës
të partisë në edukimin e
masave, se ajo bënte poli-
tikën për artin dhe artistët
duhet të prodhonin një art
të lustruar socialist, jo re-
alist". Kabashi, kujtoi se
edhe sot pas 30 vetesh, poli-
tikat e artit i vendos qever-
ia në mbledhjet e qeverisë
e nuk duhet të ketë poli-
tikë qeveritare apo par-
tiake për artin, ai duhet t'i
nënshtrohet vetëm Kush-
tetutës.
DËGJESA II E
VELIAJT
Të hënën, kryetari i Bash-
kisë, Erion Veliaj, zhvilloi
një dëgjesë të dytë publike
me arkitektë dhe urban-

istë për çështjen e Teatrit
Kombëtar. Para tyre ai tha
se me dëgjesën e parë me
artistët dhe aktorët, u ar-
ritën disa gjëra.
Sipas tij, u arrit që tonet e
diskutimit të aktorëve me
bashkinë të ulen. Veliaj sh-
toi se të gjithë bien dakord
për një teatër të ri, por nge-
let  për t 'u diskutuar
mënyra sesi ky teatër do të
ndërtohet.
"Aktorët janë të rëndë-
sishëm, por ashtu janë të
gjithë, urbanistët, qyteta-
rët. Pjesa e dytë e dëgjesës
iu dedikohet urbanistëve
dhe arkitektëve. Pse ndodh
tani kjo dëgjesë? Kemi
marrë një propozim për të
zhvilluar atë zonë.  Po
flasim për një arkitekt yll,
që ka vënë firmën e vet në
disa nga ndërtimet më të
mira në botë. Pse po ndodh
tani? Siç e kërkon legjisla-
cioni shqiptar,  siç ka
ndodhur me parlamentin

dhe të tjerat. Të hapim një
negociatë. Bashkia të jetë
pala që e merr në
shqyrtim. Kështu që këtu
nuk bëhet fjalë për të ven-
dosur për projektin, apo
për të prishur teatrin", -tha
Veliaj. Shtoi se këtu bëhet
fjalë për të folur dhe për të
hapur një negociatë ku
bashkia, me institucionet e
tjera dhe komunitetin e
artistëve të jetë pala që e
merr në shqyrtim. "Sot
jemi në këtë fazë. Falën-
derimi i parë shkon për ko-
munitetin e artistëve. Ne
kemi pasur një komunikim
shumë intensiv dhe pas
dëgjesës më vjen mirë që
konstatoj disa gjëra. Së
pari, që kemi ulur tonet
dhe të arrijmë të kuptojmë
që kjo tavolinë dhe tavoli-
na e para tre ditësh për-
faqëson ajkën e këtij qyte-
ti .  Ajo që zbulova nga
dëgjesa është që kishte
shumë më shumë konsen-

sus sesa e mendoja. Mbi-
zotëron ideja që patjetër
duhet të kemi një teatër të
ri, por si do ta kemi dhe në
çfarë parametrash. Këto
janë detaje që janë pjesë e
një negocimi. Kemi ulur to-
net. Kjo do të thotë që ësh-
të më se normale që ne të
flasim, t'i largohemi vul-
garitetit",-tha kreu i bash-
kisë.
I pranishëm në dëgjesë,
ishte edhe inxhinieri
Agron Hysenlliu. Ai tha se
gjendja e godinës është më
e rëndë nga sa duket. Sipas
tij, godina duhet rrafshuar.
"Kemi kryer ekspertizë për
Teatrin. TK është jashtë
funksionit. I kemi thënë
dhe drejtorit të Teatrit që
këto gjëra duhen diskutu-
ar. Shumë nga lozhat janë
mbyllur për t'u kthyer në
depo. Këtu mund të vriten
njerëzit nga konfuzioni se
dyert janë të mbyllura.
Sistemi i zjarrit është jas-
htë funksionit. S'ka kush-
te higjieno-sanitare, janë
skandaloze. Duhet patjetër
që drejtoria e teatrit të ve-
projë. Në dimër mund të
hysh me kapotë, në verë
është vapë. Akustika ësh-
të me probleme", tha Hy-
senlliu.
Duke e vënë theksin se te-
atri duhet të pezullojë ak-
tivitetin e tij, inxhinieri
shtoi se "teatri duhet të
rrafshohet dhe të koncep-
tohet me ato kushte tekni-
ke që janë të sotme për një
objekt që është social kul-

turor dhe i dedikuar për
teatrin.  Pasi teatri  ka
specifika të veçanta. Du-
het të ristrukturohet, dhe
nëse duhet të ristruktur-
ohet, ju si arkitektë i dini
shumë mirë kushtet si du-
het të jenë për masat.
Duam të riparojmë diçka
që nuk riparohet. Situata
është e agravuar. Ne jemi
inxhinierë,  s 'na duhen
fare gjërat e tjera".
Pas tij, fjalën e mori kreu
i Shërbimit Zjarrfikës si-
pas të cilit  teatri
s'mbrohet dot nga zjarri e
edhe sikur një shkëndijë e
djeg godinën.
"Rezervat ujore dhe pom-
pat e furnizimit me ujë
mungojnë. Sistemi i dik-
tim sinjalizimit dhe
shpëtimit nga zjarri mun-
gon. Sistemi elektrik ësh-
të jashtë kushteve tekni-
ke. Një shkëndijë elek-
trike mund të shkaktojë
zjarr në gjithë godinën.
Daljet e emergjencës thua-
jse mungojnë fare. Duhen
minimalisht 6 dalje
emergjente ndërkohë që
funksionojnë një ose dy.
Tavanet e objektit janë të
pasigurta e të çara për
qëndrimin e spektatorëve.
Rrugët e kalimit janë jas-
htë kushteve teknike",-
tha Shkëlqim Goxhaj,
kreu i  Shërbimit Zjar-
rfikës. Ai shtoi seteatri
nuk përmbush asnjë nga
kushtet për të vijuar
punën, pasi nuk mund të
mbrohet nga zjarri.
REPLIKA E VASILIT
Aktori i njohur Laert Vasili
iu është kthyer të gjithë
kolegëve të tij që e kanë sul-
muar pas debatit për shem-
bjen e Teatrit Kombëtar. I
ftuar në emisionin 'Studio e
Hapur' në 'News24' Vasili
tha se pasi u morën me të,
aktorët që protestonin u
morën edhe me nënën e tij,
madje përdori edhe disa nga
shprehjet që sipas tij i
adresoheshin atij, shkruan
'BalkanWeb'. Po ashtu ai tha
se shumica e artistëve
duan teatër të ri."Nuk bëhet
fjalë për shumicë apo pak-
icë. Bëhet fjalë për shu-
micën e aktorëve të cilët
ndonëse nuk marrin mikro-
fonin të bërtasin dhe të
ofendojnë. Tani mbaruan
me ne dhe nisën me nënat
tona. I referohen lëmit që ai
ka tjerrur. Shumica e ak-
torëve janë për teatër të ri.
Kërkohej që nga 2004-tra.
Ku instituti i Zjarrfikëses
deklaroi që duhet një teatër
të ri. Teatri i ri konsiston në
këtë gjë, pasi pas studimit
doli se ishte godinë jashtë
standardit. Janë bërë dy
ndërhyrje në teatër. Në këto
dy ndërhyrje është carë go-
dina e teatrit dhe janë futur
disa pjesë të tjera. Ajo që
zhvillohet para Teatrit Ko-
mbëtar ka kaluar në fyerje
dhe epitete të padobishme.
Vetëm artistët s'mund të fla-
sin kështu. Mua më kanë
quajtur qurrash, lëtyra….
edhe termin bira kur*ash.
Se na ndajnë dy pikëpamje
s'do nisim të shahemi nga
nëna", tha Vasili
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Uji i hirtë i Valbonës
Këto dy ditët e fun

dit, në vazhdë të
miqësisë dhe

dëshirës për të prekur
natyrën, shkuam në Val-
bonë së toku një grup
shokësh. Ishte nga udhë-
timet më të bukura që
kam bërë. Mbresën e keqe
që të lë rruga Vau i Dejës-
Koman, e gjitha e degrad-
uar, me gropa dhe e vrazh-
dët, e tejkalon saora teksa
ti hipën në traget dhe nis
udhëtimin në ujanën e
bukur Koman-Fierzë. Unë
jam bregas dhe afërmend-
sh ujin e kam brenda
vetes. Sakaq 5 vjet kam
qenë në ato vise të rrethit
të Pukës kur isha i ri, disa
relieve të thepisura e plot
pyje i kisha shkelur me
këmbë vetë në vitet '70 me
brigadat kulturore që
bënim verës fshat me fs-
hat dhe buzë Drinit. Mad-
je ruaj një foto edhe kur
notoja në Drin si i fantak-
sur, paçka se rrjedha ish-
te e fuqishme. Imazhet e
dikurshme që vinin nga
kujtesa, përplaseshin me
imazhet e reja të kësaj
udhe thuajse poetike, si
nëpër filma. Male mbytur
në gjelbërim të thellë,
shpesh të ngushtuar e
brinjë më brinjë, krid-
heshin në këtë ujanë herë
blu e herë të gjelbër
gjegjësisht lojës së diellit
në syprinë të saj. Veç syri
mund ta ndjejë bukurinë
të tërën, ajri i pastër në
mushkëri hyn në çdo pe-
jëz. Një grup turistësh
kanë mbushur tragetin
dhe zhurmojnë e bëjnë
pafundësisht foto. Shumë
pak rrinë brenda kabinës,
të shumtët bredhin posh-
të e lart hapësirave të trag-
etit, disa ulen në shesh
sikur të qenë diku në një
piknik. Trak-trak shkre-
pin gjithkund aparatet fo-
tografike.

Por teksa natyra dhe
Zoti e ka parapëlqyer me
bukuri të tilla të rralla
këtë vend, teksa syrin,
shpirtin dhe lëkurën t'i
këndellin peizazhet e
mrekullueshme e si të
ëndërrta, ja ku të shfaqen
qindra e mijëra hedhje
plastike, që të kujtojnë se
nuk qenke aspak në
"Eden"… Ujana sikur
zbardhet, fytyra i prishet,
i mbushet krejt me vurra-
ta, njolla, puçrra. Janë
shenjat e një edukate të
mangët që ne kemi, mad-
je sjellje prej budallenjsh,
injorantësh, të pa-
përgjegjshëm dhe provin-
cialësh, që e ndotim lehtë-
sisht me duart tona atë
bukuri të virgjër që
natyra na ka falur bujar-

isht. Një barbari, ç'bëhet
kështu, grindesha me veten
unë, pse jemi kaq të pam-
ëshirshëm me natyrën? Me
hipnin nervat me këtë mosk-
okëçarje prej shqiptarësh të
pagdhendur, pisanjosë, që
flakin në ujë a mbi bar gjithë
plehun e kënaqësisë së tyre
të çastit pa menduar se ka
dhe një ditë tjetër më pas, se
ka dhe të tjerë që do të je-
tojnë më pas, se ka dhe sy e
shpirtra ndryshe e përpos
kënaqësisë së stomakut tënd
që e flak pa teklif në ujë sh-
ishen, qesen, plastikën e
shumëçka tjetër pa menduar
se ajo bukuri s'është vetëm e
jotja, por edhe e imja, e atij, e
asaj, e atyre, e të gjithëve, e
brezave pas nesh.

Eh, sa kohë na duhet të
bëhemi p.sh. zviceranë apo
austriakë që respektojnë dhe
i përfalen natyrës! A
s'mundej vallë një anije e
vogël t'i mblidhte gjithë këto
hedhurina, pak nga pak, duke
e futur shpenzimin në koston
e pastërtisë së asaj ujane të
rrallë? Po në Fierzë, kur trag-
eti ankorohet, nuk mund ta
shtrojnë me beton vendin që
makinat të dalin lehtësisht
dhe pa rrezikuar? Kaq të sh-
trenjta qenkan 3-4 betoniera
që rrethi i Pukës a i Tropojës
nuk na i paskan?! Ose qever-
ia xhanëm, Ministria e Tur-
izmit? Nejse...

Mbërritëm më në fund në
resortin turistik MIRASHI,
diku në thellësi, në këmbët e
masivit malor, nën barkun e
Valbonës që buronte e
strukej nën zallishte. Një

Zvicër e jashtëzakonshme.
Diçka e rrallë. Fantastike. E
them pa frikë: e
Perëndishme. Katër përmasa

të bëra bashkë në një mar-
tesë prej mitesh ma mbush-
ën zemrën: mali, pylli, qielli,
uji. Krejt pamja të ngopte, ti
drithëroje nën atë peshë kre-
pash krenare mbi kokën
tënde, me borën e patretur
përsipër dhe pyllin e
bredhave e pishave. Teksa ia
ngulja sytë atij vijëzimi sh-
krepash të njëpasnjëshme
me konfigurime marra-
mendëse, mendja ime donte
të bërtiste: Olimpi i hyjnive
greke duhej të ishte pikërisht
këtu! Nuk e poetizoj aspak,
është diçka që ndjehet, nuk
shpjegohet. Duhet të jesh
vetë atje. Fjala është e belbët,
flet veç ndjesia. Këtu duhej
të fillonte miti dhe dialogu
mes Zotit dhe Njeriut, të Mad-
hes dhe të Voglës, të par-
rokshmes dhe lehtësisht të
prekshmes, të Madhër-
ishmes dhe Humanes... Këtu
duhej të bridhte Muji dhe
Halili me gjogët e tyre që lin-
in gjurmë me patkonjtë dhe
vrapin, këtu duhej të qe
Ajkuna. Eh, e shoh se e tepro-
va me patosin tim, por më-
suar mes ngushtësisë së
kryeqytetit, pluhurit, tymit,
makinave, trotuareve ku për-
plasesh me supin e tjetrit, kjo
hapësirë malore dhe e
madhërishme sikur t'i hap
mushkëritë, ta zgjeron mend-
jen një grimë duke e bërë
copë e çikë ngulfatjen prej
rrëmujës dhe "ngjeshjes" së
kryeqytetit, godina, rrugë e
turma njerëzish në nxit, të
cilat sikur të mbërthejnë si
në darë dhe të futin pa kup-
tuar drejt një klaustrofobie të

llojit tjetër.
Hëngrëm një drekë,

donim të shijonim peshkun
e ujërave të ëmbla të Val-
bonës, por për fat të keq mu-
ngonin duar kuzhinierësh
shijehollë; mungonte tradita
e këtij ushqimi (peshkut),
por dhe e një ushqimi ndry-
she, specifik, prore i zonës, që
ia vlente edhe mbamendja ta
fuste thellë vetes si diçka të
papërsëritshme. Turizmi,
ndoshta fillon me natyrën
dhe virgjinitetin e saj, por
duhet të përfundoj ëmbël te
goja, gjuha dhe stomaku. Dhe
kjo kërkon punë, specialitet,
njerëz të dinë, kuzhinë shije-
hollë. Sepse investimi i kry-
er atje ishte polidimensional
dhe meritor. Afërmendsh se
nuk janë vetëm gurët, buron-
jat, pemët dhe peizazhi në një
resort turistik, as vetëm kre-
vatet, dhomat, banjat. Ai
vend aq i bukur thërriste nga
bota plot turistë, pleq e të rinj,
me makinat-shtëpi (numëro-
va 10 të tilla vetëm në atë re-
sort), me biçikleta, motorë,
pajisje alpinistike etj. E pra,
ka ardhur koha që të bëhemi
më të zotë, t'i lëmë grindjet e
përbindshme politike dhe t'i
japim krah parasë që krijon
kënaqësinë dhe lumturinë,
për të tjerët dhe për veten.

Teksa ktheheshim kaluam
dhe në dy vende ku dhëmbët
e skrepave po kafshonin dhe-
un, brinjët e maleve, dhe ujët
e kulluar të Valbonës e kish-
in bërë të bardhë si hirrë
djathi nga pluhuri i gërry-
erjes së pamëshirshme të
maleve, jo i kthjellët e i

  Nga Josif Papagjoni

DEBATI PËR TEATRIN

KOMENT

kaltër sikurse ai lumë ësh-
të. Po ç'dreqin duan këto
skrepa e kantiere në Val-
bonë, grindesha me veten
teksa imazhi im po prishej
e thyhej dysh. Dhe u jepja
të drejtë banorëve të asaj
zone të bekuar kur flisnin
të zemëruar se Valbonën e
tyre nuk do ta lëshonin në
duart e hajnave, të skre-
pave dhe të politikës, të sh-
tinjakëve të djeshëm që
shiten madje si valbonë-
dashës dhe ia patën ngulur
thikën asaj pas shpine me
vendime idiote hidrocen-
tralesh, të djeshme a të sot-
me...

Të pamëshirshëm qen-
kan gjithë hajdutët. Ç'duan
vallë këta të pangopur që
gjithkund veç ndotin me ple-
hun e parasë dhe lakmisë pa
kontroll, ç'duan këta djaj që
blejnë me 30 aspra bukurinë
e pashoqe e të dëlire që shek-
ujt me zor e kanë krijuar mes
shtërzimesh dhe ekuilibrit
në pamatësinë e kohës? Dhe
teksa ikja hipur mbi katër
goma, inati s'më lëshonte. Po
mjaft, or egërsira, mjaft! Dhe
i lodhur siç isha nga rruga,
doja të merrja helmin e
përditshëm të ekraneve të
ndyrë të televizorëve, si
drogën një trup dhe një
mendje e varur, e lodhur, dhe
ja tek mu shfaqën një zhgan
hileqarësh, hajdutësh, gjys-
ma injorantë e me xhepat
plot, kokëbosh, por tejet
mburravecë, dhe gjysma
duke kërcëllitur dhëmbët që
të vijnë në pushtet dhe të
zhvatin çka mbetur ende, se
po u mbarojnë paratë e man-
datit të mëhershëm dhe të
shtojnë banja të tjera në vi-
lat e tyre luksoze. Kur do
shporret kjo klasë politike,
kur këto fytyra me nga 30
vjet që na kanë mbirë aty do
të zhduken sysh?! Dhe flasin
për demokraci, kur si shush-
unjat a siç thoshte Noli si
"kolltukofaget", s'e lëshojnë
karrigen, veçse urinojnë dhe
ndotin gjithnjë e më shumë.
Dhe pres e pres vetingun e
politikanëve hajdutë, duke i
parë se si do ikin me bishtin
në shalë, njësoj si këta
gjykatësit e korruptuar gjer
në instancat më të larta të
drejtësisë, që nuk justi-
fikojnë dot paratë e vjedhu-
ra.

Ja, e nisa me Valbonën,
këtë dhuratë të
hyjnueshme, dhe e mbarova
me zemërimin tim, besoj
edhe të mijëra të tjerëve, për
spektaklin e përzishëm e të
përsëritshëm të së enjtes së
parlamentit - kjo komedi
groteske a kjo paçavër e ne-
veritshme politike që aq
shumë na lodh ende...

Të pamëshirshëm qenkan gjithë hajdutët. Ç'duan vallë këta të pangopur që gjithkund veç ndotin me plehun e parasë
dhe lakmisë pa kontroll, ç'duan këta djaj që blejnë me 30 aspra bukurinë e pashoqe e të dëlire që shekujt me zor e

kanë krijuar mes shtërzimesh dhe ekuilibrit në pamatësinë e kohës?

Dhe flasin për
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shushunjat a siç
thoshte Noli si
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urinojnë dhe

ndotin gjithnjë e
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Takimi i Singaporit: Sukses
i madh apo dështim i madh

Nga Vasil Kureta

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

... të SHBA Trump dhe
udhëheqësit, me dorë të fortë ko-
reano-verior, Kim Jong Un. Nuk
kishte vetëm retorikë armiqësore,
nga Kim Jong Un dhe Koreja e Ver-
iut, por dhe avancim konkret të
programit bërthamor, shoqëruar
me prova të tipave të raketave për
to. Zhvillime të tilla, kur nuk ka
dhe shumë informacion, i lënë
rrugë e frymëzim të gjitha mundë-
sive dhe hamëndësimeve. Ajo që
nuk ka diskutim tashmë është fak-
ti, që dy pozicione armiqësisht të
avancuara, dy filozofi politike të
kundërta ekstremisht, në mënyrë
të pabesueshme ulën në tavolinë,
jo ekspertë, por presidentin e
SHBA Trump dhe fuqinë më të
madhe e demokratike në botë,
udhëheqëse e Perëndimit dhe sh-
tetin e mbyllur e të drejtuar me
dorë fortë nga Kim Jong Un, por
që zhvillonte me kokëfortësi pro-
gramin e armëve bërthamore,
përmes provave të njëpasnjëshme,
shoqëruar me kërcënime konkrete
të përdorimit të tyre ndaj SHBA.

Ky hap shfaqi me të drejtë in-
teres shumë të madh, se u vunë
përballë, jo me armë lufte, po me
argumente, dy filozofi e dy botë me
drejtime krejtësisht të kundërta.
Për këtë arsye, ulja në tavolinë,
apo vlerësimi i alternativës së dia-
logut në vend të kërcënimit, i
përgjegjshmërisë ndaj pa-
përgjegjshmërisë, diskutimi për
një situate paqe, në vend të
kërcënimit dhe përgatitjes për
luftë, pra ky takim në Singapor,
nuk ka mëdyshje se ishte një suk-
ses i madh diplomatik. Ai hapi një
mundësi e rrugë të re. Ky hap
shënon një fillim të mirë, por që
përmban një vazhdim tepër të
vështirë, që do të tregojë, nëse ulja
në tavolinë, ishte një taktikë, për
të fituar kohë të nevojshmë nga
Kim Jong Un, për t’u lehtësuar nga
trysnia e shtuar e Perëndimit, ndaj
kërcënimeve konkrete koreano-
veriore, apo ka shanse për t’i hapur
rrugë një njëlloj realizmi apo
përgjegjshmërie nga pala koreano-
veriore. Edhe kostoja e madhe
ekonomike e financiare ka rolin e
saj të madh në këtë ndryshim sjell-
je të Koresë së Veriut, apo futje në
rrugën e një dialogu, që mendohet
se do të zgjasë. Nuk përjashtohet,
që ulja në tavolinë të jetë menduar
edhe si një hapësirë lehtësimi
frymëmarrje të nevojshme për Ko-
renë e Veriut. Nëse vërtet kjo ulje
në tavolinë është nxitur edhe nga
ndonjë shkëndijë e fillimit të një
përgjegjshmërie konkrete nga pala
koreane, atëherë vërtet është një
lajm i mirë ky takim i kryer tash-
më. Nëse nuk do të kishte takim
apo nuk do të konsumohej ai,
atëherë ky do të ishte një dështim
i madh i diplomacisë. Tani që u

krye, qëndron mundësia e
mençuria që të shtrohet e ushqe-
het një sukses i vërtetë. Gazetarët
në konferencën për shtyp me pres-
identin amerikan Trump, u
shfaqën të uritur të mësonin më
shumë rreth bisedimeve të zhvil-
luara, përtej deklaratës publike, që
të gjykonin më realisht në se ky
takim ishte një sukses apo dësh-
tim real, që është dhe misioni i sh-
typit, por që presidenti Trump nuk
u a mundësoi të mësonin më
shumë. Arritjet e këtij takimi nuk
kanë lidhje me ngutjet. Në këto
kushte dhe informacioni që është
publikuar edhe pse ka shpresë të
mendohet suksesi, të qenit realist
të shtyn dhe te një mundësi dësh-
timi të këtij aksioni. Shpresat janë
të hapura vërtet sado i vogël qoftë
suksesi i fillimit. Ka vërtet prirje
për arritje të mëtejshme.

Presidenti amerikan, që dis-
ponon informacionin e plotë, në
një farë mënyre u shpreh optimist
dhe i sigurtë, teksa theksoi se ky
takim do t’i hapi rrugën një ndry-
shimi të madh. Është kjo një
dëshirë personale apo një mundë-
si reale? Aq informacion sa është
publikuar, duket se arritja e parë
është heqja dorë nga retorika e
luftës dhe kërcënimit, për t’i lënë
kështu mundësi dialogut dhe një
situate paqeje në gadishullin Ko-
rean. Për të ushqyer suksesin dhe
besimin e goditur rëndë, Presiden-
ti Trump ofroi garanci amerikane
për sigurinë e Koresë së Veriut,
ndërsa Kim Jong Un ofroi an-
gazhimin e vendosur për të përfun-
duar denuklearizimin e gadishul-
lit Korean. Pra, ajo që duket hapur
është fillim i një lëvizjeje për rik-
thimin e besimit, që është vërtet
jashtëzakonisht i rëndësishëm.
Edhe pse u shfaq si rastësi, ndërri-
mi i stilolapsit, të vendosur për

presidentin koreano-verior Kim,
që të nënshkruante deklaratën, siç
ishte vendosur edhe për presiden-
tin amerikan, apo nënshkrimi i
deklaratës me stilolapsin e sjellë
nga Koreja e Veriut, është tregues
shumë i qartë, se sa nën zero ishte
besimi mes këtyre dy vendeve. Dhe
në se ky takim, do të tregojë një
fillim të rikthimit të besimit, mund
të vlerësohet vërtet sukses.

Ai që ka pritur çudira të mëdha
apo kthesa rrënjësore të menjëher-
shme, vërtet ka qenë jo realist dhe
i gabuar plotësisht. Ndryshimet e
rëndësishme e cilësore kërkojnë
kohën e tyre të nevojshme, por
hapja rrugë e procesit vërtet është
i rëndësishëm jashtëzakonisht.
Kjo ka ndodhur dhe në këtë ngjar-
je të fundit, i është dhënë një
mundësi ndryshimit të madh.
Fillim i mirë dhe i besueshëm ësh-
të ky që ka filluar në këtë takim
dhe që është konkretizuar në da-
kordësinë e nënshkruar se SHBA
dhe Koreja e Veriut angazhohen
të krijojnë marrëdhënie të reja
mes tyre, në përputhje me
dëshirën e dy popujve të tyre për
paqe e prosperitet dhe se të dy ven-
det i bashkohen përpjekjeve për të
ndërtuar një regjim paqeje në ra-
jon. Ky deklarim është vërtet real-
ist, sepse regjimi i paqes në këtë
rajon, varet dhe nga qëndrimi e
kontributi edhe i aktorëve të tjerë
në rajon e pranë tij. Sa i përket
problemit tepër të rëndësishëm të
programit bërthamor të Koresë së
Veriut e të të ardhmes së tij, nuk
mund të mos vlerësohet pozitivisht
deklarimi i nënshkruar nga të dy
bashkëbiseduesit, angazhimi i Ko-
resë së Veriut për denuklearizimin
e gadishullit Korean. Kuptohet, që
vlerë konkrete ky nënshkrim do
të marrë më pas e që do të tregojë
se, vërtet do të ketë denuklearizim

apo jo. Megjithatë, angazhimi ko-
reano-verior nuk ka se si të mos
vlerësohet pozitivisht. Është më se
e qartë se ky do të jete një proces
kompleks e jo një akt i menjëher-
shëm. Shprehja e vullnetit kore-
ano-verior për denuklearizim,
vetëm mund të vlerësohet, po të
mos harrohet se kishte deri tani
edhe prova me raketa, por dhe re-
torikë kërcënuese nga Korea e Ver-
iut.

Në funksion të krijimit dhe zh-
villimit të besimit të munguar së
tepërmi, presidenti Trump ka men-
duar edhe një ndërprerje të stër-
vitjes ushtarake të përbashkët me
Korenë e Jugut, të programuar
përpara mundësisë së takimit,
ndoshta dhe si pjesë e strategjisë
për të nxitur e shtyjë Kim Jong Un
të ulet në tavolinën e bisedimeve e
të heqë dorë nga kërcënimi e konf-
liktualiteti. Po kështu presidenti
Trump edhe për realizëm, por edhe
në funksion të mbështetjes së kr-
ijimit të besimit, iu referua edhe
kostos së mbajtjes në gadishullin
Korean të një numri të lartë tru-
pash amerikane. Kjo strategji apo
filozofi politike e SHBA, duket e
mundet të ketë ndihmuar në kr-
ijimin e klimës për vendimmarrjen
e Kim Jong Un, që të ulet në bised-
ime direkte me presidentin ameri-
kan Trump. Po kështu, ky element
mund të shërbejë edhe si faktor që
ushqen ecurinë e besimit e të
hedhjes së hapave konkrete nga
udhëheqësi koreano-verior, për të
vepruar në drejtim të angazhimit
të premtuar për denuklearizimin.
Nga këto zhvillime, përveç forcim-
it të sigurisë e paqes në gadishul-
lin Korean, mund të fitojnë apo të
kenë interes dhe aktorë të tjerë si
Kina, që ka realisht një intensi-
fikim të strategjisë për zhvillimin
e një roli të fuqisë në Azi-paqësor.

Në fakt, SHBA ka kërkuar kon-
tributin e Kinës në trajtimin e
krizës në gadishullin Korean, por
edhe për të ndërmjetësuar, që të
mundësohet heqja dorë edhe nga
retorika, po edhe nga avancimi i
programit bërthamor nga Koreja
e Veriut, si dhe nga kërcënimet në
rritje që vinin prej saj. Dhe nëse
Kina ka kontribuar në këtë
drejtim, këtu po fiton apo mund të
fitojë siguria dhe paqja mbi të
gjitha. Megjithatë, ka ndonjë prir-
jen të mendojë se, në këtë takim e
zhvillim të rëndësishëm, fituesi i
madh të jetë Kina. Realisht nuk
mund të mohohet që në këtë zhvil-
lim, që pritet të zhvillohet më tej,
do të fitojë mbi të gjitha siguria,
stabiliteti e paqja në rajon, do të
përfitojnë të gjithë aktorët e këtij
rajoni dhe në këtë kontekst edhe
Kina do të jetë fituese, duke llog-
aritur edhe objektivat gjeo-
strategjikë të saj në Azi-Paqësor.

Aq sa u pa dhe u lexua në ele-
mentë të ndryshëm ky takim, por
dhe duke mësuar nga historia,
nuk ka pse mos shpresohet e men-
dohet pozitivisht, pa eufori, se
mund të ndodhemi realisht për-
para një ndryshimi të vërtetë dhe
të madh, për një të ardhme më të
mirë në këtë rajon, për vetë popul-
lin koreano-verior, për sigurinë,
stabilitetin e paqen në botë. Në
këtë kënd vështrimi ky takim në
Singapor, nuk ka pse të mos vlerë-
sohet një mundësi e madhe sukse-
si. E madhja nuk vjen menjëherë e
papritur, por që mundësohet nga e
vogla dhe të voglat, por mund të vijë
kur shtratohet vërtet një mundësi e
vërtetë, siç besohet ka ndodhur në
takimin e Singaporit. Pra, ka plot
arsye dhe vend për të menduar pozi-
tivisht e për të shpresuar realisht në
konfigurimin e një ndryshimi e suk-
sesi të madh, në interes stabilitetit,
paqes e prosperitetit të popujve.

Nëse je vërtet realist e jo nihil-
ist e skeptik, atëherë duhet pranu-
ar, që një ndryshim ka ndodhur, ka
filluar të ndjehet, nëse kujton pro-
vat intensive të raketave dhe
kërcënimet, apo se ishte krijuar
tipi i duhur i raketës për të godi-
tur territorin e SHBA. Vërtet kos-
toja e lartë ekonomike që kërkon-
te avancimi i programit bërthamor
koreano-verior, me gjithë ndihmën
ekonomike të Kinës, për arsye
ekonomike e të interesave gjeo-
strategjike, ka rolin e vet, por dhe ky
takim e ushqeu vërtet mundësinë e
avancimit të ndryshimit. Presidenti
amerikan Trump e bëri hapin e
nevojshëm dhe tani duhet që
udhëheqësi koreano-verior Kim Jong
Un të bëjë hapin që i takon. Është
koha dhe mundësia që udhëheqësi
koreano-verior të ndryshojë më tej
shumë. Kjo nuk është as vonë, por as
e pamundur. Liderët e këtij formati
edhe befasojnë d.m.th. që mund të
bëjnë ndryshimin real, që është i
mirëpritur.

Më 18 qershor 2018
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Trilema monetare
e Shqipërisë Të kënaqur me surprizat e dhuruara nga

Jupiteri që bashkëvepron me Uranin do
të jeni shumë aktiv. Sot me të vërtetë
do t’ ia kaloni bukur! Do të keni dëshirë
t’ i  përkushtoheni studimit të lëndëve të
reja, mbi të gjitha preferoni shkencën
dhe matematikën.

DEMI

Merrni pak kohë për t’u menduar mbi mundësitë
e reja profesionale, që ju janë ofruar. Më mirë të
mos merrni vendime bazuar mbi entuziazmin
momental. Nëse vazhdoni të mos ndiheni në
lartësinë e duhur në disa situata, ashtu do të dalë
me të vërtetë. Me shumë optimizëm!

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Pluton i  parash ikon vësht i rës i .  Do të
nd ihen i  nën t rysn i  nga n jë  sërë an-
g a z h i m e s h  q ë  d o  t ë  k e n i .  D o  t ë
sh faqen r iva l i te te  dhe konkur renca.
Në fami l je  p r i te t  shumë nga ju  dhe
k j o  j u  v e n d o s  n ë  v ë s h t i r ë s i ,  d u k e
bërë që të  mos jen i  to lerant .

Sot jeni të dashur dhe të shoqërueshëm
dhe do të keni raporte më të mira me
famil jarët  dhe miqtë.  Dhe me Uranin
që ju favorizon, do të tejkaloni vësh-
t i rë që do t ’ ju dal in. Për ata që janë
beqarë, pr i tet të ketë një takim që do
t ’ ju ngjal lë emocione të mëdha.

Gjatë ditë së sotme nuk do të jeni në
humor të mirë. Do të kundërshtoni çdo
gjë që ju thonë, por mos e ekzagjeroni.
Do të jeni i tendosur dhe personi i zem-
rës do të vendosë t’ ju shpërfi l lë, duke
ju lënë të vetëm të tejkaloni  shqetë-
simin që keni.

J u p i t e r i ,  q ë  j u  f a v o r i z o n ,  b ë h e t
zëdhënës i  la jmeve të mira,  f tesa dhe
r is i  të  këndshme.  Do të  nd jen i  emo-
c i o n e  t ë  k ë n d s h m e  t ë  p a p ë r s h k -
rueshme.  Do të  bën i  d isa ndrysh ime
në shtëpi  dhe g j i thçka do të je të edhe
më e bukur  se më parë.

Mos e l ini t ’ ju ikë një mundësi të bukur
takimi për shkak të bindjes se nuk u
përshtateni mjediseve të caktuara. Sig-
urisht që jeni i  përshtatshëm. Provoje-
ni që të besoni. Do të rropateni për të
gjetur një ekuil ibër midis l ir isë vetjake
dhe punës, por në fund do t’ ia di lni.

Bashkëvep r im i  i  P lu ton i t  me  Uran in
d o  t ’ j u  n x i s ë  t ë  s h f r y t ë z o n i  s u g j e -
r ime t  që  mer rn i  dhe  do  t ’ j u  sh t y jë  t ë
shprehni  kr i j imtar inë tua j .  Në dashur i
do  të  pë r j e ton i  a të  nd jes i  i n t im i te t i
dhe përka tës ie  që  ju  emoc ionon e  që
ju  dhu ron  qe tës i .

Ditën e sotme do të jeni autoritarë dhe
konkretë. Por, për shkak të kundërshtive të
vogla, do të përjetoni momente të mira e të
këqija. Dorëzohuni përpara fakteve, zemra
ju rreh fort për një person të veçantë, që
deri më tani e keni shpërfillur.

Bashkimi i  Hënës me Saturnin do të
nxisë prir jen për t ’u mbyllur në vetve-
te, duke mos shfaqur emocione dhe nd-
jenja. Sot jeni të shpërqendruar dhe ner-
vozë, por për fat, humori i  keq është i
përkohshëm dhe diell i  do të ndriçojë.

Është dita e duhur për të kaluar momente
të mira jashtë qytetit me miqtë. Dikush do
t’ju bëjë të ëndërroni, do t’ju marrë për dore
dhe do t’ju çojë në ‘vende’ të shpirtit që nuk
i keni njohur më parë. Kjo është mundësi e
mirë për të gjetur personin e zemrës.

Së bashku me Uranin, Mërkuri premton
mrekulli. Është qershia mbi tortë për ata që
duan të përballen me një detyrë të rëndë-
sishme në punë apo një provim. Jeni i kthjellët
në mendime dhe keni një vizion të qartë për
të ardhmen. Do ta doni atë që është risi.

Nga Gjergj Erebara

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

... duhet të zgjedhë mes lëvizjes
së lirë të kapitalit, menaxhimit të
kursit të këmbimit dhe pavarësisë
monetare. Nga këto tri të mira, çdo
vend është i detyruar të zgjedhë dy
dhe të sakrifikojë njërin.

Një vend që dëshiron të ketë
kurs fiks të këmbimit valutor, nuk
mund të lejojë qarkullim të lirë të
kapitalit në kufijtë e vet. Dhe nëse
kursi i këmbimit është i fiksuar
dhe vendi dëshiron të ketë edhe
qarkullim të lirë monetar (njohur
në Shqipëri më shumë si llogari
korrente e liberalizuar), atëherë ai
nuk mund të ketë politikë mone-
tare të pavarur. Dhe nëse një vend
zgjedh llogari korrente të liberali-
zuar dhe dëshiron të ketë edhe poli-
tikë monetare të pavarur, ai dety-
rohet ta lërë monedhën e tij të lu-
hatet sipas kushteve të kërkesë-
ofertës në treg.

Nga të tri elementet, mosmbajt-
ja e llogarisë korrente të liberali-
zuar është më e vështira në prak-
tikë dhe kjo, sipas ‘The Economist’,
e redukton mundësinë për të
zgjedhur mes politikës monetare
të pavarur dhe kursit fiks të këm-
bimit.

Në vitin 1992, kur Shqipëria
kreu transformimin nga një
ekonomi e centralizuar në
ekonomi tregu, me këshillën e Fon-
dit Monetar Ndërkombëtar, Sh-
qipëria zgjodhi, ose u detyrua nga
kushtet e kohës për të zgjedhur
kurs të lirë luhatës dhe politikë
monetare të pavarur. Shqipëria
mund të mbajë kurs fiks dhe llog-
ari financiare të liberalizuar, por
në këtë rast duhet të heqë dorë nga
pavarësia monetare. Pavarësia e
politikës monetare nënkupton të
kesh mundësi të imponosh norma
interesi bazë për monedhën ko-
mbëtare në përputhje me gjendjen
e ekonomisë vendëse. Nëse ekono-
mia është në krizë dhe bankës qen-
drore i duhet të ulë normën e in-
teresit, ajo mund ta bëjë vetëm nëse
e ka politikën monetare.

Guvernatori i Bankës së Sh-
qipërisë përdori këtë teori të poli-
tikës monetare në një fjalim të
mbajtur të hënën në Beçiç, Mali i
Zi, në një samit me krerët e poli-
tikës monetare të Ballkanit për të
shpjeguar se pse institucioni i tij
u duk sikur ngurroi për dy vite e
gjysmë dhe në veçanti, në muajt e
parë të këtij viti për të ndërhyrë
në tregun e këmbimit valutor. Si-
pas themelit teorik të trilemës,
banka qendrore që zbaton regjim
kursi të lirë luhatës duhet të lejojë
këtë kurs të vetërregullohet dhe
të mos ndërhyjë përveçse në raste
të jashtëzakonshme. Zgjedhja e
pavarësisë në politikë monetare
dhe e llogarisë financiare të liber-
alizuar duke sakrifikuar kursin
fiks të këmbimit valutor nga ana e
Shqipërisë në vitin 1992 u imponua

nga rrethanat e kohës. Shqipëria
nuk kishte në atë kohë një rezervë
monetare për të absorbuar goditje
në kursin e këmbimit dhe nuk
mund të shmangte liberalizimin e
llogarisë financiare (të drejtën e
çdokujt për të sjellë ose për të lar-
guar nga Shqipëria aq valutë sa të
dojë për çfarëdolloj arsyeje). Sh-
qipërisë mund edhe të mos i hynte
në punë pavarësia në politikë mon-
etare, sepse vendi nuk e kishte një
të tillë dhe edhe sot që e ka, efika-
siteti i politikës monetare të pavar-
ur në ekonominë reale është
shumë i dyshimtë. Por duke qenë
se liberalizimi i llogarisë korrente
ishte i pashmangshëm dhe vendi
nuk kishte mundësi të mbante një
kurs fiks këmbimi, pavarësia e poli-
tikës monetare nuk ishte, gjith-
ashtu, çështje zgjedhjeje.

Në të gjitha rastet, kjo trilemë e
politikës monetare duket se nuk e
zhbën situatën e çuditshme në të
cilën gjendet Shqipëria, ku mon-
edha kombëtare, leku, është forc-
uar me tepri kundrejt euros dhe
ku forcimi po interpretohet nga
BSH si fenomen psikologjik, i sh-
kaktuar nga “pritshmëritë” një
eufemizëm për panikun pa për-
dorur fjalën panik. Se sa prej
forcimit të lekut gjatë këtij viti i
detyrohet “pritshmërive” apo pan-
ikut për forcim të mëtejshëm të le-
kut dhe sa është pasojë e tepricës
së euros në treg, kjo është një çësh-

tje tjetër. Por sa i përket trilemës
monetare, fakti është që një vend
mund të zgjedhë jo vetëm kurs lu-
hatës këmbimi valutor, por edhe
një gamë të gjerë politikash të
ndërmjetme. Shumë banka në Ball-
kan dhe në Europën Lindore kanë
zgjedhur politika të tilla, duke njo-
hur rëndësinë që ka kursi i këm-
bimit te stabiliteti i çmimeve. Sta-
biliteti i çmimeve, në rastin e Sh-
qipërisë, objektivi i politikës mon-
etare për inflacion në masën 3%,
është arsyeja e ekzistencës së
bankave qendrore.

Vende të ndryshme të botës
kanë zgjedhur të sakrifikojnë
kursin fiks të këmbimit valutor
duke lënë monedhat e tyre të lu-
haten sipas kushteve të tregut për-
ballë dollarit amerikan. Kjo i
mundëson, fjala vjen Kanadasë, të
përcaktojë interesat e saj e pavar-
ur nga fuqia e dollarit amerikan.

Eurozona ka ndjekur të
kundërtën, ka sakrifikuar poli-
tikën monetare në këmbim të kur-
sit fiks të këmbimit valutor, kurs i
shprehur nga euro.

Vendet e Ballkanit kanë bërë
zgjedhje të ndryshme. Bullgaria,
Maqedonia e Bosnja kanë
zgjedhur kurs fiks me euron. Kroa-
cia ka zgjedhur politikën e “lu-
hatjes së menaxhuar të kursit të
këmbimit”, politikë që nënkupton
ndërhyrjen në të dyja krahët
pothuajse çdo ditë nga banka qen-

drore për të shmangur si forcimin
ashtu edhe dobësimin afatsh-
kurtër të monedhës vendëse, me
kushtin që tendenca afatgjatë
mbiçmuese apo nënçmuese të res-
pektohet. Banka qendrore e Kroa-
cisë thotë në lidhje me këtë poli-
tikë: “Kuadri i politikës monetare
të Bankës Kombëtare të Kroacisë
bazohet në ruajtjen e stabilitetit
të kursit nominal të këmbimit të
kunës kundrejt euros. Një kurs i
qëndrueshëm këmbimi përbën të
ashtuquajturën ankorim të poli-
tikës monetare përmes të cilës ban-
ka stabilizon pritshmëritë infla-
cionare dhe, në instancë të fundit,
vetë inflacionin.”

Serbia ka pasur kurs të lirë lu-
hatës dhe zyrtarisht vijon ta ketë
të tillë, por Fondi Monetar
Ndërkombëtar thotë se Serbia efek-
tivisht nga fillimi i vitit 2016 është
në regjimin e kursit të menaxhuar
luhatës. Polonia ruan kurs lu-
hatës, por rezervon të drejtën “për
të ndërhyrë në rast se kursi dëm-
ton objektivin e saj në politikë
monetare”.

Shembujt e përmendur më sipër
e lidhin kursin e këmbimit me ob-
jektivin e inflacionit në shumë ras-
te. Banka e Shqipërisë bën një për-
jashtim, pasi nuk e përmend kurs-
in e këmbimit si të lidhur me ob-
jektivin e saj për ruajtjen e infla-
cionit në masën 3%.
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Tunizia rezistoi deri në kohën shtesë

Herri Kejn shpëton Anglinë
në kohën shtesë

Fraksioni i parë mbyllet 0-0 dhe pa goditje në portë, më pas "djajtë" shpërthyen në 45 minutat e dyta

Belgjikë me "tri yje", Panamaja
rezistoi vetëm një pjesë loje

Mertens dhe Lukaku me dy gola vulosën ndeshjen

Askush, madje as
vetë lojtarët belgë
nuk do ta kishin

menduar që do të hasnin
kaq shumë vështirësi. Pan-
amaja bën rezistencë, ndër-
sa Belgjika nuk arrin të gje-
jë pasimin vendimtar në
gjithë gjysmën e parë të
takimit. Në minutën e 12-
të Hazar nuk përfiton nga
gabimi i Ramon Torresit që
kthen keq për portierin,
ndërsa të besuarit e Mar-
tinezit nuk arrijnë të
ekzekutojnë siç duhet një
skemë nga kor nia, me
Mertens që gjuan jashtë.
Në të 22-ën është De Bryjn
që provon nga distanca, por
edhe ky pa koordinatat e
duhura. Provojnë sërish
"djajtë kuqezi" katër minu-
ta më pas. Hazar bën
gjithçka vetë, por gjuajtja
e tij nuk kërcënon portën
e Penedos. Panamaja
shfaqet për herë të parë
vetëm në minutën e 35-të,
kur Koper gjen Rodrigezin
në zonë, por mbyll në kën-
dore mbrojtja belge. Hazar
përpiqet dhe njëherë në
minutën e 38-të, kur shër-
behet nga Munie në zonë,
gjuan fort, por Penedo
grushton në këndore. 3
minuta më pas edhe nje-
herë Belgjika që provon. De
Bryjn harkon nga goditja e
dënimit, Mertens gjuan flu-
turimthi me topin që del
ngjitur me shtyllën. Pjesën
e parë e mbyll Panamaja në
sulm, me Koperin që pro-
von të befasojë Kurtuan
nga largësia, por asnjë
kërcënim. Me rrjeta të pa-

RUSI-EGJIPT

Çerçesov do fitoren e dytë,
 Kuper me sytë nga Salah

TRAJNERI POLAK

Polonia pa Glik,
Senegali shpreson

prekura përfundoj fraksioni
i parë, ndërsa në të dytin
Belgjika e korrigjon
shënjestrën menjëherë.
Minuta e 47-të. Krosim nga
e djathta dhe në largimin e
topit me kokë nga Eskobar,
vjen Mertens që fluturimthi
gjuan shkëlqyeshëm dhe e
çon topin në trekëndëshin e
largët. Panamaja përpiqet të

reagojë dhe në minutën e 54-
të mund të kishte befasuar
belgët, nëse Murijo do të ish-
te më gjakftohtë përballë
Kurtuas, që mbyll pasqyrën
e portës. Shfaqet sërish Pan-
amaja pak çaste më vonë, por
Barcenas nuk do ta
kërcënojë kuadratin e Kur-
tuas. Belgjika kërkon golin e
dytë dhe do të hedhë shumë

topa në zonë, por gjithçka do
të konkretizohet në
minutën e 69-të, kur De
Bryjn vallëzon në zonë dhe
me të jashtmen e së djathtës
pikturon një assit për Rome-
lu Lukakun, që me kokë nuk
gabon duke dyfishuar rezul-
tatin. 2-0 dhe Belgjika çliro-
het. Madje do të shënojë
prapë vetëm 6 minuta më

pas. Sërish me Romelu
Lukakun, që finalizon mjaft
mirë një kundërsulm të Bel-
gjikës. 3-0 dhe sfida është në
kasafortë. Belgjika ul ritmin,
ndërsa Panamaja përpiqet të
shënojë golin historik. Mad-
je mund ta kishte realizuar
nëse Tehada do të ishte pak
më i shpejtë. Në fund dhe një
tjetër mundësi me Eskobar,
që shkarkon të djathtën, por
bllkon në shtyllën e parë
Kurtua. Përfundon 3-0
ndeshja për Belgjikën, që
siguron tre pikët e para në
këtë kupë bote.

Stanislav Çerçesov beson
dhe shpreson se Rusia

do të arrijë suksesin e dytë
kundër Egjiptit. Gjithsesi
trajneri i druhet Mohamed
Salah dhe kërkon kujdes
nga lojtarët e tij. "Jemi mirë
dhe jemi në humor. Ishim
më nervozë në ndeshjen e
parë. Tashmë duhet të men-
dojmë për Egjiptin dhe du-
het ta kalojmë edhe këtë
pengesë. Lojtarëve të mi u
kërkoj të kenë kujdes Mo-
hamed Salah, por jo vetëm

atë pasi Egjipti nuk është
vetëm Salah". Por ndryshe e
mendon sulmuesi Dmitri Çer-
ishev, që ka zhvlerësuar disi
sulmuesi egjiptian. "Salah ësh-
të një lojtar shumë i mirë, por
nuk është një yll botëror. Ai
nuk është as Mesi e as Ronal-
do". Por të gjithë në Egjipt pres-
in Mohamed Salah, ndaj për-

jashtim nuk bën as trajneri i
faraonëve, Hektor Raul Kuper.
"Salah është në formë të mirë,
por gjithsesi rezervohemi disi
dhe do të kalojë një test tjetër
të rëndësishëm përpara
ndeshjes. Por ai kërkon të lua-
jë dhe unë jam i bindur se ai
do të luajë, pasi është në
qendër të ekipit".

Sfida e fundit e
mbrëmjes do të jetë

ajo mes Polonisë dhe
Senegalit. Trajneri polak,
Adam Navalka shpreson
të rikuperojë qendërm-
brojtësin Kamil Glik, një
nga pikat e forta të
skuadrës. "Nuk e di në do
t'ia dalë. Duhet ta shohim
me vëmendje situatën e
tij para ndeshjes. Duhet
të jemi në formën më të
mirë për ndeshjen e parë
në këtë Kupë Bote".

Ndërsa trajneri më i ri i këtij
Botërori, Aliu Cise, deklaron
se Senegali i tij nuk ka pre-

sion. "Është e rëndësishme
që të debutojmë mirë, por
nuk është kapitale. Senega-
li është një nga ekipet më
të mira të afrikës. Jemi të
vendosur dhe nuk kemi
kompleke. Nuk kemi pre-
sion, ndonëse kemi punuar
shumë fort për të qenë
këtu".

BOTERORI RUSI 2018

Jeton Selimi

Herri Kejn ka shpëtuar
nderin e Anglisë me golin

e tij në shtesën e sfidës ndaj
Tunizisë, duke i dhënë sukses-
in 2-1 britanikëve të drejtuar
nga Garet Sauthgejt. Një
ndeshje që dukej si shëtitje
për anglezët, për pak sa nuk u

kthye në makth për ta, pasi
Tunizia i bëri ballë mjaft mirë
dhe vetëm kapiteni me dy-
golëshin e tij e ktheu në
rrugën e duhur duke siguru-
ar tri pikët në duelin e parë.
Por ndërsa anglezët shpër-
doruan shumë raste, skuadra

e Tunizisë arriti të fitonte një
penallti pas gafës së Uoker, i cili
goditi në zonë një kundërsh-
tar. Sasi nuk gaboi nga pika e
bardhë për tunizianët, duke
vendosur barazinë në shifra.
Sulmet angleze vazhduan dhe
ata iu afruan përsëri golit, si-

domos në fund të pjesës së
parë kur Lingard goditi sh-
tyllën.
Minutat po kalonin dhe goli,
pavarësisht dominimit an-
glez, nuk dukej në horizont,
duke lënë të mendohej se kjo
do të ishte surpriza e ardhës
e këtij Botërori. Megjithatë,
gjërat ndryshuan në
minutën e parë shtesë të
sfidës, kur pas një goditje
nga këndi, "Uragani" ishte në
vendin e duhur për të shtyrë
topin në rrjetë e për t'i dhënë
suksesin skuadrës së tij.

Grupi F

Meksikë - Gjermani1-0
Suedi - Korea e Jugut

1-0

Renditja

Skuadra N P
Meksika 1 3
Suedia 1 3
Gjermania 1 0
Koreja e Jugut 1 0

GRUPI H

Japonia
kërkon të
befasojë
Kolumbinë
Japonia do të ndeshet

me Kolumbinë dhe
trajneri Akira Nishino
kërkon që ta lërë të
gjithë presionin te tra-
jneri rival. "Pekermani
ka katër vite në krye të
ekipit, unë kam pak javë
dhe kjo është një difer-
encë e madhe. Kam për-
gatitur çdo gjë që munda
për lojtarët dhe mendoj
se kjo është e mjaf-
tueshme. Unë jam besim-
plotë për ndeshjen e së
enjtes".

Ndërkohë, trajneri Pe-
kerman deklaron se për
Kolumbinë, kësaj radhe
është më e vështirë sesa
në Brazil katër vite më
parë. "Në Brazil kishim
më shumë lojtarë me
peshë, ndërsa tani e kemi
rinovuar shumë ekipin
dhe kemi më shumë
mundësi taktike. Është
diçka normale, jemi për-
pjekur për të krijuar
shanset tona në këtë
Kupë Bote".
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
3. Një pune... paguhet.
6. Para Zeppelin në grupin e famshëm.
8. Vincenzo, bomber te Roma.
12. Kufijtë e pritjes.
13. Një Arthur i Edgar Allan Poe.
16. Demek s'ka kufij.
18. Qe filozofi i shkollës eleatike.
19. Nino, kompozitor i famshëm italian.
21. Eshtë ai që ka ngrityr krye.
23. Finlanda e... finlandezëve.
25. Mbledh baskët separatistë.
26. Inicialet e Prost.
28. Shkroi Cockteil party.
29. Titulli i Alex ferguson.
30. Stile pa kufij.
32. Ishin greket që nuk vinin kurrë.
35. Unë dhe ti.

HORIZONTAL
1. Steiger aktor.
4. Mbetet në fund.
6. Ustinov i kinemasë.
11. Janë në modë.
12. Nuk e shqyen Danielin.
15. Një as i Milan.
16. Çobani aktore e jona.
18. I dyti në kapitull.
19. Dy asa në dorë.
21. Qe njeriu i parë që u dënua padrejtësisht.
23. Croft e Angelina Jolie.
24. Një që mbahet për mondan.
25. Para De Janeiro-s.
27. Gjysmë tandem.
29. Kap ndryshe.
30. Gjysmë tatimi.
31. Union Stutendor Operativ.
33. Wallach aktor.
35. Pak spiunazh.
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37. Ishin hipokritët e Jezu Krishtit.
38. Ai dhe ajo.
40. Një Madame e Maupassant.
41. Kështu thirrej Ernesto Guevara.
42. Fund ditari.
43. Pije piratesh.
45. Kush e thotë refuzon.
46. Të parat në sondazh.
47. Një makinë franceze.
48. Fillojnë stafetën.
49. Nisin nga fillimi.
50. Qan te Turandot.
51. Fundi i një samurai.
52. Umberto qe shkroi Lavjerësi i Foucault.
53. Dalë në krye.
VERTIKAL
1. Ajo e tretë u quajt Moska.
2. Në hyrje të odës.
3. Me mea për të penduarin.
4. Para... Gay në aeroplanin që hodhi bom-
bën atomike në Hiroshima.
5. Jepet për hartim.
7. Lindi edhe Cerberin.
8. Mbyllin pora.
9. Gjysma e ekipit.
10. N jë inkursion me mig.

12. Fillojnë lehtë.
13. Eshtë tretës me zorrë.
14. Pak tematike.
17. Qe mbreti jetëgjatë i Pilos.
20. Eshte ndalim me pranga.
22. Shkroi Këngëtarja tullace.
23. Eshtë pikë vaji.
26. Ndajnë shtetet.
28. Kush nuk ka... s'është njoftuar.
32. Poetja e Lesbos.
34. Kështu shprehet komisari Rex.
36. Fillojnë panikun.
38. Një liqen i kripur.
39. Inva soprano.
43. Inicialet e Altman
44. Një fjalë për sipër.
46. Të parat në stadium.
47. Fillojnë turnin.
48. Në hyrje të sokakut.
49. Fillojnë nazet

36. Hoxha që qe arbitër.
38. Eshtë provë zjarri.
39. Majtas në fund.
41. Agjenci Ajrore Tiranë.
42. Eshtë partia e Ariel Sharon.
43. Një mund të jetë çiklistik.
45. Të parat në sondazh.
46. E famshme ajo e psherëtimave.
47. Qendër ditore.
48. Një Baba përrallor.
49. Mund të jetë proteste.
50. Në fund të fundit.
VERTIKAL
1. Camille, indulgjenti që krijoi Vieux Cordelier.
2. Në krye të solistëve.
3. Janë poetë si Ungaretti.
4. Ylli më i shndritshëm i Demit.
5. Janë kopjet si delja Dolly.

7. Një pjesë e dimensioneve.
8. Fillojnë muzikën.
9. Parafjala e prejardhjes.
10. Fernando, bomber i Liverpool.
11. Bisha aktore.
12. Ishin ushtarë të Kserksit.
14. Partia Demokratike.
15. Cepat e një ylli.
17. Ylli i baletit.
20. Pak amoralitet.
22. Mbushin enë pa fund në ferrin dantesk.
24. Italia në Internet.
27. Përhapet me frikë.
31. Mund të jetë françeskan.
33. Dehin pa kufij.
34. Eshtë lënda për... rafte.
37. Gjysmë sahati.
39. Tatum që qe pianist.
40. Lloj papagalli.
42. Një pikë vaji.
44. Artikull spanjol.
45. Në krye të socialistëve.

- Argumentet serioze të
kundërshtarit t'i refuzoni me
humor, ndërsa shakatë,
seriozisht.
Kushdo që do, shpreson,
kushdo që shpreson pret,
kushdo që pret këmbëngul,
kushdo që këmbëngul fiton.
- Kur një person dëshiron
të bëjë humor, ata përreth
tij duhet të jenë po aq
inteligjentë me të,
përndryshe ata nuk do ta
kuptojnë.
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- Të qeshësh me gabimet e tua, të zgjat
jetën. Për të qeshësh me gabimet e të
tjerëve, mund të ta zvogëlojë.
- Një fëmijë hyn në shtëpinë tuaj dhe bën
aq zhurmë për njëzet vjet, e cila është e

vështirë të durohet. Pastaj, largohet
duke e lënë shtëpinë aq të heshtur sa
që mendoni se do të çmendeni.
- Dështimi i përgatitjes është përgatitja
e dështimit.
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