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Një ditë para protestës kombëtare, lideri i opoz-

itës, Lulzim Basha, shprehu bindjen e plotë para 
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do ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe se 
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Nga BEN ANDONI

VENDIMI I QEVERISE: NE “SKANER”, TE GJITHA AKTET E MARRJES NE PERDORIM

TOKAT E DHENA ME 7051,
JA ÇFARE DO TE NDODHE

Nga bllokada  e Berlinit, 
te sfida e Putinit

Opinioni
 Ditësi

“Ja cilat dokumente pronësie janë të vlefshme dhe hapat që duhet të 
ndiqni për të marrë tapinë. Verifikim të gjithave deri në gusht 2008”

Nga JORGJI KOTE 

Viti ’97 dhe paradokset e opozitës 
që mbajnë Ramën në pushtet

Ka një ndjesi të frikshme në vend 
para çdo proteste të tanishme dhe 

të shkuarës. Tek pjesa më e madhe e 
njerëzve, që po i mbijetojnë situatës së 
rëndë ekonomike...

 i
Opinioni

Ditës

 FLET I PLAGOSURI

DITA E DREJTESISE

Përplasje me armë 
mes dy grupeve, 

zbulohet shënjestra 
e sulmit në Vlorë

 

Dosja nga Italia, 
Bajri ka shfrytëzuar

11 vajza dhe gra  
për prostitucion

KERKESA PER EKSTRADIM

 

Vendimi i qeverisë: 
Ndryshon nota 

mesatare e pranimit 
në universitete

JA SI LLOGARITET 

Në faqen 10Në faqen 11

Për vite me radhë, marrëdh-
ëniet diplomatike mes 

Shqipërisë e Turqisë janë  ud-
hëhequr nga bashkëpunime 
të shumta në fusha të ndry-
shme, madje ky shtet është 
shpallur partner strategjik 
për vendin tonë. Për të kon-

Rektori prof.dr Ethem Ruka: Do të krijojmë grupe kërkimore të përbashkëta 

Ambasadori turk te “Luarasi”: Shqipëria e meriton BE-në
Dashnor Dervishi: Bashkëpunim i mëtejshëm në arsim e ekonomi

soliduar edhe më shumë mar-
rëdhëniet mes dy shteteve, 
veçanërisht në fushën e ar-
simit, universiteti ‘Luarasi’ 
ka pritur dje në një takim të 
hapur ambasadorin e Tur-
qisë, z. Murat Ahmet Yörük. 
z. Murat Ahmet Yörük. Kry-
etari i Bordit të...

Vijon në faqen 21

Në faqen 8

Në faqen 7Në faqet 2-3

70 vjet më parë, më 12 maj 1949, 
Stalini hoqi me turp nga Berlini 

Perëndimor  bllokadën e parë dhe më 
të madhe humanitare të botës. Ajo 
shënoi  tensionimin...

Në faqen 6

Në faqen 9

Vijon në faqet 20-21
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PROTESTA
OPOZITA

Një ditë para protestës
kombëtare, lideri i
opozitës, Lulzim

Basha, shprehu bindjen e
plotë para mbështetësve të tij
në Kamëz dhe Kavajë se Sh-
qipëria do ketë zgjedhje të
parakohshme parlamentare
dhe se protesta e sotme do t'i
japë goditjen përfundimtarët
qeverisë së lidhur me krimin.
Ai apeloi se demokratët dhe
socialistët duhet të bëhen
bashkë kundër organizatës
kriminale në pushtet. "Sh-
qipëria do të ketë zgjedhje të
parakohshme parlamentare,
Shqipëria do ketë zgjedhje të
lira, por gjysma tjetër e
punës do kryer akoma. Do
kryer akoma, sepse bisha e
plagosur e krimit, e lidhur
mijëra fije me Ramën po bën
gjithçka t'i shpëtojë drejtë-
sisë, po bën gjithçka të ruajë
favoret e saj ekonomike dhe
të paligjshme", deklaroi
z.Basha. Kreu i opozitës u
dërgoi një mesazh të fortë dhe
të qartë të gjithë deputetëve
në parlament dhe nëpunësve
civilë, që të mos nënshkrua-
jnë asnjë tender apo të he-
dhin firma të kun-
draligjshme, pasi çdo e tillë e
konstatuar që nga periudha
që opozita ka djegur man-
datet, do të shkojë për nd-
jekje penale me ardhjen e
Partisë Demokratike në
pushtet. "Edhe në këtë orë që
po flasim janë zhytur me
kokë, e kanë marrë vesh që
orët janë të numëruara, po
firmosin si asnjëherë ten-
dera dhe licenca. Dua të jap
një mesazh të drejtpërdrejtë.
E di që jeni vërsulur. E keni
kuptuar që anija e kapitenit
të krimit po zhytet dhe po
zbatoni më së mirë sloganin
e këtyre viteve 'kap ça
t'kapësh'. Çdo firmë që hid-
het këto ditë do ju çojë para
ndjekjes penale. Gjithçka që
grabisni do të jetë provë jush
ndaj procesit penal. Asnjë
firmë e hedhur për të grabi-
tur pasuritë e shqiptarëve
nuk do prodhojë asnjë për-
fitim, por vetëm ndjekje pe-
nale. Nëpunësve civilë u bëj
thirrje të hapin sytë, kujtoni
precedentin e Nurembergut,
nuk do të fshiheni dot pas
pretendimit se ky ishte ligji,
se ky është antligji, antish-
teti dhe ka marrë fund", tha
Basha. Sipas tij, ndërko-
mbëtarët kanë dhënë me-
sazhin se zgjedhjet pa
Partinë Demokratike nuk
mund të quhen të tilla dhe
nuk do të pranohen.
NEGOCIANEGOCIANEGOCIANEGOCIANEGOCIATTTTTAAAAATTTTT

Kreu i opozitës, Lulzim
Basha, nënvizoi se hapja e
negociatave me BE-në pengo-
het nga korrupsioni i qever-
isë së Edi Ramës. "Mesazhet
e ndërkombëtarëve që vari-
ojnë nga Londra, Parisi e Ber-
lini e bëjnë të qartë, zgjedhjet

Në takimin e djeshëm
që kreu i PD-së, Lulzim

Basha, pati me studentët
evropianë ishte edhe djali i
madh i të ndjerit Sokol Oll-
dashi, Glauk Olldashi. Si-
pas kreut demokrat, është
detyra e gjithsecilit për të
kontribuar në përmirë-
simin e imazhit të Sh-
qipërisë në botë mes të
cilëve edhe Glauk Olldashi.
"Merita e tij është që në
ditën e parë ka qenë krah
studentëve shqiptarë në
betejën për arsimin e lartë
të standardeve evropiane.
Por natyrisht nderon
trashëgiminë e babait të tij,
ish- kryetarit të Forumit
Rinor të PD, një mikut dhe
bashkëpunëtorit timin, një
nga liderët e PD-së, ndarë
nga jeta tragjikisht para
disa vitesh, z.Sokol Oll-
dashi", u shpreh z.Basha.
Djali i madh i Olldashit,

Glauk Olldashi dha edhe një
mesazh për moshatarët e të
rinjtë shqiptarë. "Sot është
një ditë shumë e gëzuar si
për EDS, edhe për FRPD,
sepse është hera e parë që ne
po vijmë në Shqipëri dhe ësh-
të një vlerësim shumë i
madh. Si anëtarë të EDS dhe
nga vende të ndryshme të
Europës mund të themi se
përshtypja e parë që kemi pa
ardhur në Shqipëri nuk ësh-
të aq e mirë dhe këtë e vumë

re dje kur u takuam bash-
kë. Unë mendoj se qëllim i
rinisë, sidomos rinisë
demokrate shqiptare është
që nëpër botë dhe sidomos
në Europë të ndryshojë
rrënjësisht mënyra se si eu-
ropianët mendojnë dhe fla-
sin për shqiptarët. Sh-
qiptarët nuk janë të këqij,
shqiptarët janë të mirë, po
aq të mirë, në mos më të mirë
se europianët", u shpreh
z.Glauk Olldashi.

pa PD-në nuk janë demokra-
tike dhe nuk do pranohen.
Zgjedhje pa ndëshkuar poli-
tikanët që vodhën zgjedhjet e
2017-ës nuk ka për të pasur.
Hapja e negociatave, hapja e
rrugës sonë drejt Europës sot
kërcënohet qartë jo vetëm
nga krimi, korrupsioni i Edi
Ramës, nga pandëshkuesh-
mëria e ministrave të tij, por
siç e kanë thënë dy nga per-
sonalitet nga më me peshë

të Bundestagut, pa shkuar
në burg ata që vodhën
zgjedhjet e 2017-ës, nuk do
hapen negociatat. Nesër
(sot) në orën 18 e 30 këta të
rinj europianë do të jenë në
krahun tuaj në protestën
tonë. Sot kjo mori një stad
të ri vetëdijësimi me 300 stu-
dentë të forumit të Partisë
Popullore, partisë sonë
nënë. E kanë kuptuar
kauzën tonë dhe për këtë ar-

sye janë në krahun e rinisë
shqiptare dhe nesër në orën
18 e 30 të rinjtë evropianë nga
Gjermania, Britania, Fran-
ca do të jenë në krahun tuaj
në goditjen kundër tiranisë
së krimit, për Shqipërinë si
e gjithë Evropa", tha Basha.
TAKIMITAKIMITAKIMITAKIMITAKIMI

300 studentët evropianë që
kanë ardhur në Tiranë do të
marrin pjesë sot në protestën
kombëtare përpara Kryemi-

nistrisë, në orën 18.30. Duke
shprehur mbështetjen për
Partinë Popullore Evropiane,
Lulzim Basha deklaroi se për-
ballë kanë edhe një valë pop-
ulizmi, që vë në pikëpyetje
vlerat demokratike. Stu-
dentët organizuan goditjen
më të fortë që qeveria Rama
mori në mandatin e tij të
dytë, kjo për shkak të Ligjit
të Arsimit të Lartë, deklaron
Basha. "Na ndajnë vetëm dy

Kreu i PD: Para drejtësisë, tenderat që janë firmosur pas djegies së mandateve

"Sot goditja përfundimtare", Basha:
Zgjedhjet pa PD s’do të pranohen
“Beteja jonë për 15 vitet e ardhshme”

Valentina Madani

HAJDARI:
LARG GJUHËS
SË URREJTJES

Vetëm pak orë pasi
deputetja Rudina
Hajdari takoi
zv.ambasadoren e
SHBA-ve në Tiranë,
Leyla Moses-Ones, ajo
bëri një shënim në
"Twitter". Kryetarja e
grupit parlamentar të
opozitës së re i bën
thirrje opozitës të
shmangë dhunën dhe
gjuhën e urrejtjes në
protestën e sotme: "Ky
është një moment me
rëndësi për Shqipërinë.
Duhet të mendojmë për
të ardhmen. Patjetër që
protesta, e drejta e fjalës
janë pjesë thelbësore
për çdo shoqërie
demokratike. Por, kjo e
drejtë duhet shmangë
dhunën dhe gjuhën e
urrejtjes. Nuk kemi më
kohë për të humbur", -
shkruan Hajdari.

SHKRIRJA
"Ndërkohë që
takohesha me të
rinjtë, një tjetër akt i
paprecedentë i kësaj
qeverie po kryhej,
shkrirja e Akademisë
së Shkencave. Ai e
ndërmerr këtë akt,
sepse i ka tmerr zërat
e pavarur. Ndaj, dua
t'u them këtë pasdite
atë që s'pata mundësi
ta them në orët e para
kur po ndodhte",
theksoi z.Basha.

javë nga zgjedhjet për PE.
Përballë kemi parti politike
me ideologji dhe pikëpamje
të ndryshme nga PPE. Kemi
edhe një valë populizmi që po
vë në pikëpyetje vlerat e
Evropës dhe të demokracisë.
Vlera që qëndrojnë në
themele mbi të cilat është
ngritur BE. Unë e di që falë
edhe përkushtimit tuaj, edhe
të rinisë në mbështetje të
PPE në Evropë ne do të t'ia
dalim që të konfirmojmë
partinë tonë, si forca më e
madhe politike", u shpreh
z.Basha. Kreu i PD-së shfrytë-
zoi takimin e djeshëm me stu-
dentë evropiane të EDS (Eu-
ropean Democratic Student-
es) për të bërë të ditur se pjesë
e programit të opozitës ësh-
të edhe zerimi i tarifës për
studentët shqiptarë.
Z.Basha theksoi se krahas
kësaj, një fond i veçantë do
të jetë edhe për infrastruk-
turën e studentëve, për labo-
ratorë dhe konvikte. "Do të
zerojmë tarifën, pagesën e
tarifës për bachelor dhe mas-
ter për mbi 90% të stu-
dentëve që vijnë nga familje
me të ardhura nën 640 mijë
lekë në muaj. Do t'i finan-
cojmë nga buxheti dhe do ta
përgjysmojmë për pjesën
tjetër të studentëve, që vijnë
nga familje me të ardhura
mbi 640 mijë lekë në muaj",
theksoi z.Basha. Pjesë e këtij
forumi, është edhe i biri i
Sokol Olldashit, Glauk Oll-
dashi. Studentët evropianë
të EDS do të jenë pjesëmar-
rës në protestën e sotme, e
katërta protestë kombëtare
e thirrur nga opozita e bash-
kuar nga muaji shkurt.

Djali i Sokol Olldashit në krah të
Bashës: Të ndryshojmë realitetin

PARALAJMËRIMI
"E di që jeni vërsulur. E keni kuptuar që anija e
kapitenit të krimit po zhytet dhe po zbatoni më së
mirë sloganin e këtyre viteve 'kap ça t'kapësh'. Çdo
firmë që hidhet këto ditë, do t'ju çojë para ndjekjes
penale. Gjithçka që grabisni do jetë provë jush ndaj
procesit penal. Asnjë firmë e hedhur për të grabitur
pasuritë e shqiptarëve nuk do prodhojë asnjë
përfitim, por vetëm ndjekje penale", tha z.Basha.



Kreu i PD-së, Lulzim Basha, dje
me 300 të rinjtë evropianë, që
do të jenë sot në protestë

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, dje në Kavajë
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Opozita do të zhvillojë
sot protestën e tretë
kombëtare në Ti-

ranë. Për të katërtën herë
radhazi opozita do të protest-
ojë në Bulevardin "Dësh-
morët e Kombit" për largimin
e Kryeministrit Edi Rama
dhe krijimin e një qeverie
tranzitore. Mësohet se zgjat-
ja e protestës do të jetë  më
shumë se 3 orë. Kryetari i PD-
së, Lulzim Basha, postoi dje
në 'Facebook' një mesazh të
posaçëm dhe me thirrjen për
bashkim. Basha u bëri apel
shqiptarëve: "Nesër (sot) në
orën 18:30, të gjithë të bash-
kuar për një qëllim: ta bëjmë
Shqipërinë si Europa! Asnjë
hap pas! #ShqipëriaSiEuro-
pa #11Maj". Ndër mesazhet e
këtij spoti thuhet se protes-
ta e 11 majit sipas opozitës
do të çlirojë vendin nga e keq-
ja dhe do të ndëshkojnë
krimin e korrupsionin. Më
pas në spot bëhet thirrje se
asgjë nuk i ndal shqiptarët
kur bëhen bashkë. Mesazhet
e spotit: Një orë e re po troket.
Me besimin tek njëri-tjetri,
tek forca e bashkimit, tek
Demokracia, tek Europa, do
t'i hapim dyert e Europës,
kur të çlirohemi nga e keqja,
kur të ndëshkojmë krimin
dhe korrupsionin, kur vota
të jetë e lirë, kur të luftojmë
korrupsionin, të largojmë
qeverinë e lidhur me krimin.
Asgjë nuk i ndal shqiptarët
kur bëhen bashkë! Asnjë
hap pas! Për një Shqipëri si
gjithë Europa! 11 maj ora
18.30"! Burimet brenda
opozitës bënë të ditur se de-
gët e PD-së dhe LSI-së në rre-
the kanë organizuar mbësh-
tetësit, të cilët do të udhë-
tojnë prej qyteteve të tyre për
t'u bashkuar në kryeqytet në
orën 18:30 kur dhe do të nisë
tubimi para Kryeministrisë.
POLICIAPOLICIAPOLICIAPOLICIAPOLICIA

Policia mësohet se ka an-
gazhuar mbi 1200 efektivë që
do të jenë në gatishmëri si
para godinës së qeverisë ash-
tu dhe pranë institucioneve
të tjera shtetërore. Në
mbështetje të tyre do të jenë
dhe mjetet ujëhedhëse, ash-
tu si dhe ka ndodhur në tu-
bimet e shkuara. Kjo është
hera e dytë që opozita do të
protestojë në mbrëmje. Për
këtë arsye plani i masave nga
ana e policisë do të jetë i
njëjtë më atë të tubimit të 13
prillit, ku do të angazhohen
rreth 1200 efektivë. Ndërkaq
i gjithë perimetri i Kryemi-
nistrisë, ai i Piramidës dhe
godinës së parlamentit do të

Protesta kombëtare, PD-LSI thirrje shqiptarëve: Ejani në Tiranë, s'ka hap pas!

Opozita sot para Kryeministrisë,
1200 policë në gatishmëri

Strategjia, çfarë do ndodhë gjatë 3 orëve të protestës
Valentina Madani

jetë i rrethuar nga barriera
metalike dhe i survejuar nga
kamera me rezolucion të
lartë, për të identifikuar çdo
element me rrezikshmëri.
THIRRJATHIRRJATHIRRJATHIRRJATHIRRJA

Lëvizja Socialiste për In-
tegrim publikoi dje një video
në faqen zyrtare, ndërsa fton
qytetarët në protestën ko-
mbëtare në orën 18:30 minu-
ta para godinës së kryemi-
nistrisë. Me një shënim në
"Facebook", LSI shkruan se
qytetarët shqiptarë duhet të

dalin të gjithë në shesh për
ta bërë Shqipërinë shtëpinë
e tyre, për të mbrojtur  famil-
jen, për të mbrojtur kombin
dhe kundër arrogancës e
varfërisë, të cilat sipas saj,
kanë ardhur si pasojë e
keqqeverisjes së  kryeminis-
trit, Edi Rama. Në video,
parashtrohen disa arsye se
përse duhet t'i bashkohen
protestës. "PËR Dinjitetin,
PËR Familjen, PËR Kombin.
JO Varfërisë, JO Arro-
gancës. PËR Drejtësi të Bara-

bartë, PËR Shëndetësi të
Barabartë, PËR Shanse të
Barabarta. ASNJË HAP
PAS! Nesër (sot) në orën 18:30
para Kryeministrisë", shkru-
an Kryemadhi. Mbrëmjen e
së enjtes, Kryetarja e LSI-së
Monika Kryemadhi në një
lidhje direkte me emisionin
"Të Paekspozuarit" në "News
24" tha se protestuesit do të
janë të shumtë në numër,
ndërsa bëri të ditur se beteja
e tyre zhvillohet për zgjedhje
të lira.

Ambasada e SHBA reagoi dje për protestën e opozitës
së bashkuar duke u bërë thirrje pjesëmarrësve të

shmangin aktet e dhunës. Ambasada e SHBA-së në Ti-
ranë zgjodhi të bëjë një mesazh në faqen e saj zyrtare në
'Facebook' ku bën thirrje për të mos pasur dhunë në këtë
protestë dhe se dhuna qoftë edhe nga një person i vetëm do
ta kompromentonte qëllimin. Ndër të tjera ambasada vlerë-
son se përgjatë muajve të fundit,
pjesa më e madhe e pjesëmarrësve
kanë ushtruar të drejtën e tyre për
të protestuar paqësisht. Por am-
basada shprehet se është e
paligjshme dhe jo demokratike të
kryesh akte dhune, përfshirë edhe
shkatërrimin e pronës. "E drejta
për t'u përfshirë në protesta paqë-
sore është një e drejtë themelore
demokratike. Përgjatë muajve të
fundit, pjesa më e madhe e pjesë-
marrësve kanë ushtruar të
drejtën e tyre për të protestuar
paqësisht. Megjithatë, në çastin
kur një protestë paqësore njollos-
et nga një akt dhune, qoftë edhe
nga një individ, qëllimi demokratik i protestës kompro-
metohet. Është e paligjshme dhe jo demokratike të kryesh
akte dhune, përfshirë edhe shkatërrimin e pronës. Iu bëjmë
thirrje të gjithë personave të përfshirë në protestën e së
shtunës që të refuzojnë dhunën për të siguruar një pro-
testë paqësore dhe konstruktive",-thuhet në deklaratën e
ambasadës së SHBA në Tiranë.

MBËSHTETËSIT
Mësohet se zgjatja e protestës së opozitës do të
jetë më shumë se 3 orë. Burimet brenda opozitës
bënë të ditur se degët e PD-së dhe LSI-së në
rrethe kanë organizuar mbështetësit, të cilët do të
udhëtojnë prej qyteteve të tyre për t'u bashkuar
sot në kryeqytet në orën 18:30 kur dhe do të nisë
tubimi para Kryeministrisë.





Protesta e 11 majit, apeli i
ambasadës së SHBA-ve:
Distancohuni nga dhuna

MESAZHI
Ambasada amerikane
shprehet se është e
paligjshme dhe jo
demokratike të kryesh
akte dhune, përfshirë
edhe shkatërrimin e
pronës. "E drejta për t'u
përfshirë në protesta
paqësore është një e
drejtë themelore
demokratike".

GENC POLLO
"Me Ramën
kryeministër nuk
mund të ketë
zgjedhje. PS ka
faktorin e vetë në
elektorat dhe duhet
respektuar për atë
që është. Për të
negociuar me ta për
qeverinë provizore.
Pushteti që
manipulon zgjedhjet
nuk vjen nga një
parti. Këtë nuk e
thotë opozita, por
hetimi penal. Edhe
më skeptikët e
kanë kuptuar këtë",
tha ish-deputeti i
PD.

ERION BRAÇE
Zv.kryeministri Erion Braçe reagoi dje në lidhje me protestën dhe thirrjet e opozitës

më 11 maj. Braçe ironizoi opozitën duke thënë se i kanë bërë të gjitha, por pushteti
nuk merret me dhunë. Më pas Braçe hedh akuza ndaj Bashës, të cilin e cilëson

edhe si 'ministri, ushtarët e të cilit vranë në mes të bulevardit'.

PD, Duma: Rama duhet të ikë,
betejën do ta çojmë deri në fund
Anëtarja e Kryesisë së

PD-së, Grida Duma, de-
klaroi dje se largimi i
kryeministrit Edi Rama do
të shpëtonte institucionet.
"Beteja jonë do të zgjasë dhe
demokratët qëndrestarë e
dinë këtë shumë mirë dhe
janë të gatshëm që ta çojnë
deri në fund. Ne nuk jemi
duke zgjedhur kryetarin e
Partisë Socialiste, por ne i
kemi vënë kushte kryemi-
nistrit, i cili është i detyru-
ar që për të shpëtuar insti-
tucionet duhet të lëvizë si
kryeministër. Ndërtimi i in-
stitucioneve varet nga
lëvizja e Ramës", deklaroi

Duma. Më tej, ajo theksoi për
Tch se "është e domos-
doshme që opozita, ashtu siç
fitoi moralin me djegien e
mandateve, duhet të qartë-
sojë pozicionin e vet gjith-
monë e më tepër dhe duhet të
thotë se kjo betejë nuk është

betejë për pushtet, pasi ai do
të merret nëpërmjet votës;
por është një betejë për të
fituar rregullat e lojës".
"Qartësia e këtij mesazhi do
të rrisë edhe më tepër kred-
ibilitetin e betejës opozi-
tare",-u shpreh Duma.

Një nga protestat e opozitës



E shtunë 11 Maj 20194 - POLITIKE

DESHMORJA
CEREMONIA

Përcillet për në banesën e fundit nëntetarja Zarife Hasanaj, që humbi jetën në Letoni

"Dëshmore e Atdheut", Rama: Sot
Zarifja duhej të kishte veshur vello

Meta: U përula me respekt para dëshmores dhe patriotes

Nëntetarja Zarife
Hasanaj u përcoll
dje me nderime zyr-

tare për në banesën e fundit
si dëshmorja e parë ushtar-
ake femër e rënë në krye të
detyrës. Apeli i komandantit
të kontingjentit të ushtar-
akëve shqiptar në Letoni ish-
te akti i fundit solemn para
se prindërve, vëllait,
motrave, të afërmve të saj,
ushtarakë e drejtues të lartë
shtetëror t'i jepnin Zarifes
lamtumirën e fundit. Për
rreth 3 orë me radhë qindra
qytetarë, ushtarakë, person-
alitete shtetërore dhe poli-
tikë të vendit bënë homazhe
në nderim të saj, duke u
përkulur me nder para arkë-
mortit me trupin e sa saj të
mbuluar me flamurin ko-
mbëtar, që qëndronte në
qendër të hollit të Pallatit të
Kongreseve. I pari nga zyr-
tarët e lartë shtetëror që ka
bërë nderimet e rastit për
ushtaraken, e cila humbi
jetën në 6 maj gjatë një mis-
ioni ushtarak në Letoni ish-
te kreu i shtetit, Ilir Meta, i
cili u përcolli ngushëllimet
e tija familjarëve të Zarifes.
"Me dhimbje të madhe, nder-
im e mirënjohje të thellë u
përula me respekt para Dësh-
mores së Atdheut, patriotes
shembullore, ushtarakes eli-
tare e trimëreshë, Zarife
Hasanaj. Në këtë ditë të vësh-
tirë për familjen Hasanaj, i
gjendem pranë nënës Rivë,
babait Muharrem, dy
motrave e vëllait të Zarifes,
duke u shprehur me pikëllim
ngushëllimet më të sinqerta
për humbjen e njeriut të tyre
të dashur", - shkroi Meta. Pas
tij, me radhë bënë homazhe
edhe politikanë, deputetë e
ministra të tjerë, përfshi edhe
ministren e Mbrojtjes, Olta
Xhaçka. Nuk mungoi as kreu
i opozitës, Lulzim Basha si
dhe përfaqësues të tjerë të
Partisë Demokratike, të cilët
po ashtu u përkulën me res-
pekt duke nderuar dësh-
moren më të re të Shqipërisë.
I fundit nga shtetarët dhe
politikanët që bëri homazhe
ishte kryeministri Edi Rama,
i cili më pas mori pjesë edhe
në ceremoninë zyrtare të
përcjelljes së Zarife Hasana-
jt për në Varrezat e Dësh-
morëve. Në fjalën e tij gjatë
kësaj ceremonie, kryeminis-
tri Edi Rama vlerësoi kon-
tributin e saj në radhët e
forcave ushtarake dhe të mi-
sionit ushtarak në Letoni,
ndërsa theksoi se ajo sakri-
fikoi jetën në një moshë fare
të re, kur duhet ta gëzonte
atë. "Vështirë sa s'thuhet të
gjenden fjalët e lamtumirës
për ushtaraken jetëndërruar,
të ndjerën Zarife Hasanaj,
këtu, në sytë e prindërve të
saj, që në vend se me fusta-
nin e nusërisë në pragun e
derës, në krah të dhëndrit,
po e përcjellin vajzën e tyre
mbështjellë me flamurin ko-
mbëtar në krahët e shokëve
të saj të Forcës së Armatosur

të Republikës së Shqipërisë;
në praninë e dy motrave e
vëllait të saj, që pranë
prindërve e rrethit familjar
ndjejnë boshllëkun e pan-
gushëllueshëm të një humb-
jeje pa kthim mes tyre", - tha
Rama. Më tej, ai veçoi përpik-
mërinë e në punë dhe në jetë
si një nga virtytet më të mira
të saj, duke theksuar faktin se
tashmë Zarifja do të prehet
krah të gjithë dëshmorëve të
tjerë, që po ashtu si ajo kanë
sakrifikuar jetën për atdhe
apo në shërbim të tij. "Sot
(dje), flamuri kombëtar rri në
gjysmë shtizë për të vajtuar
në heshtjen e tij të përjet-
shme, të parën vajzë në his-
torinë e Forcave tona të Arma-
tosura që ndahet nga jeta për
shkak të detyrës dhe nën fla-
murin kuqezi do ta bëjë

rrugëtimin e fundit, për t'u
ndalur përjetë në varrezën e
Dëshmorëve të Kombit. Mbi
kryet e saj, ditë e natë, për
të gjitha motet mbi këtë dhe
do të jetë 'Nëna Shqipëri'", -
tha Rama. Më pas, forcat e
Gardës dhe ushtarakë të
tjerë mbartën arkëmortin e
saj në krahë për ta përcjellë
në makinën që bëri parakal-
imin e fundit të nderit në
bulevardin "Dëshmorët e

Kombit", ku qindra qytetarë
i dhanë lumturin e fundit
për në Varrezat e Dësh-
morëve. Edhe aty para se të
përcillej në banesën e fun-
dit ishte rezervuar një
tjetër ceremoni e posaçme
dhe dhimbshme, ku kolegët
ushtarakë i dorëzuan ba-
bait të saj flamurin ko-
mbëtar dhe duke i dhënë
Zarife Hasanajt titullin
"Dëshmore e Atdheut".

Ceremonia, Zarife Hasanaj nuk i
"përgjigjet" apelit të fundit

Një nga momentet më
prekëse gjatë cere-

monisë së djeshme në
nder të ushtarakes Zarife
Hasanaj ishte ai i apelit
të fundit. Ndërsa ishin
rreshtuar para monu-
mentit "Nëna Shqipëri"
dhe me arkivolin e saj
përpara, komandanti i
kontingjentit të ushtar-
akëve shqiptarë në Leto-
ni, ku bënte pjesë edhe
Zarifja, ka bërë apelin
duke thirrur me radhë
mbiemrat e ushtarakëve.

Por ndërsa ai thërret filli-
misht mbiemrin Hasanaj,

askush nga ushtarakët
nuk përgjigjet dhe më pas
ai përsërit edhe një herë
thirrjen, por kësaj duke
shqiptuar emër dhe mbi-
emër, Zarife Hasanaj. Por,
sërish askush nga ushtar-
akët nuk u përgjigj. Pas
kësaj, komandanti i kon-
tingjentit raportoi tek
eprori i  tij  se Zarife
Hasanaj kishte vdekur në
krye të detyrës. Moment
ky që emocionoi dhe për-
loti familjarët dhe pran-
ishmit e tjerë.

KRYEMINISTRI
"Sot (dje) flamuri
kombëtar rri në
gjysmështizë për të
vajtuar në heshtjen e tij
të përjetshme, të parën
vajzë në historinë e
Forcave tona të
Armatosura që ndahet
nga jeta për shkak të
detyrës dhe nën
flamurin kuqezi do ta
bëjë rrugëtimin e fundit,
për t'u ndalur përjetë në
varrezën e
Dëshmorëve të Kombit.
Mbi kryet e saj, ditë e
natë, për të gjitha motet
mbi këtë dhe do të jetë
'Nëna Shqipëri'", - tha
Rama.

Ndërron jetë ushtaraku i dytë
në Letoni, Klodian Tanushi

Ndërron jetë efektivi tjetër shqiptar, i cili mbeti i
plagosur disa

ditë më parë në
Letoni. Lajmi kon-
firmohet nga min-
istrja e Mbrojtjes,
Olta Xhaçka. Major
Klodian Tanushi, i
cili mbeti i plago-
sur më 6 maj, nuk
arriti t'u mbijeton-
te plagëve të marra
edhe pse po mbahej
nën kontrollin in-
tensiv të mjekëve
letonezë. "Një lajm
tjetër i dhimbshëm
vjen nga Letonia.
Komandanti i kontingjentit shqiptar në misionin e
NATO-s 'Enhanced Forward Presence', major Klodian
Tanushi, humbi pak çaste më parë betejën e fundit me
jetën. Me zemër e me shpirt i gjendemi pranë famil-
jes, bashkëshortes e tre fëmijëve në këtë ditë zije. Do
t'ju mungojë atyre, por do të na mungojë të gjithëve
ne që patëm fatin ta njohim. Do mbetesh përjetë në
mendjen e zemrën tonë Klodi, miku ynë!", - shkruan
Xhaçka. Major Tanushi u largua duke lënë pas tre fëm-
ijët dhe bashkëshorten e tij. Ministrja Olta Xhaçka u
ka shprehur ngushëllime familjarëve të ushtarakut, i
cili për fat të keq nuk fitoi do betejën për jetën. Ky
lajm i trishtë vjen në të njëjtën ditë, kur edhe ushtar-
akja Zarife Hasanaj u përcoll për në banesën e fundit
si dëshmore e atdheut, pasi humbi jetën në kampin
"Adazi" katër ditë më parë si pasojë e shpërthimit të
një mine. Major Klodian Nikolla Tanushi lindi në Dibër
më 31.10.1980, fëmija i parë i familjes Tanushi. I mar-
tuar dhe me tre fëmijë (dy djem dhe një vajzë) për-
katësisht 14 vjeç, 11 vjeç dhe 1 vjeç e gjysmë. Në vitin
1999 përfundoi shkollën e mesme profesionale "Nazmi
Rushiti" në profilin "Motorist xhenerik". Nga viti 2000
deri në vitin 2003 ka ndjekur studimet në Akademinë
Ushtarake "Skënderbej". Ai kreu kursin funksional
EOD Niveli I "Për asgjësimin e municioneve me ek-
sploziv". Mori pjesë në kursin "EUFOR Mine Aëare-
ness Instructor Course". Pas përfundimit të akademisë,
u titullua oficer dhe me urdhër nr.9628 datë 18.09.2003
mori gradën e "Nëntogerit". Në vitin 2006 mori gradën
e "Togerit", në vitin 2010 mori gradën e "Kapitenit" dhe
në vitin 2017 gradën e "Majorit". Gjatë karrierës së tij
ushtarake kreu detyra si komandant toge, komandant
kompanie, shef seksioni, specialist operacionesh. Ak-
tualisht me detyrë komandant i togës së parë të EOD.
Në 20.12.2018 u dërgua me mision në operacionin ush-
tarak të NATO-s në Riga, Letoni, në përbërje të grup-
batalionit kanadez, me detyrë komandant i kontingjen-
tit shqiptar dhe përfaqësues i lartë ushtarak, me afat
qëndrimi 6-mujor, ku dhe humbi jetën.

Nga ana e Shoqerise "Sherbimi Permbarimore AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e dyte per pasurite
e meposhtme:
1-“Truall + Ndertese” me siperfaqe totale 500 m2 dhe siperfaqe ndertese 165 m2 me Nr.pasurie 475/37 e
ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr.2460  Volumi.5  Faqe 131  me adrese Linze, Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 232,960 (dyqind e tridhjete e dy mije e nenteqind e
gjashtedhjete) Euro.
2-“Are”  me siperfaqe 585 m2 me Nr.pasurie 475/31  e ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr.2460  Volumi.5  Faqe
104  me adrese Linze, Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 58,800 (pesedhjete e tete mije e teteqind) Euro.
Ankandi do te zhvillohet ne date 30.05.2019 ne oren 16:00 prane zyres se shoqerise "Sherbimi
Permbarimore AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr.Bul
Zhan Dark Pall.Kulla.1Teknoprojekt Shk.1 Kat.4 Ap.10 Tirane.
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Ndalohet përdorimi i mjeteve dhe karburantit të institucioneve për fushatë

Zgjedhjet, qeveria pezullon tenderat
e bashkive deri në 30 qershor

Ndalohet përdorimi i administratës shtetërore

Ish-presidenti prezanton librin, Meta në krah të Veliajt

"Nocturn", Topi: E vërteta shtrembërohet
dhe shkruhet sipas fitimtarit

Ish-presidenti i vendit,
Bamir Topi, prezantoi dje

librin e tij të titulluar "Noc-
turn". Në ceremoninë e
publikimit të librit morën
pjesë personalitete të poli-
tikës, njerëz të medias dhe
miq të ish-kreut të shtetit.
Të pranishëm ishin Presi-
denti Ilir Meta, kryetari i
Bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj etj. "Çfarë kam pasur
për të thënë, e kam botuar
në atë libër. Shkrimi i lib-
rit ka qenë i vështirë, pasi
ka pasur ngjarje pa fund në
jetën time. Jam menduar
dhe stërmenduar për të sh-
kruar librin dhe për të
thënë diçka natyrale,

shumë të sinqertë. Ju që jeni
këtu, koloriti i librit që kam
shkruar. Për fat të keq, e
vërteta nis e shtrembërohet

dhe shkruhet sipas fitim-
tarit", tha z.Topi. Në pro-
movim ishte i pranishëm
edhe ish-kryeministri Ale-

ksandër Meksi. "Në libër
përshkruhet edhe diktatu-
ra në Shqipëri, si erdhi
demokracia dhe si rrodhën
ngjarjet më tej. Sido që të
jetë, situata ka ndryshuar,
por mungojnë analiza për të
evidentuar për atë që ka
ndodhur. Në libër përshkru-
het sesi kundërshtarët kon-
siderohen armiq. Ky libër
sjell me detaje ngjarje, pasi
autori ka qenë edhe presi-
dent i Republikës së Sh-
qipërisë. Interesant, se në
libër flitet për shqiptarët
në Ballkan, për mediat, eko-
nominë etj.", deklaroi
z.Meksi.

Mazhoranca e majtë
është e vendosur që
të shkojë në zgjedh-

jet e 30 qershorit, pavarësisht
faktit se opozita reale refuzon
të bëhet pjesë e tyre. Nuk
bëhet më fjalë për deklarata
politike të krerëve të shu-
micës qeverisëse, por edhe
për masa konkrete nga ekzek-
utivi në funksion të këtyre
zgjedhjeve. Kështu, gjatë
mbledhjes së djeshme, qever-
ia ka miratuar dy vendime që
kërkojnë të bllokojnë përfshir-
jen e administratës dhe për-
dorimin e aseteve shtetërore
publike në fushatën zgjed-
hore si dhe ngrirjen e të
gjitha procedurave ten-
deruese dhe prokuruese deri
në 30 qershor.
TENDERAT

Ashtu si edhe në zgjedhjet
e 2017-ës, qeveria ka vendosur
të ofrojë garanci opozitës për
të pasur një proces zgjedhor
të drejtë dhe ku palët para-
qiten të barabarta sa i përket
infrastrukturës dhe buri-
meve materiale dhe njerëzore.
Për këtë qëllim, Këshilli i Min-
istrave miratoi dje vendimin
që detyron të gjitha organet e
qeverisjes vendore dhe të in-
stitucioneve në varësi të tyre
të bëjnë pezullimin e përkohs-
hëm të fillimit të procedurave
të prokurimit për vitin 2019.
Sipas këtij vendimi, përjash-
tohen nga ky rregull proku-
rimet me vlerë të vogël dhe
procedurat e prokurimit që
kanë si objekt produktet ush-

qimore. Për këtë qëllim
ngarkohen të gjitha institu-
cionet e vetëqeverisjes ven-
dore, institucionet në varësi
të tyre dhe Agjencia e
Prokurimit Publik për zba-
timin e këtij vendimi.
ADMINISTRATA

Krahas vendimit për pezu-
llimin e prokurimeve, qever-
ia ka miratuar dje edhe një
vendim të posaçëm për ndal-
imin e përdorimit të aseteve
të burimeve njerëzore të ad-
ministratës publike në
zgjedhje. Kështu, qeveria ven-
dosi marrjen e masave dhe
monitorimin e veprimtarisë
sjelljes apo përdorimit të buri-
meve njerëzore, financiare
dhe logjistike të adminis-
tratës shtetërore, gjatë proces-
it zgjedhor për zgjedhjet ven-
dore për vitin 2019, me qëllim
nxitjen e paanshmërisë dhe
trajtimit të barabartë të kan-

didatëve e partive politike në
marrëdhëniet me adminis-
tratën shtetërore dhe bu-
rimet e saj, për krijimin e
kushteve të drejta e të bara-
barta për të gjithë kandidatët
dhe partitë politike në proces-
in elektoral, si dhe për mo-
spërdorimin e fondeve dhe
burimeve publike për qëllime
partiake. Më konkretisht,
punonjësit të administratës
shtetërore gjatë periudhës së
procesit zgjedhor, i krijohen
kushtet e nevojshme dhe i ga-
rantohet moscenimi i të
drejtave dhe lirive themelore,
kushtetuese, për të shprehur
fjalën e lirë dhe për të marrë
pjesë në veprimtari politike,
por jo brenda orarit zyrtar të
punës dhe ambienteve të in-
stitucionit. Po ashtu, punon-
jësi i administratës shtetërore
ka të drejtë të angazhohet si
komisioner zgjedhor, në për-

bërje të KZAZ-ve, KQV-ve dhe
GNV-ve, pasi të ketë njoftuar
paraprakisht me shkrim epro-
rin direkt. Titullarët e minis-
trive ose drejtuesit e institu-
cioneve të varësisë ose person-
at e ngarkuar prej tyre të or-
ganizojnë menjëherë punën
për ndalimin e vënies në për-
dorim për subjektet zgjedhore
të veprimtarisë së tyre institu-
cionale, mjeteve, fondeve e
materialeve të ndryshme,
pronë e administratës sh-
tetërore, si dhe të burimeve
njerëzore të institucioneve të
administratës shtetërore, të
çdo niveli, për zgjedhjet ven-
dore të datës 30 qershor 2019.
Gjatë periudhës së fushatës
zgjedhore, automjetet si dhe
karburanti në përdorim të tit-
ullarit apo institucionit të ad-
ministratës shtetërore ndalo-
hen të përdoren për veprim-
tari të fushatës zgjedhore të
subjekteve zgjedhore, të
regjistruara në zgjedhje apo të
kandidatëve. Bën përjashtim
nga ky ndalim përdorimi i au-
tomjeteve të Gardës së Repub-
likës dhe të Policisë së Shtetit.
Strukturat e Policisë së Sh-
tetit, kur konstatojnë për-
dorimin e automjeteve sh-
tetërore të institucioneve të
pushtetit qendror e vendor,
për veprimtari të fushatës
zgjedhore, të bëjnë bllokimin
e tyre dhe menjëherë, të njof-
tojnë Komisionin Qendror të
Zgjedhjeve dhe titullarin e in-
stitucionit në përdorim të të
cilit është automjeti.

SHKURT

Qeveria, Task-Forcë për monitorimin
e administratës gjatë fushatës

Për koordinimin e procesit të monitorimit të veprim
tarisë së administratës publike dhe aseteve materiale

shtetërore gjatë periudhës së fushatës elektorale, qever-
ia ka vendosur të ngrejë një Task-Force. Ajo do të drejto-
het nga zëvendëskryeministri dhe ka në përbërje minis-
trin e Brendshëm, të Mbrojtjes, të Financave dhe Ekono-
misë, Arsimit, Sportit dhe Rinisë, të Drejtësisë, të Mar-
rëdhënieve me Parlamentin, Sekretarin e Përgjithshëm
të Këshillit të Ministrave, drejtorin e Departamentit të
Administratës Publike, drejtorin e Përgjithshëm të Poli-
cisë së Shtetit, drejtorin e Parandalimit dhe Pastrimit të
Parave, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Gjith-
ashtu, në mbledhjet e Task-Forcës ftohen të marrin pjesë
Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, Avokati i
Popullit, një përfaqësues nga Prokuroria e Përgjithshme
dhe një përfaqësues nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Në mbledhjet e Task-Forcës ftohen të marrin pjesë po ash-
tu përfaqësues nga organizma ndërkombëtarë, në raste kur
Task-Forca e gjykon të nevojshme marrjen e asistencës
teknike lidhur me çështje të procesit zgjedhor.

Rama takim me të deleguarit e
qarqeve, sot shpallet lista e kandidatëve

Partia Socialiste do të mbledhë sërish sot Kryesinë për të
miratuar listën përfundimtare të kandidatëve për kryetar

bashkie për zgjedhjet e 30 qershorit. Por për t'i dhënë zgjidhje
dilemave që ekzistojnë për disa bashki, kreu i Partisë Social-
iste Edi Rama ka zhvilluar dje pasdite takime me të gjithë
drejtuesit politikë të qarqeve. Kështu i pari që ka mbërritur
dje në selinë e PS-së, ka qenë kryetari i Bashkisë së Durrësit,
Vangjush Dako, i cili është edhe drejtues politik i Qarkut
Durrës. Takimi ka zgjatur rreth 30 minuta dhe në të diskuti-
mi kryesor i është kushtuar pikërisht kandidatit për Bash-
kinë e Durrësit. ndërsa moskandimi i Dakos është i sigurtë,
PS nuk ka pasur deri më tani një kandidatë të konfirmuar
për kandiduar në këtë bashki të rëndësishme. Deri më tani
kanë qarkulluar shumë kandidat, duke filluar që nga Ardian
Çela, Arbër Braho, Milva Ekonomi, Klodiana Spahiu dhe së
fundi Valbona Sako. Më pas në takim me Ramën kanë hyrë të
gjithë drejtuesit e tjerë politikë të qarqeve, ku ajo që ka qën-
druar më shumë ka qenë Olta Xhaçka e cila drejton Qarkun
Dibër. Kjo edhe për shkak se në këtë qark disa bashki janë
ende në pikëpyetje. Një nga emrat surprizë të lakuar së fundi
për Bashkinë e Dibrës është edhe emri i Reme Lalës.

SHOQËRIA PËRMBARIMORE GJYQËSORE “3H” Sh.p.k
Rr. “Tish Daia”, Kompleksi Kika 2, Kulla 5, Kt. 1, Tirane
Web: www.3-h.al; Email: shpgj_3h@yahoo.com cel.0692099711

Njofton shpalljen e ankandit nga dt.02.05.2019 deri ne dt. 13.05.2019 per:
sendin e luajtshem-  automjetin terheqes Renaul me Targa AA 245 OE, model
Magnum 480, me cmim fillestar 526,260.00 Leke automjetin gjysem rimorkjo
marka Fruehauf TD 35, me Targa AER 831  me cmim fillestar  69,160.00 Leke
ne pronesi te  Subjektit Klodian Xhani PF me NIPT L02025004L

 Ankandi zhvillohet ne zyren permbarimore ne daten 13.05.2019 dhe mbyllet
me orarin zyrtar 16.00



E shtunë 11 Maj 20196 - AKTUALITET

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Dy tregtarë kanë përfunduar në prangat e pol-
icisë së Tiranës, pasi akuzohen për kontrabandë e fshehje
të ardhurash, por jo vetëm kaq. Mësohet se seksioni për
Krimin Ekonomik dhe Financiar në bashkëpunim me
Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, kanë finalizuar
operacionin e koduar "Kamuflimi". Në kuadër të këtij op-
eracioni u bë ndalimi i shtetasit N.P., 50 vjeç, banues në
Tiranë dhe P.S., 49 vjeç, banues në kryeqytet. Arrestimi i
shtetasve të sipërpërmendur, u bë pasi këta shtetas në
bashkëpunim me njëri-tjetrin kryenin aktivitetin e
kundërligjshëm që bën fjalë për veprat penale: "Kontra-
banda me mallra që paguhet akcizë", "Kontrabanda me
mallra të tjera", "Ruajtja apo depozitimi i mallrave kon-
trabandë", "Shkelja e të drejtave të pronësisë Industriale",
"Fshehja të ardhurave" dhe "Mospagimi i taksave dhe ta-
timeve". Këta shtetas, pa nipt e pa u regjistruar fare në
QKB, nën kamuflimin e bizneseve private si tregtar pa-
kice, kanë mundur të fusin një sasi të konsiderueshme
mallrash të dyshuara kontrabandë. Gjithashtu, u bë
shpallja në kërkim e shtetasit S.B., banues në Tiranë, ku
për shkak të hetimit nuk jepen të detaje të tjera. Në cilës-
inë e provës materiale në funksion të këtij procedimi u
sekuestrua; 1.440 (një mijë e katërqind e dyzetë) pije
freskuese, 12.000 pako çamçakëzë, 77.000 kuti, 750 paketa,
64 pako duhan i grirë, një automjet dhe tre aparate celu-
lar. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë, Tiranë, për veprime të mëtejshme.

Dita Ndërkombëtare e
Drejtësisë është për-
kujtuar ndryshe këtë

herë. Në Prokurorinë e Ti-
ranës po zhvillohet aktivite-
ti "Open Doors" ku stu-
dentët e Juridikut janë ftu-
ar të njohin nga afër këtë
institucion. Para tyre,
prokurorja e Krimeve të
Rënda, Elisabeta Ymeraj
tha se ky është një profesion
i vështirë, për të cilin janë të
hapur të bëjnë pyetje dhe të
shuajnë çdo paqartësi. Për
gruan që ka hetuar disa nga
dosjet më të nxehta në 15
vitet e fundit, është me
shumë rëndësi që një
prokuror të jetë kurajoz dhe
të guxojë të përballet,
ndonëse rrugës mund të
ndeshë mure pengesa e
ndoshta edhe goditje. Për të,
rëndësi të veçantë në luftën
ndaj krimit, ka bashkëpuni-
mi

"Të kuptojnë shkakun
dhe arsyen për të cilën
prokuroria e Tiranës sjell në
vëmendje ditën e drejtësisë
në këtë format. Gjej arsye
t'ju falënderoj për të qenë
pranë prokurorisë, për të

Dita Ndërkombëtare e Drejtësisë përkujtohet ndryshe

Prokurorja Ymeraj: Hetim
të gjitha veprave penale
"Kolegët mbyllin 300 dosje në një vit"

POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC - Shërbimi për
Çështje të Brendshme dhe
Ankesa  ka arrestuar në
flagrancë 1 punonjës pol-
icie dhe 4 persona të tjerë,
të cilët dyshohet se kanë
ndihmuar 19 shtetas të
huaj për të kaluar kufirin
në mënyrë të paligjshme.
Pas një hetimi me metoda
speciale, SHÇBA finalizoi
goditjen ndaj këtij grupi,
në hyrje të qytetit të Po-
gradecit rreth orës 23:50, të
datës 9 maj 2019. Shërbimet
ndaluan 19 shtetas të huaj,
me shtetësi kurde dhe siri-
ane, të cilët po transporto-
heshin drejt Tiranës me
mjete që drejtoheshin nga
shtetasit shqiptarë E.A.
dhe T.H. Mësohet se shteta-
sit e huaj kanë hyrë nga
kufiri i gjelbër në zonën e
Devollit dhe në afërsi të fs-
hatit Trestenik janë mar-
rë me makina nga shteta-
sit E.A. dhe T.H.. Punonjë-
si i Policisë, J.Z. (trup shër-
bimi në Komisariatin e El-
basanit) dyshohet se kish-
te rolin e kontrolluesit të
rrugës. Shtetasit M.A. dhe
K.M. ishin shoqërues.

Në këtë aksion të SHÇ-
BA-së u sekuestruan në
cilësinë e provës materiale
4 automjete, aparate celu-

Dyshohet se ndihmuan 19 klandestinë

Trafiku i klandestinëve,
pranga policit e 4 vetave

larë dhe 120.000 lekë. Mbi
shtetasit e arrestuar është
ngritur akuza për veprën
penale "Ndihma për kalim të
paligjshëm të kufirit, kryer
në bashkëpunim". Gjithash-
tu, SHÇBA po vijon nd-

qenë në kontakt me ne, dhe
për të patur mundësi që
përmes bashkëbisedimit të
sheshoni ndonjë pyetje. Kur
flasim për Ditën e Drejtësisë,

duhet të kthehemi pas në
kohë, në 1912 kur njerëz e
shtetit tonë arritën, patën
mundësi u munduan e kri-
juan shtet. Ky është një ele-

ment i rëndësishëm sidomos
në ditët e sotme, ne mund të
bëjmë gjëra të mira, kemi
njerëz të zgjuar që duan të
punojnë, e në fund të ditës
bëjnë edhe një analizë. Janë
mbi 70 prokurorë që mun-
dohen e përpiqen me gjithë
ngarkesën e madhe t'ju pres-
in e të realizojnë funksion-
in e tyre kryesor: Hetimi i të
gjitha veprave penale",- u
shpreh prokurorja.

Duke u ndalur tek puna e
prokurorëve, Imeraj shtoi
se ata: "Mbarojnë 300 dosje
në një vit, kanë edhe fëmijët
me temperaturë gjatë ditës
së punës. Por pavarësisht
vështirësive, secilin prej
jush, që i është futur kësaj
rruge, në të ardhmen unë do
t'ju ftoja të bëheshit
prokuror",- tha Imeraj.

jekjen penale në gjendje të
lirë për veprën penale të
"Shpërdorimit të detyrës",
për Shefin e Stacionit dhe 2
punonjës të Patrullës të Kon-
trollit të Kufirit të gjelbër, për
mos-përmbushje të detyrës.



Kontrabandë e mospagim
taksash, ndalohen 2 tregtarët,

në kërkim një tjetër

"OPEN DOORS"
Prokurorja e Krimeve
të Rënda, Elisabeta
Ymeraj tha se ky
është një profesion i
vështirë, për të cilin
janë të hapur të bëjnë
pyetje dhe të shuajnë
çdo paqartësi. Për
gruan që ka hetuar
disa nga dosjet më të
nxehta në 15 vitet e
fundit, është me
shumë rëndësi që një
prokuror të jetë kurajoz
dhe të guxojë të
përballet, ndonëse
rrugës mund të ndeshë
mure pengesa e ndo-
shta edhe goditje.

Prokurorja e Krimeve të
Rënda, Elisabeta Ymeraj

Njoftim për shitje me ankand të dytë
Shoqëria "Power & Justice" (P&J) sh.p.k ka shpallur ankandin e dyte  të
pasurisë të palës debitore dhe pales dorezanese, e  përbërë nga :
" Njesi" me numër pasurie 7/80 ND e ndodhur në Rr: "M Bicikemi" Shkodër
e rregjistruar në ZK 8593 Regj Hipotekor nr.83 datë 30.10.1988 volum 17,
faqe 149  me sipërfaqe 42.75 m2,.  Ankandi i dyte pasurisë fillon me çmimin
fillestar në masën 31.862,11 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë 24. 05. 2019 ora 15:00  në selinë Bulevardi
"Gjergj Fishta" Kulla 1, Kati 2, Zyra nr.5  Kontakt tel. 0672082543,
ilir_dervishaj@yahoo.com,  WEB www.powerjustice-al.com.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje pajisje dhe aksesorë për
zonat e sigurisë për nevojat e Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4,900,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.
Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme
prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të
mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje pajisje dhe aksesorë për
zonat e sigurisë për nevojat e Bankës së Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 03 Qershor  2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Qeveria ndryshon sër
ish procedurat për
regjistrimin e Ak-

teve të Marrjes së Tokës në
Pronësi. Këshilli i Minis-
trave vendosi dje të kryejë
identifikimin e organit që e
ka lëshuar AMTP-të, që për-
faqësohet nga firma ose
emër, mbiemër, me shkrim
dore, i kryetarit të komision-
it të ndarjes së tokës në fs-
hat, për aktet e lëshuara deri
më 15.8.2008, ose nga krye-
tari i njësisë së qeverisjes
vendore për AMTP-të e
lëshuara po në një njëjtën
periudhë. Vendimi parash-
ikon përfundimin e procesit
të kalimit në pronësi të për-
fituesve të tokës bujqësore
të ish-ndërmarrjeve bujqë-
sore dhe të ligjit nr.171/2014,
"Për përfundimin e proce-
durave ligjore të kalimit të
tokës bujqësore të ish-ndër-
marrjeve bujqësore në
pronësi të përfituesve", të
ndryshuar.
SHEMBUJ PËRSHEMBUJ PËRSHEMBUJ PËRSHEMBUJ PËRSHEMBUJ PËR
VERIFIKIMINVERIFIKIMINVERIFIKIMINVERIFIKIMINVERIFIKIMIN

Në rast se në një AMTP
janë të pasqyruara emrat e
të gjithë anëtarëve të komi-
sionit të ndarjes së tokës në
fshat, konsiderohet i identi-
fikuar organi që e ka
lëshuar AMTP-në, edhe nëse
nuk është pasqyruar nënsh-
krimi i kryetarit, por kanë
nënshkruar shumica e
anëtarëve të komisionit. Për
formatet e AMTP-ve ku
parashikohet vetëm firma
ose nënshkrimi i kryetarit
të komisionit të ndarjes së
tokës në fshat, por kjo firmë
mungon, do të konsiderohet
i identifikuar organi që e ka
lëshuar atë vetëm nëse
vërtetohet me dokumenta-
cion të lëshuar nga DAMT
të tillë, si: procesverbale të
marrjes së këtyre AMTP-ve
në dorëzim nga DAMT-ja apo
të dorëzimit të tyre në ish-
ZRPP nga kjo e fundit". Ndër-
sa në rastin kur gjatë veri-
fikimit rezulton se AMTP-
ja, me anë të cilës është kry-
er regjistrimi ka mangësi,
konstatimet e kryera nga
punonjësit që përpunojnë
praktikat i referohen me
shkrim drejtorit të Drej-
torisë Vendore të ASHK-së,
duke treguar hollësisht
mangësitë e konstatuara.
Regjistrimi në origjinë (fille-
star) i tokës bujqësore me
AMTP-në është me mangësi
në rastet kur në AMTP mu-
ngon një apo më shumë ele-
mente të përcaktuara në
pikën 1 të këtij vendimi dhe
në rastet kur AMTP-ja ësh-
të me korrigjime te shënimi
pronësi apo përdorim (në
rastet kur AMTP-ja është
lëshuar për territoret e ish-
NB-ve), te numri i ngastrës,
ose te sipërfaqja dhe emërti-
mi i ngastrës. "Nuk do të
konsiderohen mangësi ras-
tet kur në Drejtorinë Ven-
dore të ASHK-së është i de-
pozituar dokumenti i fitim-
it të pronësisë mbi tokën
bujqësore (AMTP) për terri-
toret e ish-kooperativave
bujqësore dhe në të konsta-
tohet se fjalët "në pronësi"
janë shkruar me shkrim

VERIFIKIMI

Regjistrimi në origjinë (fillestar) i tokës bujqësore
me AMTP-në është me mangësi në rastet, si më
poshtë vijon:
i) Kur në AMTP mungon një apo më shumë
elemente të përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi.
ii) Kur AMTP-ja është me korrigjime te shënimi
pronësi apo përdorim (në rastet kur AMTP-ja është
lëshuar për territoret e ish-NB-ve), tek numri i
ngastrës, ose tek sipërfaqja dhe emërtimi i ngastrës.
"Nuk do të konsiderohen mangësi rastet kur në
Drejtorinë Vendore të ASHK-së është i depozituar
dokumenti i fitimit të pronësisë mbi tokën bujqësore
(AMTP) për territoret e ish-kooperativave bujqësore
dhe në të konstatohet se fjalët "në pronësi" janë
shkruar me shkrim dore mbi fjalët "në përdorim", të
fshirë me vizë. Mbi shënimin me shkrim dore duhet
të jetë firma dhe/ose vula zyrtare e ish-komunës. Në
rastin kur dokumentacioni i pronësisë së fshatit, i
depozituar në Drejtorinë Vendore të ASHK-së është i
shoqëruar me deklarimin e anëtarëve të komisionit të
ndarjes së tokës në fshat, se ky veprim është bërë
në mungesë të formularëve të pronësisë, procedohet
me regjistrimin. Në të kundërt, Drejtoria Vendore e
ASHK-së i drejtohet zyrtarisht bashkisë që të
konfirmojë nëse AMTP-ja është lëshuar nga
komisioni i ndarjes së tokës së fshatit. Bashkia, pas
verifikimit të dokumentacionit që disponon dhe pas
verifikimit faktik të tokës bujqësore që zotërohet nga
familja bujqësore, u përgjigjet zyrtarisht Drejtorisë

Raporti i INSTAT: Bie prodhimi i drithërave dhe qumështit

Treg rritës për prodhimin
e mjaltit dhe vezëve

Gjatë vitit 2018 vihet re
një tendencë në rënie

e numrit të krerëve të
blegtorisë. Krahasuar me
një vit më parë, rënie ka
pësuar numri i gjedhëve
me rreth 1.7%, numri i të
leshtave me 3.2% dhe num-
ri i të dhirtave me 1.7%. Të
dhënat janë bërë të ditura
në raportin e INSTAT të
publikuar dje. Ndërkohë,
rritje ka shënuar numri i
shpendëve me 6.7% dhe
numri i derrave me rreth
2.2%. Nga ana tjetër, një
vëmendje të veçantë po

merr mbarështimi bletëve,
ku vërehet një zgjerim i ak-
tivitetit të fermerëve në disa
zona të vendit. Në vitin 2018
krahasuar me vitin 2017,
rritje ka shënuar prodhimi i
mjaltit me 8.9%, prodhimi i
vezëve me 2.0% dhe prodhi-
mi i mishit me 0.1%. Prodhi-
mi i qumështit ka pësuar një
rënie me 1.0%, krahasuar me
vitin 2017 dhe ndërkohë
struktura e prodhimit të
qumështit është: qumësht
lope 85.1%, qumësht deleje
7.4%, qumësht dhie 7.5%.
Gjatë vitit 2018 vihet re një

tendencë në rritje e pro-
dhimit bujqësor. Prodhimi i
perimeve në 2018-ën në kra-
hasim me 2017-ën është rri-
tur me 1.24%. Rritje ka gjith-
ashtu prodhimi i fasules dhe
patates me respektivisht
15.8% dhe 1.9%. Nga ana
tjetër, prodhimi i drithërave
ka rënë me 3.3% në vitin 2018,
krahasuar me vitin 2017.
Gjithashtu, një rënie më e
lehtë vihet re në prodhimin
e bimëve aromatike, mjekë-
sore dhe erëzave të gatimit
me 2.1%, krahasuar me një
vit më parë. Prodhimi

bimëve aromatike, mjekë-
sore dhe erëzave në vitin
2018 arriti në 12.531 tonë.
Prodhimi i drufrutoreve ka
njohur rritje nga viti në vit.
Prodhimi i pemëve frutore

në 2018 është rritur 4.5%
krahasuar me vitin 2017, ul-
liri me 9.0%, agrumet 10.0%,
ndërsa prodhimi i rrushit ka
pësuar rënie me 8.9% kraha-
suar me një vit më parë.

Aktet e Marrjes së Tokës në Përdorim do të "skanohen" para se të kthehen në tapi

Tokë me 7501, verifikim
ATMP-ve deri në 15 gusht 2008
VKM-ja: Ja cilat dokumente pronësie janë të vlefshme
dore mbi fjalët "në për-
dorim", të fshirë me vizë. Mbi
shënimin me shkrim dore
duhet të jetë firma dhe/ose
vula zyrtare e ish-komunës.
Në rastin kur dokumenta-

cioni i pronësisë së fshatit, i
depozituar në Drejtorinë
Vendore të ASHK-së është i
shoqëruar me deklarimin e
anëtarëve të komisionit të
ndarjes së tokës në fshat, se

ky veprim është bërë në mu-
ngesë të formularëve të
pronësisë, procedohet me
regjistrimin. Në të kundërt,
Drejtoria Vendore e ASHK-
së i drejtohet zyrtarisht

bashkisë që të konfirmojë
nëse AMTP-ja është lëshuar
nga komisioni i ndarjes së
tokës së fshatit", - thuhet në
vendimin e qeverisë.
Ndërkohë bashkia, pas veri-

fikimit të dokumentacionit
që disponon dhe pas veri-
fikimit faktik të tokës bujqë-
sore që zotërohet nga famil-
ja bujqësore, i përgjigjet zyr-
tarisht Drejtorisë Vendore
të ASHK-së. Ky konfirmim,
dërguar me shkresë zyrtare
nga bashkia, nuk ka të bëjë
me konfirmimin e përm-
bajtjes së AMTP-së. Sipas
vendimit, kur AMTP-ja nuk
administrohet në Drejtorinë
Vendore të ASHK-së ose ad-
ministrohet fotokopje, fo-
tokopje e noterizuar apo me
shënimin "dublikatë". Konsi-
derohen të rregullta AMTP-
të e lëshuara nga komisionet
e ndarjes së tokës përpara
datës 15.8.2008, që janë të sho-
qëruara me më tepër se një
certifikatë të përbërjes famil-
jare, në të njëjtin fshat, në
datën 1.8.1991, për ish-koop-
erativat bujqësore dhe në
datën 1.8.1991, për ish-ndër-
marrjet bujqësore, duke llog-
aritur ndryshimet në num-
rin e pjesëtarëve të saj deri
më 1.10.1992, fakt ky i pranu-
ar nga përfituesit me dekla-
rim noterial se nuk janë tra-
jtuar me AMTP tjetër, duke i
konsideruar si një familje
bujqësore me dy certifikata
të përbërjes familjare. Në
këtë rast, bashkia, pas veri-
fikimeve që bën në dokumen-
tacionin që disponon dhe pas
verifikimit faktik të tokës
bujqësore që zotërohet nga
familja bujqësore, duhet të
konfirmojë faktin se kjo
AMTP është lëshuar nga ko-
misioni i ndarjes së tokës në
fshat për të dyja familjet dhe
se nuk janë trajtuar me
AMTP tjetër.

Vendore të ASHK-së. Ky konfirmim, dërguar me
shkresë zyrtare nga bashkia nuk ka të bëjë me
konfirmimin e përmbajtjes së AMTP-së.
iii) Kur AMTP-ja nuk administrohet në Drejtorinë
Vendore të ASHK-së ose administrohet fotokopje,
fotokopje e noterizuar, apo me shënimin
"dublikatë".
iv) Konsiderohen të rregullta AMTP-të e lëshuara
nga komisionet e ndarjes së tokës përpara datës
15.8.2008, që janë të shoqëruara me më tepër se
një certifikatë të përbërjes familjare, në të njëjtin
fshat, në datën 1.8.1991, për ish-kooperativat
bujqësore dhe në datën 1.8.1991 për ish-ndërmarrjet
bujqësore, duke llogaritur ndryshimet në numrin e
pjesëtarëve të saj deri më 1.10.1992, fakt ky i
pranuar nga përfituesit me deklarim noterial se nuk
janë trajtuar me AMTP tjetër, duke i konsideruar si
një familje bujqësore me dy certifikata të përbërjes
familjare. Në këtë rast, bashkia, pas verifikimeve që
bën në dokumentacionin që disponon dhe pas
verifikimit faktik të tokës bujqësore që zotërohet nga
familja bujqësore, duhet të konfirmojë faktin se kjo
AMTP është lëshuar nga komisioni i ndarjes së
tokës në fshat për të dyja familjet dhe se nuk janë
trajtuar me AMTP tjetër. Shkresa, së bashku me
dokumentacionin e fitimit të pronësisë, deklarimin
noterial dhe certifikatat e gjendjes civile
depozitohen në Drejtorinë Vendore të ASHK-së nga
bashkia, sipas përcaktimit në shkronjën "c".
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Zbulohet shënjestra e sulmit, policia dhe FNSH në ndjekje të autorëve

Përplasje me armë mes dy grupeve në zonën e
Lungomares, plagoset punonjësi i bashkisë
58-vjeçari Dajko Cenodemaj: Mora një plumb
në këmbë, nuk isha unë shënjestra e atentatit

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Një përplasje me armë
zjarri ka ndodhur
ditën e djeshme në

zonën e Lungomares në
Vlorë. Mësohet se nga dy
makina në ecje, njëra prej të
cilave "Rang Rover", është
shkëmbyer zjarr. Sipas buri-
meve për "Gazeta Shqipt-
are", mjetet kanë lëvizur
paralel në rrugë, ndërsa në
një moment kanë ndaluar
para një lokali në zonën në
fjalë, duke qëlluar sërish me
armë zjarri në drejtim të
njëri-tjetrit. Si pasojë e të sh-
tënave ka mbetur i plagosur
në këmbë një person i rastë-
sishëm. Bëhet fjalë për 58-
vjeçarin Dajko Cenodemaj,
punonjës i bashkisë së qy-
tetit bregdetar, i cili ishte
duke pirë kafe në një lokal
pranë vendit të ngjarjes.
Burime policore dje bënë me
dije se përplasja ndodhi rreth
orës 11:00. Ndërkaq, i plago-
suri është transportuar
urgjentisht në spitalin ra-

Ja lidhjet e "Titit të Ukës" me PD në Bashkinë e Lezhës

Në kërkim ndërkombëtar për trafik droge,
prangoset biznesmeni Astrit Limani

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Policia e Lezhës
dhe Interpol Tirana kanë
arrestuar një person për
llogari të drejtësisë ital-
iane. Bëhet fjalë për 48-
vjeçarin Astrit (Nimani)
Limani, një emër jo pak i
njohur për policinë dhe
drejtësinë. Kjo, pasi më
herët Limanit që njihet në
Lezhë edhe si "Titi i Ukës",
që është edhe biznesmen
dhe i janë sekuestruar 10
milionë euro pasuri. Mëso-
het se Limani ishte i shpal-
lur në kërkim ndërko-
mbëtar nga autoritetet ital-
iane, pasi Gjykata në Mil-
ano/Itali e ka dënuar me 13
vite burg, për kryerjen e ve-
prës penale "Organizatë
kriminale me qëllim trafik
të narkotikëve". Materialet
hetimore i kaluan Prokuror-
isë Pranë Gjykatës së Sh-
kallës së Parë Lezhë për vep-
rime të mëtejshme. Më 15
nëntor 2013, Limani u ar-
restua në Serbi dhe më datë
20 dhjetor 2013 u ekstrad-
ua drejt Italisë, ku ishte

dënuar për trafik droge në
kuadër të një organizate
kriminale. Burime për
"Gazeta Shqiptare" bënë me
dije se Limani është liruar
në Itali, por ndërsa çështja
ka kaluar në Apel në shte-
tin fqinj, është kthyer në at-
dhe. Me sa duket, gjykata
italiane ka konfirmuar dën-
imin për 48-vjeçarin, të cilit
siç bënë me dije burime nga
policia për 'BW' i kanë mbe-
tur edhe 10 vite burg në Ita-
li. Në vitin 2015-ën, Astrit
Limanit iu sekuestrua një
pasuri me vlerë 10 milionë
euro me vendim të Gjykatës
së Lezhës. Siç thuhej atëherë
në deklaratat zyrtare të pol-
icisë e prokurorisë, në total

tri pallate me 230 aparta-
mente banimi dhe një hotel.
Në vitin 2013, Astrit Ukë Ni-
mani ishte anëtar i Këshil-
lit Bashkiak në Bashkinë e
Lezhës, nën siglën e Partisë
Ora e Shqipërisë. Policia e
Lezhës tha atëherë se
sekuestrimi ishte në kuadër
të procedimit penal nr. 615,
në ngarkim të shtetasit As-
trit Nimani, banues në
Lezhë. "Hetimet janë nd-
jekur me metoda proaktive
për një periudhë njëmu-
jore, nga sektori për
Krimin Ekonomik-Finan-
ciar të Drejtorisë së Policisë
qarkut të Lezhës në bash-
këpunim me prokurorinë.
Kështu, u bë ekzekutimi i

vendimit penal të Gjykatës
së Lezhës për sekuestrimin
e pasurive të paluajtshme të
shtetasit Astrit Nimani, me
sipërfaqe totale 25 mijë me-
tra katrorë, të cilat kapin
një vlerë sipas çmimeve të
tregut, rreth 10 milionë
euro. Në këto pasuri përf-
shihet një godinë 5-katëshe,
hotel-bar-restorant, me
sipërfaqe totale 7940 m² në
qytetin e Shëngjinit dhe një
godinë 13-katëshe, po në qy-
tetin e Shëngjinit, me sipër-
faqe totale 5000 m², ku përf-
shihen: 65 apartamente ba-
nimi, njësi tregtimi dhe ga-
razhe parkimi. U bllokua
edhe një godinë 13-katëshe,

në qytetin e Shëngjinit, me
sipërfaqe totale 6500 m², ku
përfshihen: 65 apartamente
banimi, njësi tregtimi dhe
garazhe parkimi, si dhe një
godinë 10-katëshe, në qyte-
tin e Shëngjinit me sipër-
faqe totale 9500 m², ku përf-
shihen: 90 apartamente ba-
nimi, njësi tregtimi dhe ga-
razhe parkimi. Pra, në total
janë 230 apartamente bani-
mi. Sipas të dhënave në
QKR-së, Nimani është ad-
ministrator dhe ortak me
40% i kompleksit turistik
"M****", në Shëngjin dhe i
regjistruar në qershor të
vitit 2013?, njoftonte policia
atëherë.

Organizatë kriminale,
agresion e prostitucion,

kapet 50-vjeçari
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Një 50-vjeçar i
shpallur në kërkim ndërko-
mbëtar për disa akuza në
Itali është arrestuar në Ti-
ranë, me qëllim ekstradim-
it drejt shtetit fqinj. Sipas
të dhënave zyrtare, seksio-
ni për Hetimin e Trafiqeve
të Paligjshme Drejtorinë
Vendore të Policisë Tiranë,
në bashkëpunim me Inter-
pol Tirana, pas një pune të
mirorganizuar mbi bazën e
informacioneve të marra
në rrugë operative bënë
kapjen dhe arrestimin e
shtetasit A.L., banues në
Tiranë. Mësohet se 50-
vjeçari ishte i shpallur në
kërkim ndërkombëtar nga
autoritetet italiane, pasi
Gjykata e Napolit/Itali ka
lëshuar urdhër arresti për
këtë shtetas për kryerjen e
veprave penale "Organiza-
të kriminale", "Agresion
dhe keqtrajtim" si dhe
"Shfrytëzim prostitucioni",
parashikuar nga nenet
81,110, 416 dhe 600 të Kodit
Penal italian. Veprimet e
mëtejshme do të kryhen
nga ZKQ Interpol Tirana,
me qëllim ekstradimin e
këtij shtetasi drejt Italisë.

jonal të Vlorës ku dhe ka
marrë ndihmën e parë
mjekësore. Të shtënat me
armë zjarri kanë shkaktu-
ar panik në shëtitoren mjaft
të frekuentuar nga qyteta-

rët e Vlorës. Kanë qenë vetë
banorët që kanë njoftuar
policinë, e cila ka mbërritur
shpejt në vendngjarje dhe
ka nisur hetimet. Menjëherë
blutë janë vënë në ndjekje të

autorëve si dhe janë ngritur
postblloqe nëpër qytet. Pak
pas ngjarjes, policia ka gje-
tur të djegur një automjet në
zonën e Babicës, në periferi
të qytetit të Vlorës, që dys-
hohet të jetë i grupit të au-
torëve të atentatit. Makina
është një "Land Rover" i zi,
që rezulton të jetë me targa
të vjedhura, ndërsa brenda
saj u gjetën dy armë au-
tomatike (kallashnikovë).
Përveçse policisë, në vendin
ku u gjet i djegur automjeti
kanë shkuar edhe FNSH-ja
e Delta Forcë, të cilët kanë
bërë krehjen e të gjithë zonës
me qëllim kapjen e au-
torëve. Nga ana tjetër, poli-
cia ka sekuestruar pamjet
filmike të kamerave të sig-
urisë nga bizneset që ndod-
hen pranë vendit ku ndodhi
shkëmbimi i zjarrit.
Ndërkohë, pas kryerjes së
hetimeve paraprake, burime
nga policia pohuan se ndër
personat që ishin shënjestër
e sulmit të djeshëm, ishte

edhe një shtetas me iniciale
I.H.. Bëhet fjalë për të riun
Inez Hajrulla, një emër i njo-
hur për policinë e qytetit
bregdetar, i cili u shpëtoi
plumbave. Ndaj Harullas,
gjykata kishte vendosur
masën e sigurisë "arrestit
shtëpie" për armëmbajtje
pa leje. Policia dhe
prokuroria e qytetit breg-
detar janë duke hetuar in-
tensivisht për zbardhjen e
plotë të kësaj ngjarjeje si
dhe identifikimin e kapjen
e personave të dy grupeve
që shkëmbyen zjarr ndaj
njëri-tjetrit. Në lidhje me
këtë ngjarje, "GSH" dje
kontaktoi me punonjësin e
Bashkisë së Vlorës, i cili
mbeti i plagosur.

DËSHMIA E TËDËSHMIA E TËDËSHMIA E TËDËSHMIA E TËDËSHMIA E TË
PLAGOSURITPLAGOSURITPLAGOSURITPLAGOSURITPLAGOSURIT

Dajko Cenodemaj, punon-
jës i Bashkisë së Vlorës tregoi
dje për "GSH" se si u plagos
gabimisht në Lungomare,
teksa pinte kafe në një lokal.
Ai tha se nuk ishte objektivi i
sulmit, ndonëse ka mundur të
shohë të gjithë skenën që zh-
villohej para syve të tij. "Nuk
kam qenë unë objekti i të sh-
tënave me armë. Ishin dy mak-
ina që po qëllonin me njëra-
tjetrën. Të shtënat ishin të
shumta dhe me breshëri, një
nga plumbat më kapi gabi-
misht në këmbë", - pohoi 58-
vjeçari. Po sipas tij, objektivi i
sulmit ishin 4 persona të tjerë
të ulur në një tavolinë, jo
shumë larg tij.

Vendi ku ndodhi
përplasja me armë

58-vjeçari Dajko Cenodemaj,
duke folur për “GSH”

Astrit Limani

Shoqeria permbarimore JUSTITIA
Shoqeria permbarimore JUSTITIA shpall ankandin, faza  e trete ,  për shitjen e pasurisë së paluajtshme
per te cilen ka vene hipoteke NBG BANK/ABI BANK, me këto të dhëna:
Nr. 1/387-N1, ZK. 8562, VOL 30, FAQ. 91 e llojit njësi me sip. 109 m2 ndodhur në adresën Rruga "Fuat
Babani", Korçë.  Çmimi me të cilin fillon ankandi është në vlerën 43.948  EUR ( dyzetë e tre mijë e
nëntëqind e dyzetë e tetë) EUR
Nr. 1/387-N3, ZK. 8562, VOL 30, FAQ. 93 e llojit njësi me sip. 89.2 m2 ndodhur në adresën Rruga "Fuat
Babani", Korçë.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është në vlerën 35.964  EUR (tridhjetë e pesë mijë e nëntëqind e
gjashtëdhjetë e katër ) EUR.
Ankandi zhvillohet në datën 13.06.2019, në përfundim të orarit zyrtar, ora 16:30 në zyrën e
përmbaruesit gjyqësor me adrese  Bulevardi“Bajram Curri“, Pall. 21,Shk. 3, Ap. 18, Tiranë.
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TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

News24" dhe "Gazeta
Shqiptare" kanë sig
uruar shkresën për

ekstradim nga Shqipëria
drejt Italisë të shtetasit Ilir
Bajri, i arrestuar në Shkodër
në shtator të 2018 gjatë oper-
acionit "Oaz" si pjesë e grupit
të strukturuar kriminal "Ba-
jri". Me 20 shkurt 2019 Min-
istria e Drejtësisë e Italisë i
ka dërguar shkresë minis-
trisë së drejtësisë në Shqipëri
duke kërkuar ekstradimin e
Ilir Bajrit, për shkak të një
dënimi që ka marrë atje me
5.6 vite burg. Për këtë
kërkesë italianët kanë mar-
rë një përgjigje zyrtare me 4
mars të këtij viti. Më 24 prill
në gjykatën e shkallës së
parë në Shkodër u zhvillua
një seancë për njohje të
kërkesës së Italisë nga gjyka-
ta dhe lejimin për ekstradim
të Ilir Bajrit drejt Italisë.
Organi i akuzës kërkoi "ar-
rest me burg" për Ilir Bajrin
ndërsa ky i fundit kishte

Kërkesa për ekstradim, Bajri i dënuar me 5 vjet e gjysmë burg nga gjykata e Bolonjës

Dosja nga Italia, Ilir Bajri ka shfrytëzuar
11 vajza dhe gra nga Shkodra për prostitucion
Grupi i drejtuar nga ai dhe Enver Bajri iu falsifikonin
pasaportat dhe më pas i detyronin ato të dilnin në rrugë

Klodiana Lala

edhe një masë tjetër siguri-
mi "arrest me burg" si i dys-
huar në grupin "Bajri".

Materiali i sjellë nga Min-
istria italiane e Drejtësisë
përmban 132 faqe. Rezulton
se Ilir Bajri është dënuar nga
gjykata e apelit të Bolonjas
me 10 dhjetor të 2010-s me 5
vite e gjysmë burg si pjesëtar
në organizatë kriminale me
qëllim trafikim të qenieve
njerëzore. Mbi të rëndonin

akuzat "shfrytëzim prostitu-
cioni", "emigracion klandes-
tin" dhe "falsifikim doku-
mentesh".

Ky grup kriminal sipas
drejtësisë italiane ka vepru-
ar që nga korriku i vitit 2000
deri në gusht të vitit 2002 në
Ravenna. Pjesë e këtij grupi
është edhe Enver Bajri, i cili
është i dënuar me 4 vite burg
dhe Bardh Bajri, të dy pjesë
e familjes Bajri. Përveç tyre

në grupin prej 7 personash
janë edhe Elvis Baroti, Fat-
mir Tafazi, Gëzim Çerkeku
dhe Jetmir Topi. Anëtarët e
këtij grupi të drejtuar nga
Enver dhe Ilir Bajri sipas
vendimit të gjykatës së
Bolonjas kanë shfrytëzuar
për prostitucion të paktën
11 gra dhe vajza, të cilat re-
zultojnë me emra dhe dësh-
mi gjatë hetimeve në këtë
dosje. Grupi i drejtuar nga

Enver dhe Ilir Bajri iu falsi-
fikonin pasaportat grave
dhe vajzave nga Shkodra,
por edhe qytete të tjera dhe
më pas i detyronin ato të dil-
nin në rrugë.

Në dosjen e sjellë nga Ita-
lia rezulton se shtetasi En-
ver Bajri, si promovues i
kësaj organizate kriminale
detyronte me kërcënime dhe
rrahje vajzat që të prosti-
tuonin duke i dhënë atyre
dokumente false. Të ardhu-
rat e përfituara nga kjo vep-
rimtari dërgoheshin në Sh-
qipëri përmes personave që
bënin korrierin si Fatmir
Tafazi.

Në disa raste shtetasi Ilir

Bajri iu gjente hotel dhe iu
tregonte vajzave zonat ku
do të prostituonin dhe poro-
siste dokumente false për
ato. Paratë e përfituara i sh-
konin kushërinjve dhe dësh-
mitar për këtë sipas heti-
meve është një shtetas ital-
ian, klient i prostitutave të
grupit të drejtuar nga Enver
Bajri. Në vitin 2001 njëra
nga vajzat që shfrytëzohej u
kthye në Shqipëri pasi kish-
te marrë vesh për arrestimin
e Enver Bajrit, por sapo ky i
fundit u lirua nga drejtësia
italiane kërcënoi nënën e
vajzës duke e detyruar va-
jzën të rikthehej në Itali ku
vijoi të shfrytëzohet.

DËNIMI
Materiali i sjellë nga
Ministria italiane e
Drejtësisë përmban
132 faqe. Rezulton
se Ilir Bajri është
dënuar nga gjykata
e apelit të Bolonjës
me 10 dhjetor të
2010-s me 5 vite e
gjysme burg si
pjesëtar në
organizatë kriminale
me qëllim trafikim
të qenieve
njerëzore. Mbi të
rëndonin akuzat
"shfrytëzim
prostitucioni",
"emigracion
klandestin" dhe
"falsifikim
dokumentesh".

GRUPI KRIMINAL
Ky grup kriminal sipas drejtësisë italiane ka
vepruar që nga korriku i vitit 2000 deri në gusht të
vitit 2002 në Ravenna. Pjesë e këtij grupi është
edhe Enver Bajri, i cili është i dënuar me 4 vite
burg dhe Bardh Bajri, të dy pjesë e familjes Bajri.
Përveç tyre në grupin prej 7 personash janë edhe
Elvis Baroti, Fatmir Tafazi, Gëzim Çerkeku dhe
Jetmir Topi. Anëtarët e këtij grupi të drejtuar nga
Enver dhe Ilir Bajri sipas vendimit të gjykatës së
Bolonjës kanë shfrytëzuar për prostitucion të
paktën 11 gra dhe vajza.

DOSJA
Në dosjen e sjellë
nga Italia rezulton se
shtetasi Enver Bajri,
si promovues i kësaj
organizate kriminale
detyronte me
kërcënime dhe
rrahje vajzat që të
prostituonin duke i
dhënë atyre
dokumente false. Të
ardhurat e përfituara
nga kjo veprimtari
dërgoheshin në
Shqipëri përmes
personave që bënin
korrierin si Fatmir
Tafazi.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Njëmbëdhjetë
pjesëtarë të një grupi
kriminal janë arrestuar
dje nga Policia e Shtetit
gjatë operacionit anti-
drogë të koduar "BISTRI-
CA 2019".  Mësohet se Drej-
toria Hetimore Qendrore
në Departamentin e Poli-
cisë Kriminale në bash-
këpunim me Drejtorinë
Vendore te Policisë Tiranë
dhe Fier, si dhe me Drej-
torinë e Forcës së Posaçme
Operacionale në Policinë e
Shtetit, nën drejtimin e
Prokurorisë për Krimet e
Rënda Tiranë, pas një heti-
mi pro-aktiv, përgjatë një
harku kohor disa mujor,
duke aplikuar metodat
speciale të hetimit finali-
zuan operacionin në fjalë.
Burime zyrtare nga poli-
cia bënë me dije se gjatë
këtij operacioni u kapën
në flagrancë shtetasit:
E.Xh., 29 vjeç, G.L., 41 vjeç,
A.Xh., 40 vjeç, dhe E.L, 28
vjeç, të katërt banues në
Fier. Si dhe u ekzekutuan
urdhrat e ndalimit për sh-
tetasit; P.K., 49 vjeç, B.K., 55
vjeç, E.A, 43 vjeç, të tre ban-
ues në banues në Patos-
Fier si dhe A.M., 47 vjeç,

Operacioni "BISTRICA 2019", u sekuestruan 145.6 kg kanabis

Goditet dhe shkatërrohet banda e drogës nga
Shqipëria në Greqi, arrestohen 11 persona

S.D., 43 vjeç, F.L., 21 vjeç dhe
G.S., 27 vjeç, të katërt banues
në Fier. Burimet e më-
sipërme sqaruan se person-
at e mësipërm në bash-
këpunim me njeri-tjetrin u
kapën në flagrancë duke
trafikuar në drejtim të Gre-
qisë një ngarkesë prej rreth
79 kg lëndë narkotike të llojit
"Canabis Sattiva", e cila ish-
te e fshehur në vende të kri-
juara posaçërisht në autom-
jetin që drejtohej nga shteta-
si G.L. Në kuadër të këtij pro-
cedimi me datë 05.04. 2019, në

P.K.K. Kapshticë, është arres-
tuar në flagrancë shtetasi
G.Gj., 38 vjeç, me banim në
Lushnje, i cili u kap duke
transportuar për në drejtim
të Greqisë rreth 68 kg lëndë
narkotike të llojit "Canabis
Sattiva", të cilën e kishte
fshehur në vende të krijuara
posaçërisht në automjetin
"Toyota" që drejtohej prej tij.
Personat e arrestuar dhe të
ndaluar kanë konsumuar
elementët e veprave penale:
"Trafikim të lëndëve narko-
tikëve", "Grup i Strukturu-

ar Kriminal", në bash-
këpunim. Gjithashtu, gjatë
operacionit u arrestua në
Mallakastër dhe shtetasi
H.L., 52 vjeç, banues në
Greshicë, Mallakastër, pasi
gjatë kontrollit, policia gjeti
dhe sekuestroi në cilësinë e
provës materiale 2 armë
gjahu pa leje, 1 armë zjarri
automatike me 2 krehra me
60 fishekë si dhe 1 gjerdan me
30 fishekë. Si rezultat i kon-
trolleve të zhvilluara në tërë-
si u sekuestruan: 145.6 kg
lëndë narkotike e llojit "can-
nabis sativa"; 4 automjete te
markave te ndryshme; një
sasi vlerash monetare; 14
aparate celularë me kartat
SIM të markave të ndry-
shme; 3 amë zjarri dhe muni-
cion luftarak. Nën drejtimin
e Prokurorisë për Krime të
Rënda vijon puna për doku-
mentimin e plotë të veprim-
tarisë kriminale të kryer nga
ky grup kriminal.

Grabitet dhe dhunohet, mjeku
gjinekolog: Autorët ishin

profesionistë, morën 12 mln lekë
LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD - Në orët e para të mëngjesit të së premtes,
persona ende të paidentifikuar kanë dhunuar dhe grabi-
tur banesën e mjekut gjinekolog, Kujtim Albrahimi. Ng-
jarja ka ndodhur në lagjen nr.1, të qytetit të Librazhdit.
Mësohet se nën kërcënimin e thikës, agresorët kanë mar-
rë shumë prej 12 milion lekësh si dhe disa bizhuteri. Mëso-
het se në momentin e grabitjes, në banesë kanë qenë i
mjeku Albrahimi dhe bashkëshortja e tij, të cilët kanë
mbetur të plagosur lehtë për shkak të dhunës së ushtruar
nga grabitësit. Mjeku dhe e shoqja janë detyruar t'iu tre-
gojnë autorëve për paratë dhe sendet me vlerë. Burrë e
grua kanë marrë mjekim dhe ndodhen në gjendje të mirë
shëndetësore. Ndërkaq policia ka marrë dëshminë e tyre
dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes dhe kapjen
e autorëve. I traumatizuar, në gjendje shoku dhe plagë të
dukshme nga grabitja, mjeku ka deklaruar se grabitësit
kanë qenë të armatosur dhe se ishin profesionistë. Sipas
Kujtim Albrahimit, autorët para se të kryenin grabitjen
kanë shkëputur sinjalin e alarmit që të hynin pa problem
në banesën e tij dhe, gjithashtu, kanë hequr kamerat dhe
kanë marrë serverin e kamerave. Mjeku ka deklaruar në
polici se e kanë qëlluar pas rezistencës. "Nga goditje më
është mbyllur njëri sy", ka rrëfyer mjeku për "GSH". Al-
brahimi ka qenë më parë edhe drejtor i spitalit të Librazh-
dit. Policia ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen
e autorëve që dyshohet se kanë marrë 12 milionë lekë dhe
bizhuteri të çmuara nga banesa e  mjekut. Sipas dëshmisë
së mjekut, mësohet se paratë e grabitura ishin të shtëpisë,
të cilën e kishte shitur.

Operacioni "Oaz" për
arrestimin e Bajrëve
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"Si do të përllogaritet nota mesatare. Përzgjedhja te degët e mësuesisë"

Vendimi i qeverisë: Ndryshon nota
mesatare për pranimet në universitete
Ashpërsohen kriteret për vitin akademik 2019-2020

6.5
NOTA
MESATARE
"Për të gjithë
kandidatët, të cilët
kanë përfunduar
arsimin e mesëm të
lartë, nota mesatare
për pranimin në
programet e studimit
të ciklit të parë dhe
në programet e
integruara të
studimeve të ciklit të
dytë, në institucionet
e arsimit të lartë, për
vitin akademik 2019-
2020, të jetë nota 6.5
(gjashtë pikë pesë)",-
theksohet në vendim.

Këshilli i Ministrave ka
vendosur të rrisë
notën mesatare për

pranimet në institucionet e
arsimit të lartë në vend. Ven-
dimi është marrë ditën e
djeshme nga Këshilli i Min-
istrave e do të hyjë në fuqi me
ardhjen e vitit akademik
2019-2020. "Këshilli i Minis-
trave vendosi: Kanë të drejtë
të aplikojnë për t'u pranuar
në programet e studimit të
ciklit të parë dhe në pro-
gramet e integruara të studi-
meve të ciklit të dytë, në in-
stitucionet e arsimit të lartë,
kandidatët që kanë përfund-
uar me sukses arsimin e
mesëm të lartë dhe që plotë-
sojnë kriterin e notës mesa-
tare të përcaktuar në këtë
vendim.  Për të gjithë kan-
didatët, të cilët kanë për-
funduar arsimin e mesëm të
lartë, nota mesatare për pra-
nimin në programet e stu-
dimit të ciklit të parë dhe në
programet e integruara të
studimeve të ciklit të dytë,
në institucionet e arsimit të
lartë, për vitin akademik
2019-2020, të jetë nota 6.5
(gjashtë pikë pesë)",-thekso-
het në vendim. Ndërkohë në
rastet e transferimit të stu-
dimeve nga brenda apo jas-
htë vendit, në vitet e
ndërmjetme të programeve
të studimit, brenda të
njëjtit cikël, studentët du-
het të plotësojnë kriterin e
notës mesatare të përcaktu-

ar me vendimin përkatës të
Këshillit të Ministrave të
vitit akademik që studenti
është pranuar në institu-
cionin e arsimit të lartë,
duke filluar nga viti aka-
demik 2016-2017 dhe në
vijim.

PËRLLOGARITJA E
NOTËS

"Nota mesatare për pran-
imin në institucionet e arsim-
it të lartë përllogaritet si me-
satare e thjeshtë e treguesve,
si më poshtë vijon:

a) Mesatarja aritmetike e

thjeshtë e notave përfun-
dimtare vjetore të lëndëve për
të gjitha vitet e shkollimit në
arsimin e mesëm të lartë;

b) Mesatarja aritmetike e
thjeshtë e notave të provimeve
të Maturës Shtetërore",-nënvi-
zohet në vendim. Sakaq, për

kandidatët që aplikojnë për t'u
pranuar në programet e stu-
dimit të fushës së mësuesisë,
për vitin akademik 2019-2020,
nota mesatare e përllogaritur
sipas këtij vendimi të jetë nota
7.5. Nota mesatare e kandi-
datëve që aplikojnë për t'u
pranuar në programet e stu-
dimit të fushës së mësuesisë
përllogaritet sipas përcakti-
meve të këtij vendimi. Kandi-
datët që aplikojnë për t'u pran-
uar në programet e studimeve
dyvjeçare, me karakter profe-
sional, nuk kanë detyrimin të
plotësojnë kriterin e notës
mesatare të parashikuar në
vendim. Institucionet arsimo-
re të arsimit të mesëm të lartë
dhe institucionet arsimore
vendore, përgjegjëse për ar-
simin parauniversitar, janë
përgjegjëse për përllogaritjen
e notës mesatare dhe
dërgimin e këtyre të dhënave
në Qendrën e Shërbimeve
Arsimore.

Voltiza Duro

OPEN CALL FOR TENDER
PREQUALIFICATION

1. GENERAL CONDITIONS

1.1. Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ),
Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1

1.2. Profile: German Development Cooperation, Office in Tirana supports Albania on its
path to European integration and development through projects implemented in

economic development, legal reform, vocational education and training, reform of
the water sector, rural development, reforms on strengthening of the internal security,
and other areas.

1.3 Subject: The GIZ Office Tirana invites qualified companies to express their interest
in providing an automatic car according to the Technical Specifications.

2 Companies should fulfill the following requirements:

2.3 The products should be 'brand name' and the company should be an authorized
partner for Albania from manufacturer, for selling and supporting the brand(s)

products they offer.
2.4 The company should be an authorized service provider for the products it will offer.

All legal entities interested in application process should ask for an application form to the
address: giz-albanien@giz.de

3 The due date for submitting the application is 24 May 2019. The application, and any
related documents if applicable, should be submitted in a sealed envelope, marked
"Application for prequalification: Procurement of a car for the project "Programme Migration
for Development", addressed to:

German Development Cooperation Office (GIZ), Office in Tirana,
Rr. Skenderbeg, No. 21/1

Tirane

After the due date for submitting the application, the process of prequalification will follow. The
submitted applications will be evaluated, and only prequalified candidates will be invited to
answer to the bid.
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Rektori prof.dr Ethem Ruka: Do të krijojmë grupe kërkimore të përbashkëta

Ambasadori turk te "Luarasi": Shqipëria
e meriton të jetë anëtare e BE-së

Dashnor Dervishi: Bashkëpunim i mëtejshëm në arsim e ekonomi

Gjatë bashkëbisedimit me
ambasadorin turk

Për vite me radhë,
marrëdhëniet diplo
matike mes Sh-

qipërisë e Turqisë janë
udhëhequr nga bash-
këpunime të shumta në
fusha të ndryshme, madje
ky shtet është shpallur
partner strategjik për ven-
din tonë. Për të konsolidu-
ar edhe më shumë mar-
rëdhëniet mes dy shteteve,
veçanërisht në fushën e
arsimit, universiteti 'Lu-
arasi' ka pritur dje në një
takim të hapur ambasador-
in e Turqisë, z. Murat Ah-
met Yörük. Kryetari i Bor-
dit të Administrimit në
"Luarasi", Dashnor Der-
vishi vlerësoi eksperi-
encën e tij si  ambasador i
Shqipërisë në Turqi vite
më parë.  Ai theksoi se
miqësia me Turqinë do të
reflektohet edhe më
shumë nëpër mjet bash-
këpunimeve të mëtejshme
në arsim e ekonomi. "Ësh-
të një kënaqësi e madhe të
kemi ambasadorin e Tur-
qisë në universitetin tonë.
Edhe Shqipëria me poli-
tikën e saj  të jashtme
nëpërmjet marrëdhënieve
miqësore e vëllazërore që
ka me Turqinë, rregullon
ekuilibrat e veta me ven-
det e tjera fqinjë. Ne do të
donim që kjo miqësi, kjo
traditë, kjo histori e për-
bashkët midis vendeve
tona të reflektohet më
shumë në marrëdhëniet
ekonomike. Nëpërmjet am-
basadorit, të gjejmë hapë-
sira më të mëdha për të
shtrirë bashkëpunimin
tonë në fushën e arsimit",-
bëri me dije Dervishi.
ANËTARËSIMI NË BE

Ambasadori i Turqisë, z.
Murat Ahmet Yörük tha se
Shqipëria e meriton të jetë
pjesë e Bashkimit Europi-
an pasi transformimi ndër
vite ka qenë pozitiv. Sipas
tij, bashkëpunimi mes Tur-
qisë dhe Shqipërisë do të

jetë edhe më i ngushtë.
"Turqia dhe Shqipëria
gjithmonë kanë pasur mar-
rëdhënie shumë të mira
dhe speciale e të dyja ven-
det ecin përkrah njëra-
tjetrës edhe në ditët e sot-
me. Kjo marrëdhënie e
mirë na shtyn të kemi një
bashkëpunim edhe më të
ngushtë mes dy shteteve.
Shqipëria e meriton të jetë
pjesë e bashkimit europi-
an, pasi në gjithë këto vite
është transformuar pozi-
tivisht. Shoqëria shqiptare
është shumë dinamike,
shumë e integruar dhe ka
një vend strategjik në
hartën europiane. Gjith-
ashtu, ka qenë faktor sta-

bilizues dhe ka potencial
ekonomik për t'u zhvilluar
shpejt. Do ishte kënaqësi
të bashkëpunonim më
shumë me universitetet
shqiptare, në shkëmbimin
e studentëve pedagogëve
dhe kërkimin shkencor",-
tha ambasadori turk.
KËRKIMI
SHKENCOR

Rektori i universitetit,
prof.dr. Ethem Ruka i cilë-
soi si të shkëlqyera mar-
rëdhëniet mes dy vendeve
duke shtuar se bashkëpun-
imi universitar mund të
rritet jo vetëm falë shkëm-
bimit të studentëve e ped-
agogëve, por edhe me ng-
ritjen e grupeve të për-

Voltiza Duro

ETHEM RUKA

KËRKIMI SHKENCOR
" Do të dëshiroja që të
rrisim bashkëpunimin
universitar midis dy
vendeve, jo vetëm
thjesht me shkëmbim
studentësh dhe
pedagogësh, por pse
jo duke ngritur dhe
grupe të përbashkëta
kërkimore në fushat që
ne na interesojnë", -
theksoi Ruka.

AMBASADORI

ANËTARËSIMI NË BE
"Shqipëria e meriton të
jetë pjesë e Bashkimit
Europian, pasi në
gjithë këto vite është
transformuar
pozitivisht. Shoqëria
shqiptare është shumë
dinamike, shumë e
integruar dhe ka një
vend strategjik në
hartën europiane", -
tha ambasadori turk.

DASHNOR DERVISHI

BASHKËPUNIMI
"Është një kënaqësi e
madhe të kemi
ambasadorin e
Turqisë në
universitetin tonë. Ne
do të donim që kjo
miqësi, kjo traditë,
kjo histori e
përbashkët midis
vendeve tona të
reflektohet më shumë
në marrëdhëniet
ekonomike. Të gjejmë
hapësira më të
mëdha për të shtrirë
bashkëpunimin në
fushën e arsimit", -
bëri me dije Dervishi.

bashkëta kërkimore. "Ky
është një dimension tjetër
i universitetit "Luarasi", i
cili është i hapur dhe ndaj
faktorit ndërkombëtar. Do
të dëshiroja që këtë dialog
ta vazhdojmë me mundës-
inë që të rrisim bash-
këpunimin universitar mi-
dis dy vendeve, jo vetëm
thjesht me shkëmbim stu-
dentësh dhe pedagogësh,
por pse jo duke ngritur dhe
grupe të përbashkëta
kërkimore në fushat që ne
na interesojnë",-theksoi
Ruka në fjalën e tij. Bash-
këpunime të tilla ndërko-
mbëtare, do të ndihmojnë
në for mësimin e stu-
dentëve, duke sjellë pranë

tyre praktikat dhe modelet
bashkëkohore.  Në këtë
mënyrë do të krijohet
mundësia e shkëmbimit në
universitetet jashtë ven-
dit, edhe nëpërmjet bur-
save që do të ofrohen për
studentët e interesuar.

Dje gjatë vizitës së ambasadorit turk te ‘Luarasi’
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Produkti i fundit i lançuar nga Fibank Albania është Karta "Contactless"
Kartat pa kontakt janë një mundësi e shkëlqyer për këdo, pasi mundësojnë kryerjen e
pagesave më shpejt, më lehtë, thjesht duke prekur kartën tek lexuesi përkates për të paguar
në një sekondë. Një tjetër avantazh për klientin është fakti se kartat pa kontakt janë edhe
më të sigurta se teknologjia e mëparshme pasi janë të pajisura me shtresa të shumëfishta
sigurie për të mundësuar mbrojtjen nga mashtrimet e mundshme.
Kartat "Contactless" kanë një çip brenda tyre që lëshon valë. Në plastikë është ndërtuar
një antenë për të siguruar lidhjen me një lexues contactless. Kjo njihet si teknologjia e
identifikimit të radio frekuencës (RFID).
"Ky produkt ofron fleksibilitet në jetën e përditshme të konsumatorit dhe synon të përmirë-
sohet vazhdimisht nëpeërmjet teknologjisë inovative. Për të gjithë konsumatorët që udhë-
tojnë shpesh kartat kontaktles mundësojnë blerje tepër të shpejtë të shërbimeve në metro-
pole të mëdha si Londra, Parisi, Athina, Roma, etj. Karta kontaktles është më e sigurt se
gjenerata e kartave të kaluara, duke mundësuar transmetim në mënyre të inkriptuar." -
thotë Drejtori i Departamentit të Kartave, Z. Erion Maxhari.
Fibank investon vazhdimisht në fushën e teknologjisë në mënyrë që shërbimet e ofruara
të mundësojnë lehtësi në stilin e jetesës për klientët e saj.

Fibank Albania
lançon produtin më të ri në
treg - Kartat Contactless!

BOTIMI

Botohen kujtimet "Udhëtim në tri kohë", një qasje
ndaj komunizmit, tranzicionit dhe kapitalizmit

Kur kuptuam që
Enveri ishte diktator...

Fatmira Nikolli

 Civici:
Adrian

Për një kohë të gjatë,
Enver Hoxha e
maskoi me shumë

kujdes e mjeshtëri personali-
tetin autokratik e diktatori-
al të tij". Adrian Civici është
ndalur gjatë për të treguar
momentin kur populli nisi ta
kuptonte në masë se "ndër-
tuesi i Shqipërisë moderne"
ishte në fakt diktatori. Këtë e
ka bërë në një libër duke
dhënë të gjitha argumentet e
historitë që treguan anën
tjetër të burrit, që drejtonte
vendin me dorë të hekurt.
Deri atë ditë, atë e kishin njo-
hur vetëm ata që kishin njo-
hur prej tij vdekjen e të
afërmve. Libri i tij vjen si dia-
log.

"Qëllimi i këtij dialogu, i
cili nisi në vitin 2018, është të
bëjë një udhëtim në honet e
errëta të së shkuarës. Biseda
jonë nis me socializmin, për
të vijuar më pas me kapital-
izmin dhe tranzicionin, për të
kuptuar Shqipërinë e gati një
shekulli, nën lupën e kujtesës
së një intelektuali, që i për-
faqëson më së miri të tria këto
kohë. Vetë formimi ekonomik
i profesor Civicit na ndihmon
të shohim më qartë dhe një
aspekt tjetër të hulumtimit të
këtyre tri kohëve, përmes
proceseve ekonomike. Asnjë
histori nuk mund të kup-
tohet deri në fund, pa kup-
tuar rolin e rëndësishëm
të lëvizjeve ekonomike".
Alda Bardhyli e nis kësh-
tu prezantimin me librin
"Adrian Civici/ Udhëtim
në tri kohë". Janë në fakt
kujtimet e tij, që vijnë
përmes një dialogu me
Bardhylin, duke shpër-
faqur ndjesi e mbresa, të
ruajtura nga çaste të
ndryshme të jetës.

"Ky libër është një
manual për politikanët,
diplomatët, intelektualët,
studentët dhe të gjithë
qytetarët që kërkojnë të
njohin dhe sintetizojnë
mendimin për periudhat
e evoluimit të shtetit sh-
qiptar 70 vitet e fundit.
Civici ka shkruar shumë
libra, por ky i fundit e ngre
atë në rangun e mendim-
tarit të elitës shqiptare.
Dhe e meriton", shkruan
në parathënie Agim Ne-
sho. Më poshtë një pjesë e
librit
NGA "UDHËHEQËS",NGA "UDHËHEQËS",NGA "UDHËHEQËS",NGA "UDHËHEQËS",NGA "UDHËHEQËS",
NË DIKTNË DIKTNË DIKTNË DIKTNË DIKTAAAAATTTTTOROROROROR

Enver Hoxha u tregua i
aftë që gjithë besimin dhe
shpresat e shqiptarëve për një
dinjitet më të madh kombëtar.
E "kompletoi personalitetin e
tij me figurën e patriotit dhe
atdhetarit nacionalist" që
nuk bënte dhe as pranonte
asnjë lloj kompromisi në cen-
imin e identitetin nacional,
vendin dhe rolin e Shqipërisë
dhe shqiptarëve.

Cilësimi në formë të hapur
dhe pranimi gjerësisht i En-
ver Hoxhës si "diktator" në
kuptimin e vërtetë të fjalës,
në mjediset intelektuale dhe
shtresave të ndryshme sho-
qërore në Shqipëri, është rel-
ativisht i

vonët. Në tri dekadat e
para të pushtetit të tij në krye
të PKSH-së dhe më vonë PPSH-

ja (1945-1974), Enver Hoxha
dhe të gjitha strukturat pro-
pagandistike e ideologjike në
shërbim të tij e servirën atë
si "marksist-leninist të
vërtetë", si "udhëheqësi i
dashur i popullit", si "ndër-
tuesi i Shqipërisë moderne",
si "babai i kombit dhe nacio-

nalisti më i shquar në his-
torinë e Shqipërisë" etj.

Perceptimet dhe etike-
timet e para për "diktatorin
Enver Hoxha" ishin prezente
në mjediset e familjeve të
pushkatuara, internuara e
persekutuara mizorisht nga
regjimi, në mjediset e të bur-
gosurve politikë, te një pjesë
e vogël e intelektualëve të
shkolluar në Perëndim para
dhe gjatë Luftës II Botërore,
të cilët e kishin të qartë kon-
ceptin teorik dhe politik të
sjelljes së diktatorëve, te për-
faqësuesit e klerit të burgo-
sur, veçanërisht atij katolik
dhe natyrisht në rrethet zo-
giste e nacionaliste të orga-
nizuara jashtë Shqipërisë.

Në Shqipëri, etiketimi i
Enver Hoxhës si "diktator i
tipit stalinist" filloi të merrte
forma të dukshme e konkrete
dhe të shprehej më hapur në

mjedise të mbyllura e biseda
private, me të gjitha dyshimet
dhe frikën e denoncimeve dhe
spiunimeve nga bashkëbise-
duesit, në fund të viteve 1970,
mbas plenumeve e gjyqeve të
sajuara dhe dënimeve mizore
të "grupeve puçiste e revizion-
iste" në art, kulturë, ushtri,

ekonomi, nxjerrjen e
naftës, Ministrinë e
Brendshme dhe Sig-
urimin e Shtetit, mbas
ashpërsimit të fushat-
ave të internimeve
dhe dëbimeve për qin-
dra e mijëra familjeve
"me biografi të keqe"
dhe "armiq të klasës
punëtore e fshatarë-
sisë kooperativiste";
mbas thellimit në për-
masa të jashtëzakon-
shme të "kultit të in-
dividit" etj.

Në fillim të viteve
1980, sidomos mbas
"vetëvrasjes" së Meh-
met Shehut, kryemi-
nistri më afatgjatë i
Shqipërisë komu-
niste, një nga komu-
nistët e orëve të para
në krah të Enver Hox-
hës, ne filluam të për-
dornim shpesh shpre-
hjen "revolucioni ha
bijtë e vet" dhe ta kra-
hasonim Enver Hox-

hën me Robespierin dhe ter-
rorin e tij gjatë revolucionit
francez të viteve 1789-1794. Por,
megjithatë, arritja te cilësimi
i hapur si "diktator" erdhi pas
vdekjes së Enver Hoxhës në
vitin 1985.

Së fundi, mendoj që në
vështirësinë e perceptimit
dhe cilësimit të Enver Hox-
hës si "diktator" ka ndikuar
dhe mungesa e "figurës" apo
"portretit" të diktatorit në
kulturën politike e historike
të Shqipërisë. Gjatë shekujve
të sundimit të Perandorisë
Otomane dhe në përgjithësi
të kulturës politike e sho-
qërore lindore, në
psikologjinë kolektive dhe
mentalitetin e institucionet e
organizimit shtetëror sh-
qiptar mungonte referimi i
figurës së "diktatorit" sipas
koncepteve demokratike
perëndimore. Bisedën dhe dis-

kutimin e parë me një grup
shokësh "nëse Enver Hoxha
ishte apo jo diktator" e kemi
bërë në javët e para mbas vde-
kjes së tij, në prill të vitit 1985.
Në vijim të debateve të shum-
ta që zienin në atë kohë në
mjediset intelektuale e uni-
versitare, nëse "kishte vde-
kur udhëheqësi i ndritur i
partisë dhe popullit apo dik-

tatori komunist", një shoku
ynë kishte kopjuar nga encik-
lopedia britanike që ndodhej
në Bibliotekën Kombëtare në
Tiranë shpjegimet se çfarë
ishte një diktator. Leximi dhe
diskutimi për këto karakter-
istika ishte shokues për ne.
Jo se nuk e kishim ndier e pë-
suar në qindra e mijëra raste
të jetës së përditshme sjelljen
diktatoriale të Enver Hoxhës,
por nuk kishim mundur asn-
jëherë të vinim pikat mbi 'i',
duke e cilësuar "diktator",

njësoj si Hitleri, Musolini,
Franko, Stalini, Pinocheti,
Mugabe, Kabila etj. Me-
gjithëse propaganda zyrtare
"për figurën e Enver Hoxhës"
ishte mbytëse dhe e mbushur
me lloj-lloj lajmesh e informa-
cionesh për "cilësitë e tij të
jashtëzakonshme si lider",
"për pastërtinë dhe devocion-
in e tij ndaj Shqipërisë dhe sh-
qiptarëve", në bisedat e ngush-
ta shoqërore apo familjare
qarkullonin një sërë paqartë-
sish dhe pikëpyetjesh për ak-
tivitetin dhe vendimet e tij të
çuditshme dhe të "pash-
pjeguara". Misteret më të
mëdha rreth Enver Hoxhës
kishin të bënin me qëndrimin
dhe aktivitetin e tij në Francë:
si ka mundësi që rezultonte i
përkëdhelur nga regjimi i
mbretit Zog me bursa dhe
emërime nëpër ambasada e
përfaqësi diplomatike,
ndërkohë që ishte militant
revolucionar? A kishte
mbaruar vërtet ndonjë sh-
kollë apo diçka fshihte në
qëndrimet e tij në Montpel-
lier dhe Paris? Enver Hox-
ha dhe propaganda e PPSH-
së asnjëherë nuk arritën të
jepnin një version bindës se
si arriti ai të dilte në krye
të PKSH-së dhe cila ishte in-
fluenca e jugosllavëve në
këtë çështje. Përse u refu-
zua "Plani Marshall" nga
ana e Shqipërisë së varfër
mbas bisedës së Enverit me
Stalinin?
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Publikë, por shumë Publikë, por shumë 
sekretë, ja partnerët sekretë, ja partnerët 
e ‘fshehtë’ të VIP-avee ‘fshehtë’ të VIP-ave

ADELINA TAHIRIADELINA TAHIRI
‘SHTATZENE’? ‘SHTATZENE’? 
PREZANTON PREZANTON 

“BEBUSHIN E SAJ”“BEBUSHIN E SAJ”

FOTOFOTO

BEBE REXHA

MODELING APO MODELING APO 
MODERIM? JA MODERIM? JA 
PROJEKTI IM MË PROJEKTI IM MË 
I RËNDËSISHËMI RËNDËSISHËM
Rrëfehet vajza e Rrëfehet vajza e 
deputetes: Të ndjek deputetes: Të ndjek 
hapat e mamit në hapat e mamit në 
politikë, arritje e politikë, arritje e 
madhe. Së shpejti madhe. Së shpejti 
do të ngjis shkallët do të ngjis shkallët 
e televizionit për të e televizionit për të 
arritur aty ku dua arritur aty ku dua 

Ecën me të brendshme 
dhe pa sytjena në shtëpi, 
kengëtarja i jep fund misterit
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Shante Fifin duke i thënë
‘balenë’, Anna Lika
‘e pëson’ vetë
Para një viti bëri bujë deklarata e Anna Likës për Fifin duke e krahasuar

me balenë dhe fuçi uthulle. “Është si balenë, si fuçi uthulle. Kjo s’ka
as stil. Këngëtare, repon, ka kënduar në disa produksione. Fifi, le të
themi, se zihet kot me njerëzit, sepse njerëzit nuk e llogarisin. Dëgjova
që fliste për peshën trupore. Më mirë mos të lodhet që ti humbi ato kile
se nuk është se do i humbi se është genetike”, tha Anna. E ftuar së
fundmi në programin “MCN Urgenca”, Anna tregoi se nuk kishte asgjë
me Fifin dhe tani është shëndoshur vetë. “Nuk pata asgjë, thjesht thashë
mendimin tim të asokohe. Tani nga që jam shëndoshur vetë”, u shpreh
aktorja. “Je bërë dhe ti si fuçi
uthulle?”, e pyeti moderatori dhe Anna
iu përgjigj: “Po jam bërë keq fare, jam
shëndoshur keq. Nuk besoj se më ka
mallkuar. Fifi në vetvete nuk është
vajzë e keqe”. Epo kot s’thotë populli:
Mos shaj se të mbin në buzë! Bleu vilë në Prishtinë,

zbulohet shuma e majme
që pagoi Rita Ora
Së fundmi, Vera Ora, nëna e këngëtares së njohur shqiptare me

famë botërore, Rita Ora, ka publikuar në rrjetet sociale fotografinë e
shtëpisë së tyre të re në Prishtinë. “Shtëpia është aty ku është zemra.
Edhe pse jetojmë në Londër është shumë e rëndësishme për ne dhe
fëmijët tanë të kemi mundësi të vizitojmë vendlindjen, Prishtinë,
Kosovë”, ka shkruar Vera Ora në mbishkrimin e fotografisë. Sipas “The
Sun”, ka qenë Rita ajo që ka paguar plot 1.5 milionë paund për shtëpinë
luksoze që është publikuar më herët. Ndërsa burimet bëjnë me dije se
shtëpia e blerë ndodhet në Parkun e Bërnicës në Prishtinë.

Adelina Tahiri prezanton
‘bebushin’ e ri, dhe kushton
vetëm 100.000 euro!
Këngëtarja bukuroshe, pasi u bë nënë vijon të jetojë mes gjithë të

mirave e rrethuar nga dhurata e sende luksoze. Së fundmi, ajo
ka prezantuar blerjen e saj më të çmendur të momentit. Adelina
Tahiri, duke mos harruar ta ndajë edhe me ndjekësit e saj në
‘Instagram’, ka publikuar pamje të ‘bebushit’ të saj të ri. Bëhet fjalë
për një makinë të tipit ‘BMW’ seria 8, në ngjyrë të bardhë prodhim i
vitit 2019, e cila kushton 126. 758 dollarë ose afërsisht 100.000 euro.
“My new baby” shkruan Tahiri në foton e postuar ka postuar makinën
e saj të re.

S’ndalet Vesa Luma
as në Zelandën e Re,
renditet ndër influencueset
më të rëndësishme
Kohët e fundit, rrjetet sociale janë kthyer në njësi matëse suksesi

për personazhet e njohur, e jo vetëm. Djatë kohës së qëndrimit
në Zelandën e Re, Vesa Luma duket se ka fituar fansat e saj edhe
atje. Disa orë më parë, këngëtarja nga Kosova ka mësuar se profili i
saj në Instagram renditet ndër 10 mediat sociale (profile) më me
ndikim në Zelandën e Re. “Kjo është çmenduri”; ka shkruar Vesa në
postimin e saj në instastory teksa publikon ‘screenshoot-et’ me
lajmin e bukur për të. Vesa Luma ndërtoi jetën e saj në Zelandën e
Re për një kohë të gjatë, ndërsa së fundmi u rikthye në vendlindje
bashkë me të birin për disa muaj.
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Ju kujtohet imazhi ikonë i
“Breakfast at Tiffany`s”?,
Klaudia Pepa e rikrijon në
mënyrën më të veçantë të
mundshme
Të gjithë e mbajmë mend ikonën e modës dhe të Holliwood-it,  Audrey

Hepburn, e cila spikati në rolin e saj kryesor tek “Breakfast at
Tiffany’s”. Fotoja e Audrey ndërsa hante një kruasant, dhe shikon vitrinën
me fustanin e zi Givenchy, syzet e mëdha të diellit dhe vargjet e perlave
në qafë, shënoi lindjen e një ikone. Klaudia Pepa padyshim, duket që
është fanse e atij momenti, e këtë e tregoi dhe me postimin e fundit.
Duke ngrënë briosh, me flokët e kapur topuz si Audrey dhe e veshur shik
me të zeza, ajo ngjason, të paktën për nga eleganca dhe rikrijimi i skenës
si ikona e Hollywood-it. Një gjetje e veçantë e Klaudias.

Sa e ëmbël! Për të mos u
humbur fytyra e vogëlushes
kur sheh këngëtarin shqiptar!
Vetëm një vit më parë u bë baba dhe Besnik Qaka (solisti i grupit

‘Nrg Band’), po e shijon shumë prindërimin. Këngëtari ka
publikuar disa herë foto më vogëlushen e tij, por kjo e fundit ishte
vërtet e jashtëzakonshme. Ajo tregon reagimin e vajzës kur i ati hyn
në shtëpi, dhe praktikisht, nuk ka të paguar! Gëzimi i saj duket qartë
dhe ajo është kaq e ëmbël. Babait, padyshim një buzëqeshje e tillë,
ia heq si me dorë të gjithë lodhjen e ditës!! Kush ka vajza, botën ka!

Elita Rudi bëhet bionde, por
komentet e shkëmbyera me
Gjikon s’kanë të paguar!
Të gjithë kemi dëshirë të ndryshojmë pamje hërë pas here. Kësaj

dëshire nuk i ka rezistuar as bukuroshja Elita Rudi e cila së fundmi
është kthyer në bionde! Moderatorja e njohur i ka habitur të gjithë me
foton e fundit që ka postuar. Mirëpo ajo që na tërhoqi vëmendjen tjetër
është edhe komenti i bashkëshortit, Gjikos teksa i shkruan: “Grua, a je
ti?”  Mesa duket Elita do ia ketë bërë vërtet surprizë Gjikos dhe përpara
se t’ia tregonte atij, vendosi t’ia tregojë ndjekësve të saj në Instagram.
Mirëpo as Elita nuk e ka lënë pa përgjigje. Nuk e dimë sa të lehtë do e
ketë Gjiko të mësohet me pamjen tërësisht ndryshe të gruas, pasi më
herët në një intervistë, ai është shprehur se nuk e ka pëlqyer shumë
Elitën bionde. Madje në një nga takimet i kishte blerë një bojë për të
ndryshuar ngjyrën e flokëve të saj.

Ecën me të brendshme
dhe pa sytjena në shtëpi, Bebe
Rexha i jep fund misterit
Bebe Rexha, këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, së

fundmi ka dhënë një intervistë për revistën “Health” gjersa flet për
shëndetin e saj. Ajo ka thënë se ndihet mirë me peshën e saj dhe i
pëlqen të jetë e lirë, të bëjë çfarë të dëshirojë. “Që kur isha e vogël, kam
qenë më e trashë”, filloi ajo. “Kam kaluar në një pikë që nuk e pëlqeja
veten, unë eci nëpër shtëpi vetëm në të brendshme dhe në sytjena.
Terapisti më tha për shkak të peshës, duhet të ecës e zhveshur pasi të
ndihmon”, shton më tutje Rexha. Këngëtarja e hitit “Meant to be”
shpjegoi se nuk i privon vetes ushqimet e saj te preferuara siç janë pica,
edhe pse disenjatorët kanë refuzuar të punojnë me të për shkak të
madhësisë së rrobave. Biondina në prill nëpërmjet rrjetit social Twitter ka
zbuluar se është diagnostikuar me çrregullime bipolare, duke thënë në
atë kohë. “Unë nuk dua që ju të ndiheni keq për mua. Unë vetëm dua që
ju të pranoni mua. Kjo është e gjitha”,-pohoi ajo.
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Rrëfehet vajza e deputetes:
Të ndjek hapat e mamit në politikë, arritje e madhe

Ada Deda:
Modeling apo

moderim? Ja projekti
im më i rëndësishëm

“Së shpejti do të ngjis shkallët e televizionit
për të arritur aty ku dua unë”

Pamela Aliaj

Modelingu, moderimi
apo politika? Shumë
rrugë për t’u ndjekur

pasionet dhe akoma më
shumë mundësi për t’i reali-
zuar ato. Ajo është vetëm 20
vjeç por në CV-në e saj
numëron pjesëmarrje të
shumëllojshme nëpër pro-
jekte të ndryshme. Diku si
modele e diku si moderatore,
bukuroshja nga Mirdita dëshi-
ron që t’i ndjekë hap pas hapi
ëndrrat e saj. Në një interv-
istë ekskluzive për “Blue-
tooth” të “Gazeta Shqiptare”,
Ada Deda na rrëfen
rrugëtimin e saj dhe inspi-
rimet për të ardhmen e afërt.

“Gjithmonë, që e vogël kur
kam qenë në prezencën e më
të rriturve është folur për poli-

tikë, duke dëgjuar mamin,
babin dhe persona të tjerë të
afërt, m’u shtua një dëshirë
tjetër për politikën. Pastaj, pse
jo, të mos ndjek hapat e
mamit tim, do të ishte një ar-
ritje tjetër shumë e madhe për
mua”,-thotë Ada.

Vajza bukuroshe e de-
putetes Albina Deda ka
marrë vëmendjen e medi-
ave dhe rrjeteve sociale
me postimet e saj të fundit.
Por a do të jetë modelingu,
apo gazetaria, apo një
rrugë tjetër ajo që Ada
kërkon?

“Po kam patur propozime,
por, siç e thashë dhe më
parë, projekti më i rëndë-
sishëm për mua është shkol-
la. Besoj çdo student i gaze-
tarisë e kupton se sa volum
ka dega jonë, dhe nëse një

moment të vetëm shkë-
putesh nga zinxhiri, është e
vështirë ta kapësh përsëri”,-
shprehet Ada.

Por çfarëdo rruge të
zgjedhë bukuroshja e sigurtë
që do të ketë sukses. Për më
tepër në intervistën e më-
poshtme.

Jeni duke studiuar për
gazetari, por jeni edhe e
angazhuar me projekte të
ndryshme. Cili është pro-
jekti me të cilin po merreni
tani?

Projekti im më i rëndë-
sishëm është vetëm shkolla.
Në momentin që unë do arrij
në përfundimin e saj, atëherë
do të jem e gatshme dhe
prezente në çdo lloj projekti
si në modeling ashtu dhe në
televizion.

Ada, përfliteni shpesh
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nëpër media për pasionin
tuaj për modelingun dhe
trupin tepër në formë.
Çfarë diete apo regjimi
ndiqni për të patur këto lin-
ja?

Të them të drejtën, mun-
dohem të merrem si me pal-
estër dhe me ecje në natyrë,
por nuk më premton koha për
të bërë të gjitha gjërat e
përditshmërisë sime. Tek
ushqimi preferoj gjithmonë
ushqimet që gatuan mami
dhe jo ato që mund të marr
nga jashtë. Kështu që, le të
themi, që linjat i kam në gjen
si mami dhe si motra.

Përveç modelingut, cili
është pasioni tjetër i juaji
që nuk e keni shfaqur më
parë, por që merreni
shpesh?

Pasioni im për modelingun
ka nisur që në moshën 16
vjeçare, ku atëherë filloi çdo
gjë deri më sot e kësaj dite
që unë jam 20 vjeçe. Gjithash-
tu, s’mundem të lë pa për-
mendur dhe pjesën e mod-
erimit që e nisa 19 vjeçe dhe
qe do e ndjek çdo ditë e në
vazhdim. Këto të dyja kanë
qenë dhe do jenë gjithmonë
pasionet e mija më të mëdha.

Keni thënë para disa ko-
hësh që do të donit t’i bash-
koheshit politikës ashtu si
nëna juaj. I qëndroni ako-
ma këtij mendimi?

Gjithmonë, që e vogël, kur
kam qenë në prezencën e më
të rriturve është folur për poli-
tikë, duke dëgjuar mami bab-
in dhe persona të tjerë të afërt
m’u shtua një dëshirë tjetër
për politikën. Pastaj pse jo, të
mos ndjek hapat e mamit tim,
do të ishte një arritje tjetër
shumë e madhe për mua.

Keni menduar të ndërto-
ni jetën jashtë vendit?

Nuk e kam menduar kurrë
të jetoj në një vend tjetër. Me
të mirat dhe të këqijat e saj,
Shqipëria është atdheu ynë
dhe më i dashuri për ne.

A keni patur ndonjë pro-
pozim nga ndonjë media
për të qenë pjese e ekran-
it? Pse s’keni pranuar t’i
bashkoheni?

Po, kam patur propozime.
Por siç e thashë dhe më parë,
projekti më i rëndësishëm për
mua është shkolla. Besoj çdo
student i gazetarisë e kupton
se sa volum ka dega jonë,
dhe, nëse një moment të
vetëm shkëputesh nga zinx-
hiri, është e vështirë ta
kapësh përsëri.

Ku e sheh veten Ada në
të ardhmen e afërt?

Në të ardhmen e afërt do
të jem duke ngjitur shkallët e
televizionit për të arritur aty ku
dua unë, me durim dhe me
punë arrihet çdo gjë.

Para disa kohësh keni
qenë pjesë në videoklipin
e Ylli Limanit, në këngën
“Prej se jena nda”. Si er-
dhi propozimi për të qenë
pjesë e klipit? Çfarë mo-
menti të veçantë do donit

të veçonit?
Më kontaktuan për të mar-

rë pjesë tek një klip i ri dhe
protagoniste do isha unë. U
nisa nga pjesa që këngëtari
ishte Yll Limani, këngët e tij
janë shumë të bukura dhe ai
vetë gjithmonë ka shfaqur një
figurë serioze dhe jo të ekza-
gjeruar në klipet e tij. Këngën e
dëgjova aty në shesh xhirime
kur sapo kisha takuar Yllin dhe
më pëlqeu shumë. Kam kuj-
time të bukura dhe përzemër-

si si për Yllin ashtu dhe për të
gjithë stafin e tij .

A ju kanë propozuar të
jeni pjesë e ndonjë klipi
tjetër? Me kë do të prefer-
onit të bashkëpunonit?

Më kanë ardhur shumë pro-
pozime te tjera sidomos pas
bashkëpunimit me Yll Limanin,
por unë preferoj të ruaj imazhin
tim dhe të bëj klipe që më sh-
kojnë mua si personazh dhe jo
vetëm si modele.

Jeni shpesh e cituar nëpër
media për pamjen tuaj
tërheqëse dhe postimet që
bëhen shpesh kryefjala e
titujve. Çfarë ju bezdis apo

nuk do donit të
etiketoheshit në
këtë rast? Si do të
donit të njiheshit
nga njerëzit?

Nuk kam problem
asnjë nga titujt që
më vendosin porta-
let. Unë kam arritur
të kuptoj se si funk-
sionon gazetaria në
ditët e sotme dhe në
qoftë se aty shkru-
het një titull i ekza-
gjeruar, atëherë tek
fotot e mija shfaqet
komplet diçka ndry-
she nga çfarë kanë
shkruar.

A është dikush
që ju njeh më mirë
se askush tjetër,
që mund ta quani
edhe gjysmën
tuaj?

Personat që kam
afër vetes më njohin
aq mirë sa më kup-
tojnë vetëm me sy
dhe nuk kam nevojë
të flas fare. Gjithsesi
gjysma ime më e
mirë është mami.
Lidhja që kam me të
është më e fortë se
të gjithë të tjerat. Ajo
është mbështetja
ime më e madhe.

Duke qenë se
jeni modele dhe
normalisht bini në
sy, a keni pasur
ndonjë ngacmim jo
të hijshëm për
pamjen tuaj? Si
keni reaguar?

Mua personal-
isht nuk më ka
ndodhur asnjë lloj
ngacmimi. Mun-
dohem të
shfaqem sa më
reale dhe e thjesh-
të në rrjetet sociale
dhe gjithmonë
kam patur mirëk-
uptim, dashamirë-
si, komente e me-
sazhe nga më
pozitivet nga ata
50 mijë persona
që më ndjekin.
Dhe shpresoj që
të jetë gjithmonë
kështu.

Si duhet të jetë mashkulli
ideal për Adën?

Mashkulli ideal, do flas për
këtë temë atëherë kur të jetë
momenti i duhur.

Si përfundim, çdokush e
ka një muze apo një shpre-
hje që e frymëzon çdo ditë.
Cila është e juaja?

Unë marr atë që më pëlqen
më shumë nga çdo lloj mod-
ele e huaj që të formoj imazhin
tim. Ndërsa shprehja ime e
preferuar është “soul over
beauty” që d.m.th. bukuria e
shpirtit ka me shumë rëndësi
se ajo e paraqitjes. Për men-
dimin tim, në qoftë se një per-
son nuk është i bukur nga
brenda, nuk mund të jetë kur-
rë i bukur për të tjerët.
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Të martuar apo single? Të famshmit shqiptarë që s’duan të tregojnë jetën intime

Publikë, por shumë sekretë,
ja partnerët e ‘fshehtë’ të VIP-ave

Vetëm në foto paparaci, bashkëshortët
‘enigmë’ të personazheve të njohur

Pamela Aliaj

Ditët e sotme, ajo që
shumë njerëz ruajnë
me fanatizëm është

pikërisht jeta private. Edhe
pse në dukje të qenit i fam-
shëm është diçka e kollajtë,
në të vërtetë, pothuajse të
gjithë personat e njohur mun-
dohen të jenë publikë vetëm
në pjesën e tyre profesionale
që i lidh me publikun. Por sa
herë që flitet për marrëdhëni-
et me partnerët e tyre, këtu
vendoset një mur i  trashë.
Pothuajse të gjithë mundohen
që t’i largohen objektivit të ka-
merës sa herë që i afrohet
familjarëve apo edhe person-
ave intimë të tyre. Por në
shumë raste të tjera, nuk kanë
mundësi t’i shpëtojnë aparatit
fotografik, sidomos në evente
të rëndësishme apo edhe kur
janë me pushime dhe dikush
të fotografon. Por ka nga ata
VIP-a që kanë ditur ta ruajnë
mirë pjesën personale dhe ta
ndajnë nga ajo profesionale.
Teksa shumë personazhe të
njohur kanë postuar foto me
partnerin/en ose janë fo-
tografuar në evente me ta,
VIP-ave të mëposhtëm mezi
u gjen një foto me partnerin e
tyre, por ka edhe nga ata që
s’u gjen asgjë fare dhe kanë
qenë vetë që e kanë deklaru-
ar një privatësi të tillë që e ru-
ajnë me shumë fanatizëm.
ALKETALKETALKETALKETALKETA A A A A VEJSIUVEJSIUVEJSIUVEJSIUVEJSIU

Prej vitesh mediat janë për-
pjekur të mësojnë kush ësh-
të bashkëshorti i Alketa Vej-
siut, por nuk ia kanë dalë.
Madje në rrjet ka qarkulluar një
foto ku thuhej se personi i ulur
në tavolinë me moderatoren
është bashkëshorti i saj, por
kjo nuk është e vërtet. Bash-
këshorti i Alketës, Ardi Nelaj
është president i një firme
ndërtimi dhe i disa bizneseve
të tjera në vend. Pavarësisht
se Alketa është shumë e fam-
shme dhe një ndër modera-
toret më të suksesshme, ajo
ka arritur ta mbajë të fshehtë
bashkëshortin nga publiku.
PONI

Edhe këngëtarja shumë e
dashur për publikun, Poni nuk
e ka treguar kurrë portretin e
bashkëshortit të saj. Madje
për bashkëshortin e Ponit nuk
dihet asgjë, as emri dhe as
profesioni. Këngëtarja e ka
ruajtur shumë hermetike
familjen e saj dhe vetëm dy

vite më parë publikoi për herë
të parë një video ku bash-
këshorti i saj shfaqej me kur-
riz teksa mbante në supe dja-
lin e tyre. Por edhe këtë herë
Poni u kujdes që atij mos t’i
dukej fytyra.
DORINA MEMA

Modelja e fitnesit jo vetëm
e ka mbajtur të fshehtë bash-
këshortin, por edhe faktin që
është martuar. Dorina e dek-
laroi këtë në janar të këtij viti
gjatë një emisioni duke u
shprehur se gjëja më e zgjuar
që ka bërë të gjithë jetën, ësh-
të fshehja e bashkëshortit. “A

tregohet bashkëshorti në Sh-
qipëri?”, u shpreh Dorina. Çifti
udhëton shpesh, megjithatë
një foto të tyre bashkë nuk e
kanë postuar në rrjete so-
ciale. Identiteti i bashkëshort-
it të Dorinës është i paditur.
ANXHELA PERISTERI

Ku ka zë nuk është pa gjë,
thotë populli dhe kështu ndo-
dhi edhe me Anxhela Peris-
terin. Olti Curri pak kohë më
parë deklaroi se Anxhela nuk
e mbante kot unazën në gish-
tin e fejesës. Pas kësaj dek-
larate, Anxhela reagoi duke
lënë të kuptohet se ekziston

një person i veçantë në jetën
e saj, por nuk është gati ta
prezantojë me publikun. “Olti
tha se diçka di, u shpreh Anx-
hela duke konfirmuar fjalët e
opinionistët”,-shkruan Xing.al.
Megjithatë prej vitesh Anxhe-
la e ka ruajtur shumë herme-
tike jetën private dhe as këtë
herë nuk u mësua kush ësh-
të partneri i saj.
SHPAT KASAPI

 Këtë vit këngëtari shumë i
dashur për publikun, Shpat
Kasapi deklaroi se do të fejo-
het. Shpati tregoi për herë të
parë se është në një lidhje me

një vajzë nga Kosova, identi-
tetin e të cilës do ta mbajë
sekret. Duke qenë se Shpati
jeton në Shkup, këngëtari tre-
goi se me partneren takohet
rrallë, megjithatë komunikojnë
nga rrjetet sociale dhe për më
tepër së fundmi ai ka thënë
se do të fejohet. Të ketë
ndodhur tashmë?
BLENDI FEVZIU

Blendi Fevziu është pa dis-
kutim një personazh ndër të
rrallët e llojit të tij në gazetar-
inë shqiptare. Në 20-vjetorin
e “Opinion”, një emision me
të cilin ai është rritur në
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moshë dhe karrierë në gjithë
këto vite eksperiencë
televizive, ai shfaqi për herë
të parë partneren e tij zyrtar-
isht. Fevziu poston shpesh-
herë foto me dy vajzat e tij në
rrjete sociale, duke na treguar
se është një baba i përkush-
tuar, por daljet në publik me
bashkëshorten, Ines Ajdini
apo fotot përkrah saj janë të
rralla.
MANJOLA NALLBANI

Manjola Nallbani është një
nga zërat më të mirë që ka
Shqipëria. Të gjithë e njohim
si këngëtaren me zërin potent

që shumë e kanë zili për tal-
entin, por edhe për format e
saj të trupit, që dukshëm
mund të konkurrojnë shumë
25-vjeçare. Megjithatë Manjo-
la rrallëherë flet për jetën e
saj, apo të postojë foto me
bashkëshortin, gjyqtarin
Sokol Tona.
ARIAN ÇANI

Arian Çani ka një karrierë
të gjatë në gazetari dhe ësh-
të me të vërtetë i vetëm në
llojin e tij në Shqipëri. Gjithnjë
ka qenë tip shumë spontan, i
drejtpërdrejtë, moskokëçarës
dhe pa komplekse gjë që vi-

het re në çdo episod të “Zonë
e Lirë”. Por kur vjen puna tek
jeta në çift, Ariani rrallëherë
bën dalje publike me të sho-
qen, stomatologen Enida
Petro, duke zgjedhur kështu
ta mbajë jetën e tij personale
sa më hermetike, vetëm një
foto arritëm të kapnim të
Enidës, partneres së tij.
SUADA SHERIFI

Suada Sherifi është një
ndër personazhet më aktivë
në rrjete sociale dhe që na
mban të përditësuar me ng-
jarjet që ndodhin në jetën e
saj. Rolin e saj si një nënë me

Dejzin ajo përpiqet ta tregojë
gjatë gjithë kohës, ndërsa për
bashkëshortin e saj mund të
dëgjosh shumë, por për ta
njohur, shumë pak e njohin.
Vetëm në 1-vjetorin e vajzës
u njohëm për herë të parë me
bashkëshortin e Suadës, Eldi
Dizdarin. Por pas këtij posti-
mi gjithmonë e më të rralla
kanë qenë fotot e publikuara
përkrah tij.
JONIDA SHEHU

Jonida Shehu është një
ndër moderatoret më të
dashura për publikun ku i sho-
qëron mbrëmjeve në Top

Channel me emisionin “Soi-
ree”. Aktualisht është nënë e
një vajze dhe bashkëshorte e
përkushtuar, por për rolin e
fundit mund të themi se ajo
flet shumë pak. ‘Instagram’-i
i saj është i mbushur me fo-
tot të sajat dhe vajzës, por të
shoqin e kemi parë shumë
rrallë, në foto rastësore të
kapura nga paparaci shfaq
bashkëshortin e saj, skenar-
isti i njohur, Albi Çifligu.
VALBONA SELIMLLARI

Ish- Miss Shqipëria Valbo-
na Selimallari është një ndër
figurat publike me një jetë
familjare më të fshehtë nga të
gjitha, ndërkohë që së fund-
mi vendosi më në fund të
shfaqte imazhet e fëmijëve të
saj në ‘Instagram’. Para disa
vitesh në një intervistë ajo
zbuloi se është nënë e 2
djemve dhe një vajze, ndër-
sa burri ngelet anonim. “Ka
qenë një zgjedhje e imja që
të mos flisja për fëmijët në
media. Jam shumë protektive
ndaj familjes”, ka thënë ajo
gjatë një interviste me
gazetaren Sonila Meço. Val-
bona ka rrëfyer se është një
nënë tërësisht e përkushtuar
dhe se fëmijët mbajnë mbi-
emrin e saj. Në asnjë mo-
ment ajo nuk ka preferuar të
flasë për identitetin e babait të
fëmijëve, megjithëse përflitet
se ai është një biznesmen
dhe investitor i fuqishëm në
prodhimin vendas, me të cil-
in është njohur në fillim-vitet
90-të.
ADI KRASTA

Adi Krasta është një ndër
gazetarët më të dashur për
publikun, por që është mjaft i
fshehtë për sa i përket jetës
familjare. Gruaja e tij quhet
Brikena Krasta, ka qenë drej-
toreshë ne Ministrinë e Kul-
turës. Adi Krasta dhe Brikena
kanë së bashku dy fëmijë, një
vajzë dhe një djalë. Në rrjete
sociale nuk qarkullon asnjë
foto e tyre.
SAIMIR KODRA

Gazetari Saimir Kodra ësh-
të një ndër figurat më të njo-
hura të ekranit shqiptar. Ai ka
rrëfyer para pak kohësh
mënyrën se si e gjuajti bash-
këshorten e tij Adën. Ajo
punon në postin e burimeve
njerëzore pranë një ministrie.
Çifti ka një djalë të cilin Saimiri
e shfaq vazhdimisht në rrjete
sociale, por kur vjen puna tek
gruaja është shumë i rezer-
vuar.
AGRON LLAKAJ

Agron Llakaj ka folur
shpesh për gruan e tij. Ai e
përmend thuajse në çdo inter-
vistë dhe ajo shkon çdo javë
dhe si publik shijon shfaqjen e
bashkëshortit. Kostandina
është një mbështetëse e fu-
qishme e punës së tij dhe kar-
rierës. Pavarësisht të gjithave
shumë pak mund ta njohin atë
dhe sidomos për faktin se
pothuajse asnjë foto e tyre
bashkë e publikuar nga aktori,
nuk qarkullon nëpër portale.
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BE, interes të paktë dhe moskuptim
ndaj Ballkanit Perëndimor?Ani Ruci

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

Në Tiranë përfundoi samiti i 7-të i
procesit të Brdo- Brijunit. Presidenti
serb, Vuçiç, u shpreh se bllokimi i
dialogut Prishtinë-Beograd nuk do të
zgjasë për gjithmonë. Presidentët e 6
vendeve të Ballkanit Perëndimor,
(BP) si edhe Presidentët e Kroacisë
dhe Sllovenisë, vendeve nismëtare të
procesit të Brdo-Brijunit i bënë thir-
rje BE-së nga Tirana të enjten
(09.05.2019) që "të konsiderojë zgjer-
imin e tij në BP, si një çështje me
rëndësi gjeopolitike". Në deklaratën
e përbashkët në përfundim të samitit
të 7-të të këtij procesi, të zhvilluar në
Tiranë, krerët e 6 shteteve të BP thek-
suan se, "integrimi i plotë i vendeve
të BP në sistemin europian të vler-
ave është një faktor i rëndësishëm
edhe për vetë stabilitetin e përgjiths-
hëm europian".
INTEGRIM I MERITUAR, JO
PËR HIR TË RËNDËSISË
GJEOPOLITIKE

Thirrja e 6 kryetarëve të shteteve
të BP-së i drejtohet BE-së, kur Maqe-
donia e Veriut dhe Shqipëria
shpresojnë që Këshilli i Bashkimit
Europian të miratojë hapjen e nego-
ciatave të anëtarësimit në qershor, ose
në shtator të këtij viti. Të dyja ven-
det, pjesëmarrëse në samitin e Ti-
ranës, kanë deklaruar se i kanë kry-
er "detyrat e shtëpisë" të lëna nga
Komisioni Europian (KE) dhe meri-
tojnë hapjen e negociatave të pranim-

Dje në 'Deutsche Welle'

zimi i marrëdhënieve mes Kosovës
dhe Serbisë mbeti "patatja e nxehtë"
edhe në samitin e Tiranës. Ky samit
nuk ia doli mbanë të shënojë as pro-
gresin më të vogël për rifillimin e di-
alogut Kosovë-Serbi. Presidenti i Ko-
sovës, Tha?i, deklaroi në samit se, "di-
alogu me Serbinë duhet të vazhdojë
pa kushte dhe taksa për mallrat ser-
be do të mbetet në fuqi".
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Atmosfera e samitit në Tiranë ish-
te e nderë për Presidentin serb, Ale-
ksandër Vu?i?. Ai u prit me protesta
të organizuara nga dega në Tiranë e
Lëvizjes Vetëvendosja e Kosovës dhe
mbështetësit e saj, që e konsideruan
atë dhe liderin e Republikës serbe në
Bosnjë, Dodik "persona non grata me
të kaluar kriminale në Ballkan". Në
fjalën e tij në samitin e Tiranës, Vuçiç
duke folur për bllokimin e dialogut
tha: "Kjo është keq për serbët dhe sh-
qiptarët, dy kombet më të mëdha në
Ballkan. Por, bllokimi nuk do të zg-
jasë përgjithmonë. Zgjidhja e normal-
izimi i marrëdhënieve serbo-sh-
qiptarë kërkon një kohë të gjatë",
theksoi Vuçiç në samitin e Tiranës.
BE e ka kushtëzuar hyrjen e Serbisë
në BE me normalizimin më parë të
marrëdhënieve mes Beogradit dhe
Prishtinës.

it. Deklarata e përbashkët i mbësh-
tet shpresat e dy vendeve pikërisht
në arritjet e tyre. Ajo bën të qartë se
rëndësia gjeo-politike e zgjerimit të
BE-së në BP nuk cenon parimin e
meritave për të bërë progres drejt
hyrjes në BE. Por, liderët e BP
kërkuan në samit cilësi dhe shpejtë-

si tjetër të negociatave. "Rëndësia
gjeopolitike e zgjerimit të BE në BP
nuk përjashton detyrimin e vendeve
kandidate për të zbatuar standardet
e vendosura nga Bashkimi Europian
ndaj vendeve që kërkojnë
anëtarësim të plotë në të. Ne besojmë
se është reciprokisht e rëndësishme

për paqen, sigurinë dhe prosperite-
tin e Ballkanit Perëndimor dhe të
Shteteve anëtare të Bashkimit Euro-
pian, që standardet të respektohen
dhe procesi i negociatave të bëhet më
fleksibël dhe më i shpejtë", thekson
deklarata e përbashkët. Samiti i Ti-
ranës mundësoi edhe shprehjen e
mendimeve kundërshtuese në raport
me deklaratën e përbashkët. Kolin-
da Grabar-Kitarovic, Presidente e
Kroacisë, vendit anëtar të BE-së, tha
në samitin e Tiranës se, "BE-ja ka in-
teres të pamjaftueshëm për ?farë po
ndodh në BP dhe një mungesë të të
kuptuarit të situatës në Europën
Juglindore". Por, në deklaratën e për-
bashkët liderët e BP theksojnë që
"mirëpresim përkushtimin e BE ndaj
BP, edhe përmes Procesit të Berlinit,
të Brdo-Brijunit dhe takimit të fun-
dit në Berlin, me nismën e kancelares
gjermane Merkel dhe Presidentit
francez Macron me krerët e vendeve
të BP; Kroacisë dhe Sllovenisë".
Samiti i Tiranës u zhvillua në mënyrë
simbolike në Ditën e Europës, pas
samitit të Berlinit për BP, të organi-
zuar nga Merkel dhe Macron.
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Samiti mbështeti kushtëzimin e

BE-së për progresin drejt anëtarësim-
it të vendeve aspirante në BP me
zgjidhjen e çështjeve ende të hapura
dypalëshe me fqinjët e vet. Normali-

turime, duke përshkuar gjithsej 92
milionë milje nga avionë transpor-
tues të fuqishëm C-47 dhe C-54. Por,
edhe populli heroik i Berlinit u
tregua në lartësinë e duhur. Ende pa
mbaruar pastrimin dhe rindërtimin
e qytetit të shkrumbuar nga miliona
bomba, atyre u duhej të mobilizo-
heshin me të gjitha mjetet dhe for-
mat, për të ndihmuar në këtë opera-
cion. Duheshin punëtorë, ngarkues
dhe shkarkues, por duheshin edhe
mekanikë për avionët. Të gjitha u re-
alizuan me një disiplinë dhe vullnet
shembullor.

Kjo bllokadë pati dhe shumë ele-
mentë njerëzorë. Ura Ajrore njihet
dhe për lëshimin nga ajri të  atyre që
hynë në histori si "rosinenbomben"
nga avionët amerikanë që lëshonin
qese me karamele, bonbone dhe
çokollata për fëmijët e Berlinit gjatë
zbritjes në aerodrom.  Kolonelit
amerikan Halvorsen që filloi i pari
këtë traditë,  i bëri përshtypje fakti
se ndryshe  nga fëmijët në vendet të
tjera, berlinezët e  vegjël  nuk lypnin
e kërkonin asgjë, as çokollata apo
karamele. E kishin për krenari që me
gjithë fukarallëkun dhe nevojën, të
mos e ulnin veten. I prekur nga kjo
krenari fëminore, ai nxori nga xhepi
çamçakëzë dhe karamele dhe ua
shpërndau fëmijëve. Pasi mësojnë se
është pilot, ata e pyesin se si mund
ta dallonin në ditët e ardhshme mbi
qiellin e Berlinit. Dhe ai u thotë, se
do të "dredhë" krahët e avionit që ata
ta kuptonin. Në ditët në vijim, duke
parë fëmijët që prisnin poshtë, ai bën
"dredha" me avionin dhe lëshon disa
mini parashuta me çokollata dhe
karamele. Fëmijët gëzohen dhe
ky filloi të bëhej ritual i përdit-
shëm. Ishte ky një element

     Nga bllokada e
Berlinit, te sfida e Putinit...e parë serioz të Luftës së Ftohtë, si

reagim  ndaj forcimit dhe zgjerimit
shumëpalësh të ndikimit të aleatëve
perëndimorë me SHBA-të në krye;
kjo bllokadë ishte ofensiva e parë sov-
jetike e pasluftës që filloi në Berlin,
si vija e demarkacionit të dy botëve
dhe drejtohej kundër aleancës së re
perëndimore, për destabilizimin e saj
dhe përparimin e mëtejshëm politik
dhe ushtarak të ish-BS-së në Evropë.
Por gjërat nuk ecën aspak sipas
strategëve sovjetikë, sepse aleanca
perëndimore paraprinte me hapa
konkretë përpara. Mjaft të përmen-
dim se në vitin 1947 kishte filluar
zbatimi i Planit të famshëm " Mar-
shall " të ndihmave kolosale ameri-
kane për vendet evropiane që e kish-
te acaruar së tepërmi regjimin sov-
jetik. Më 4 prill 1949 ishte krijuar
NATO, ndërsa më 8 Maj 1949 Këshil-
li i Evropës dhe Republika Federale
Gjermane.

Këto e të tjera ngjarje  ishin in-
triguese dhe sfiduese për planet e
ekspansioniste sovjetike. Stalini kish-
te urdhëruar ushtarakët amerikanë
të largoheshin menjëherë nga Berli-
ni Lindor, së bashku me pajisjet e tyre
të komunikimit. Ai donte që filli-
misht Berlini Perëndimor të kthehej
në tokë asnjanëse, kërkesë që ka vi-
juar për vite me radhë, deri në
bisedimet e Vjenës, më 1961. Dukej
qartë se sovjetikët  e kishin nënshk-
ruar Marrëveshjen e Potsdamit në
gusht 1945 thjesht për të fituar kohë
dhe terren.

Pas disa paralajmërimesh, sovje-
tikët filluan të shtrëngonin "darën"
e rrethimit mbi pjesën perëndimore
të Berlinit. Më 24 qershor 1948 e
bllokuan atë tërësisht nga toka dhe
uji. Mirëpo, Presidenti amerikan
Harry Truman e kishte shpallur
botërisht se nuk do t'i braktisnin ber-
linezët dhe Berlinin, as idealin e tyre
për ndërtimin e një shteti dhe sho-
qërie perëndimore. Por gjendja në
terren ishte tejet e rënduar. Mbi 2
milionë berlinezë në pjesën perëndi-
more kërcënoheshin nga skamja,

uria dhe të ftohtit. Qyteti ende nuk e
kishte marrë veten nga zjarri dhe
shkatërrimet e luftës; gërmadhat ish-
in ende aty; kishte fare pak ushqime,
lëndë djegëse, ndërsa energjinë ele-
ktrike sovjetike ua kishin prerë, pasi
centrali ndodhej në pjesën lindore të
qytetit.

Në situatën e krijuar, gjenerali
amerikan L. Clay, i cili kishte ko-

manduar trupat amerikane për çlir-
imin e Berlinit, kishte menduar të
dërgonte një autokolonë me furniz-
ime, në rrugë tokësore, përmes terri-
torit të pjesës perëndimore, nën hun-
dën e sovjetikëve. Por, kjo do të pro-
vokonte situatën dhe një luftë e  re
mund  të ishte fare pranë. Këtu u
shfaq gjenia e gjeneralit britanik,
Robertson, i cili dha një shembull të

shkëlqyer të një alternative tjetër
paqësore, humanitare e njerëzore,
atë të furnizimit nga ajri, d.m.th. të
krijimit të një "Ure Ajrore"  si e vet-
mja alternativë e pranueshme dhe pa
rrezik. Kjo sepse për fat, më 30 Nën-
tor 1945, aleatët perëndimorë kishin
bërë një marrëveshje me shkrim me
sovjetikët, për të lënë tre korridore
të lira komunikimi në hapësirën
ajrore në Berlin.

Ideja ishte e mirë, por po forcat,
burimet, mundësitë? Amerikanët
kishin në Gjermani vetëm 5 avionë
transporti "Douglas C-47" dhe secili
mund të transportonte 3,5 tonë mall-
ra. Krejtësisht e pamjaftueshme. Sa-
sitë e nevojshme të furnizimit ishin
shumë herë më të mëdha.

Nga ana tjetër, transportimi i kë-
tyre sasive kërkonte realizimin e 1000
fluturimeve në ditë  dhe mjaft avi-
onë e pilotë. Këtë operacion e drejtoi
Gjenerali i famshëm  Tunner, i cili
njihet edhe si krijuesi i aviacionit të
transportit modern.

Aleatët amerikanë, britanikë dhe
francezë morën masat dhe siguruan
bateri të tëra avionësh, duke filluar
dhe vazhduar për 11 muaj rresht op-
eracionin më të madh humanitar të
aviacionit në histori. Realizimi i këtij
operacioni  hasi në vështirësi dhe
sakrifica të panumërta. Aeroporti
historik i Tempelhofit, vendi i ngritjes
dhe uljes së qindra avionëve të trans-
portit, ndodhej jo shumë larg qendrës
së qytetit dhe mes godinave; moti nga
ana e tij ishte plot " teka" dhe flutu-
rimet mjaft të shpeshta; ndaj dhe in-
cidentet nuk munguan. 101 ushtar-
akë, ndërmjet të cilëve 31 pilotë
amerikanë dhanë jetën e tyre për
mposhtjen e kësaj bllokade.

U kryen gjithsej 277,569 mijë flu-

Nga Jorgji Kote
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Viti '97 dhe paradokset e opozitës
që mbajnë Ramën në pushtet
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Nga Ben Andoni
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...-sociale, ngrihet instinktivisht
vetëm një pyetje me dy çështje: A do
ketë rrëmujë dhe sa do të zgjasë?! Pje-
sa e parë lidhet me mungesën e sen-
sit të masës që ka Homo Albanicus
para situatës ekstreme, kurse e dyta
me prishjen e kësaj status quo-je të
tanishme ekonomike-sociale, që edhe
kështu është e padurueshme. Mu në
këtë argument përballen paradokset
e opozitës. Së pari, është krejt fëmi-
nore të imagjinosh sesi udhëheqësit
e protestës (lexo të kujtdo proteste
politike) janë gjithmonë në kontroll
të plotë të rrjedhës së performancës
së turmës së tyre. Jo rrallë ndodh
dhuna në Shqipëri, por ajo është e
dhimbshme në rastet si tani kur arr-
ijmë dhe e sanksionojmë atë! Opozitës
së sotme, kur po i kërkohet natyrë e
qetë për protestën e organizuar prej
tyre, të thonë se: nuk ka të bëjë fare
me të, kurse ata që e shkaktojnë
janë... provokatorë! Së dyti, kur ndodh
që dhuna e pakontrolluar del nga
shinat, ata që janë kundërshtarë
ndaj protestuesve do ta përshkruajnë
(jo rrallë atë) si një gabim i
vetvetishëm, moralisht dhe ligjër-
isht i kundërshtarëve të tyre që e
duan dhunën. Ndaj propaganda e sot-
me pro-Rama po varros lehtësisht
çdo përpjekje të opozitës. Kur liderët
e opozitës e refuzojnë de jure, por e
pranojnë de facto dhunën e për-
puthin qëllimin me atë të forcave
(lexo strukturat e Ramës) që preten-
dojnë sigurinë e vendit dhe kështu e
vetë-dëmtojnë kauzën. Jo më kot, zoti
Rama po e shfrytëzon mrekullisht
kartën e dhunës për të treguar se ai
përfaqëson shtetin ligjor dhe
mbrojtjen e tij ndaj shkatërruesve
(lexo opozita). Po a munden opozi-
tarët të tregojnë realisht forcën e tyre
dhe njëkohësisht të jenë të sinqertë
me veten? Për fat të keq, liderja e
Opozitës Kryemadhi më shumë po i
bën dëm kauzës dhe forcës së saj poli-
tike. Nga ana tjetër, mjafton të shiko-
sh rolin e liderëve të opozitës të kup-
tosh se ata janë brenda kësaj situate
dhe e frymëzojnë atë. Por teksa Basha
hera-herës është i kujdesshëm dhe
më të shumat e herëve e tepron, znj.
Kryemadhi është për protestë të ash-

për dhe tej limiteve: "Çfarë të duan
qytetarët do të bëjmë ... Do të ketë
më shumë njerëz. Po të jetë aq trim
dhe po të jetë aq trim, të shkojë nesër
në zgjedhje. Ai ka vetëm një zgjidhje
dhe ai është i destinuar drejt fundit.
T'u garantojë shqiptarëve zgjedhjet,
'97 s'do të jetë asgjë, sepse atëherë u
ngritën për lekët, por sot nuk është
çështje parash, por as çështje tul-
lash", tha pak orë më parë Kryema-
dhi. Po pse bie opozita pre e paradok-
seve që e dëmtojnë? Thelbi kupto-
het: Mungesa e strategjisë dhe pa-
durimi për të përfituar nga gabimet
që qeveria Rama po bën në çdo hap,
por më shumë nga të gjitha nga
ngopja e tij me pushtet, një sëmund-
je që kaploi si gripi paraardhësit e
tij.

Le t'i kthehemi një moment
kujtimit të liderit të madh afrikan,
simbolit Nelson Madela. Në të
njëjtën mënyrë, ai justifikoi për-
dorimin e sabotazhit të grupit të tij
politik: duke pasur parasysh madhës-
inë e zemërimit të justifikuar në Af-
rikën e Jugut kundër Aperteidit, që
e kundërshtoi me të drejtë e gjithë
bota e qytetëruar, pyetja nuk ishte
nëse do të ndodhte apo jo dhuna në
këto protesta, por si ta kufizosh dhe
ta drejtosh atë!-iu përgjigj ai kundër-
shtarëve. Opozita, me zërin e Krye-
madhit dhe më pak Bashës, në një

Merrini gjërat me qetësi dhe mos nxitoni
pasi mund të merrni vendime të gabuara.
Në përgjithësi do të jetë një ditë pa
telashe. Në mbrëmje mund të keni dëshirë
të ushtroni një prej hobeve tuaja. Ndjehu-
ni të lirë dhe veproni si të dëshironi.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje shumë shpejt
do të kuptojnë se komplekset me të
cilat keni luftuar prej vitesh, janë të
kota. Kalojeni ditën ashtu sikurse ju
dëshironi dhe jo siç dëshirojnë të tjerët.
Megjithatë, mos harroni kufirin mes li-
risë dhe "çmendurisë".
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PESHORJA
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VIRGJERESHA

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Sot do të përjetoni emocione të veçanta.
Tregohuni të zgjuar dhe mos dëgjoni
vetëm veten, por edhe ata që nuk janë
dakord me ju. Gjithashtu, mos bëni
shpenzime të pamenduara, pasi përpara
keni diçka mjaft të rëndësishme.

Mos u bëni shumë kursimtar. Gjithçka
do të jetë në rregull nëse lëshoni dorën
herë pas here. Mbani nën kontroll bux-
hetin, por mos ia mohoni vetes disa
kënaqësi. Dikush mund t'ju bëjë fillimisht
komplimenta dhe më pas mund t'ju
kërkojë diçka që nuk do të jetë e përsh-
tatshme për ju.

Sot do të keni dëshirë që pas pune të
qëndroni në shtëpi me familjen dhe të
kaloni sa më shumë kohë me ta. Ata që
janë në një lidhje do të kalojnë një ditë
mjaft të këndshme nën praninë e part-
nerit/partneres. Rekomandohet që nëse
keni ndërmend të merrni një vendim të
rëndësishëm për lidhjen tuaj, është dita
e duhur për ta bërë atë.

Të lindurit e kësaj shenje do të kenë një
dëshirë të madhe për të ndihmuar të tjerët
gjatë ditës së sotme. Përpiquni t'ia për-
cillni edhe të tjerëve këtë energji për të
dhënë më shpesh ndihmë. Do të kaloni
një mbrëmje të qetë dhe rekomandohet
të kaloni kohë në natyrë.

Përpiquni të kujtoni të gjitha datat e rëndë-
sishme për familjen tuaj, pasi ekziston
mundësia që të harroni një event mjaft
domethënës për ju. Gjithashtu, mos harro-
ni të zgjidhni fjalët me shumë kujdes teksa
bisedoni me dikë. Nëse do t'i mbani mend
këto këshilla, gjithçka do të kalojë lehtë-
sisht. Romanca do të lulëzojë si për beqarët
ashtu edhe për ata që janë në një lidhje.

Le jon i  t ë  a fë rm i t  t ua j  t ë  bë jnë
zgjedhjet e tyre. Mund t ' ju jepni
këshilla, por nuk mund të ndryshoni
zgjedhjet e tyre. Kjo e shtunë është
dita e duhur për të zgjidhur një mos-
marrëveshje në shtëpi. Nuk është
momen t i  pë r  t ë  n i su r  n j ë  mar -
rëdhënie të re dashurie.

Shigjetarët ka gjasa të ndihen të lodhur.
Do t'ju duhet të bëni disa punë jo të lehta
në shtëpi ose të ndihmoni një të afërt. Këtë
mbrëmje përpiquni ta shpenzoni me miqtë
tuaj. Ka gjasa që dikush të shfaqë interes
ndaj jush.

Planet për këtë të shtunë mund të mos
shkojnë ashtu sikurse e kishit parashikuar.
Megjithatë, merrini gjërat me qetësi, pasi
gjithçka do të zgjidhet shumë shpejt. Edhe
pse do të gjendeni në mes të këtij kaosi,
mos harroni premtimet që keni bërë.

Mund të përballeni me telashe për shkak të një
konflikti që nisi me një të afërm më parë gjatë
kësaj jave. Është e rëndësishme që të gjeni një
mënyrë për të drejtuar fokusin diku tjetër para
se të irritoheni. Përqendrohuni tek planet për të
ardhmen.

Mendohuni mirë para se të veproni dhe
përmbahuni buxhetit sa më shumë të mun-
deni. Është shumë e rëndësishme të relak-
soheni për të rifituar energjitë e humbura
gjatë javës. Bëni kujdes me regjimin ush-
qimor.

rast aspak të ngjashëm, nuk po di të
drejtojë realisht shqetësimin popu-
llor për ekonominë dhe shpresën, por
po punon për pjesëmarrjen, që do jus-
tifikojë ardhjen e tyre në pushtet.
Madhësia e protestës për ta përfaqë-
son cilësinë e kauzës. Po atëherë pse
nuk gjen përkrahjen e duhur nga fak-
tori ndërkombëtar, që e çoi para idenë
e Mandelës?! Për një arsye të thjesh-
të: Shqipëria e Ramës, Berishës,
Metës, e Nanos sado që është shumë
e dobët me parametrat demokratikë,
nuk është shtypëse dhe nuk e ka
dhunuar ekstremisht popullin e saj,
si dikur qeveria e urryer e Aperteidit.
Shqipëria, në një përjashtim të vogël,
kur socialistët dolën bllof me
zemërimin e tyre arkaik për të mbaj-
tur figurën e Enver Hoxhës dhe në
një precedent që për fat zgjati pak të
Berishës më '97, që ka mbetur në ana-
let historike, nuk shkuan më larg. Në
të dy rastet, vetë falë inatit popullor
dhe më shumë problemit ekonomik
u zbythën.

Referencat e vitit '97 duhet të jenë
të papranueshme më në Shqipëri,
sepse ato na ndajnë dhe njëherë si
në komunizëm. Kurse një ndihmë
logjike na vjen nga një studiues i sh-
kencave politike, kur i referohej
kundërshtimeve popullore ndaj pozi-
cionit të Trump. E. Chenoweth me
të drejtë argumentonte se çdo shpër-

thim i dhunshëm mund të dëmtojë
seriozisht çështjen morale që
kundërshtarët po përpiqeshin të
bëjnë. Me pak fjalë, në logjikën e stu-
diuesit: nëse avokatët e rezistencës
civile rrinë në pozitën që "dhuna ësh-
të e justifikuar" kjo përbën kontradik-
të në terma, pasi ata po dhurojnë në
anën tjetër një argument që do të për-
doret kundër tyre.

Dhe, puna më e madhe për
opozitën tashmë nuk është të protest-
ojë dhe ta rrëzojë Ramën me fjalë dhe
të artikulojë se dhuna duket e mund-
shme për çfarëdo arsye, por opozita
duhet të jetë në gjendje të mbrojë
anëtarët e saj kundër çdo keqinter-
pretimi të qëllimeve të tyre. Refuzi-
mi i pranimit qoftë edhe i justifiki-
meve hipotetike për dhunën largon
linjën vitale të mbrojtjes së kauzave.
Pikërisht, ajo që i duhet opozitës.

***
Qeverisja e Ramës po tregon se me

gjithë arritjet dhe një sens shumë më
të mirë pushteti se paraardhësit nuk
i afrohet ende parametrave të duhur
të demokracisë, por më shumë se të
gjitha nuk mund të drejtojë vendin
në zhvillime që kërkon shqiptari i
shekullit XXI. Sa i përket dhunës
kemi një përgjigje dhe kjo vjen nga
ajo që Martin Luter King ndau me
komunitetin e tij, një nga më të
dhunuarit, e madje në shtetin më të
fortë të botës: "Jo-dhuna është
përgjigja e pyetjeve thelbësore poli-
tike dhe morale të kohës sonë: nevo-
ja për njeriun që të kapërcejë sh-
typjen dhe dhunën pa përdorur sh-
typjen dhe dhunën. Njeriu duhet të
evoluojë për të gjitha konfliktet njerë-
zore një metodë që hedh poshtë hak-
marrjen, agresionin dhe urrejtjen.
Themeli i një metode të tillë është
dashuria",-u shpreh ai. Por jo dashu-
ria e Judës, që duket në të gjitha nd-
jenjat e politikanëve shqiptarë, por
një të tillë që të trandë qeverisjen e
Ramës që tashmë e ka përmbushur
misionin e saj dhe ka nënshkruar një
tjetër kapitull të papërmbushur të
zhvillimeve shqiptare.

Është pranvera e vitit 2019, por
Shqipëria po bëhet shembulli sesi
opozita po mban në fuqi një qeveri,
që e ka gjithnjë e më të vështirë të
performojë normalisht. Kjo është fri-
ka më e madhe e njerëzve, që shohin
në ekrane se kur do të marrë fund
kjo çmenduri e radhës politike me
emrin krizë. (Homo albanicus)

tjetër që i afroi edhe më shumë
aleatët me popullin e thjeshtë,
duke dhënë kështu kurajo për

kapërcimin e kësaj bllokade të egër
dhe mizore.

Më në fund, më 12 Maj 1949 sovje-
tikët u detyruan përballë dështimit
ta heqin bllokadën, përmes gëzimit
dhe entuziazmit të papërshkruar të
berlinezëve perëndimore. Fitorja e
bujshme mbi këtë bllokadë pati vlera
të shumëfishta për forcimin e ale-
ancës së re perëndimore, për krijimin
e shpresës në popull dhe për të
treguar natyrën e vërtetë të regjimit
sovjetik të Stalinit.

Por, kjo bllokadë ishte vetëm kolo-
na e parë trekëndëshit sovjetik "
Bllokadë - Terror - Mure"  e cila syn-
onte të sfidonte Gjermaninë dhe
Perëndimin. Më 17 Qershor 1953, ata
përdorën terrorin, tanket dhe trupat
e tyre për shtypjen me gjak të rebe-
limit antikomunist në Berlin dhe
dhjetëra qytete të tjera. Pasi dështu-
an me bllokadën dhe  terrorin,

Hrushovi dhe Ulbrichti urdhëruan
më 13 Gusht 1961 ngritjen e Murit
famëkeq të Berlinit - shtylla e tretë
dhe vendimtare e trekëndëshit të
tyre kriminal. Ata mundën me
shumë zor të mbahen fort pas tij, por
vetëm për 28 vjet; sepse sërish histo-
ria dhe popujt demokratë i çuan ata
drejt shembjes dhe dështimit të turp-
shëm. Ndërsa aleatët e mëdhenj
perëndimorë, me SHBA në krye  iu
përgjigjën sfidës së "trekëndëshave"
Lindorë me Triptikun e tyre Perën-
dimor - Ura mbi Mure, Begati mbi
Varfëri, Integrim mbi Izolim.

Këto 20 vitet e fundit, pjesë e këtij
triptiku emblematik janë bërë edhe
vendet që lënguan nën tiraninë ko-
muniste, së bashku me Shqipërinë.
Edhe pse fatkeqësisht në rajonin e
Ballkanit po shfaqen gjithnjë e më
tepër recidivë dhe mbeturina të men-
talitetit të bllokadave dhe embargove
në vend të Mureve, madje edhe aty
ku ka ura fizike, synohet të ngrihen
mure të rinj ndarës.

Gjithsesi, rëndësinë dhe jehonën
epokale të fitores së parë perëndi-
more mbi ish-BS  7 dekada më parë e
kanë zbehur  jo pak zhvillimet tejet
shqetësuese të pesë viteve të fundit;
kur po ringrihen mure, gardhe dhe
pengesa me emra nga më të ndrysh-
mit, ku nuk mungojnë bllokadat dhe
sanksionet politike, ekonomike, treg-
tare dhe njerëzore e deri te luftërat
tregtare; Korea e Veriut po kërcënon
seriozisht paqen dhe sigurinë jo
vetëm në Gadishullin Korean, por
shumë  më gjerë; bllokada dhe konf-
likte të armatosura janë përshkallë-
zuar rrezikshëm në Lindjen e Mes-
me dhe gjetkë.

Mbi të gjitha, Rusia dhe Kina kanë
dalë me pretendime të mëdha për
hegjemoni globale e ndërsa Kina  po
tenton me metoda dhe rrugë
"mëndafshi", Rusia ka kaluar dhe në
pushtime/aneksime të armatosura si
ai i Krimesë dhe Ukrainës Lindore
më 2014. Madje ajo përbën  kërcënim
për paqen e sigurinë dhe në vendet

pranë saj, krahas tentativave për
depërtim të gjithanshëm në Ballka-
nin Perëndimor. E drejta ndërko-
mbëtare po tentohet të zëvendësohet
me të drejtën e forcës. Praktikisht,
Putini ka shkuar më larg se Stalini. I
nxitur dhe  fakti se ndryshe nga 70
vite më parë, Aleanca Transatlan-
tike, faktori përcaktues i dështimit të
Bllokadës dhe Murit të Berlinit po
karakterizohet nga krisje dhe ten-
sione të brendshme serioze.

Në këto rrethana, përkujtimi i 70
vjetorit të dështimit të Bllokadës së
Berlinit, dhe në prag të 30 vjetorit të
shembjes së Murit të tij famëkeq për-
bën një rast të volitshëm dhe një apel
të fuqishëm se bllokadat, sanksionet
dhe luftërat e çdo lloji janë alternati-
va jetëshkurtra të mbarsura me pa-
soja të pallogaritshme dhe që rrez-
ikojnë të na kthejnë sërish aty ku
ishim një shekull më parë. Sa më
shpejt e më mirë të kuptohet ky re-
alitet, aq më mirë do të jetë për Eu-
ropën dhe njerëzimin.
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Gjithsesi, më parë duhet hedhur firma në kontratë, me trajnerin që do 9 mln euro në sezon

Konte vjen tek Interi, por
kërkon kolosin belg në ekip

Nëse ikën Perisiç, pista "Lukaku" është më e arritshme
Numërimi së prapthi

ka nisur dhe tanimë
çdo gjë të bën të

mendosh se do të jetë Anto-
nio Konte, trajneri i ardhs-
hëm i Interit, me përjashtim
të ndonjë befasie, që në tav-
olinë të madhe pokeri, si ajo
që po luan ish-trajneri i Ital-
isë, nuk është për t'u përjas-
htuar. Kjo është kuptuar
gjatë ditëve të fundit, me
përshpejtime të papritura,
frenim të shpejtë dhe dalje
nga skena në trekëndëshin
Romë-Torino-Milano, por pa
harruar vështrimin përtej
Alpeve të trajnerit puljez, që
pret edhe prej andej një of-
ertë. Gjithsesi, e reja më e
madhe e orëve të fundit ësh-
të lajmi që qarkullon rreth
arritjes së akordit ekonomik
mes Interit dhe Kontes prej
një kontrate trevjeçare me 9
milionë euro në sezon, si për
të provuar se ato buzëqesh-
jet e rastit dhe ato
gjysmëgënjeshtrat e mak-

Jeton Selimi

menjëherë dhe zgjedhja e tij
e parë është Romelu Lukaku
i Mançester Junajtidit, që
mund të bëhet pjesë e sh-
këmbimit me Perisiç si edhe
Darmian, i cili mund të përf-
shihet në tratativë. Ikardi i
pëlqen, por Konte preferon
kolosin belg për lojën e tij.
Xeko dhe Zapata do të ishin
alternativat më ekonomike.
Pastaj duhen përforcimet në
mesfushë dhe në Spanjë
këmbëngulin se Rakitiç ësh-
të lënë disi në harresë.
Gjithsesi, këto tema do të
diskutohen menjëherë pasi
skuadra të ketë siguruar
zonën Champions.

inës së të vërtetës të "Iene",
të kenë qëlluar në shenjë.
Por, para së gjithash, duhet
që zikaltrit të arrijnë kuali-
fikimin në Champions, të
kthehen te fitorja të hënën
kundër Kievos për t'i lejuar
presidentit Zhang, së bash-
ku me Marotën dhe Ausilion
të bëjnë gati listën. Pas vësh-
tirëve të Spaletit në muajin
e fundit, ku ka barazuar 4
nga pesë ndeshjet e luajtu-
ra, ka marrë udhë edhe
dëshira për të ndryshuar
kurs, ndonëse duhen
hedhur shumë para për të
bindur trajnerin e ri. Konte
kërkon një skuadër fituese

TRAJNERI I MANÇESTER SITIT

Guardiola: Duhet të fitojmë
titullin, ndryshe do të na masakrojnë

TRAJNERI I LIVERPULIT

Klop: Boll me Championsin,
luajmë ndaj Ulvsit dhe synojmë titullinE pamë shumë mirë në

Champions League, kur
u eliminuam, të gjithë e
masakruan skuadrën, tra-
jnerin dhe klubin. E dimë
sesi është kjo jetë që jetojmë
dhe e di se do të gjykohemi,
ndaj na duhet të fitojmë".
Pep Guardiola, trajner i
Mançester Sitit, është i
vetëdijshëm se i duhet të fi-
tojë titullin kampion, përn-
dryshe rrezikon të vihet në
shënjestër të kritikës.
"Qytetarët" duhet të ruajnë
pikën e avantazhit që kanë
ndaj Liverpulit, duke u nde-
shur në transfertë me Braj-
tonin. "Do të shkojmë në
Brajton dhe nuk duhet të

jetojmë me asnjë situatë tjetër
për të fituar ndeshjen. Kjo ësh-
të situatë ideale dhe është ajo

që duhet të bëjmë, më pas ose
do të festojmë, ose do të
përgëzojmë Liverpulin", ka
shtuar trajneri spanjoll, duke
folur në konferencë për sht-
yp. "Është një ëndërr të jemi
këtu, nuk e prisja këtë gjend-
je muaj më parë, kur ishim 7
pikë poshtë Liverpulit. Nuk
e prisja të ishim si tani. Tani
është momenti të mbyllim
atë që kemi bërë. Kemi
mundësinë për t'u shpallur
kampionë, nëse fitojmë
ndeshjen tonë dhe këtë kemi
për qëllim", përfundoi
Guardiola.

Për finalen kundër
Totenhemit në

Champions League ka
ende kohë. Më parë Liv-
erpuli i Jurgen Klopit
duhet të ndeshet me Ul-
vërhemptonin në javën
e fundit të kampionatit,
që do të përcaktojë se
cilët mes "Red"-ave dhe
"Citizens"-ave do të fi-
tojnë titullin kampion
në Angli. Në konferencë
për shtyp,  Klop nuk
kursehet aspak. "Për

mua, arritja në finalen e
Championsit nuk ndrys-
hon asgjë, përveç faktit që
do të jemi aty. Kam marrë
miliona mesazhe,  por
askush prej tyre nuk më
fliste për ndeshjen e fund-
javës. Luajmë kundër Ul-
vsit dhe jemi të përqendru-
ar aty, gjë që sidoqoftë nuk
i heq meritat e asaj që kemi
bërë kundër Barcelonës.
Me siguri, ai ka qenë një
nga momentet më të mira
të historisë së futbollit dhe

jo vetëm për Liverpulin".
Por sërish rikthehet në
skenë finalja e Champion-
sit. "Njerëzit flasin shumë
për paratë. Por jo vetëm për
atë, mjafton të shohësh sesi
Totenhemi e jetoi verën e
fundit ( 'Spursat'  nuk
shpenzuan asnjë kacidhe
në merkato). Shkuam në fi-
nale sepse e dëshiruam,
ndonëse ishin të shumtë
ata që në finale parashiko-
nin një sfidë mes Barce-
lonës dhe Mançester Sitit".

DERBI PARTIZANI-TIRANA

Shitet gjysma e stadiumit,
tifozët e kuq "përpijnë" biletat

SERIE A

Juventusi shtyn ndeshjen me Atalantën,
inatosen tifozët e Milanit

TRAJNERI I JUNAJTID

Solsjaker ëndërron një
dyshe si Runi me Ronaldon

Partizani-Tirana si gjithnjë ka një interes shumë të madh
në kryeqytet, pasi është ndeshja më e zjarrtë dhe më e

ndjekur në trojet shqiptare. Por, ky derbi është ndryshe
nga të tjetër, pasi në rast fitoreje, të kuqtë do të shpalleshin
automatikisht kampionë. Trofeu mungon prej 26 vitesh te
Partizani, ndaj tifozët janë turrur për të siguruar një biletë
për të qenë prezentë në këtë sfidë. Sipas asaj që bën me dije
Partizani në një njoftim zyrtar, mësohet se është shitur më
shumë sesa gjysma e stadiumit, rezervuar për tifozët e Par-
tizanit. Tribuna qendrore B1 dhe B2, si dhe tribunat
përkarshi D1, E dhe F janë shitur të gjitha, ndërsa ka nisur
shitja e biletave në sektorin G1-G2, teksa menjëherë pas
shitjes së tij, do të dalin në treg edhe biletat për sektorin C
të stadiumit. "Vijon interesim i madh për takimin Partiza-
ni-Tirana, në program ditën e diel, ora 16:30, i vlefshëm për
javën e 33 të Kategorisë Superiore. Përveç sektorëve të tri-
bunave B1, B2 dhe E biletat kanë mbaruar, edhe në sek-
torët D1 dhe F, ndërkohë që kompania njofton se ka hedhur
në shitje edhe biletat e sektorëve G1 dhe G2. Tifozëria prem-
ton të dhurojë një atmosferë festive dhe mbështetje maksi-
male ndaj skuadrës në këtë përballje të shumëpritur për
familjen e kuqe. Kujtojmë se biletat mund t'i siguroni në
pikën e shitjes pranë stadiumit 'Selman Stërmasi' çdo ditë
nga ora 10:00 deri në orën 19:00", shkruan klubi i kuq në
njoftimin e tij.

Juventus-Atalanta, ndeshje
e vlefshme për javën e 37-

të të Serisë A, fillimisht ishte
programuar për t'u luajtur të
dielën në orën 15:00, por u zh-
vendos në orën 20:30, sipas
njoftimit të fundit të Legas së
futbollit italian. Kërkesa e bërë
nga Juventusi, që kërkon të
festojë titullin në stadiumin e
tij në përballjen me Atal-
antën, është mirëpritur nga
drejtuesit e Legas, ndonëse
skuadra mike preferonte të luante në orën 15:00. Juventu-
si ka ndërmend të bëjë një festë të përbashkët për djemtë e
Alegrit dhe vajzat e Guarinos, që do të zbresin në fushë
përpara ndeshjes me "Dea"-n për të festuar suksesin e tyre
të dyfishtë në kupë dhe kampionat. Por, ky vendim i Legas
ka tërbuar tifozët e Milanit, që e shikojnë këtë lëvizje në
dëm të skuadrës së tyre, e cila lufton pikërisht me Atal-
antën për një vend në Champions League sezonin e ardhs-
hëm, me skuadrën e Gasperinit, që do të jetë në dijeni të
rezultatit të rivalëve përpara se të zbresë në fushën e lojës.

Trajneri i Mançester
Junajtidit, Ole Gunar

Solskjaer, ka folur në prag të
ndeshjes me Kardifin, ndërsa
"Djajtë e Kuq" matematikisht
janë jashtë Champions
League sezonin e ardhshëm.
"Duhet të jemi të ndershëm,
të luftojmë vitin e ardhshëm
për titullin do të thotë se du-
het të bëjmë një sezon të
mrekullueshëm. Për momen-
tin jemi shumë pas. Duhet të ngushtojmë hendekun me
skuadrat e kreut, do të ishte fantastike të shkojmë në pe-
riudhën shkurt-mars me më pak diferencë me krye-
sueset". Por, çfarë merkatoje e pret Junajtidin në verë?
"Këtë verë duhet të gjejmë lojtarë që të jenë në gjendje
për të qëndruar këtu për shumë vjet. Nuk duhet të jenë
lojtarë me emër, as Ronaldo nuk ishte, sikundër as Runi.
Ishin premtime të futbollit që u kthyen në yje. Ky duhet
të jetë modeli që duhet të ndjekim", u shpreh Solskjaer.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Ishte babai i parë.
6. I ndërmarri  progresistët.
14. Thyhet një me kohën më të mirë.
16. U braktis nga Helena.
17. Seritë pa zë.
18. Kryeqyteti i Kinës.
20. Ramazzotti këngëtar.
21. Eshtë sport me vozitje.
25. Ndërmarre Industriale Rajonale.
26. Janë sherre në shtyp.
27. Inicialet e Clapton.
28. Eshtë shuma e brinjëbe të drejtkëndëshit.
30. Një letrar është tregimi.
32. Fillojnë nazet.
33. Matet pa kufij.
36. Inicialet e Kokoschka piktor
37. Kufiojnë mendimet.
38. Bergman që qe aktore.

HORIZONTAL
1. Salacrou dramaturg
6. Blair e Ekzorcisti.
9. I bylbylit ai i Mjedës.
10. Inicialet e Morricones
12. Gjysmë vektor.
13. Një port përballë Xhibutit.
14. Në mes të Salt dhe City.
16. Janë stacionet e beduinëve.
19. Një pjesë e taktikës.
20. Janë tifozë partie.
22. Janë firmat mashtruese.
23. Përpunojnë naftë.
27. Janë konservatorë.
28. Eshtë derri.
30. Një monedhë maqedonase.
31. Kufizojnë ambiente.
33. Inicialet e Gould aktor.
34. Fillojnë jetën.

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

40. Eshtë shpërblimi në para.
44. Eshtë i keq.
45. Mund të kthehet në mllef.
46. Një pije piratësh.
48. Janë në fazë.
49. Fillojnë lejen.
50. U shkrua nga Theodore Dreiser.
53. Një... italiane.
54. Një verë në Paris.
55. Janë vende ku prehehen martirë.
56. Italia në Internet

VERTIKAL

1. Wenger trainer.
2. Stefan i interpretuar nga Horst Tappert
3. Një është edhe Bujar Lako
4. Fillojnës mobilizimin.
5. Institucione Rajonale Polake.

7. Një rapper i famshëm.
8. Kështu thirrej Ronaldo, bomberi brazilian
9. Ndezur në aparaturë.
10. Një film i ribërë.
11. Ekstreme në model.
12. Dy asa.
13. Eshtë fytyra kamionit.
15. Mund të bëhet me medalje trimërie.
19. Mund të jenë të rastit.
22. E ka simbolin Ti.
23. Eshtë dëm, qeder.
24. Inicialet e Tappert.
26. Një pjesë e pejsazhit.
28. Ndahet në barazim.
29. Janë kandilë deti
31. Hayëorth që qe aktore
34. Eshtë enë për të skuqur.
35. Emri i Zola.
39. Gjysma e globit.
41. Janë në skaje.
42. Kryqyteti i Letonisë.
43. Eva... Isabel Allende-s
47. Një stacion i famshëm orbital
51. Inicialet e Lennon.
52. Diftong në duet.

- Ai që i tërbon njerëzit
kundër tij, gjithnjë fiton një
pjesë të tyre në anën e tij.

- Kur njeriu ulurin nga e
qeshura e madhe, ua kalon
të gjitha kafshëve me
ultësinë e tij.

- Njerëzit janë me të
ndjeshëm kur përçmohen
nga të tjerët sesa kur
përçmohen nga vetja e tyre.

ZBAVITJE

- Dashuria dëshiron, frika mënjanon.
Nga kjo varet fakti që nuk mund të jesh,
të paktën në të njëjtën kohë, edhe i
respektuar edhe i dashuruar nga i njëjti
person.

- Ti e harron fajin tënd kur ia tregon një
tjetri, por zakonisht tjetri nuk e harron.
- Askush nuk flet më më shumë pasion
për të drejtën e tij sesa ai që, në thelb të
shpirtit, ka një dyshim për të drejtën e tij.

36. Janë dëshmorët.
39. U shkrua nga Garcia Lorca.

44. Janë baballarët.
45. Tregon çmimin dhe modelin.
47. Eshtë ujëvara.
48. Një mund të jetë mbi xhiro.

VERTIKAL

1. Film i James Cameron.
2. Jeronim de i Milosaos.
3. Eshtë doktori me bluzë të
bardhë.
4. Agjenci Informacioni  Ndërko-
mbëtare.
5. Janë si jerm.
6. Fillojnë lejen.
7. Klikohet me mouse
8. Një vegël.
11. Luftohet me kinina.
12. Janë cilësi.
15. Janë reaksionet në epruveta
17. Një sportist që kërcen me
shkop.
18. Janë tek në zhele

20. Eshtë kullë xhamie.
21. Bëhet një për zakon.
22. Gruaja e Fantozzi-t
24. Gjysmë afërsi.
25. Janë ndriçues.
26. Nuk duhet shkelur një i tillë.
29. U shkel për herë të oarë nga Neil Arm-
strong.
30. Një fjalë për gjoja.
32. Garbo e kinemasë.
35. Braktisi Didonën.
36. Me të bëjnë një thikë.
37. Mund të jetë gjaku.
38. Janë dhoma.
40. Ai dhe ajo.
41. Ushtria republikane irlandeze.
42. Agjenci Transporti Korçë.
43. Me stpon në box.
46. Inicialet e Moravia-s.
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