
Si sot 28 vjet më parë, mbi bazën, 
trashëgiminë politike dhe ide-

ologjike, mentalitetin dhe tradicio-
nin, anëtarësinë dhe ambientet me 
gjithë pajisjet ...
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META: DREKA IME ME RAMEN. 
NUK KA ZGJEDHJE PA DEKRET 

“Çdo pronë, në emër të bashkëshortëve” 

Kryetari i Agjencisë së Kadastrës: Pronat e Kryetari i Agjencisë së Kadastrës: Pronat e 
vëna pas martesës do shënohen me dy emra vëna pas martesës do shënohen me dy emra 

Artan Lame: 
Rregullat e reja 
të regjistrimit 
të pasurive 

Lulzim Basha mbledh 
këshillin kombëtar: 

Mbrojmë demokracinë, 
zbardhen 5 vendimet 

OPOZITA 

Në faqen 6

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com

PRESIDENTI: NUK BEHEMI SI KOREJA E VERIUT. RAMA: VOTOJME ME 30 QERSHOR 

Nga  BARDH SPAHIA

Në 3 dekada demokraci, ky vend ka 
kaluar shumë, por kurrë më parë, 

nuk ka njohur një konfl ikt politik e in-
stitucional, që ka nxitje për t’u thelluar. 
Puçi kushtetues ...

Edi Rama, kërcënimi 
i paqes sociale 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21Vijon në faqen 20

Nga XHEVAT MUSTAFA 

Ku ta kërkojmë dhe 
gjejmë PS-në e parë? 

Opinioni
 Ditësi

ORNELA MANJANI

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqet 2-3

Kreu i shtetit: I shpreha shqetësimin tim 10 ditë më parë. Kryeministri në 
Bruksel merr mbështetje nga presidenti i KE, Juncker: Zgjedhjet më 30 qershor 

Artan Lame u heq fuqinë burrave. Që nga koha e Arhmet 
Zogut dhe deri dje njihej zotërues i çdo pronë vetëm burri, 
kryefamiljari, i cili më pas ndante pronën me pjesëtarët e 
tjerë të familjes. Me një urdhër të posaçëm, i cili ka hyrë në 
fuqi sot, kreu i Agjencisë Shtetërore ...

Në faqen 9

(Në foto)  Presidenti Ilir Meta. Kryeministri Edi Rama dje  ne Bruksel me Presidentn e Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker

Në faqen 12

Reja bën revolucion 
në formacion, 

Shqipëria mund 
2 me 0 Moldavinë

 
FLASIN EKSPERTET 

FUTBOLL

Emigrantët shqiptarë 
pa të ardhura në 
Itali, si merret 
pagesa sociale 

 AKUZAT POLITIKE
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“Toyota Yaris”, 
hetuesit belgë 

kërkojnë dëshminë 
e Lulzim Bashës

Në faqen 22

Argjil Gjoka ndërhyri për të shuar sherrin mes kushërinjve, plagoset 19-vjeçari 

Sherr për pronat, vritet kryeadministratori 

Në faqen 8

Qëllohet me plumb në gjoks kreu i njësisë administrative Kotë në Vlorë 
të paqarta. Ndërkohë që 
në këtë ngjarjeje mbeti i 
plagosur dhe një 19-vjeçar. 
Bëhet fjalë për shtetasin 
Arif  Bejtaj. Burime nga 
vendngjarja bënë me dije se 
Gjoka ndërhyri në sherrin 
mes dy kushërinjve që po 
konfl iktoheshin ...

VLORË-Një ngjar je  e 
rëndë ka ndodhur dje 

në fshatin Petë të Vlorës, 
pasi është qëlluar për vdekje 
me plumb në gjoks kreu i 
njësisë administrative Kotë, 
Argjil Gjoka. Sipas burimeve 
zyrtare nga policia ngjarja e 
rëndë u shënua pasditen e 
djeshme në rrethana ende 

 
ARSIMI I LARTE 

Në faqen 11

Udhëzimi i Maturës, 
datat e provimeve 

për shkollat e 
mesme profesionale 
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ZGJEDHJET
VENDIMI

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta, shprehu dje
bindjen e plotë se me

anulimin e datës së
zgjedhjeve ka marrë vendi-
min e duhur, që sipas tij
shmangu një konflikt civil.
Ai përmendi se: "Të dyja
palët e kishin shpallur
datën e caktuar nga presi-
denti, si datë të zgjedhjeve
të përgjithshme vendore, si
ditën kur do të përballeshin
në një betejë force, jeta a vde-
kje midis tyre". Presidenti
siguroi se zgjedhjet për push-
tetin vendor do të bëhen në
një datë të mëvonshme dhe
në respekt me frymën e Kush-
tetutës. Presidenti shpjegoi
se në marrjen e vendimit për
çdekretimin e 30 qershorit si
datë të paracaktuar për
mbajtjen e zgjedhjeve lokale,
u bazua në disa informa-
cione për një konflikt të
mundshëm civil gjatë pro-
testës së tetë kombëtare të
opozitës.
DIALOGUDIALOGUDIALOGUDIALOGUDIALOGU

Kreu i shtetit, Ilir Meta,
u bëri thirrje palëve politike
që të gjejnë gjuhën e dia-
logut, me qëllim zgjidhjen e
krizës politike të vendit. "U
bëj thirrje palëve ta lexojnë
me seriozitet Kushtetutën,
të shfrytëzojnë këtë hapë-
sirë për gjetjen e një
zgjidhjeje për përfshirjen e
të gjithë shqiptarëve në
zgjedhje. Jam gati të ndër-
marr vendime të rëndë-
sishme në interes të vendit
e të frymës kushtetuese. Ftoj
palët të kuptojnë domos-
doshmërinë e dialogut e
gjetjen e zgjidhjeve", - u
shpreh Meta. Presidenti
theksoi në formën e një ga-
rancie për qytetarët se
zgjedhjet do të zhvillohen në
një datë të mëvonshme dhe
brenda një afati në respek-
tim të plotë të Kushtetutës.
"Republika nuk është mono-
partitizëm, as kapje e insti-
tucione nga ana e
mazhorancës e as delegjiti-
mim i tyre nga ana e
opozitës", - tha kreu i shtetit.

Dreka sekrete me Ramën dhe telefonata e regjistruar me Bashën para anulimit të 30 qershorit

Çdekretimi, Meta: Mora vendimin
e duhur, shmang një konflikt civil
"Zgjedhje me njërën palë? Shkoni në Korenë e Veriut"

Valentina Madani

SHKARKIMISHKARKIMISHKARKIMISHKARKIMISHKARKIMI
Presidenti i vendit thek-

soi se nuk e kupton për-
pjekjen e mazhorancës për
ta shkarkuar nga posti i

presidentit për sa kohë ai e
ka vetofruar më parë
dorëheqjen nga detyra, nëse
ky vendim do të ndihmonte
në zgjidhjen e krizës. "Nëse

u intereson zgjidhja e krizës,
unë jam i gatshëm, hajde
zgjidhim krizën dhe unë
dorëhiqem", u shpreh Presi-
denti Meta. Ai bëri të qartë
se zgjedhjet lokale në Sh-
qipëri do të zhvillohen në
një datë të mëvonshme, por
pa dhënë një afat kohor. Si-
pas presidentit, Kushtetuta
e Shqipërisë nuk e përcak-
ton datën për zgjedhjet dhe
kush e pretendon këtë nuk
ka lexuar versionin e duhur
të Kushtetutës.
DREKADREKADREKADREKADREKA

Presidenti Ilir Meta tre-
goi për drekën sekrete që ka
zhvilluar me kryeministrin
Edi Rama para se të ndërm-
errte vendimin për të shfu-
qizuar 30 qershorin si datën
e zgjedhjeve vendore. Meta
bëri të ditur se takimit ësh-
të zhvilluar në Pallatin e
Brigadave dhe gjatë bisedës
i ka shprehur shqetësimin
për situatën. Më tej kreu i
shtetit bëri të ditur se kjo
është arsyeja pse kryeminis-
tri nuk ishte i surprizuar
nga vendimi i tij për të anu-
luar datën e zgjedhjeve.
"Kemi pasur një drekë
sekrete, e fundit para 10
ditësh në Pallatin e Brigada-
ve, ku kemi biseduar dhe ai
e di shumë mirë sa i shqetë-
suar jam unë për këtë situ-
atë dhe tejkalimin e saj. I
takonte atij të kërkonte datë
tjetër për zgjedhjet, prandaj
Rama ka deklaruar se nuk
ishte i surprizuar nga ven-
dimi im. E vërteta është se

kam bërë përpjekje për të ko-
munikuar me Ruçin, por ka
qenë duke udhëtuar drejt Te-
pelenës, kjo është historia
pse Rama s'ka qenë i surpri-
zuar, unë kam qenë me re-
agimin e tij. Megjithatë ka
kohë të reflektojë", theksoi
z.Meta.
TELEFONTELEFONTELEFONTELEFONTELEFONAAAAATTTTTAAAAA

Kreu i shtetit, Ilir Meta,
bëri të qartë se vendimi i tij
për të shtyrë datën e
zgjedhjeve nuk ka ardhur si

rezultat i influencave të Lul-
zim Bashës, Sali Berishës
apo Monika Kryemadhit. Si-
pas tij, vendimi ka ardhur
për të çtensionuar situatën
në manifestimin e opozitës,
që sipas kreut të shtetit kish-
te informacione për akte
dhune. "A influencoi në ven-
dim Basha dhe Berisha, ja
po shtoj edhe Monikën? Ky

vendim i shërben kësaj par-
tie që të përgatitet në kohë.
Madje, dëgjova për fat të keq
edhe një politikan me për-
vojë që thoshte se presiden-
ti e ka bërë këtë vendim për
t'i shërbyer opozitës,
ndërkohë që ai është vetë në
opozitë dhe krijuesi i partisë
më re në Shqipëri. Z.Basha
këtë vendim e ka marrë vesh
vetëm në orën 7 e 10, apo e 15
të momentit të fillimit të
mitingut, përmes një tele-

fonate zyrtare dhe për dijen-
inë tuaj, z. Basha nuk e ka
ditur, por le ta marrë vesh
tani, e cila është regjistruar
përmes sekretarisë telefon-
ike, ku i është kërkuar që të
ndërpritet mitingu në çdo
moment që do të ketë një
manifestim dhune, natyr-
isht duke i bërë të ditur edhe
faktin tjetër që do të bëhej

PËR BERISHËN
Z.Meta foli për takimin
me ish-kryeministrin
Sali Berisha, për të
cilin tha se ka qenë
drekë relaksuese.
"Dreka ime me
z.Berisha nuk ishte
sekrete dhe nuk janë
sekrete, ishin
momente relaksi, ishin
edhe shumë kolegë
tuaj. Ata më ftuan, nuk
më ftoi zoti Berisha
dhe unë pata shumë
kënaqësi", theksoi
Presidenti Meta.

DORËHEQJA
"Unë nuk e kuptoj pse duan të më shkarkojnë. Unë
jam vetofruar për ta lënë këtë detyrë, postin tim dhe
jam i gatshëm që kjo sakrificë të bëhet në emër të
një zgjidhjeje të krizës. Nuk e kuptoj, u intereson
zgjidhja e krizës apo shkarkimi i presidentit? Po qe
se u intereson shkarkimi i presidentit, kjo është
shumë e lehtë. Hajde zgjidhim krizën, ikën
presidenti. Nuk ka asnjë problem", tha Meta.



Ilir Meta, Edi Rama
dhe Lulzim Basha

ZGJIDHJA

"Presidenti u bën thirrje palëve që të
lexojnë me kujdes Kushtetutën, të

kthjellohen dhe të shfrytëzojnë këtë
hapësirë kohore për gjetjen e një

zgjidhjeje urgjente për krizën përfshirë
dakordësimin e një date tjetër për

pjesëmarrje të të gjithë qytetarëve në
zgjedhje", - theksoi z.Meta.

“

VENDIMMARRJA

"Vendimmarrja e presidentit për
shfuqizimin e dekretit për zhvillimin e

zgjedhjeve më datë 30 qershor u bë e
domosdoshme në kushtet e

përshkallëzimit të ndërsjellë dhe të
vullnetshëm të qëndrimeve dhe aksioneve

histerike të të dyja palëve politike, për
rritjen e tensionit në vend dhe rrezikut për

t'u kulmuar përplasjet mes tyre më 30
qershor", theksoi z.Meta.

“

Presidenti Ilir Meta
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"Situata mund të dalë jashtë kontrollit"

Fleckenstain flet për shqetësimin e
Metës: Duhet ta marrim seriozisht

Ish-eurodeputeti në PE
dhe raportuesi për Sh-

qipërisë, Knut Flecken-
stain, gjatë një takimi në
Bruksel me temë "Sh-
qipëria dhe perspektiva e
saj europiane" foli për situ-
atën në vend. Ai u shpreh
se është informuar me ven-
dimin e Presidentit të Re-
publikës së Shqipërisë, Ilir
Meta, për çdekretimin e
datës së zgjedhjeve dhe re-
agimet e shumta lidhur me
këtë vendim, ndërsa ka
thënë se ata duhet ta mar-
rin seriozisht shqetësimin
e tij për situatën që mund
të dalë jashtë kontrollit.
"Kam lexuar që presidenti
është i shqetësuar për situ-
atën dhe se ajo mund të

dalë jashtë kontrollit. Ne du-
het ta marrim këtë seriozisht,
edhe pse ne nuk na takon që
të ndërhyjmë në politikën e
brendshme të Shqipërisë", ka
deklaruar Fleckenstein.
Sakaq, ai u ka bërë sërish thir-
rje vendeve anëtare që të çe-
lin negociatat për Shqipërinë.
Por, Knut Fleckenstein shton
se vendet anëtarëve të Bash-
kimit Eurupian nuk u takon

të ndërhyjnë në politikën
e brendshme të Shqipërisë.
Raportuesi për Shqipërinë
shprehu edhe njëherë
vlerësimin për reformat e
ndërmarra në vendin
tonë, duke u bërë thirrje
edhe vendeve skeptike të
votojnë pro hapjes së ne-
gociatave. "Fatkeqësisht
disa shtete anëtare nuk
ndajnë qëndrimin e Parla-
mentit Europian dhe Ko-
misionit Europian lidhur
me hapjen e negociatave të
anëtarësimit. Këto shtete
duhet të njohin progresin
e bërë dhe të hapin negoci-
atat e anëtarësimit me Sh-
qipërinë dhe Maqedoninë e
Veriut", deklaroi z. Flecken-
stein.

publik vendimi për të shfu-
qizuar dekretin për zgjedh-
jet në mënyrë që të çtension-
ohej sa më shumë manifesti-
mi dhe të përfundonte sa më
shpejt ai manifestim. Ky ven-
dim nuk bëhet për të plotë-
suar tekat e opozitës", - tha
Meta.
NDËRKNDËRKNDËRKNDËRKNDËRKOMBËTOMBËTOMBËTOMBËTOMBËTARËTARËTARËTARËTARËT

Ilir Meta u kujtoi ndërko-
mbëtarëve, në mënyrë të
veçantë amerikanëve se du-
het ta dinë se nëse duan
zgjedhje me njërën palë, të
shkojnë në Korenë e Veriut.
Presidenti tha se në këto kush-
te Shqipëria nuk do të hyjë në
BE, njësoj siç opozita jopar-
lamentare shprehet. "Plural-
izëm, zgjedhje të lira dhe
unitet. A ka ndonjë që beson
se zgjedhjet e 30 qershorit do
të ishin të lira dhe demokra-
tike dhe shqiptarët do të
shprehin vullnetin e tyre? Ju
jeni të rinj, por ka një dallim
mes zgjedhjeve dhe votimeve,
shqiptarët kanë nevojë për
zgjedhje jo votime, se ashtu
kanë pasur 45 vite. Nëse ka
ndonjë europian dhe ameri-
kan që do të monitorojë
zgjedhje të tilla, le të shkojë
në Korenë e Veriut, këtu jo,
se ka ardhur pluralizmi poli-
tik. Zero janë mundësitë pa e
zgjidhur këtë krizë, jo për të
çelur negociatat tani, por as
në shtator dhe shumë vite in-
tegrimi nuk do të duket në
horizont", tha Meta. Po në
vijim të përgjigjes së tij për
ndërkombëtarët, Presidenti
Meta ishte mjaft i ashpër. "Unë
me zotin Lajcak kam folur
edhe pak më parë, nëse ka
ndonjë nga Brukseli që mund
të nxjerrë ndonjë dekret për
zgjedhjet, le ta nxjerrë, por të
gjithë duhet të jetë e qartë,
presidenti jam unë, përgjegjës-
inë për stabilitetin e vendit e
kam unë. Kush ka dëshirë të
kontribuojë me ngatërresa,
jemi lodhur me disa prej tyre
deri tani, eurojuristë. Krizën
do ta zgjidhim, nuk kanë
mbaruar as shqiptarët e
përgjegjshëm dhe as europi-
anët e përgjegjshëm", - thek-
soi z.Meta.

Komisioni Europian
deklarohet pro mbaj-
tjes së zgjedhjeve

vendore në 30 qershor. Në një
konferencë të përbashkët me
kryeministrin Edi Rama në
Bruksel, Presidenti i KE
Jean- Claude Juncker tha se
zgjedhjet e 30 qershorit në
vendin tonë duhet të mba-
hen. Ai kërkoi angazhimin
e të gjitha forcave politike në
zgjidhjen e situatës, ndërsa
theksoi se mosmbajtja e
zgjedhjeve do të dëmtojë pro-
cesin e integrimit. "Dua të
theksoj, edhe pse është një
çështje e vështirë, rëndësinë
që ka uniteti politik në ar-
ritjen e qëllimeve të Sh-
qipërisë. Të gjitha partitë
politike në vend duhet të
angazhohen në mënyrë kon-
struktive në institucionet
demokratike. Zgjedhjet janë
parashikuar për në fund të
qershorit, qytetarët nuk du-
het të pengohen të ush-
trojnë të drejtat e tyre
demokratike. Nuk mund të
bllokosh shprehjen e vull-
netit të qytetarëve Sh-
qiptarë, prandaj mendoj, pa
ndërhyrë në këtë debat të
brendshëm, që zgjedhjet du-
het të zhvillohen, përndry-
she perspektiva europiane e
Shqipërisë do të vonohet", -
u shpreh Juncker. Ndërko-
hë që kryeministri Edi Rama
nuk pranoi të komentojë më
gjatë, ndërsa u mjaftua
duke deklaruar "Jam dako-
rd me mendimin e presiden-
tit te Komisionit Europian.
Preferoj t'i qëndroj komentit
të tij e të mos komentojmë
deklaratën e presidentit të
vendit". Por nëpërmjet një
postimi në rrjetet sociale pas
takimit me Presidentin e
Këshillit Europian, Donald
Tusk Edi Rama u shpreh i
vendosur se zgjedhjet lokale
do të mbahen në datë 30 qer-
shor. "Zgjedhjet në 30 qer-
shor. Askujt s'mund t'i ndal-
ohet e drejta të votojë. E
kundërta i bie ndesh rrugës
europiane të Shqipërisë. Sh-
qipëria meriton çeljen e ne-
gociatave. Të gjitha palët
duhet të punojnë për këtë
objektiv madhor", - shkroi
Rama pas takimit me Presi-
dentin e Këshillit Europian,
Donald Tusk. Ndërkohë që
menjëherë pas konferencës
së djeshme të Presidentit të
Republikës, Ilir Meta,
kryeministri Edi Rama ësh-
të shprehur i prerë se
zgjedhjet do mbahen në 30
qershor. "Zgjedhjet do të
bëhen në 30 qershor", - shk-
roi kreu i qeverisë ndërsa
këtë status e shoqëronte
edhe me një fytyrë të qeshur.
Por menjëherë pas këtij sta-
tusi të kryeministrit, ka re-
aguar Presidenti i Repub-
likës, i cili deklaron po ash-
tu shkurt se "Shqiptarët
kanë nevojë për zgjedhje, jo
për votime!". Ndërkohë që
zëdhënësja e qeverisë,
njëherë edhe ministre për
Marrëdhëniet me Parlamen-
tin, Elisa Spiropali men-
jëherë pas deklaratave të
presidentit Meta, ironizoi
këtë të fundit duke thek-
suar se është jo vetëm për
të qarë hallin por edhe për
të mos harruar gazin. "E

Dekreti për anulimin e zgjedhjeve botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi

Junker dhe Rama: Zgjedhjet në 30
qershor, qytetarët s'duhet të pengohen
"Përndryshe perspektiva europiane e Shqipërisë do të vonohet"

gjeta konsensusin tek këm-
bëngulja e të dyja palëve për
të mos dialoguar! Këtë e
thotë Presidenti i Sh-
qipërisë, jo Bes Kallaku i
Portokallisë. Duhet pranu-
ar se kemi një president jo
vetëm për të qarë hallin, po
edhe për të mos harruar
gazin", - shkroi Spiropali në
një koment të sajën po ash-
tu në rrjetet sociale. Por
pavarësisht këtyre dek-
laratave dhe vendosmërisë
së mazhorancës për të mos

e njohur dekretin e Presi-
dentit të Republikës me anë
të të cilit shfuqizohet data
30 qershor si dita e mbajtjes
së zgjedhjeve, ai gjatë ditës
së djeshme është botuar në
Fletoren Zyrtare, çka ligjër-
isht tashmë ka hyrë në fuqi.
Këtë e përcakton pika e fun-
dit e dekretit ku sanksiono-
het se ai hyn në fuqi men-
jëherë. Por pavarësisht këtij
akti formal, institucionet që
drejtohen nga socialistët
kanë vendosur që të mos e

njohin këtë si një akt të
ligjshëm. E para që nuk e
njohu atë ishte KQZ, e cila e
duke e konsideruar akt nul
dhe të pavlefshëm ligjërish,
vendosi të vijojë procesin e
përgatitjes së zgjedhjeve të
30 qershorit. Ky qëndrimi i
anëtarëve të majtë të këtij
komisioni, solli largimin e
tryeza të kryetarit Klement
Zguri, i cili nuk pranoi të
vlerësojë vlefshmërinë e de-
kretit të Presidentit të Re-
publikës.

FLETORJA
Pavarësisht këtyre
deklaratave dhe
vendosmërisë së
mazhorancës për të
mos e njohur
dekretin e
Presidentit të
Republikës me anë
të të cilit
shfuqizohet data 30
qershor si dita e
mbajtjes së
zgjedhjeve, ai gjatë
ditës së djeshme
është botuar në
Fletoren Zyrtare,
çka ligjërisht
tashmë ka hyrë në
fuqi. Këtë e
përcakton pika e
fundit e dekretit ku
sanksionohet se ai
hyn në fuqi
menjëherë.

RAMA ME MONGHERININ, KOÇIJANÇIÇ: VLERËSOJMË REFORMËN NË DREJTËSI
Zëdhënësja e BE për Punët e Jashtme dhe Politikat e Sigurisë Maja Koçijançiç ka shkruar në

Twitter për takimin e realizuar në Bruksel ndërmjet kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe
Federica Mogherini. "Federica Mogherini përshëndet kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama pas
takimit në Bruksel, pas rekomandimit të KE për të hapur negociatat, duke pranuar rezultate të

prekshme reformash, në veçanti me reformën e drejtësisë", shkruan Koçijançiç.

DASH: Po ndjekim
situatën, opozita të

krijojë rrugë për dialog

Shtetet e Bashkuara të
Amerikës nuk duan që

të pozicionohet ende në de-
batin që hapi vendimi i
Presidenti i Republikës
Ilir Meta për anulimin e
zgjedhjeve të 30 qershorit.
Zëri i Amerikës raportoi
mbrëmë se kishte komu-
nikuar me një zëdhënës të
Departamentit të Shtetit,
lidhur me vendimin e pres-
identit Ilir Meta për të an-
uluar datën e zgjedhjeve
të 30 qershorit, i cili kish-
te deklaruar se "Departa-
menti i Shtetit është duke
ndjekur zhvillimet në Sh-
qipëri dhe po mban kon-
takt me aktorët përkatës
lidhur me ndikimet lig-
jore të njoftimit të presi-
dentit". Po ashtu VOA
raporton se zëdhënësi tha
se "Departamenti i Shtetit
do të vazhdojë të ndjekë
dhe vlerësojë situatën që
është në zhvillim e sipër".
Lidhur me gjendjen poli-
tike në Shqipëri, zëdhënë-
si tha se qëndrimi i Uash-
ingtonit mbetet i njëjtë,
duke u bërë thirrje të
gjitha palëve të shmangin
konfrontimet dhe të bash-
këpunojnë në mënyrë
konstruktive për të ardh-
men e Shqipërisë. Partitë
e opozitës, tha zëdhënësi,
duhet të gjejnë një rrugë
për të hapur dialogun me
qeverinë rreth reformës
elektorale.

Kryeministri Edi Rama dhe
Presidenti i KE Jean- Claude
Juncker, dje në Bruksel
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ZGJEDHJET
KUVENDI

Një nga protestat e opozitës

Nis procedura e shkarkimit të Metës, socialistët depozitojnë draft-rezolutën

PS: Akti i Presidenti është nul,
sikur s'ka ekzistuar asnjëherë
Grupi i PS i bën thirrje kreut të shtetit të reflektojë
Ashtu siç edhe parala

jmëroi të hënën, shu
mica qeverisëse ka ni-

sur procedurat për sh-
karkimin e Presidentit të
Republikës, Ilir Meta. Kon-
ferenca e Kryetarëve të Kuv-
endit të Shqipërisë ka pran-
uar kërkesën e Grupit Par-
lamentar të Partisë Social-
iste për të përfshirë në ren-
din e ditës së seancës së
nesërme edhe mocionin me
debat "Mbi aktin e Presiden-
tit të Republikës për shfuqiz-
imin e dekretit nr. 10928, date
5.11.2018". Për këtë deputetët
socialistë, pas kërkesës, kanë
depozituar në Kuvend edhe
projekt-rezolutën e cila ndër-
sa vë në dukje shkeljet që ka
kryer kreu i shtetit me këtë
akt, i bën thirrje atij të refle-
ktojë duke kthyer institucio-
nin e Presidentit në kufijtë e
kompetencave të njohura
nga Kushtetuta dhe të mos
ndërmarrë asnjë veprim
tjetër në shkelje flagrante të
Kushtetutës. Në fakt, ky
konkluzion duket si një
tërheqje e PS-së nga proce-
dura e shkarkimit, pasi në
asnjë pikë të kësaj rezolute
nuk përmendet fjala sh-
karkim, por burime nga PS
bën të ditur se ky është vetëm
hapi i parë procedural në këtë
drejtim.
REZOLREZOLREZOLREZOLREZOLUTUTUTUTUTAAAAA

Në afro 3 faqe dokument,
deputetët socialistë e konsi-
derojnë dekretin për an-
ulimin e zgjedhjeve të 30 qer-
shorit, një akt të paprece-
dentë që synon të mohojë re-
alizimin e së drejtës kush-
tetuese të shtetasve sh-
qiptarë për të zgjedhur për-
faqësuesit e tyre në pushte-
tin vendor. "Akti i Presiden-
tit është një akt absolutisht
i pavlefshëm, i nxjerrë në
kapërcim të kompetencave
kushtetuese dhe ligjore të
institucionit të Presidentit
dhe si i tillë ai konsiderohet
nul dhe sikur nuk ka ekzis-
tuar asnjëherë", thuhet në
këtë draft rezolutë. Më tej ata
theksojnë se ky akt synon të
mohojë realizimin e së drejtës
kushtetuese të shtetasve sh-
qiptarë për të zgjedhur për-
faqësuesit e tyre në pushte-
tin vendor. Gjithashtu de-
putetët socialistë theksojnë
se "Kushtetuta dhe Kodi
Zgjedhor nuk i njohin Presi-
dentit të drejtën për të anu-

THIRRJA
Kuvendi i
Shqipërisë i bën
thirrje Presidentit të
Republikës të
reflektojë duke
kthyer institucionin
e Presidentit në
kufijtë e
kompetencave të
njohura nga
Kushtetuta dhe të
mos ndërmarrë
asnjë veprim tjetër
në shkelje flagrante
të Kushtetutës.

Mediat greke i kanë
bërë jehonë zhvilli-

meve në Shqipërisë, ndër-
sa kanë zbuluar edhe deta-
je nga takimi i kryeminis-
trit Rama me ambasadorët
ditën e hënë në Kryeminis-
tri. Agjencia greke ANA
shkroi dje se për një orë e
gjysmë, kryeministri Edi
Rama i ka shpjeguar am-
basadorëve të shteteve
anëtare të BE-së dhe SHBA-
ve në zyrën e tij në Tiranë
arsyet pse ai këmbëngul në
zgjedhjet vendore të plani-
fikuara për 30 qershor. Si-
pas këtij shkrimi, Rama
beson se çdo tension që
mund të shkaktohet nga
opozita do të ishte i menax-
hueshëm dhe në çdo rast
nuk do të lejonte një revolu-
cion, duke dëmtuar zgjedh-
jet pasi do të krijonte një
rrezik për stabilitetin poli-
tik të vendit paraardhëse.
Ai gjithashtu u ka bërë thir-

REZOLUTA

 Kushtetuta dhe Kodi Zgjedhor nuk i njohin
Presidentit të drejtën për të anuluar zgjedhjet.
 Akti i Presidentit, në mënyrë të kundërligjshme,
ka për qëllim ndërhyrjen në një proces zgjedhor
tashmë të shpallur dhe të administruar sipas
kritereve, kushteve dhe afateve të parashikuara në
Kodin Zgjedhor, ashtu si është procesi i nisur për
organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve të datë
30 qershor 2019.
  Ky akt tenton të ndërhyjë drejtpërdrejt në një
proces që tashmë është në kompetencë të organit
administrues të tij dhe si i tillë duhet shqyrtuar dhe
vlerësuar nga organet e administrimit zgjedhor të
parashikuara në Kodin Zgjedhor.
  Është detyrim i administratës zgjedhore, jo
vetëm të garantojë ushtrimin e së drejtës së
zgjedhjes sipas standardeve kushtetuese dhe ligjore
nga shtetasit shqiptarë, por edhe ta mbrojë ushtrimin
e kësaj të drejte nga çdo ndërhyrje e paligjshme, e
kryer ose që tentohet të kryhet, nga çdo person fizik
apo juridik, duke mos lejuar cenimin e mbarëvajtjes
së këtij procesi.
 Bazuar në parimin e ligjshmërisë dhe
përgjegjësisë si dhe diskrecionit të organeve
administrative, asnjë organ nuk ka detyrimin dhe nuk
mban përgjegjësi ligjore nëse nuk zbaton një urdhër,
akt, apo çfarëdo vendimi absolutisht të pavlefshëm
dhe që bie në kundërshtim flagrant me Kushtetutën
dhe ligjin.
 Ndërhyrja e Presidentit të Republikës në këtë
fazë të procesit zgjedhor është një mjet që ka
cenuar rëndë barazinë e konkurrimit politik duke
shkelur kështu paanësinë politike që Kushtetuta i ka
veshur Presidentit të Republikës.
 Mundësinë e aktivizimit të mekanizmave të
kontrollit dhe hetimit parlamentar parashikuar nga
neni 90, paragrafi 2 i Kushtetutës.
 Akti i Presidentit është absolutisht i pavlefshëm,
i nxjerrë në kapërcim të kompetencave kushtetuese
dhe ligjore të institucionit të Presidentit dhe si i tillë
ai konsiderohet nul dhe sikur nuk ka ekzistuar
asnjëherë.

rje diplomatëve të mos pra-
nojnë kërkesat e opozitës dhe
ka kërkuar ndihmën e tyre
për të ulur tensionet. "Ne
dolëm me shumë pikëpyetje",
tha në një komunikim me
agjencinë e lajmeve ANA, një
nga diplomatët e pranishëm
në takim, menjëherë pasi u
largua. "Kryeministri e sheh
të gjithë çështjen nga ana lig-
jore, por jo në dimensionin
politik, ashtu siç në realitet
është", - shtoi ai për agjenc-

inë ANA. Ndërsa lidhur me
nismën për shkarkimin e
Metës, kjo agjenci citon
Ruçin që të ketë thënë se
"Mazhoranca ka votat për
të shkarkuar Metën". Po
ashtu në këtë shkrim bëhet
edhe një interpretim i qën-
drimit të BE-së dhe SHBA-
së, të cilat sipas autorit të
shkrimit me heshtjen e tyre
kanë pranuar këtë nismë të
mazhorancës për të hequr
kreun e shtetit.

luar zgjedhjet dhe se akti i
Presidentit, në mënyrë të
kundërligjshme, ka për
qëllim ndërhyrjen në një
proces zgjedhor tashmë të
shpallur dhe të administru-
ar sipas kritereve, kushteve
dhe afateve të parashikuara
në Kodin Zgjedhor".
KQZKQZKQZKQZKQZ

Më tej të zgjedhurit social-
istë shprehen se ky akt ten-
ton të ndërhyjë drejtpër-
drejtë në një proces që tash-

më është në kompetencë e
KQZ-së dhe si i tillë duhet
shqyrtuar dhe vlerësuar nga
organet e administrimit
zgjedhor të parashikuara në
Kodin Zgjedhor. Ata shpre-
hen në të se është detyrim i
administratës zgjedhore, jo
vetëm të garantojë usht-
rimin e së drejtës së zgjedhjes
sipas standardeve kush-
tetuese dhe ligjore nga sh-
tetasit shqiptarë, por edhe ta
mbrojë ushtrimin e kësaj të

drejte nga çdo ndërhyrje e
paligjshme e kryer apo që
tentohet të kryhet, nga çdo
person fizik apo juridik,
duke mos lejuar cenimin e
mbarëvajtjes së këtij proce-
si. Sipas projektrezolutës
bazuar në parimin e ligjsh-
mërisë dhe përgjegjësisë si
dhe diskrecionit të organeve
administrative, asnjë organ
nuk ka detyrimin dhe nuk
mban përgjegjësi ligjore nëse
nuk zbaton një urdhër, akt,

apo çfarëdo vendimi absolut-
isht të pavlefshëm dhe që bie
në kundërshtim flagrant me
Kushtetutën dhe ligjin. "Ndë-
rhyrjen e Presidentit të Re-
publikës në këtë fazë të pro-
cesit zgjedhor si një mjet që
ka cenuar rëndë barazinë e
konkurrimit politik duke
shkelur kështu paanësinë
politike që Kushtetuta i ka
veshur Presidentit të Repub-
likës",-thuhet në këtë draft
rezolutë. Më tej po nëpërm-

jet këtij dokumenti që pritet
të miratohet gjatë seancës së
nesërme në fund të një debati
të gjatë, i kërkohet Kuvendit
të Shqipërisë të mbështesë
qëndrimin e Komisionit Qen-
dror të Zgjedhjeve për vijimin
e procesit zgjedhor dhe të
inkurajojë këtë organ të vi-
jojë të mbrojë pacenuesh-
mërinë si dhe të garantojë
vazhdimësinë e procesit
zgjedhor për zgjedhjet ven-
dore të datës 30 qershor.

Mediat greke: Rama e sheh
problemin ligjor dhe jo politik

Gjatë një seance
parlamentare
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Partia Demokratike
akuzoi dje kryeminis
trin Edi Rama si njeri-

un më të rrezikshëm në vend.
Sekretari përgjithshëm i PD,
Gazment Bardhi sulmoi
kryeministrin me argumen-
tin se është gati të sakrifikojë
rendin kushtetues e paqen so-
ciale vetëm për pushtetin e tij.
"Edi Rama është sot njeriu
më i rrezikshëm për stabilite-
tin e vendit, për funksionimin
e shtetit ligjor dhe sigurinë e
qytetarëve. Ai po provon çdo
ditë se për pushtetin e tij per-
sonal, të blerë në bash-
këpunim me krimin e organi-
zuar, është gati të sakrifikojë
gjithçka, rendin kushtetues,
demokracinë, paqen sociale.
Kryeministri ilegjitim i
bandës së Avdyljave ka
përqendruar çdo pushtet në
dorën e tij ose duke i asgjë-
suar institucionet, ose duke i
marrë ato nën kontroll. Edi
Rama ka asgjësuar Gjykatën
Kushtetuese, ka asgjësuar
Gjykatën e Lartë, ka asgjë-
suar Prokurorinë e Përgjiths-
hme, ka marrë nën kontroll
organet e reja të drejtësisë,
përdor si instrumente poli-
tikë kundër kundërshtarëve
politikë Shërbimin Informa-
tiv të Shtetit dhe Policinë e
Shtetit, përdor si kamikazë
kundër zgjedhjeve të lira
anëtarët e KQZ-së", theksoi
z.Bardhi. Në kuadër të këty-
re akuzave, Bardhi u ndal
edhe tek aksioni më i fundit i
ndërmarrë të hënën nga PD-
ja, ai i krijimit të Aleancës me
Qytetarët për Mbrojtjen e
Demokracisë e Rendit Kush-
tetues. Sipas Bardhit, përmes
kësaj aleance, PD do t'i japë
fund modelit kriminal
"Rama" dhe do të garantojë
zgjedhje të lira. E për ta arri-
tur këtë qëllim, PD do e reali-
zojë përmes reformave të thel-
la kushtetuese dhe zgjedhore.
"Përmes reformave të thella
politike, kushtetuese dhe
zgjedhore ne do t'i japim fund
njëherë e mirë modelit krimi-
nalo-autokratik të Edi
Ramës, që përqendroi të
gjithë pushtetin dhe pasuritë
e vendit në një grusht push-
tetarësh të korruptuar, oli-
garkësh grabitqarë dhe ban-
dash mafioze. Boll më me Sh-

Opozita mbron dekretin e Metës: Sot ca horra duan zjarr e flakë në Shqipëri

PD-LSI: EDi Rama, njeriu më i
rrezikshëm, do ndryshojmë sistemin
"Nuk do të pranojmë që të destabilizojë Shqipërinë"

Valentina Madani

qipërinë që duan ata, tani
është koha për Shqipërinë e
të gjithë shqiptarëve", tha
z.Bardhi.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI

LSI shprehu dje shqetë-
simin se demokracia në Sh-
qipëri është në rrezik të madh
për shkak të puçit kush-
tetues të rilindjes dhe ske-
narit të saj kriminal për rrëm-
bimin e të gjitha pushteteve.
Nënkryetari i kësaj partie,
Petrit Vasili, akuzoi se push-
teti që grabit qindra milionë
euro nga paratë e qytetarëve.
"Sot ca horra që duan votime
dhe jo zgjedhje si në kohën e
Partisë Punës janë lëshuar

rrugëve dhe lehin si qentë e
rrugës kundër dekretit që
mbron pluralizmin. Sot ca
horra duan zjarr e flakë në
Shqipëri lehin rrugëve kun-
dra dekretit që evitoi për-
plasjen e egër civile. Sot ca
horra që nuk e hapën gojën
kurrë për miliardat që plaç-
kit Rama e rilindja me konce-
sione dhe tendera po lehin se
tremben ngaqë do t'u mun-
gojë tasi i supës së pushtetit",
tha z.Vasili. Ai përmendi se
Presidenti i Republikës në
përputhje të plotë me Kush-
tetutën dhe me detyrat e ko-
mpetencat që kjo Kushtetutë
i vendos atij, ka nxjerrë një

dekret për anulimin e
zgjedhjeve të 30 qershorit, pra
të anulimit të datës së këtyre
zgjedhjeve. "Presidenti i Re-
publikës ka kryer me këtë
dekret një veprim kushtetues,
i cili ka mbrojtur dy kolonat
e Republikës sonë Parlamen-
tare. Ka mbrojtur pluralizmin
politik, si instrumenti që
prodhon të gjitha pushtetet
dhe u garanton qytetarëve
mundësinë që të zgjedhin dhe
të zgjidhen. Dhe së dyti, ka
mbrojtur atë më themelorin,
unitetin e kombit nga një rrez-
ik ekstrem konflikti civil dhe
social e të pashembullt", dek-
laroi Vasili.

Ish-deputetja e LSI, Klajda Gjosha, e cilësoi dje situatën
politike në vend si ta paprecedentë. Gjosha shprehet se

një vend që nuk e njeh ligjin dhe Kushtetutën, quhet dik-
taturë. Gjosha akuzon kryeministrin Rama se e ka
përçarë vendin në parcela politike dhe se po nxit luftë
mes shqiptarëve e jo ndaj krimit e varfërisë. Sipas saj, në
vend që dialogu të ishte kryefjalë për politikën, vendi ësh-
të zhytur në marrëzi antiligjore. "Një shtet që nuk njeh
ligjin dhe Kushtetutën quhet diktaturë! Kjo që po ndodh
në Shqipëri, është jo vetëm e paprecedentë, por duket se
ne po shkojmë drejt një shteti të marrë peng nga një grup
individësh, që kërkojnë me çdo kusht rrënimin e demokra-
cisë dhe të të drejtave të njeriut! Në vend që dialogu të
ishte kryefjalë e këtij momenti kyç për Shqipërinë europi-
ane, fatkeqësisht duket sikur politika është zhytur në një
marrëzi antiinstitucionale dhe antiligjore! Shqiptarëve
çdo ditë e më shumë po i mungon qeverisja, përkujdesja,
siguria, liria dhe respekti ndaj të drejtave themelore si
qytetarë të këtij vendi. Sot vendi është përçarë në parcela
politike, ku kryeministri flet me 'ne dhe ata', ku është
absurde të mendosh se luftën e bën me shqiptarët e thjesh-
të, ndërkohë që lufta e vërtetë duhet të ishte me varfërinë,
krimin, korrupsionin e padrejtësinë!", deklaroi zj.Gjosha.
Ajo akuzon më tej përfaqësuesit e institucioneve të pa-
varura se marrin urdhra politikë, ndërsa thekson se par-
lamenti po funksionon në ilegjitimitet. "Jam e keqardhur
që shteti ka dalë nga shinat e kornizës ligjore dhe kush-
tetuese, sepse një shtet që nuk njeh ligjin dhe Kushtetutën,
quhet diktaturë!", theksoi ish-deputetja e LSI-së.

Kreu i Partisë Republi
kane, Fatmir Mediu,

deklaroi dje se kushtetut-
shmërinë e aktit të presi-
dentit mund të gjykojë
vetëm Gjykata Kush-
tetuese dhe jo partia në
qeveri apo parlament. Me-
diu shprehet se edhe kur
parlamenti ndërmerr
hapa për të shkarkuar
kreun e shtetit, sërish
vendimin përfundimtar e
merr Gjykata Kushtetuese
dhe ajo ata, që kreu i PR i
quan "zëdhënësit e së
keqes". "Rama po çmend të
gjithë rilindjen bashke me

sojin e pushtet lëpirësve, po
çmend institucionet që ka
kapur në mënyrë antikush-
tetuese dhe deputetët që ka
emëruar apo zgjedhur në
bashkëpunim me krimin. Për
ata që janë të marrë apo që

bëjnë sikur, kushtetutsh-
mërinë e aktit të presiden-
tit e gjykon vetëm Gjykata
Kushtetuese dhe jo partia
në qeveri, parlamenti apo
KQZ-ja. Edhe kur parla-
menti ndërmerr hapat për
shkarkimin e presidentit
dhe voton për shkarkim e
tij është Gjykata Kush-
tetuese që vendos dhe jo
Rama apo zëdhënësit e së
keqes. Të ishte gjallë
Dritëro Agolli do bërtiste
fort: 'Ne vendin tim, në ven-
din tënd, një kryeministër i
marrë të tërë i çmend'", thek-
son Mediu.

PETRIT VASILI
"Edi Rama kërkon të vendosë në konflikt të fortë
civil dhe social popullin dhe nëpërmjet kësaj ndasie
të përpiqet të shtojë dhe të shtyjë orët e tij të
pushtetit. Që të shtyjë orët e pushtetit dhe
nëpërmjet puçit kushtetues dhe institucional të
vazhdojë të vjedhë qindra miliona dhe t'i vjedhë pa u
ndëshkuar", tha z.Vasili.





LSI, Gjosha: E paprecedentë, një
grup individësh marrin peng shtetin

"Një kryeministër i marrë, të tërë i çmend"

Mediu, thirrje PS-së: Shkarkimin e
presidentit e vendos vetëm Kushtetuesja

GAZMEND BARDHI
"Edi Rama është sot
njeriu më i rrezikshëm
për stabilitetin e vendit,
për funksionimin e
shtetit ligjor dhe
sigurinë e qytetarëve.
Ai po provon çdo ditë
se për pushtetin e tij
personal, të blerë në
bashkëpunim me
krimin e organizuar,
është gati të sakrifikojë
gjithçka, rendin
kushtetues, demo-
kracinë, paqen soci-
ale", tha z.Bardhi.

2 1 - 1 5

Sekretari përgjithshëm i PD,
Gazment Bardhi

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

- Nr. pasurie 50/1, ZK Virua, vol 1, fq 27, Truall me sip. 240.47 m2 + ndertese me sip.
240.47 m2. Regjistruar ne ZVRPP Gjirokaster ne emer te Fatos Çela. Çmimi fillestar
per shitje eshte 2.411.920  Leke.

- Nr. pasurie 190/84, ZK 2647, vol 2 , fq 247, Truall me sip. 300 m2 + ndertese nje kateshe
me sip. 88 m2. Regjistruar ne ZVRPP Tepelene ne emer te Votim Çela. Çmimi fillestar
per shitje eshte 744.800  Leke.

Data e shpalljes       17.05.2019
Data e zhvillimit     21.06.2019 deri ne oren 16.00

Ankandi zhvillohet ne ambjentet e Studios Permbarimore L.D.C me adrese Rruga “Myslym
Shyri” Vila 8/1, kati 1 Tirane.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010”  SHPALLJE ANKANDI

Më  datë   08 korrik 2019   nga ora 08:00 - ora 16:00 tek  kjo zyrë    përmbarimore    do të  zhvillohet   seanca
e   fundit e    mbledhjes   së    ofertave   për     ankandin      e         fundit, për  shitjen  e  pasurive :   a)    Njësi
shërbimi   nr.26/187-N8/2,  vol.56, fq.121,   sip= m^2     b) nr.26/106+1-16,  vol.51,  fq.242,    sip=72  m^2
; c) nr.26/187+1-9, vol 52 , fq 58 (sip=110 m^2 ) ;    d) nr.26/106+1-25, vol 52,  fq 1.
Çmimi  fillestar  për pasuritë e lartpërmendura për njësinë e shërbimit do të jetë 1008 euro/ m^2, ndërsa
për tre apartamentet do të jetë 227 euro/ m^2 ;  Pronat e lartpërmendura ndodhen në të njëjtin pallat (i
ndodhur përballë Teatrit  "Petro Marku",   Vlorë) që ka ndërtuar Debitori "CO.BE.IN" sh.p.k (NUIS J97201218L)
P.s: Qytetarët /subjektet që dëshirojnë të marrin pjesë në ankand krahas një kërkese duhet të kenë
depozituar dhe 10% të çmimit fillestar si garanci për pjesëmarrje në ankand .Kjo garanci pasurore duhet
të jetë e derdhur në BKT, nr.llogarisë Saimir Hoxha PF  (IBAN: AL07 2051 2046 4204 98CL PRCLALLA).
Adresa: Selia: prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Mobile: 06920 756 44, Phone/Fax: 052 22 6000
Web:  <http://www.permbarues.al

Shoqeria  ANTIBIOTIK sha

Njoftim per thirrjen e Mbledhjes se Asambles se Jash-Zakonshme te Aksionerve te shoqeris
tregtare ANTIBIOTIK sha
Njoftohen te gjithe Aksioneret e shoqeris Antibiotik sha se me dt 05.07.2019 , ora 14.30 ne selin
e shoqeris zhvillohet mbledhja e jasht-zakonshme e aksionerev me rend dite:
Njoftohen te gjithe Aksioneret e shoqerise Antibiotik sha se me dt 05.07.2019, ora 14.30 ne selin
e shoqris zhvillohet mbledhja e jasht-zakonshme e aksionerve me rend dite:
1.Miratimin e treguesve ekonomiko - financiar per vitin 2018
2.Miratimi I Raportit te ekspertit kontabel
3.Raporti I drejtorit
4.Te ndryshme
-Te gjithe aksioneret te paraqesin kopje te Kartes identitetit per regjistrim ne QKR.
Adresa e shoqerise Antibiotik sha, rruga Myslym Keta ,Tirane
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OPOZITA
VENDIMI

Opozita e bashkuar
pas shfuqizimit të
datës së zgjedhjeve,

do të përqendrohet në rrethe
dhe në krijimin e asaj që PD
e quan Aleanca me Qyteta-
rët për Mbrojtjen e
Demokracisë dhe Rendit
Kushtetues. Kreu demokrat
Lulzim Basha mblodhi pas-
diten e djeshme Këshillin Ko-
mbëtar, i cili diskutoi hapat
e mëtejshëm të aksionit
opozitar. Burime nga
mbledhja bëjnë me dije se
kreu i opozitës Lulzim
Basha, ka deklaruar se ob-
jektivi kryesor i PD-së dhe i
opozitës së bashkuar është
largimi i kryeministrit Edi
Rama, si mënyra e vetme për
të garantuar zgjedhje të lira
e të ndershme. "Ne ia dolëm
që të ndalojmë procesin fals
dhe kriminal të 30 qershorit.
Tashmë është e qartë që nuk
do ketë zgjedhje lokale pa
opozitën"-u shpreh kreu i
opozitës, duke vënë në dukje
se gjithçka ka ndodhur deri
tani për frenimin e një pro-
cesi kriminal një partiak
është meritë e drejtpërdrejtë
e qëndresës së shqiptarëve
të bashkuar, përtej bindjeve
politike. Basha përforcoi
mesazhin kryesor të
opozitës se "zgjedhjet pa de-
kret presidenti nuk janë
zgjedhje dhe se zgjedhjet pa
opozitën nuk janë zgjedhje".
Lideri i opozitës u kërkoi
anëtarëve të forumit më të
lartë politik vendimmarrës
të Partisë Demokratike që
gjatë gjithë kësaj kohe të
rrisin angazhimin publik
qytetar në nivelin më mak-
simal. "Ne duhet të jemi gati
të bëjmë detyrën tonë për të
mbrojtur demokracinë dhe
rendin kushtetues dhe për të
mos pranuar asnjë proces
votimi fals, në shkelje dhe
dhunim të Kushtetutës"- u
shpreh Basha. Para anëtarë-
sisë së Këshillit Kombëtar
Basha bëri të qartë se këto
javë janë përcaktuese për 10-
15 vitet e ardhshme. Nga
Këshillit Kombëtar i PD-së,
që u mblodh për të diskutu-
ar situatën politike dhe ak-
sionin opozitar pas dekretit
të Metës për anulimin e
zgjedhjeve, Basha u shpreh
me siguri se do të ketë
zgjedhje të parakohshme
parlamentare. "Është e sig-
urt që do të ketë zgjedhje të
parakohshme. Është e sig-
urt, është beteja jonë. Detyra
jonë është që ta bëjmë bash-
kë me shqiptarët. Ne ia
dolëm që të ndalojmë proces-
in fals dhe kriminal të 30
qershorit. Tashmë është e
qartë që nuk do ketë
zgjedhje lokale pa opozitën.
Zgjedhjet pa dekret presi-
denti nuk janë zgjedhje dhe
se zgjedhjet pa opozitën nuk
janë zgjedhje"- theksoi
z.Basha.

NEGOCIANEGOCIANEGOCIANEGOCIANEGOCIATTTTTAAAAATTTTT
Kreu i PD-së Lulzim

Basha përjashtoi çdo
mundësi dialogu me Edi
Ramën. Sipas tij largimi i
kryeministrit është i pane-
gociueshëm. Nga mbledhja
me dyer të mbyllura e Këshil-
lit Kombëtar të PD, kryetari
Lulzim Basha, i kushtoi
rëndësi të veçantë
përgënjeshtrimit të çdo zëri
që flet për marrëveshje me
kryeministrin Edi Rama.
Kreu demokrat përmendi se

kryeministri përdor dezin-
formimin dhe thashethemet
politike për të ngjallur dy-
shime dhe pasiguri, Basha
deklaroi se "Nuk ka asnjë
negociatë me Edi Ramën.
Nuk ka dhe nuk do të ketë
asnjë pazar me Edi Ramën.
Nuk ka as ndërmjetës dhe
as kanale të fshehta mes
meje dhe Edi Ramës". "Ka dy
gjëra që duhet t'i dini qartë-
sisht- iu drejtua lideri i
opozitës anëtarëve të Këshil-
lit Kombëtar. -Largimi i Edi

Ramës është kusht i panego-
ciueshëm i yni. Kjo nuk ka
ndryshuar. -Dalja para
drejtësisë e të gjithë atyre që
vodhën votat tona, votat e
shqiptarëve është kusht i
panegociueshëm", theksoi
z.Basha. Duke theksuar
këto dy pika që qëndrojnë në
themel të kërkesave të
opozitës, Basha u kërkoi
anëtarëve të Këshillit Ko-
mbëtar të sqarojnë çdo
demokrat dhe çdo qytetar që
të mos bien pre e propagan-
dës së Edi Ramës. "Ne nuk
dolëm nga Kuvendi për të
bërë pazar. Ne nuk bojkotu-
am zgjedhjet lokale për të
bërë pazar. Ne nuk kemi
shpallur largimin e Ramës
për t'u ulur me të në tav-
olinë. Do të ishte çmenduri
dhe nuk do të sillte asgjë të
mirë për vendin", mësohet të
ketë thënë z. Basha. Këshil-
li Kombëtar dhe kolegji i
kryetarëve të PD-së diskutoi
dje vendimin e kryesisë së
PD-së për krijimin e Ale-
ancës Qytetare për
Mbrojtjen e Demokracisë.
Kjo Aleancë do të krijohet
ne 61 bashkitë si bashkim
qytetar dhe intelektual, që
do të ndërgjegjësojë qyteta-
rët për rrezikun që sipas PD-
së po i kanoset demokracisë
në vend dhe marrjen e të
gjitha masave për të mbroj-
tur rendin demokratik dhe
kushtetues.

Këshilli kombëtar, porositë e kreut të PD: Këto javë përcaktuese për 15 vitet e ardhshme

Basha: Nuk ulem më Ramën
në tavolinë, duhet të largohet
"Shumë shpejt do të ketë zgjedhje të parakohshme"

Valentina Madani

KOMUNIKIMI
"Nuk ka asnjë
negociatë me Edi
Ramën. Nuk ka dhe nuk
do të ketë asnjë pazar
me Edi Ramën. Nuk ka
as ndërmjetës dhe as
kanale të fshehta mes
meje dhe Edi Ramës.
Ka dy gjëra që duhet t'i
dini qartësisht. Largimi i
Edi Ramës është kusht
i panegociueshëm i yni.
Kjo nuk ka ndryshuar.
Dalja para drejtësisë e
të gjithë atyre që vodhën
votat tona, votat e
shqiptarëve është kusht
i panegociueshëm",-tha
z.Basha.

MESAZHI
Kreu i PD-së Basha përforcoi mesazhin kryesor të
opozitës se "zgjedhjet pa dekret presidenti nuk janë
zgjedhje dhe se zgjedhjet pa opozitën nuk janë
zgjedhje".





"Ndryshimi i hartës anti-kushtetues",
Tabaku: Kurth i mazhorancës

Ish-deputetja e PD Jorida Tabaku deklaroi dje se VKM
e qeverisë për ndryshimin e hartës është një veprim

anti-kushtetues dhe në kundërshti me parimet demokra-
tike të zgjedhjeve. Në një postim të bërë në 'Facebook',
ajo shprehet se kjo VKM është një provë e fortë që vulos
bindshëm dhe përfundimisht akuzën tonë se Reforma
Territoriale është në të vërtetë një Reformë Elektorale
alla Gerrymandering, ndërsa shton se reforma territo-
riale qe një kurth përmes së cilës mazhoranca socialiste
ka përdorur për të projektuar ndarjet e bashkive që vetëm
ajo të mundet të fitojë zgjedhjet. "Për t'i hedhur hi syve,
qeveria pretendoi se Reforma Territoriale do të prodhon-
te bashki më eficente, shpenzime të reduktuara, të ardhu-
ra më të larta dhe shërbime më të mira të ofruara sh-
qiptarëve. Rezultati është tërësisht i kundërt me prem-
timet e qeverisë; borxhi i bashkive është rritur me 82%
në fund të vitit 2018 ndërkohë që mbi 50% e bashkive
kanë përkeqësuar treguesit e borxhit. Një nivel të lartë
ka dhe borxhi i prapambetur, ku nivelin maksimal të
detyrimeve të prapambetura e ka bashkia Tiranë me
rreth 2.0 miliardë lekë, ose 29.5% ndaj stokut total në
fund të vitit 2018", deklaroi zj.Tabaku.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

VENDIMET, KËSHILLI KOMBËTAR: KRIJOHET ALEANCA
QYTETARE PËR MBROJTJEN E DEMOKRACISË

1. Formimin e Aleancës Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë në nivel kombëtar dhe në nivel
lokal, si një bashkim qytetar dhe intelektual, që do të ndërgjegjësojë qytetarët për rrezikun që i
kanoset demokracisë në vend, si dhe do të angazhohet për marrjen e të gjitha masave për të
mbrojtur rendin demokratik dhe kushtetues.
2. Aleanca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë do të angazhohet, gjithashtu, që, përmes një
dialogu gjithëpërfshirës kombëtar, të hartojë një platformë të ndryshimeve të thella politike,
kushtetuese dhe zgjedhore për t'i dhënë fund, përgjithmonë, modelit kriminalo-autokratik të Edi
Ramës, që përqendroi të gjitha pushtetin dhe pasuritë e vendit në një grusht pushtetarësh të
korruptuar, oligarkësh grabitqarë dhe bandash mafioze, me qëllim që të vendosë standardet
europiane të demokracisë, shtetit të së drejtës, lirive ekonomike e mundësive për të gjithë dhe
mbështetjes sociale për shtresat në nevojë.
3. Degët e Partisë Demokratike në bashkëpunim me partitë e tjera të Opozitës së Bashkuar, janë
përgjegjëse që, brenda datës 15 qershor 2019, të formojnë Aleancat Qytetare për Mbrojtjen e
Demokracisë në nivel lokal, në 61 bashkitë e vendit. Ato duhet të fillojnë menjëherë procesin e
ndërgjegjësimit të qytetarëve për rrezikun që i kanoset demokracisë në vend, si dhe planin e
masave që duhet të ndërmerren n? terren për të mbrojtur rendin demokratik dhe kushtetues.
4. Degët e Partisë Demokratike të fillojnë menjëherë procesin e kontaktimit të intelektualëve,
pedagogëve, studentëve, shoqërisë civile, sipërmarrjes dhe faktorëve të tjerë ekonomiko-
socialë në zonat e tyre, për t'i ftuar që të bëhen pjesë e Aleancës në nivel bashkiak.
5. Ngarkohet Kryetari i Partisë dhe Sekretari i Përgjithshëm që të ndjekë zbatimin e këtij vendimi.

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me përmbarues gjyqësor Enuar
Merko me adresë Rr. Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyrja 8, Ap 1, Tiranë, njofton se
më date  03.07.2019  ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi
i III-të për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Z.Shpëtim Barjam
Boci:
-    Truall me sipërfaqe 2863 m², Nr.pasurie 88/16, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 107 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 43,288.56 (Dyzet e tre mijë e dyqind e tetëdhjet e tetë pikë pesëdhjet
e gjashtë) EURO
- Truall me sipërfaqe 2317 m², Nr.pasurie 88/25, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 121 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 35,033 (Tridhjetë e pesë mijë e tridhjet e tre) EURO
-  Truall me sipërfaqe 790 m², Nr.pasurie 88/23, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 119 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 11,944.8 (Njëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e dyzet e katër) EURO
- Truall me sipërfaqe 780 m², Nr.pasurie 88/20, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 111 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 11,793.6 (Njëmbëdhjet mijë e shtatëqind e nëntëdhjet e tre pikë gjashtë)
EURO
- Truall me sipërfaqe 1750 m², Nr.pasurie 88/18, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 109 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 26,460 (Njëzet e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë) EURO

 Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580, +355 4 22 31
888. email enuar.merko@gmail.com
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Letër-porosia për Prokurorinë e Krimeve të Rënda, ja katër pyetjet për kryedemokratin

"Toyota Yaris" me 3.4 mln euro, gjykatësit
belgë kërkojnë dëshminë e Lulzim Bashës
Një ditë para se të kapej ngarkesa, denoncoi
në Kuvend Ballën si të përfshirë në këtë çështje

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Një gjykatë belge
kërkon dëshminë e
Lulzim Bashës

lidhur me çështjen e "Yoto-
ta Yaris", ku një ditë pas de-
noncimit në Kuvend nga ana
e liderit të pozitës, në dy
makina u zbulua shuma re-
kord prej 3.4 milionë eurosh.
Përmes një letër-porosie që
mban datën 22 maj 2019,
gjykatësi belg Laurence
Heusghem kërkon nga
prokurorët shqiptarë, Do-
loreza Musabelliu dhe Ened
Nakuci t'i drejtojnë këto py-
etje kryedemokratit Basha:
Si është informuar për
origjinën e parave, cilat janë
informacionet e sakta që
z.Basha disponon si dhe
kush ia dha këtë informa-
cion? Gjithashtu, belgët
kërkojnë informacion nëse
është çelur një hetim për
këtë çështje dhe nëse kjo ka
ndodhur si pasojë e deklari-
meve të Lulzim Bashës. Au-
toritetet e huaja këmbëngu-
lin që kërkesa e tyre të
shqyrtohet me urgjencë
maksimale dhe në dispozi-
cion t'u vihen aktet e dosjes.
Në dokumentin që disponon
"News 24" dhe "Gazeta Sh-
qiptare", theksohet fakti se
prokuroria belge ka nën
hetim 12 persona lidhur me
çështjen që pak muaj më
parë trazoi politikën sh-
qiptare dhe çoi Lulzim
Bashën në dyert e Prokuror-
isë së Tiranës, ku u pyet
lidhur me rrethanat që mori
dijeni për kontrabandimin e
shumës së madhe të parave.
Mësohet se nën hetim nga
belgët janë: kushërinjtë e
shumëkërkuar Elvis dhe Al-
fred Vladi, të arrestuarit Edi
Lika, Klevi Cani, Alban Mol-
laymeri, Agim Ceka, si dhe
shtetasit Albana Vladi, Ni-
man Nimani, Alban Nimani,
Arianit Nimani, Drita Sopi
dhe Driton Hakaj. Ndërkaq,
"Gazeta Shqiptare" mëson se
përmes një letër-porosie të
dytë, autoritetet belge
kërkojnë sekuestrimin për
llogari të tyre të shumës prej
3.4 milionë euro si dhe py-
etjen e katër personave të ar-
restuar në Shqipëri për këtë
çështje. Belgët janë vënë në
dijeni në rrugë informale se
i pari që ka dhënë informa-
cion për këtë çështje në sallën
e parlamentit shqiptar ka
qenë deputeti dhe kryetari i
PD-së, Lulzim Basha. Nisur
nga kjo situatë, prokurorët
belgë kanë kërkuar nëpërm-
jet një letër-porosie që
prokuroria dhe policia sh-
qiptare të marrin në pyetje
Lulzim Bashën.  Pritet që në
ditët në vijim kryedemokra-
ti të japë shpjegime për 3.4
milionë eurot që u gjetën në
makinën "Toyota Yaris"
para një viti në Portin e Dur-
rësit.
BLLOKIMI IBLLOKIMI IBLLOKIMI IBLLOKIMI IBLLOKIMI I
3.4 MLN EUROVE3.4 MLN EUROVE3.4 MLN EUROVE3.4 MLN EUROVE3.4 MLN EUROVE

Aksioni për bllokimin e
sasive të eurove u finalizua
me 24 qershor të vitit të kalu-

Klodiana Lala

ar, ndërsa eurot me prerje të
ndryshme ishin fshehur në
një makinë tip "Toyota
Yaris" pa targa. Mjeti ishte
nisur nga Belgjika dhe nuk
kishte destinacion përfun-
dimtar. Mjeti tip "Toyota
Yaris", ku u gjetën paratë
ishte në një koncesion bash-
kë me mjete të tjera, të cilat
ishin porositur për shitje në
Shqipëri. Autoritetet sh-
qiptare janë duke hetuar për
dërguesin si dhe porositësin
e mallit, ndërsa sot në pyetje

janë marrë personat e më-
sipërm, të cilët kanë mohuar
të kenë pasur dijeni për sas-
inë e parave. Kujtojmë se për
këtë rast ka pasur edhe aku-
za të forta politike mes Par-
tisë Demokratike, i cila ka
treguar gishtin drejt Taul-
ant Ballës, si të përfshirë. Ky
i fundit ka mohuar akuzat,
duke paditur Bashën në
gjykatë, ndërsa përballja
mes tyre vijon. Në lidhje me
këtë ngjarjeje, policia ka ar-
restuar në flagrancë shteta-

sit: Agim Çeka, 61 vjeç, lin-
dur në Luz i Madh, banues
në Durrës, Edi Lika (Cani),
41 vjeç, lindur në Dibër, ban-
ues në Tiranë; Klevi Lika, 21
vjeç, lindur në Bulqizë, ban-
ues në Tiranë dhe Alban
Mollaymeri, 40 vjeç, lindur
e banues në Tiranë. Ndërsa,
janë shpallur në kërkim dhe
punohet për kapjen e shteta-
sve: Alfred Vladi, Elvis Vla-
di (përkatësisht 33 dhe 38
vjeç) lindur në Peshkopi dhe
banues në Tiranë.

PYETJET PËR BASHËN

1. Si është informuar për origjinën e parave?
2. Cilat janë informacionet e sakta që z.Basha
disponon?
3. Si dhe kush ia dha këtë informacion?
4. Nëse është çelur një hetim për këtë çështje dhe
nëse kjo ka ndodhur si pasojë e deklarimeve të
Lulzim Bashës.

Letër-porositë, dështon seanca
e "Habilajve" te Krimet e Rënda

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ka dështuar sërish seanca në Gjykatën e
Krimeve të Rënda për grupin "Habilaj", ndërsa shkak
është bërë mosmbërritja e letër-porosive nga Italia, ku
të vërtetohet se të pandehurit kanë marrë njoftim për
fillimin e procesit gjyqësor edhe në vendin tonë. Nga
ana tjetër, më 13 qershor, Gjykata e Katanias në Itali do
të mbajë seancë për grupin e Habilajve. Në Shqipëri, i
vetmi nga grupi është Armand Koçerri, i cili u arrestua
së bashku me Nazer Seitin. Ky i fundit u ekstradua disa
muaj më parë në Itali, ku edhe është duke u gjykuar.
Prokuroria i akuzon 9 të pandehurit se në kuadër të grupit
të strukturuar kriminal, kanë trafikuar tonelata drogë
drejt Italisë. Nga përgjimet për këtë grup ka dalë edhe
emri i ish-ministrit Saimir Tahiri, i cili është marrë i pan-
dehur për përkrahjen e grupit të Habilajve, i drejtuar
nga kushërinjtë e tij, Moisi dhe Artan Habilaj.

Dosja e "Toyota Yaris", kreu i PD-së,
Basha shpreh gatishmërinë për të dëshmuar

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Një nga ngjar-
jet e bujshme që tronditi
politikën në Shqipëri ish-
te kapja e një sasie të
mëdha parash në një
makinë "Toyota Yaris".
Kjo çështje po hetohet
në Shqipëri, por edhe në
Belgjike dhe një gjykate
belge i ka kërkuar Pro-
kurorisë shqiptare që të
pyesë për llogari të saj
edhe kryetarin e Partisë
Demokratike, Lulzim
Basha, se nga e kishte
mësuar informacionin
për makinën me para.
Burime nga PD bëjnë të
ditur për "Gazeta Sh-
qiptare" se kryetari i PD,
Lulzim Basha, ka shpre-
hur gatishmërinë e plotë
të kontribuojë në hetimin
e autoriteteve të drejtë-

sisë belge për dosjen e njo-
hur si "Toyota Yaris", ku u
kapën 3.4 milionë euro. Zoti
Basha është shprehur i gat-
shëm të dëshmojë për të ndi-
hmuar në zbardhjen e

lidhjeve kriminalo-poli-
tike në aferën e pastrimit
të miliona eurove me ga-
ranci politike të përfaqë-
suesve të lartë të push-
tetit.

Eurot e sekuestruara
në portin e Durrësit

Faksimile e kërkesës
së autoriteteve belge

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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Përfituan 44.6 mln lekë përmes skemës së
TVSH-së, pranga  2 pronarëve të biznesit "VIP"

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Prokuroria e
Rrethit Gjyqësor Shkodër në
bashkëpunim me Drejtorinë
e Hetimit Tatimore Rajoni
Verior Shkodër dhe Sektor-
in e Hetimit,  pas një hetimi 3
mujor, kanë zbardhur
skemën për përfitimin e
TVSH-së në formë rimbursi-
mi në vlerën 44,602,171 lekë

të reja. Subjekti "General
Impex" nëpërmjet aktivitetit
të tij i ka shkaktuar dëm
ekonomik shtetit në vlerën
248, 994, 420 lekë nëpërmjet
fshehjes së të ardhurave dhe
73.666.095 lekë të reja nëpërm-
jet mospagimit të taksave
dhe tatimeve. Për këtë në
pranga kanë përfunduar dy

pronarët e një subjekti "Vip".
Pas verifikimeve nga
Prokuroria dhe Hetimi Tati-
mor Rajoni Verior, Prokuro-
ria e rrethit gjyqësor Sh-
kodër ka lëshuar 2 urdhër
arreste për pronarët e sub-
jektit, konkretisht ndaj sh-
tetasve me inicialet K.M. dhe
D.Th. si dhe ka marrë masën

e pezullimit të ushtrimit të
detyrës për noterin me ini-
cialet Gj.K. dhe masës së
detyrimit paraqitje për sh-
tetasin A.B., pronar i një
subjekti të lidhur si pjesë e
mashtrimit me TVSH-në.
Këta shtetas kanë kon-
sumuar veprat penale në
bazë të nenit 180 "Fshehje e
të ardhurave", neni 181
"Mos pagim i taksave dhe
tatimeve", ndërsa për not-
erin "Falsifikim i doku-
menteve" parashikuar nga
neni 186 i Kodit Penal.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Një ngjarje e rëndë ka
ndodhur dje në fsha
tin Petë të Vlorës,

pasi është qëlluar për vdekje
me plumb në gjoks kreu i një-
sisë administrative Kotë,
Argjil Gjoka. Sipas buri-
meve zyrtare nga policia
ngjarja e rëndë u shënua
pasditen e djeshme në rre-
thana ende të paqarta.
Ndërkohë që në këtë ngjar-
jeje mbeti i plagosur dhe një
19-vjeçar. Bëhet fjalë për sh-
tetasin Arif Bejtaj. Burime
nga vendngjarja bënë me
dije se Gjoka ndërhyri në
sherrin mes dy kushërinjve
që po konfliktoheshin për
çështje pronësie, por në ten-
tativë për t'i ndarë ata mori
një plumb në gjoks. I plago-
suri Argjil Gjoka u dërgua
urgjentisht në spitalin e
Vlorës ku gjatë ndërhyrjes
kirurgjikale ndërroi jetë në
sallën e operacionit. Men-
jëherë në vendngjarjeje ka
shkuar policia, e cila ka ni-
sur hetimet për zbardhjen e
plotë të rrethanave të vrasjes
së kreut të njësisë administra-
tive. "Në orën 14:43, në rretha-
na ende të paqarta fshatin
Petë të Selenicës, pas një kon-
flikti dyshohet me armë zjar-
ri, ka humbur jetën shtetasi
A.Gj., ndërsa shtetasi tjetër
A.B ka mbetur i plagosur.
Grupi hetimor ka shkuar në
vendin e ngjarjes për kryer-
jen e veprimeve të mëtejshme
hetimore. Policia është duke
krehur zonën përreth me
qëllim identifikimin, kapjen
dhe arrestimin e autorëve",-
thuhet në njoftimin zyrtar të
policisë. Ndërkaq, mësohet se
autori i dyshuar i ngjarjes
është Mersin Bejtaj, kushëri-
ri i të plagosurit 19-vjeçar,
Arif Bejtaj. Ngjarja e ditës së

tentuar të djegë me benzinë
bashkëlojtarin, i cili ka mar-
rë disa plagë dhe ndodhet në
spital. Ndërsa, autori ka për-

Lëvizte me armë, pranga
30-vjeçarit, i dënuar

më parë me 6 vite burg
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një 30-vjeçar me
të shkuar kriminale ësh-
të arrestuar nga policia e
Vlorës në kuadër të oper-
acionit të koduar "Mesna-
ta". Bëhet fjalë për shteta-
sin Ergest Hoxha, banues
në Vorë dhe që rezulton i
dënuar më parë me 6 vite
burg. Ai ishte ekstraduar
nga Kroacia për veprën
penale "Trafikim i narko-
tikëve", ndërsa ishte pro-
ceduar edhe për veprën
penale "Plagosje e rëndë
me dashje".  Arrestimi i tij
u bë pasi u konstatua se ai
lëvizte me armë në brez.
Gjatë aksionit për ar-
restimin e 30-vjeçarit, në
cilësinë e provës materiale
u sekuestrua një armë
zjarri pistoletë dhe një
krëhër me 7 fishekë. Mate-
rialet i kaluan për veprime
të mëtejshme Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor Tiranë
në ngarkim të shtetasit të
lartpërmendur për veprën
penale "Prodhimi dhe
mbajtja pa leje e armëve
dhe municionit luftarak".

Futet për t'u larë
në det, vdes i moshuari

në plazhin e Durrësit
DURRËS - Një 70-vjeçar ka
humbur jetën dje në qyte-
tin bregdetar të Durrësit.
Mësohet se i moshuari
kishte hyrë për t'u larë në
det pranë pistës "Iliria",
por papritmas nuk është
ndjerë mirë dhe rrugës për
spital ka humbur jetën.
Dyshohet se shkak për
vdekjen e të moshuarit
mund të jetë bërë një atak
kardiak, por pas ekspert-
izës mjeko-ligjore do të
përcaktohen rrethanat e
vdekjes së 70-vjeçarit.
Ndërkohë që policia po
punon për identifikimin e
të moshuarit që humbi
jetën.

Bënë për spital dy
kushërinjtë,

arrestohen babë e bir
POGRADEPOGRADEPOGRADEPOGRADEPOGRADEC - Policia e Po-
gradecit ka arrestuar në
flagrancë 18-vjeçarin F.Xh.
dhe babain e tij, 53-
vjeçarin B.Xh. pas një
sherri të çastit në ku
mbetën të plagosur rëndë
dy persona të tjerë. Mëso-
het se ngjarja ka ndodhur
dy ditë më parë në lagjen
nr.1 të këtij qyteti. Sipas
bluve, babë e bir në bash-
këpunim mes tyre, pas një
konflikti të çastit për mo-
tive të dobëta, dyshohet se
kanë goditur me sende të
forta dhe grushte shteta-
sit Sh.S, 57 vjeç dhe K.S, 47
vjeç, (kushërinj) banues në
fshatin Baçallëk, të cilët
aktualisht ndodhen në
Spital nën kujdesin e
mjekëve. Materialet i kalu-
an Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së
Parë Pogradec për veprime
të mëtejshme.

djeshme ngjan si "mallkim",
pasi 7 muaj më parë dhe
konkretisht në nëntor të
vitit 2018 është vrarë me
armë ish-kreu i njësisë Ad-
ministrative Kotë në Selen-

'Mallkimi' në Kotë, para 7 muajve u vra dhe kryeadministratori Fatmir Hodo

Konflikti për pronat, vritet me plumb në
gjoks kreu i njësisë administrative Kotë
Argjil Gjoka ndërhyri për të shuar sherrin mes
dy kushërinjve, plagoset 19-vjeçari Arif Bejtaj

funduar në pranga.
"Seksioni për hetimin e

krimit në Komisariatin e
Policisë Durrës në bash-

këpunim me Shërbimet e
Policisë së Rendit, kanë ar-
restuar në flagrancë shteta-
sin I.R., 65 vjeç, banues në
lagjen nr.6, Durrës.

Arrestimi i tij u bë, pasi
ky shtetas për motive të dobë-
ta ka tentuar të djegë me
lëndë djegëse shtetasin
K.Sh., 67 vjeç, i cili u trans-
portua në spital dhe ndod-
het nën kujdesin e mjekëve.
Materialet hetimore i kalu-
an Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së parë
Durrës në ngarkim të sh-
tetasit I.R., për veprën penale
"Plagosje e rëndë me dashje"
parashikuar në nenin 88 të
Kodit Penal", njoftoi policia.

Tentoi të digjte të moshuarin pas sherrit
në lojën me domino, arrestohet 65-vjeçari

icë, Fatmir Hodo. Për ngjar-
jen në atë kohë u arrestua 44-
vjeçari Admir Delaj nga fs-
hati Gumenicë. Delaj qëlloi
Hodon me armë gjahu pas
një bisede të tensionuar për

çështje pronësie, në hyrje të
një lokali ndërsa të dy kishin
konsumuar pije alkoolike
bashkë disa minuta para se
të ndodhte ngjarja. Pas
vrasjes së Fatmir Hodos, ven-

din e tij e zuri Argjil Gjoka,
ku për rastësi, kryeadminis-
tratori u qëllua sërish për
një konflikt me në qendër
çështjes e pronësisë, edhe pse
vetë ai nuk ishte objektivi.

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Sherri për lojën
me domino gati ka përfun-
duar në tragjedi në Durrës.
Sipas policisë, një 67-vjeçar
ka përfunduar në spital,
pasi shoku i tij ka tentuar
ta djegë me benzinë. Mëso-
het se dy burrat në moshë,
njëri 65 e tjetri 67 vjeç kanë
qenë duke luajtur domino
pranë sheshit "Pranvera"
në qytetin bregdetar. Ata
janë zënë duke akuzuar
njëri-tjetrin për hile në lojë
dhe në gjaknxehtësi situa-
ta ka degraduar fillimisht
në konfrontim verbal dhe
më pas në fizik.

"Më bëre hile", ka thënë
njeri prej tyre duke mos
pranuar humbjen dhe kaq
është dashur që situata të
agravojë. 65-vjeçari I.R. ka

Fshati Kotë
Kryeadministratori i vrarë
vitin e kaluar, Fatmir Hodo
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Artan Lame u heq fu
qinë burrave. Që nga
koha e Arhmet Zogut

dhe deri dje njihej zotërues i
çdo pronë vetëm burri, krye-
familjari, i cili më pas ndan-
te pronën me pjesëtarët e
tjerë të familjes. Me një ur-
dhër të posaçëm, i cili ka hyrë
në fuqi sot, kreu i Agjencisë
Shtetërore të Kadastrës, Ar-
tan Lame, barazon dy bash-
këshortët në të drejtën mbi
pronën. Kartelat e pronës do
të korrigjohen si pronarë të
barabartë dhe pasuritë e kri-
juara pas martesës do të nji-
hen dy bashkëshortet.
REGJISTRIMIREGJISTRIMIREGJISTRIMIREGJISTRIMIREGJISTRIMI

Pasuria e fituar nga indi-
vidi gjatë martesës, në peri-
udhën nga hyrja në fuqi e
Kodit të familjes (2003) e në
vazhdim konsiderohet se
është në bashkëpronësi të të
dy bashkëshortëve, nëse nuk
ka një kontratë për regjim
tjetër martesor. Konstatimi i
bashkëpronësisë së bash-
këshortëve (bashkësisë lig-
jore) bëhet duke u mbështe-
tur në dy elemente: lloji i ak-
tit (dokumentit) të fitimit të
pronësisë dhe certifikata e
përbërjes familjare, në kohën
që përkon me datën e aktit të
fitimit të pronësisë (ose certi-
fikata e martesës). Për korri-
gjimin e kartelave të pronës
ndiqen dy mënyra, ose me
kërkesën e të interesuarit për
të kryer korrigjimin e
kartelës së pasurisë, ose gjatë
regjistrimit të kontratës së
kalimit të pronësisë mbi pa-
surinë. Këto janë pikat krye-
sore të urdhrit të firmosur
nga kreu i Agjencisë Sh-
tetërore të Kadastrës, Artan
Lame, i cili ka hyrë sot në fuqi
dhe parashikon të rregulloje
procedurën e korrigjimit të
kartelave të pasurive të palu-
ajtshme që janë prona bash-
këshortore. Urdhrin nr. 1150,
datë 3.6.2019, ka për qëllim
korrigjimin e regjistrit të pa-
surive të paluajtshme në ras-
tet kur, pasuria e paluajt-
shme, ose pjesa takuese e saj
është regjistruar vetëm në
emër të njërit bashkëshort,
ndërkohë që përfitues të së
drejtës së pronësisë janë të dy
bashkëshortët, sipas dispozi-
tave të Kodit të Familjes për
bashkësinë ligjore, apo të
legjislacionit të kohës për
bashkëpronësinë mes bash-
këshortëve.
KORRIGJIMIKORRIGJIMIKORRIGJIMIKORRIGJIMIKORRIGJIMI

Procedurat e korrigjimit
sipas këtij urdhri iniciohen
në një prej mënyrave të për-
caktuara në urdhër. E para
është me kërkesën e të intere-
suarit për të kryer korrigjimin
e kartelës së pasurisë dhe e
dyta gjatë regjistrimit të kon-
tratës së kalimit të pronësisë

Urdhri i kreut Agjencisë Shtetërore të Kadastrës: Pasuritë e vëna pas martesës regjistrohen mes dy bashkëshortëve

Korrigjimi i pasurive të paluajtshme Lame, u
heq fuqinë burrave, ja si regjistrohen pronat

Dy mënyrat për korrigjuar certifikatën e pronësisë

PRONAT
REGJISTRIMI

Ornela Manjani

mbi pasurinë, ose të aktit të
trashëgimisë. Për të korrig-
juar kartelat e regjistrit të
pasurive të paluajtshme, drej-
toritë vendore të ASHK-së
konstatojnë nëse pasuria që
figuron e regjistruar në
kartelë është ose jo pasuri
bashkëshortore. Konstatimi i
bashkëpronësisë bëhet duke u
mbështetur në dispozitat e
këtij urdhri dhe në varësi të
kohës kur është fituar pasur-
ia (dhe të ligjit të kohës). Kreu
i Agjencisë Shtetërore të Ka-
dastrës, Artan Lame thotë se
ky urdhër nuk zbatohet për:
a) të korrigjuar dhe plotësuar
kartelat e mëparshme, në ras-
tet kur me pasurinë është kry-
er transaksion (përveç
trashëgimisë); kur pasuria e
paluajtshme e regjistruar në
favor të vetëm njërit bash-
këshort, në vijim u është kalu-
ar në pronësi të tretëve (me
përjashtim të kalimit me
trashëgimi) dhe ky veprim
është regjistruar më parë,
drejtoria nuk mund të kryejë
korrigjimin e kartelës se pa-
surisë objekt- kërkese, pa pël-
qimin e të tretëve që preken
nga ky korrigjim. Subjekti i
interesuar mund të kërkojë
rregullimin e pasojave vetëm
nëse arrihet marrëveshja me
të tretët që preken nga ky ko-

rrigjim, ose në rrugë gjyqë-
sore. Është kaluar në pronë-
si të tretëve (me përjashtim
të kalimit me trashëgimi) dhe
ky veprim është regjistruar
më parë, drejtoria nuk mund
të kryejë korrigjimin e
kartelës se pasurisë objekt
kërkese, pa pëlqimin e të
tretëve që preken nga ky ko-
rrigjim. Subjekti i interesuar
mund të kërkojë rregullimin
e pasojave vetëm nëse arrihet
marrëveshja me të tretët që
preken nga ky korrigjim, ose
në rrugë gjyqësore; b) pasur-
itë e familjes bujqësore. Kor-
rigjimi sipas këtij urdhri nuk
përbën kalim të së drejtës së
pronësisë, por vetëm pas-
qyrim të një të drejte të fitu-
ar më parë mbi pasurinë e
regjistruar. Rrjedhimisht, ky
pasqyrim nuk i nënshtrohet
tatimit për kalimin e pronë-
sisë. Korrigjimi i regjistrit
sipas këtij urdhri është shër-
bim që tarifohet në për-
puthje me kuadrin ligjor për-
katës. Artan Lame për zba-
timin e këtij urdhri ngarkon
drejtoritë vendore të ASHK-
së, ndërsa një kopje e këtij ur-
dhri afishohet në ambientet
e drejtorive dhe zyrave ven-
dore të ASHK-së dhe publiko-
het në faqen zyrtare në in-
ternet.

KONSTATIMI I BASHKËPRONËSISË NË PERIUDHËN NGA HYRJA
NË FUQI E KODIT TË FAMILJES (2003) E NË VAZHDIM

1. Pasuria e fituar nga individi gjatë martesës, në periudhën nga hyrja në fuqi e Kodit të Familjes (2003)
e në vazhdim, konsiderohet se është në bashkëpronësi të të dy bashkëshortëve (sipas dispozitave
për bashkësinë ligjore), nëse nuk ka një kontratë për regjim tjetër martesor.
2. Konstatimi i bashkëpronësisë së bashkëshortëve (bashkësisë ligjore) bëhet duke u mbështetur në
dy elemente:
a) lloji i aktit (dokumentit) të fitimit të pronësisë. Konsiderohen prona të të dy bashkëshortëve, ato të
fituara gjatë martesës nëpërmjet: i. shitjes; ii. shkëmbimit; përjashtim bën rasti kur bashkëshorti ka
shkëmbyer një pasuri të paluajtshme që i përkiste vetëm atij (pasuri që ishte fituar para martesës, ose,
edhe nëse ishte fituar gjatë martesës, buronte nga dhurimi, trashëgimia në përputhje me nenin 77 të
Kodit të Familjes). iii. Ligjit të posaçëm, që parashikon përfitimin e pronësisë sipas regjimit të
bashkësisë ligjore.
b) Certifikata e përbërjes familjare, në kohën që përkon me datën e aktit të fitimit të pronësisë (ose
certifikata e martesës). Përjashtimisht, për titujt e pronësisë që burojnë nga legjislacioni "Për legalizimin
e ndërtimeve pa leje", merret për bazë certifikata familjare e momentit të aplikimit për legalizim.
Konstatimi i bashkëpronësisë në periudhën nga Kodi Civil i vitit 1981 deri në hyrjen në
fuqi të Kodit të Familjes të vitit 2003
1. Të gjitha pasuritë e fituara nga individi gjatë martesës, në periudhën nga hyrja në fuqi e Kodit Civil të
vitit 1981, deri në hyrjen në fuqi të Kodit të Familjes (2003), konsiderohen pasuri të të dy
bashkëshortëve, pavarësisht nga mënyra e fitimit të të drejtës së pronësisë.
2. Për të konstatuar bashkëpronësinë, drejtoritë vendore të ASHK-së mbështeten në certifikatën e
përbërjes familjare, që përkon me datën e aktit të fitimit të pronësisë (ose certifikatën e martesës në
atë kohë).
Aktet e nxjerra nga organet e kthim-kompensimit të pronave
1. Përjashtimisht për pasuritë e kthyera (ose kompensuara fizikisht) sipas legjislacionit "për kthimin dhe
kompensimin e pronave ish-pronarëve", si moment i fitimit të pronësisë nuk konsiderohet data e
vendimit të organit shtetëror që ka kthyer (ose kompensuar fizikisht) pronën. Në varësi të rastit,
momenti i fitimit të pronësisë është:
a) Data e çeljes së trashëgimisë (vdekjes) së ish-pronarit, në rastet kur vendimi u drejtohet
trashëgimtarëve të tij. Në këto raste pasuria e kthyer (ose kompensuar fizikisht) konsiderohet në
pronësi edhe të bashkëshortëve të trashëgimtarëve, vetëm nëse plotësohen njëkohësisht këto
kushte: i) Çelja e trashëgimisë (vdekja e trashëgimlënësit ish-pronar) ka ndodhur pas hyrjes në fuqi të
Kodit Civil të vitit 1981 dhe para hyrjes në fuqi të Kodit të Familjes (viti 2003); ii) në momentin e vdekjes
së ish-pronarit (trashëgimlënësit), trashëgimtari i tij ka qenë i martuar. Në të kundërt, pasuria është
pronë personale e trashëgimtarit. Për të konstatuar bashkëpronësinë bashkëshortore, ose jo, drejtoria
vendore e ASHK mbështetet në datën e vdekjes së trashëgimlënësit- ish-pronar dhe në certifikatën e
përbërjes familjare/martesore të trashëgimtarit, në kohën e vdekjes së trashëgimlënësit.
b) Data e aktit të fitimit të pronësisë para shpronësimit, në rastet kur vendimi për kthimin e pronës (ose
kompensimin fizik) i drejtohet vetë subjektit të shpronësuar. Në këto raste, për pasuritë e fituara
përpara hyrjes në fuqi të ligjit nr. 61, datë 17.5.1945, nuk zbatohet prezumimi i bashkëpronësisë
ndërmjet bashkëshortëve. Këto pasuri i përkasin vetëm titullarit sipas aktit të fitimit të pronësisë
(subjektit të shpronësuar), të cilit i drejtohet edhe vendimi i organit shtetëror për kthimin (ose
kompensimin fizik) të pronës.
PROCEDURA PËR KORRIGJIMIN E KARTELËS SË PASURISË ME KËRKESË
1. Personi që është bashkëpronar i një pasurie të paluajtshme sipas dispozitave ligjore të kohës për
pasurinë bashkëshortore dhe që nuk i është pasqyruar e drejta në regjistrin e pasurive të
paluajtshme, mund t'i paraqesë kërkesë drejtorisë vendore të ASHK për korrigjimin e kartelës së
pasurisë. Kërkesa duhet të shoqërohet me certifikatën e përbërjes familjare, sipas rasteve të
përcaktuara në krerët II, III ose IV të këtij urdhri.
2. Drejtoria vendore e ASHK, pas administrimit të kërkesës, verifikon kushtet e përcaktuara në krerët II,
III ose IV të këtij urdhri. Nëse evidentohet bashkëpronësia, drejtoria ka detyrimin të pasqyrojë në
kartelën përkatëse të pasurisë së paluajtshme, bashkëshortin e prezumuar bashkëpronar, me 1/2
pjesë të pandarë, nëpërmjet korrigjimit të seksionit përkatës (C) të kartelës së pasurisë së paluajtshme.
3. Në rastet kur është regjistruar dëshmia e trashëgimisë ligjore/testamentare të njërit bashkëshort/
trashëgimlënës dhe prona nuk ka pësuar transaksione të tjera, nëse nuk ka gjetur pasqyrim në kartelë
pjesa e prezumuar përfituese e bashkëshortit tjetër, atëherë me kërkesë të këtij të fundit, bëhet
korrigjimi i pjesëve takuese duke përfshirë edhe 1/2 pjesë të prezumuar në bashkëpronësi të
bashkëshortit dhe duke njoftuar të gjitha palët e interesuara.

PROCEDURA E KORRIGJIMIT GJATË
REGJISTRIMIT TË KONTRATËS SË KALIMIT TË

PRONËSISË OSE AKTIT TË TRASHËGIMISË

1. Në zbatim të germës "b", të pikës 2, në çdo rast kur
paraqitet kërkesa për regjistrim të kontratës së kalimit të
pronësisë mbi pasurinë, drejtoria vendore verifikon nëse
pasuria përfshihet në pasurinë bashkëshortore, sipas
krerëve II, III ose IV të këtij urdhri. Nëse pasuria për të cilën
është paraqitur kontrata e kalimit të pronësisë është
bashkëshortore, drejtoria vepron si më poshtë: a) Përpara
se të procedojë me regjistrimin e kontratës pasqyron në
kartelën ekzistuese të pasurisë së paluajtshme,
bashkëshortin e prezumuar bashkëpronar me 1/2 pjesë të
pandarë, në bazë të regjimit pasuror martesor të bashkësisë
ligjore, nëpërmjet korrigjimit të seksionit përkatës të kartelës
së pasurisë së paluajtshme (C). b) Pasi ka kryer korrigjimin
sipas germës "a", verifikon nëse kontrata e kalimit të
pronësisë është nënshkruar edhe nga bashkëshorti tjetër.
Nëse nuk është nënshkruar prej tij, drejtoria vendore
pezullon regjistrimin e kontratës deri në plotësimin e saj me
nënshkrimin e bashkëshortit tjetër.
2. Punonjësit e drejtorisë vendore të ASHK, përpara
regjistrimit të dëshmive të trashëgimisë ligjore/testamentare,
fillimisht duhet të kontrollojnë nëse pasuria përfshihet në
pasurinë bashkëshortore, sipas krerëve II, III ose IV të këtij
urdhri. Nëse është rasti, drejtoria korrigjon seksionin
përkatës të kartelës së pasurisë së paluajtshme (C), duke
zbritur 1/2 pjesë të prezumuar në bashkëpronësi të
bashkëshortit. Pjesa përkatëse e secilit bashkëshort
evidentohet në çdo rast në certifikatën për vërtetim
pronësie.

kreu i Agjencisë Shtetërore të
Kadastrës, Artan Lame
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Shpejtësia, drejtimi i
mjetit nën ndikimin e

alkoolit si dhe mungesa e
mirëmbajtjes së automjetit
janë tre nga faktorët krye-
sor që çojnë në aksidentet
rrugorë në Shqipëri. Këto
janë të dhënat e sondazhit
të zhvilluar në kuadër të
Projektit për Mirëmbajtjen
dhe Sigurinë e Rrugëve të
Bazuar në Rezultate, një
nismë e ndërmarrë nga Min-
istria e Infrastrukturës dhe
Energjisë së bashku me Au-
toritetin Rrugor Shqiptar
dhe e bashkë-financuar nga
Banka Botërore, i zbatuar
nga konsorciumi NTU/Epti-
sa. Ministria e Infrastruk-
turës dhe Energjisë së bash-
ku me autoritetin Rrugor
Shqiptar dhe Bankën
Botërore, në kuadër të Pro-

SUGJERIMET
Në takimin e mbajtur krahas prezantimit të të
dhënave u sugjeruan edhe mënyrat për
përmirësimin e situatës si në drejtim të informimit
të gjerë të publikut, kontrollit të zbatimit të ligjit por
dhe përmirësimit të infrastrukturës rrugore nga
pikëpamja e sigurisë.



Raporti, rriten ndjeshëm remitancat, niveli më i lartë i dërgesave që nga 2014-a

Emigrantët sjellin 150
milionë euro në tre muaj
Në 2013, prurjet e emigrantëve shënuan nivelin më të ulët që pas '90

Emigrantët kanë sjellë
pranë të afërmve të
tyre në Shqipëri 150

milionë euro në tre muajt e
parë të vitit, një shumë që
është pothuajse e barabartë
me të njëjtën periudhë të një
viti më parë, sipas statis-
tikave të publikuara nga
Banka e Shqipërisë në bilan-
cin e pagesave.
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Sipas Bankës së Sh-
qipërisë ky është niveli më i
lartë i prurjeve të emigrant-
eve që nga 2014-a, kur u arrit
niveli më i ulët, kur u shfaq
tendenca ngadalësuese cik-
like e remitancave, që në vitet
në vijim filloi të rigjallërohej
sërish, duke ndjekur të
njëjtën tendencë të emigra-
cionit. Në vitin 2018, të ardhu-
rat nga emigrantët arritën
në 670 milionë euro, duke u
rritur me 5.3% në krahasim
me vitin e mëparshëm. Ky
është niveli më i lartë që nga
viti 2012, teksa një vit më pas
në 2013, prurjet e emi-
grantëve arritën në nivelin
më të ulët që pas viteve '90,
duke zbritur në 545 milionë
euro. Rënia e tyre ishte e prit-
shme, pas maturimit të ciklit
të emigracionit, ku individët
që kanë ikur (fluksi më i
madh ishte mes viteve 1990
dhe 2000), pas 10-15 vitesh kr-
ijojnë familjet e tyre dhe fil-
lojnë e shkëpusin lidhjet me
vendin mëmë.

Por, pas vitit 2013, prurjet
e emigrantëve filluan të
rriten sërish, për të arritur
në 2018-n, ku rritja në vlerë
absolute ishte rreth 34 mil-
ionë euro, më e larta e gjas-
htë viteve të fundit. Në
raport me popullsinë, sh-
qiptarët vijojnë të duan të
ikin më shumë se kushdo
tjetër, edhe se vendet që janë
në gjendje lufte. 'Monitor' ka
përpunuar të dhënat për
numrin e azilantëve sh-
qiptarë për 1,000 banorë, ku
rezulton se në vitin 2018, për
çdo 1,000 banorë aplikuan
6.6 persona, duke u renditur
të parët në botë për nga num-
ri i aplikimeve për azilantë
në raport me popullsinë. Që
nga viti 2011, janë gati 190

mijë shqiptarë që kanë bërë
kërkesë për azil, ndërsa ka
dhe shumë të tjetër që kanë
ikur dhe nuk janë regjistru-
ar si azilantë. Sipas të
dhënave zyrtare të INSTAT,
emigracioni neto vitet e fun-
dit (diferenca mes atyre që

ikin dhe atyre që kthehen)
është mesatarisht 15-20 mijë
persona në vit që largohen
nga vendi.
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Domethënia ekonomike e
remitancave shkon përtej
asaj që sugjerojnë statistikat

zyrtare të bilancit të page-
save, si për vendet dërguese
ashtu edhe për ato pranuese.
Kuptimi ekonomik i dërge-
save të emigrantëve është
transferimi i "të ardhurave
dhe pasurisë" monetare ose
në natyrë - nga emigranti në

Aksidentet në rrugë

Sondazhi i Bankës Botërore, shkak i
aksidenteve shpejtësia dhe alkooli

jektit për Mirëmbajtjen dhe
Sigurinë e Rrugëve, kanë pre-
zantuar dokumentin për sh-
kaqet e aksidenteve rrugore.
Faktorët kryesoj janë 3: Shpe-
jtësia, drejtimi i mjetit nën
ndikimin e alkoolit, munge-
sa e mirëmbajtjes së autom-
jetit. Një nga objektivat krye-

sorë të projektit është të për-
caktojë dhe të rendisë prior-
itetet e sjelljeve të pasigurta
në rrugët shqiptare me qëllim
që të krijojë një fushatë
ndërgjegjësimi duke u
fokusuar tek grupet dhe sjell-
jet më të rrezikshme të për-
doruesve të rrugëve. Sa i

takon metodologjisë është
kryer një hulumtim i detajuar
cilësor dhe sasior ku hulumti-
mi cilësor përfshin intervista
të detajuara me palët e intere-
suara: përfaqësues të bash-
kive; kompani private; sho-
qëria civile si dhe ministri dhe
institucione publike që kanë
lidhje me sigurinë rrugore.
Analizë dytësore të databazës
të aksidenteve rrugore ku
përfshihen profili i viktimave
të shkaktuara nga aksident-
et rrugore, aksidentet rrugore
për shkak të përdorimit të
alkoolit dhe profili i sh-
kelësve, kundërvajtësit krye-

sorë që shkaktojnë aksidente
rrugore si dhe shkaqet e ak-
sidenteve rrugore. Ndërsa
hulumtimi sasior përfshin,
vëzhgime të drejtpërdrejta të
shoferëve; këmbësorëve;
çiklistëve dhe motoçiklistëve
ku janë kryer afro  3.500 vëzh-

gime të drejtpërdrejta në Ti-
ranë, Elbasan dhe Vlorë.
Gjithashtu, janë zhvilluar
sondazhe në komunitet, i zh-
villuar on-line në Tiranë, Dur-
rës, Elbasan, Shkodra dhe
Vlorë me persona mbi
moshën 18-vjeç.

vendlindjen e tij. Transfer-
tat e të ardhurave në formë
monetare rrisin drejtpër-
drejt sasinë e valutës në ven-
din e origjinës së emi-
grantëve, ndërkohë që trans-
fertat në natyrë ndikojnë në
shtimin e kursimit në vendin
pritës të emigrantit. Këto
dallime janë të rëndësishme,
sa herë që analizohen mo-
dalitetet, sasia dhe efekti i
dërgesave të remitancave.
Për shembull, kur remitan-
cat dërgohen përmes kana-
leve zyrtare, ato regjistrohen
në llogarinë korrente të bi-
lancit të pagesave si të ven-
dit të origjinës ashtu edhe
atë pritës të emigrantit. Nga
ana tjetër, remitancat e dër-
guara joformalisht, në cash,
mbeten përgjithësisht jash-
të regjistrimit zyrtar, duke
imponuar nevojën për të
kryer vlerësime të flukseve
kryesisht nëpërmjet vrojti-
meve statistikore

INSTAT: 25.5% e
grave janë të përf-
shira në tregun e

punës

U mblodh për herë të
parë nga Dhoma e

Tregtisë dhe Industrisë Ti-
ranë, forumi i Gruas në
Sipërmarrje. Ideja e projek-
tuar që në fillim të këtij viti
mori kështu formë finale në
një forum biznesi dhe në
një botim me intervista të
zonjave që ju bash-
këngjitën kësaj ideje. Në
një sallë me më shumë se
100 gra sipërmarrëse u ng-
ritën ide dhe shqetësime që
sot ka gruaja në biznes.
Zonja me eksperiencë
shumë vjeçare në biznes
dhe ato të rejat që duan t'i
përkasin kësaj bote ndanë
eksperiencat e tyre të
punës, problematikat dhe
ajo çfarë mund të bëhet në
një të ardhme të afërt. Kry-
etari i Dhomës së Tregtisë
dhe Industrisë Tiranë, zoti
Nikolin Jaka duke ju uru-
ar mirëseardhjen zonjave
në këtë aktivitet, u shpreh
i hapur të dëgjojë të gjithë
propozimet apo kërkesat
që ato kanë. Nënkryetarja
e Dhomës së Tregtisë dhe
Industrisë Tiranë, zonja
Valentina Gjoka, si një
nga organizatoret e këtij
aktiviteti që në krye të
herës u shpreh se "nëpërm-
jet këtij eventi, Dhoma e
Tregtisë dhe Industrisë Ti-
ranë kërkon që të tërheqë
vëmendjen e të gjithë ak-
torëve, duke filluar nga
qeveria, biznesi dhe sho-
qëria civile. Drejtoresha e
INSTAT, Delina Ibrahimaj,
si pjesë e këtij aktiviteti, foli
në gjuhën e shifrave, duke
theksuar se ka ndryshuar
përfaqësimi i gruas në
sipërmarrje, por që mbetet
ende shumë për të bërë në
këtë drejtim. Sipas INSTAT
në vendin tonë 25.5% e
grave janë të përfshira në
tregun e punës me pagë,
ndërsa pjesa tjetër janë të
punësuara në biznes famil-
jar  apo të vetëpunësuara.
42% e grave të punësuara
janë në sektorin bujqësor,
sektor që ka përfshirjen më
të lartë të grave.

Çmimet e zarzavateve dhe frutave
kontribuojnë në uljen e inflacionitUlja e  çmimeve në dy tre

artikuj bazë, fruta, e
zarzavate reflektohen në
uljen e inflacionit. Në mua-
jin maj çmimet e  zarzavat-
eve, përfshi patatet, u
rriten me 10 për qind. Ky
ishte ritmi më i ulët i ndry-
shimit që nga prilli 2018.
Gjatë periudhës së dimrit
çmimet e patateve dhe
qepëve panë një rritje në
nivele rekord nga munge-
sa e prodhimit vendas. Në
muajin janar një kilogram
patate dhe qepë kushtuan
gati 50 për qind më shtren-
jtë se në janarin e vitit të

kaluar. Ndryshimi vjetor i
indeksit të çmimeve të kon-
sumit në muajin Maj 2019
është 1,5 %. Një vit më parë
ky ndryshim ishte 2,1 %.
Ndryshimi mujor i indeksit
të çmimeve të konsumit në
muajin Maj 2019, krahasuar
me Prill 2019, është - 1,0 %.
Ndikimi i grupeve kryesore
në ndryshimin vjetor të in-
deksit të çmimeve të kon-
sumit. Rritja vjetore e çmi-
meve në muajin maj është

ndikuar kryesisht nga gru-
pi "Ushqime dhe pije joalkoo-
like" me +1,17 pikë përqind-
je, pasuar nga grupi "Qira,
ujë, lëndë djegëse dhe energji"
me +0,24 pikë përqindje. Çmi-
met e grupit "Pije alkoolike
dhe duhan" kanë kontribuar
me +0,05 pikë përqindje. Çmi-
met e grupeve "Hotele, kaf-
ene dhe restorante" dhe "Mo-
bilie, pajisje shtëpie dhe
mirëmbajtje e shtëpisë" kanë
kontribuar me +0,04 pikë për-

qindje secili. Çmimet e gru-
peve "Veshje dhe këpucë" dhe
"Shërbimi arsimor" kanë
kontribuar me +0,02 pikë për-
qindje secili. Çmimet e gru-
peve "Argëtim dhe kulturë"
dhe "Transporti" kanë kon-
tribuar me -0,02 pikë përqind-
je secili. Çmimet e grupit
"Shëndeti" kanë kontribuar
me -0,01 pikë përqindje. Inde-
ksi i Çmimeve të Konsumit
(IÇK) është matësi zyrtar i in-
flacionit në Shqipëri.

Ornela Manjani
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"Këtë vit do të ketë plot 7 mijë pjesëmarrës"

Kala Festival rikthehet në Dhërmi,
Klosi: Dhjetëra të rinj do të punësohen

Hyn në fuqi udhëzimi i ministrive: Kur duhet ta plotësoni formularin A1Z

Zbardhen datat e provimeve për maturantët
 e shkollave të mesme profesionale

Cilat janë 4 kategoritë e nxënësve që do të testohen
KALENDARI DHE KANDIDATËT PJESËMARRËS

Ditën e djeshme ka
hyrë në fuqi vendi
mi për organizimin

dhe zhvillimin e provimeve
kombëtare të Maturës Sh-
tetërore Profesionale 2019.
'Gazeta Shqiptare' zbardh
sot udhëzimin e përbashkët
të Ministrisë së Arsimit
dhe Ministrisë së Finan-
cave në të cilën përcakto-
hen edhe datat e provimeve
për sesionin e dytë të shkol-
lave të mesme profesionale.
DATAT E PROVIMEVE

"Provimet e Maturës Sh-
tetërore Profesionale 2019,
për shkollat e mesme profe-
sionale, sesioni i dytë të
jenë: provime të detyruara:
"Gjuhë shqipe dhe letërsi",
"Matematikë", "Gjuhë e
huaj" dhe "Teori profesion-
ale e integruar", sipas
drejtimit/profilit që mat-
uranti/kandidati ka nd-
jekur në shkollë. Lëndët
dhe datat për provimet e
maturës shtetërore profe-
sionale 2019, sesioni i dytë
të jenë: a) Gjuhë e huaj 27
gusht 2019; b) Gjuhë shqipe
dhe letërsi 30 gusht 2019; c)
Matematikë 3 shtator 2019;
d) Teori profesionale e inte-
gruar 6 shtator 2019",-thu-
het në udhëzim. Ndërkohë
në këtë të fundit bëhet me
dije se administrimi i
provimeve të maturës sh-
tetërore profesionale 2019,
bazohet në rregulloren e
maturës shtetërore 2019,
miratuar me urdhrin nr.
780, datë 23.11.2018, të min-
istrit të Arsimit, Sportit
dhe Rinisë.
KUSH DO TË
TESTOHET?

Në provimet e maturës
shtetërore profesionale
2019, në sesionin e dytë do
të marrin pjesë: mat-
urantët/kandidatët që re-
zultojnë mbetës në një ose
më shumë provime të
maturës shtetërore profe-
sionale 2019, sesioni i parë;
maturantët që rezultojnë
mbetës në një ose dy lëndë
në vitin shkollor 2018-2019
dhe i shlyejnë provimet sh-
kollore brenda datës 22

Voltiza Duro

gusht 2019; kandidatët që
kanë përfunduar shkollën e
mesme para vitit 2018, por
që nuk kanë shlyer dety-
rimet e maturës shtetërore
profesionale; kandidatët që
kanë përfunduar shkollën e
mesme jashtë vendit dhe
kanë të njësuar dokument-
et shkollore nga QSHA-ja
dhe kanë detyrime të
maturës shtetërore profe-
sionale. "Kandidatët e për-
caktuar në pikën 4, germa
"c" dhe "d", të regjistrohen
në shkollën ku kanë për-
funduar arsimin e mesëm
ose në shkollën që u cakton
institucioni arsimor ven-
dor përgjegjës për arsimin
parauniversitar në vendba-
nimin e tyre. Maturantët/
kandidatët e përcaktuar në
pikën 4, germat "b", "c" dhe
"d", të plotësojnë formu-
larin AlZ për dhënien e

provimeve të sesionit të
dytë të maturës shtetërore
profesionale, nëse nuk e
kanë plotësuar atë në sesio-
nin e parë. Këta kandidatë
të plotësojnë formularin
A1Z në datat 21-23 gusht
2019",-thuhet në udhëzimin
e publikuar në Fletorën
Zyrtare. Sakaq drejtori i
shkollës do të dërgojë zyr-
tarisht në institucionin ar-
simor vendor, përgjegjës
për arsimin parauniversi-
tar listën e kandidatëve që
do të marrin pjesë në
provimet e maturës sh-
tetërore profesionale 2019,
sesioni i dytë, deri më datë
23 gusht 2019. Drejtori in-
stitucionit arsimor vendor
përgjegjës për arsimin
parauniversitar, ta dërgojë
këtë listë në QSHA në datën
24 gusht 2019. Provimet të
zhvillohen të përqendruara

në institucionin arsimor
vendor, përgjegjës për ar-
simin parauniversitar. Zyra
Vendore e Arsimit Paraun-
iversitar Tropojë, Lushnjë
dhe Sarandë t'i zhvillojnë
provimet në qytetet e tyre.
Zyra Vendore e Arsimit
Parauniversitar Delvinë t'i
zhvillojë provimet në qyte-
tin e Sarandës. "Institucio-
net arsimore vendore,
përgjegjëse për arsimin
parauniversitar dhe drej-
toritë e shkollave të marrin
masa për njoftimin e mat-
urantëve/kandidatëve për
datat, mjedisin dhe orën
kur do të zhvillohet secili
nga provimet e maturës sh-
tetërore profesionale 2019,
sesioni i dytë. Drejtori i in-
stitucionit arsimor vendor,
përgjegjës për arsimin
parauniversitar, brenda
datës 20 gusht 2019, të njof-

tojë zyrtarisht QSHA-në
dhe MASR-në për mjedisin
ku do të zhvillohen
provimet e maturës sh-
tetërore profesionale 2019,
sesioni i dytë dhe për listën
e shkollave që marrin pjesë
në provimet e maturës sh-
tetërore profesionale 2019,
sesioni i dytë. Në institucio-
nin arsimor vendor,
përgjegjës për arsimin
parauniversitar, ku numri i
maturantëve/kandidatëve
është më i madh se 500, të
përdoren 2 mjedise",-nënvi-
zohet në vendim. Ndërkohë,
monitorimi dhe administri-
mi i procesit të maturës sh-
tetërore profesionale 2019,
sesioni i dytë, do të kryhet
nga përfaqësuesit e MASR-
së dhe të institucioneve të
vartësisë. Shpenzimet e për-
faqësuesve të MASR-së, në
monitorimin e provimeve të

maturës shtetërore profesio-
nale 2019, sesioni i dytë, do
të mbulohen sipas akteve
ligjore dhe nënligjore në
fuqi, nga institucionet e për-
caktuara në këtë udhëzim.
"Ngarkohen për zbatimin e
këtij udhëzimi, Ministria e
Arsimit, Sportit dhe Rinisë,
Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, Qendra e Shër-
bimeve Arsimore, Agjencia
Kombëtare e Arsimit,
Formimit Profesional dhe
Kualifikimeve, Agjencia e
Sigurimit të Cilësisë së Ar-
simit Parauniversitar, Drej-
toria e Përgjithshme e Ar-
simit Parauniversitar dhe
drejtoritë rajonale të arsim-
it parauniversitar/zyrat
vendore të arsimit parauni-
versitar. Ky udhëzim hyn
në fuqi pas botimit në Fle-
toren Zyrtare",-citohet në
fund të udhëzimit.

Lëndët dhe datat për provimet e maturës
shtetërore profesionale 2019:
a) Gjuhë e huaj 27 gusht 2019;
b) Gjuhë shqipe dhe letërsi 30 gusht 2019;
c) Matematikë3 shtator 2019;
d) Teori profesionale e integruar6 shtator 2019.
Në provimet e maturës shtetërore profesionale
2019, sesioni i dytë, do të marrin pjesë:
a) maturantët/kandidatët që rezultojnë mbetës në një
ose më shumë provime të maturës shtetërore
profesionale 2019, sesioni i parë;
b) maturantët që rezultojnë mbetës në një ose dy lëndë
në vitin shkollor 2018-2019 dhe i shlyejnë provimet
shkollore brenda datës 22 gusht 2019;
c) kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme
para vitit 2018, por që nuk kanë shlyer detyrimet e
maturës shtetërore profesionale;
 d) kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme
jashtë vendit dhe kanë të njësuar dokumentet shkollore
nga QSHA-ja dhe kanë detyrime të maturës shtetërore
profesionale.

Sot në mbrëmje do të rik
thehet në Dhërmi, Kala

Festival. Këtë vit, për herë
të parë, në dy faza, në datat
12-19 qershor dhe 20-25 qer-
shor. Përtej promovimit të
Shqipërisë turistike, një
nga qëllimet e këtij festiva-
li të njohur në të gjithë
botën, ajo që duhet vlerë-
suar, sipas ministrit Blendi
Klosi, është kontributi fi-
nanciar që ky festival sjell
për komunitetin e zonës.
"Ajo që është më intere-
sante është që me dhjetëra
të rinj do të punësohen
gjatë këtyre dy javëve, po

bëhen planet që vitin që
vjen të arrijmë të organi-
zojmë 4 festivale në Dhërmi,
gjatë sezonit 2020. Kjo tregon

trendin e turizmit shqiptar,
i cili po disafishohet në të
gjitha aspektet. Shpresojmë
shumë që vitin e ardhshëm

shqipëria të shikohet si des-
tinacion për turizmin rinor
dhe të muzikës", tha minis-
tri Klosi. Ndërkohë ky i fun-
dit thekson se këtë vit do të
marrin pjesë 7 mijë pjesë-
marrës. "Ajo çfarë ne sho-
him me shumë interes janë
përshtypjet fantastike që
kanë pasur pushuesit e një
viti më parë dhe kjo ka bërë
të mundur që këtë vit ne të
kemi 5 mijë të huaj, që kanë
prerë tashmë biletat për të

MIJË PJESËMARRËS
"Ajo çfarë ne shohim me shumë interes janë
përshtypjet fantastike që kanë pasur pushuesit e
një viti më parë dhe kjo ka bërë të mundur që këtë
vit ne të kemi 5 mijë të huaj, që kanë prerë tashmë
biletat për të qenë dy javë në dhërmi dhe qindra
vizitorë të vendit, duke e çuar në 7 mijë numrin
pjesëmarrësve në festivalin e këtij viti",-thotë Klosi.
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qenë dy javë në dhërmi dhe
qindra vizitorë të vendit,
duke e çuar në 7 mijë num-
rin pjesëmarrësve në festi-
valin e këtij viti",-thotë min-
istri i Turizmit e Mjedisit.
Më tej, Alan Crofton,
menaxheri i Kala Festival
vlerësoi organizimin dhe
pritjen e një viti më parë në

Shqipëri, duke theksuar se
është i lumtur që rikthehet
dhe që këtë vit pjesëmarrja
do të jetë disa herë më e
madhe se vjet. "Reagimi i
pjesëmarrësve gjatë Kala
festival të organizuar një
vit më parë ishte i mrekul-
lueshëm. Ishin mbi 1 mijë
qytetarë në vitin e parë.
Kështu që këtë vit na rritet
përgjegjësia për t'ju
përgjigjur reagimit të
shumë më shumë njerëzve,
nga 1 mijë që ishin vjet,
këtë vit do të jenë 5 mijë, jo
vetëm nga Britania e Mad-
he, por edhe nga Zelanda e
Re, Australia, Amerika.
Jemi jashtëzakonisht të
kënaqur që jemi përsëri në
Shqipëri", tha menaxheri i
Kala Festival.

Faksimilie e organizimit dhe zhvillimit të
provimeve kombëtare të maturës shtetërore
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PENSIONE TË VEÇANTA
EMIGRANTËT NË ITALI

Ekspertët: Kriteret për ta përfituar, ja sa shkon masa e të ardhurave që mund të merrni

Emigrantët shqiptarë pa të ardhura
në Itali, si përfitohet pagesë sociale
Kujdes, ja cili është kushti kryesor për të marrë paratë

KRITERET PËR PËRFITIM

Emigrantët shqiptarë
që jetojnë në Itali e
rezultojnë pa të

ardhura ose me të ardhura
të ulëta për të përballuar
jetesën, mund të përfitojnë
pagesa sociale. Kjo e fundit
e njohur ndryshe edhe si
pensioni social ekziston në
legjislacionin Italian si një
amortizator që u vjen në
ndihmë të gjithë atyre që
plotësojnë kërkesat e për-
caktuara me ligj. Për të për-
fituar këtë pagesë, të gjithë
aplikantët e interesuar du-
het të kenë mbushur
moshën 65 vjeç e 7 muaj, të
jenë efektivisht banues të
përhershëm në Itali si dhe
të kenë një limit të caktuar
të ardhurash ose të mos
marrin fare. Pagesa sociale,
marrë parasysh indeksimin
e pensioneve për vitin 2015
nga ISTAT që është vlerë-
suar me 0.3%, bëhet kështu
448.52 euro.
KËRKESAT

Pagesa sociale paguhet
çdo muaj nga INPS, dhe ka
zëvendësuar pensionin so-
cial nga 1 janari i vitit 1996.
Vlen të theksohet fakti se
kjo pagesë është një e
ardhur ekonomike që lind
pavarësisht derdhjeve të
kontributeve të
detyrueshme, për ata
qytetarë që nuk kanë të
ardhura të tjera për të
mundësuar mbijetesën. E
drejta për pagesë sociale, u
lind personave që plotë-
sojnë kërkesa specifike, ose
që hyjnë në kufijtë e përcak-
tuar të të ardhurave, që
ndryshojnë në vartësi të fak-
tit, që kërkuesi është i mar-
tuar ose jo, dhe që çdo vit
INPS komunikon publikisht
me kërkesat personale të
aplikantëve. Pagesa Sociale,
gjithashtu nuk është objekt
i zbritjeve tatimore për të
ardhurat dhe jepet gjith-
monë në mënyrë të
përkohshme mbasi institu-
ti do të ketë verifikuar çdo
vit plotësimin e  të
ardhurave dhe vendban-
imin aktual të qytetarit ap-
likant. Tjetër karakteristikë
a pagesës sociale, është që
në ndryshim  me tipe të
tjera të pensionit, nuk mund
të jepet në favor të
trashëgimtarëve, në rast të
vdekjes të mbajtësit dhe për
faktin. Po kështu kjo e
ardhur është e lidhur me
rezidencën në Itali dhe se
humb kjo e drejtë, në qoftë
se personi largohen nga Ita-
lia. Pagesa sociale pezullo-
het kur  personi përfitues
qëndron jashtë Italisë më
shumë se 30 ditë, e të
drejtën e përfitimit për këtë
të ardhur e kanë të gjithë

qytetarët italianë, komuni-
tarët dhe ekstrakomuni-
tarët që kanë në zotërim një
leje qëndrimi në BE për një
periudhë të gjatë. Ka disa
kritere që duhen përm-
bushur në mënyrë që të ar-
rihet marrja e pagesës. Së
pari, të gjithë aplikantët
duhet të kenë mbushur
moshën 65 vjeç e 7 muaj
(rritja e moshës për 3 muaj
për gratë dhe burrat, është
përcaktuar nga Reforma
Fornero mbi pensionet, ba-
zuar në principin e koefici-
entit të jetëgjatësisë). Më
tej, të interesuarit duhet të
plotësojnë edhe të ashtuqua-
jturën "Kërkesë e rezi-
dencës", që do të thotë se
kanë të drejtë për pagesë so-
ciale, të gjithë banuesit
efektivisht në mënyrë të
përhershme në Itali.  Nga

data 1 janar 2009, për të lin-
dur e drejta e pagesës so-
ciale, si një kërkesë shtesë,
është domosdoshmëria për
të patur një qëndrim të
ligjshme në mënyrë të vazh-
dueshme në Itali, për jo më
pak se 10 vite. Gjithashtu
kandidatët para se të ap-
likojnë duhet të për m-
bushin edhe kushtin e të
ardhurave, pasi pagesa so-
ciale, si një for më ë të
ardhurave asistenciale, u
jepet të gjithë qytetarëve pa
të ardhura, ose që kanë të
ardhura në një shumë më të
vogël se kufiri i përcaktuar
në ligj. Limiti i të ardhurave
për 2016 për pagesën sociale
është 5830.76 euro në vit.
APLIKIMI

Aplikimi për pensionin
social, duhet të dërgohet në
rrugë telematike, duke për-

dorur shërbimet online të
INPS, në rast se disponohet
PIN, ose duke telefonuar në
numrin e gjelbër 803 164 pa
pagesë, ose nga një telefon
fiks 06164164. Aplikimi
mund të bëhet edhe
nëpërmjet patronateve si
ndërmjetësues të INPS pa
pagesë.
MASA E PËRFITIMIT

Ekspertët bëjnë me dije
se pagesa sociale, duke mar-
rë parasysh indeksimin e
pensioneve për vitin 2015
nga ISTAT që është vlerë-
suar e 0.3%, bëhet kështu
448.52 euro. Masa e plotë e
pagesës sociale miratohet
nëse personi, është brenda
kufijve të ardhurave të  fik-
suara me ligj, të publikuar
çdo vit nga INPS në janar të
çdo viti, e cila për vitin 2015
ishte e barabartë në
5,830.76 euro në vit. Në këtë
mënyrë pagesa nga 447,17 
që ishte në vitin 2014, u rrit
në 448,52 euro në muaj për
13 muaj dhe kështu kufiri i
të ardhurave është i bara-
bartë me 5,830.76  në vit,
ndërsa për pensionet so-
ciale të paguara për
mbajtësit që trajtohen para
datës 31 dhjetor 1995, do të
jetë deri 369.63 euro në
muaj. Pagesa sociale pagu-
het nga INPS, duke filluar
nga dita e parë e muajit të
ardhshëm, në të cilin është
paraqitur moduli i aplikim-
it sipas të gjitha kërkesave

ligjore të përcaktuara, në
moshë 65 vite e 3 muaj, sh-
tetësia, rezidenca aktuale dhe
qëndrimi i përhershëm në
Itali, si dhe kërkesa e të
ardhurave. Gjithashtu ek-
spertët theksojnë se pagesa
sociale mund të merret e
plotë ose e reduktuar. Të
gjithë ata persona të pamar-
tuar që nuk kanë asnjë të
ardhur ose individët e martu-
ar që kanë të ardhura famil-
jare më të vogla se 5.830.76
euro në vit kanë të drejtën e
përfitimit të masës së plotë.
Ndërkohë pagesën e reduktu-
ar mund ta përfitojnë të
gjithë personat e pamartuar
që kanë të ardhura më të vog-
la vjetore se pagesa socialen
si dhe të martuarit që kanë
një të ardhur familjare më të
vogël se dyfishi i shumës vje-
tore të pagesës që kap një
shumë 11.661,52 euro.
TË ARDHURAT

Kandidatët më tej duhet
të dinë se të ardhurat që përf-
shihen për përfitimin e pag-
esës sociale janë ato që kon-
siderohen si të ardhura të
aplikantit dhe të bashkëshor-
tit; të ardhurat neto që traj-
tohen nga taksat dhe sigu-
rimet shoqërore; të ardhurat
e përjashtuara nga tatim tak-
sat; të ardhurat që i nënsh-
trohen tatimit në burim, si
për shembull,  fitimet në
lojëra, konkurse edhe kur
paguhen nga shteti, apo nga
subjektet publike dhe pri-

Pagesa sociale jepet bazuar në shumën e të
ardhurave personale, dhe në rast se personi është
i martuar merren parasysh të ardhurat e
përbashkëta me bashkëshortin.
Pagesa sociale mund të llogaritet në një vlerë të
plotë ose reduktuar.
Kanë të drejtë për masë të plotë të gjithë
personat :
Të pamartuar që nuk kanë asnjë të ardhur.
Të martuar që kanë të ardhura familjar më të
vogla se 5.830.76 euro në vit.
Kanë të drejtën për pagesë të reduktuar
personat :
Të pamartuar që kanë të ardhura më të vogla
vjetore se pagesa sociale
Të martuar që kanë një të ardhur familjare më të
vogël se dyfishi i shumës vjetore të pagesës që kap
një shumë 11.661,52 euro.

Voltiza Duro

vate. Në këto të ardhura përf-
shihen edhe të ardhurat  sub-
jekt  i taksave zëvendësimin:
interesave postare dhe ban-
kare, BOT (Buoni Ordinari
del Tesoro  ) bono thesari,
letra me vlerë të tjera të
ardhura qeveritare, premio
dhe të ardhurave të tjera në
obligacionet, ose të ngjashme
të lëshuara nga bankat dhe
zyrat postare; të ardhurat
nga toka dhe ndërtesat; pen-
sionet e luftës; pagesat peri-
odike nga INAIL(Instituti
Nacional i Invalidëve të
Punës); pensione të drejtpër-
drejta nga jashtë; pensione
dhe pagesa invaliditeti civilë,
të verbër, dhe të shurdhër;
apo të ardhura ushqimore.
Konkretisht nëse një emi-
grant shqiptar në Itali, përfi-
ton pension në Shqipëri, apo
të ardhura të tjera, si nga pro-
na, këto të ardhura do tu
zbriten nga pagesa sociale.
"Shpesh herë ka ndodhur që
disa emigrantë duke e kon-
sideruar si pension, kanë
ardhur në Shqipëri, duke
humbur kështu të drejtën
për përfitimin e kësaj të
ardhure. Edhe një herë e
përsërisim, se përfitimi i pag-
esës sociale, është i lidhur
drejtpërsëdrejti me mbajtjen
e rezidencës në Itali. Nuk
mund të largohen më shumë
se 1 muaj, për të cilën duhet
ta deklarojnë pranë komunës
ku banojnë",-thonë ekspertët
për GSH.

APLIKIMI PER PENSIONIN SOCIAL

Aplikimi për pensionin social, duhet të
dërgohet në rrugë telematike, duke

përdorur shërbimet online të INPS, në
rast se disponohet PIN, ose duke

telefonuar në numrin e gjelbër 803 164
pa pagesë, ose nga një telefon fiks

06164164. Aplikimi mund të bëhet edhe
nëpërmjet patronateve si ndërmjetësues

të INPS pa pagesë.

“
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“BULEVARDI POLITIK”“BULEVARDI POLITIK”
•• Pas Kryemadhit, edhe Presidenti Meta   Pas Kryemadhit, edhe Presidenti Meta  
    probleme me shëndetin     probleme me shëndetin 
••  Servet Pëllumbi ia lë stafetën djalit të tij     Servet Pëllumbi ia lë stafetën djalit të tij     
     në politikë     në politikë
••  Jamarbër Malltezi probleme me vapën, me    Jamarbër Malltezi probleme me vapën, me    
   kapele panamaje në mbledhjen e kryesisë   kapele panamaje në mbledhjen e kryesisë
••  Meghan Markle shfaqet për herë të parë  Meghan Markle shfaqet për herë të parë  
    pas lindjes së djalit    pas lindjes së djalit

P r o v o k o n  i s h - b a n o r j a  e  “ B i g 
B r o t h e r ” :  F y t y r a  j o t e  d o  t ë  d u k e j 
m ë  e  b u k u r  m e s  k ë m b ë v e  t ë  m i a

E akuzojnë për “photoshop”, 
Anxhela Peristeri shuan 

dyshimet me videon

Rrëfehet aktori shqiptar: Kur e 
kuptova që doja të bëhesha aktor

Redaktore: Pamela Aliaj

“‘Mbase mund të vij e të “‘Mbase mund të vij e të 
jetoj në Shqipëri”jetoj në Shqipëri”

Bashkim Kaba:Bashkim Kaba: Njerëzit që kanë  Njerëzit që kanë 
ndikuar në karrierën time, ndikuar në karrierën time, 
mund t’i rikthehem aktrimitmund t’i rikthehem aktrimit
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Shumë shqiptarë janë larguar
prej kohësh nga vendi për një
jetë më të mirë dhe kanë ar-

ritur që në vendet e huaja të kenë
suksesin e tyre në një fushë të ar-
tit apo diku tjetër. Agim Kaba ësh-
të aktori i njohur me origjinë sh-
qiptare, i cili njihet për rolet e tij
të njohura në ShBA si roli që e bëri
të famshëm në gjithë botën, ai i
Aaron Snyder. Në një rrëfim të
veçantë për 'Vip Pages' të 'Gazeta
Shqiptare' ai tregon gjithë mbresat,
historinë e jetës së tij të vështirë
dhe se si ka arritur të fitojë me
shumë mund atë që ai ka më tepër
pasion, aktrimin. Për më tepër
ndiqni intervistën e mëposhtme:

Jeni rritur në Portland të Or-Jeni rritur në Portland të Or-Jeni rritur në Portland të Or-Jeni rritur në Portland të Or-Jeni rritur në Portland të Or-
egonit dhe keni ndjekur rrugënegonit dhe keni ndjekur rrugënegonit dhe keni ndjekur rrugënegonit dhe keni ndjekur rrugënegonit dhe keni ndjekur rrugën
e aktrimit. Si nisi gjithçka?e aktrimit. Si nisi gjithçka?e aktrimit. Si nisi gjithçka?e aktrimit. Si nisi gjithçka?e aktrimit. Si nisi gjithçka?

Në fakt, unë jam lindur në
zonën më të ulët të New Yorkut dhe
jam rritur midis New Yorkut dhe
Floridas. Interesi im për kinemanë
nisi në universitetin e St. Johns
kur po diplomohesha për arte të
bukura. Karriera ime e hershme
ishte e pasuksesshme. Gjithsesi,
puna ime nisi të lulëzonte më vonë.

KKKKKur e kuptuaur e kuptuaur e kuptuaur e kuptuaur e kuptuat për herë të parët për herë të parët për herë të parët për herë të parët për herë të parë
që donit të bëheshit aktor?që donit të bëheshit aktor?që donit të bëheshit aktor?që donit të bëheshit aktor?që donit të bëheshit aktor?

Kur isha në vit të dytë të kolegjit.
Aty e kuptova.

Ju njiheni për një ndër roletJu njiheni për një ndër roletJu njiheni për një ndër roletJu njiheni për një ndër roletJu njiheni për një ndër rolet
më të famshëm tuajit,  atë tëmë të famshëm tuajit,  atë tëmë të famshëm tuajit,  atë tëmë të famshëm tuajit,  atë tëmë të famshëm tuajit,  atë të
AarAarAarAarAaron Snon Snon Snon Snon Snyyyyyderderderderder. Cili ka qenë r. Cili ka qenë r. Cili ka qenë r. Cili ka qenë r. Cili ka qenë roliolioliolioli
më i bukur që keni shijuar dhemë i bukur që keni shijuar dhemë i bukur që keni shijuar dhemë i bukur që keni shijuar dhemë i bukur që keni shijuar dhe
gjetur veten?gjetur veten?gjetur veten?gjetur veten?gjetur veten?

Historia e Aaronit me Alison më
preku. Ai zbulon se e dashura e tij
është shtatzënë dhe bën çmos për
t'u kujdesur për të, derisa kur zbu-
lon se nuk ishte fëmija i tij dhe ajo
e dinte gjatë gjithë kohës. Kjo thy-
erje zemre do ta ndryshonte Aaron
përgjithmonë.

Cili bashkëpunim ju ka lënëCili bashkëpunim ju ka lënëCili bashkëpunim ju ka lënëCili bashkëpunim ju ka lënëCili bashkëpunim ju ka lënë
më tepër mbresa?më tepër mbresa?më tepër mbresa?më tepër mbresa?më tepër mbresa?

Unë kam bashkëpunuar me
shumë njerëz të talentuar në kar-
rierën time, por dy prej tyre kanë
dhënë impaktin më të madh tek
unë: Dennis Hopper dhe Gary Sin-
ise.

Përveçse aktor, në biografinë
tuaj thuhet se keni patur një pjesë
të jetës suaj eksperiencë dhe me
futbollin për pesë vjet radhazi. Pse

Njerëzit që kanë ndikuar në karrierën
time, mund t'i rikthehem aktrimit

Rrëfehet aktori shqiptar: Kur e kuptova që doja të bëhesha aktor

'Mbase mund të vij e të jetoj në Shqipëri"

nuk e vazhduat atë ëndërr?
Unë isha një futbollist gjithë

jetën time. Kam luajtur për shte-
tin tim dhe arrita të fitoja 'United
States National Pool' kur isha 16.
Por s'më morën në telefon kështu
që shkova më vonë në universite-
tin St. Johns të luaja Division 1
NCAA, por një incident më bëri të
rrija në vijën anash të fushës.

Ju jeni, gjithashtu, dhe produ-Ju jeni, gjithashtu, dhe produ-Ju jeni, gjithashtu, dhe produ-Ju jeni, gjithashtu, dhe produ-Ju jeni, gjithashtu, dhe produ-
cent filmash. Cili është projekticent filmash. Cili është projekticent filmash. Cili është projekticent filmash. Cili është projekticent filmash. Cili është projekti

që jeni vlerësuar më tepër?që jeni vlerësuar më tepër?që jeni vlerësuar më tepër?që jeni vlerësuar më tepër?që jeni vlerësuar më tepër?
Jam krenar për filmat që kam

prodhuar. Ata përfshijnë kohë,
durim dhe sidomos shumë durim.

Me çfarë po merreni tani dukeMe çfarë po merreni tani dukeMe çfarë po merreni tani dukeMe çfarë po merreni tani dukeMe çfarë po merreni tani duke
qenë se nuk ju kemi parë më prejqenë se nuk ju kemi parë më prejqenë se nuk ju kemi parë më prejqenë se nuk ju kemi parë më prejqenë se nuk ju kemi parë më prej
kohësh pjesë të ekranit?kohësh pjesë të ekranit?kohësh pjesë të ekranit?kohësh pjesë të ekranit?kohësh pjesë të ekranit?

Fillova të kaloj më shumë kohë
në Los Angeles në dekadën e fun-
dit. Kështu para disa vitesh ven-
dosa të transferohesha në bregun
perëndimor me familjen time.

Pamela Aliaj

Bashkim Kaba:

Kisha dy fëmijë të mrekullueshëm
dhe nuk e ktheva më kokën pas.
Nuk kam qenë më i përfshirë me
punën time të artit dhe vajrat që
nga ajo kohë. Unë jam, gjithashtu,
edhe një broker për pasuri të pa-
tundshme. Jeta është shumë e
zënë.

Si është historia e familjesSi është historia e familjesSi është historia e familjesSi është historia e familjesSi është historia e familjes
suaj. Ksuaj. Ksuaj. Ksuaj. Ksuaj. Kur vur vur vur vur vendosën të emigendosën të emigendosën të emigendosën të emigendosën të emigrrrrroninoninoninoninonin
në ShBA dhe pse?në ShBA dhe pse?në ShBA dhe pse?në ShBA dhe pse?në ShBA dhe pse?

Familja ime migroi në vitet '60.
Nuk e di saktësisht pse. Mbase për
një jetë më të mirë, si të gjithë.

A keni menduar ju të kthehe-A keni menduar ju të kthehe-A keni menduar ju të kthehe-A keni menduar ju të kthehe-A keni menduar ju të kthehe-
ni ndonjëherë në Shqipëri? E kenini ndonjëherë në Shqipëri? E kenini ndonjëherë në Shqipëri? E kenini ndonjëherë në Shqipëri? E kenini ndonjëherë në Shqipëri? E keni
vizituar ndonjëherë atë?vizituar ndonjëherë atë?vizituar ndonjëherë atë?vizituar ndonjëherë atë?vizituar ndonjëherë atë?

Të rikthehem e të jetoj në Sh-
qipëri, mbase. Do të jem aty, me
shpresë verën tjetër.

Cili ka qenë projekti më i mirëCili ka qenë projekti më i mirëCili ka qenë projekti më i mirëCili ka qenë projekti më i mirëCili ka qenë projekti më i mirë
që keni patur me ndonjë produ-që keni patur me ndonjë produ-që keni patur me ndonjë produ-që keni patur me ndonjë produ-që keni patur me ndonjë produ-
cent të famshëm botëror apo ak-cent të famshëm botëror apo ak-cent të famshëm botëror apo ak-cent të famshëm botëror apo ak-cent të famshëm botëror apo ak-
tor të njohur?tor të njohur?tor të njohur?tor të njohur?tor të njohur?

Projekti më i mirë që kam punu-
ar ka qenë "The Last Film Festi-
val", ishte një kohë e kaluar mirë
dhe kisha kënaqësinë të punoja me
Dennis Hopper.

Sa e vështirë është në botë tëSa e vështirë është në botë tëSa e vështirë është në botë tëSa e vështirë është në botë tëSa e vështirë është në botë të
keni sukses në fushën e aktrim-keni sukses në fushën e aktrim-keni sukses në fushën e aktrim-keni sukses në fushën e aktrim-keni sukses në fushën e aktrim-
it? Kit? Kit? Kit? Kit? Keni ndëreni ndëreni ndëreni ndëreni ndërmend të rikthehenimend të rikthehenimend të rikthehenimend të rikthehenimend të riktheheni
me ndonjë projekt?me ndonjë projekt?me ndonjë projekt?me ndonjë projekt?me ndonjë projekt?

E vështirë. Si çdo gjë, nëse
përqendron mendjen në të dhe
mundohesh pa pushim, do të
ndodhë. Mendimi pozitiv në

mendjes është diçka e nevojshme
për të patur sukses.  Gjëja fantas-
tike e aktrimit është se unë mund
t'i rikthehem në çdo kohë, ndryshe
nga sporti, ku koha dhe rinia janë
parësore. Mbase së shpejti do të rik-
thehem.

Cilat nga traditat shqiptare juCilat nga traditat shqiptare juCilat nga traditat shqiptare juCilat nga traditat shqiptare juCilat nga traditat shqiptare ju
kanë trashëguar prindërit që dokanë trashëguar prindërit që dokanë trashëguar prindërit që dokanë trashëguar prindërit që dokanë trashëguar prindërit që do
donit t'ja mësonit dhe fëmijevedonit t'ja mësonit dhe fëmijevedonit t'ja mësonit dhe fëmijevedonit t'ja mësonit dhe fëmijevedonit t'ja mësonit dhe fëmijeve
tuaj?tuaj?tuaj?tuaj?tuaj?

Mikpritja jonë është ajo që na
bënë ne shqiptarë. Unë jam rritur
me një familje dhe me kushurinj
gjithandej. Kjo është e rëndë-
sishme për mua dhe po mundohem
t'i jap zemër. Gjuha  jonë është
folur në shtëpi dhe në familjen
tonë dhe historia jonë do të
trashëgohet së shpejti tek fëmijët
e mi.

Cila ka qenë periudha më e er-Cila ka qenë periudha më e er-Cila ka qenë periudha më e er-Cila ka qenë periudha më e er-Cila ka qenë periudha më e er-
rët e juaja dhe si keni arritur tërët e juaja dhe si keni arritur tërët e juaja dhe si keni arritur tërët e juaja dhe si keni arritur tërët e juaja dhe si keni arritur të
dilni prej saj?dilni prej saj?dilni prej saj?dilni prej saj?dilni prej saj?

Ne të gjithë kemi periudha të
errëta në jetën tonë. Do të doja t'i
quaja teste këto periudha, në disa
prej të cilave unë kam dështuar. Të
bëjnë të jesh më afër me jetën.

Se fundmi para se t'ju falën-Se fundmi para se t'ju falën-Se fundmi para se t'ju falën-Se fundmi para se t'ju falën-Se fundmi para se t'ju falën-
deroj për intervistën, doja t'juderoj për intervistën, doja t'juderoj për intervistën, doja t'juderoj për intervistën, doja t'juderoj për intervistën, doja t'ju
pyesja:  Cila është muza apopyesja:  Cila është muza apopyesja:  Cila është muza apopyesja:  Cila është muza apopyesja:  Cila është muza apo
shprehja që ju ka ndihmuar tëshprehja që ju ka ndihmuar tëshprehja që ju ka ndihmuar tëshprehja që ju ka ndihmuar tëshprehja që ju ka ndihmuar të
ecni në jetën tuaj që ia përsëris-ecni në jetën tuaj që ia përsëris-ecni në jetën tuaj që ia përsëris-ecni në jetën tuaj që ia përsëris-ecni në jetën tuaj që ia përsëris-
ni shpesh vetes?ni shpesh vetes?ni shpesh vetes?ni shpesh vetes?ni shpesh vetes?

Shprehja që e përsëris shpesh
është: Gjithmonë beso në vetvete!
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Humorist, këngëtar dhe tani politikan?
Ja partia ku kandidon Bes Kallaku

Aktori i humorit, Bes Kallaku, ka
zbuluar detaje për projektin e tij

më të ri. U tha pak më parë se ai do
të publikojë një film. Në postimet e
fundit në "Instagram" Besi ka
treguar më tepër nga ajo që është
duke përgatitur për fansat. Aktori
ka publikuar një poster ku shfaqet
një foto e tij dhe ku shkruhet: "Voto
Partinë Para Albania. Stop vjedhjes
ër ejjj", ndërsa në përshkrim të fotos
ka zbuluar se ka 2 vjet që po punon
për këtë film. "Vjen së shpejti. Një
projekt që ka mbi dy vite me të cilin
po punoj. Filmi: Falco. Zoti ju rujt ër
ejj", shkruar ai. Teksa nga posteri i
filmit kuptohet se historia do të
flasë për një politikan që siç duket
do të interpretohet nga vetë Besi. "Jam e bindur në suksesin dhe
finalizimin e çdo projekti tëndin, aq më tepër këtij në të cilin kam
qenë dëshmitare e çdo ditë pune tënden. Mbarë shpirt, me Zotin
në krah", ka shkruar më pas Xhensila Myrtezaj në një ripostim të
bashkëshortit të saj.

Të gjithë sy e veshë! Almeda Abazi
tregon sekretin si humbi kilet e tepërta

Aktorja e njohur shqiptare, Almeda
Abazi dhe bashkëshorti i saj,

Tolgahan Sayisman, u bënë prindër të
një djali të vogël të quajtur Efehan.
Aktorja ka ndarë disa momente të
veçanta me vogëlushin e saj në "Insta-
gram". Ndërsa tani ajo ka bërë një
bisedë me fansat, nga ku ka treguar
sa kilogramë shtoi gjatë shtatzënisë
dhe si ia doli të rrëzojë një pjesë prej
tyre. Almeda ka zbuluar se shtoi 16
kilogramë dhe arriti të rrëzojë 8 prej
tyre menjëherë pas lindjes.  Ajo zbuloi
se këto kilogramë i humbi vetëm me
gjidhënie, pasi ende nuk e ka nisur
dietën dhe palestrën.

Provokon ish-banorja e "Big Brother": Fytyra
jote do të dukej më e bukur mes këmbëve të mia

Ka qenë padyshim një nga
personazhet më të disku-

tuar në edicionin e tretë të
"Big Brother". Flasim për
bukuroshen Olta Sheta, e cila
kujtohet edhe për
"trekëndëshin" e saj të dashu-
risë mes Bertinës dhe Erionit.
Megjithatë, ajo sot duket më
seksi se kurrë dhe me një
pamje krejtësisht ndryshe nga
ajo që jemi mësuar ta sho-
him. Ajo është shumë aktive
në rrjetet sociale, ku publikon
shpesh foto e video nga më
të ndryshmet dhe imazhi i
fundit është me të vërtetë i
nxehtë. Me një veshje pro-
vokuese të kuqe, Olta duket
shumë provokuese dhe
seksi. Sikur të mos mjafto-
nin vetëm format e saj,
Olta ka "ndezur" ndjekësit
me përshkrimin e fotos.
"Fytyra jote do të dukej
edhe më e bukur mes
shalëve të mia", - shkruan
Olta.

E akuzojnë për "photoshop", Anxhela
Peristeri shuan dyshimet me videon

Që nëntorin e kaluar nisën
fjalët për një lidhje të

mundshme mes Jonida Maliqit
dhe aktorit të humorit, Romeo
Veshaj, kur u aludua se vajza më
flokë të zeza në një foto të postu-
ar prej tij, ishte pikërisht
këngëtarja e njohur. Ndërkohë,
ata janë parë shpeshherë në sho-
qërinë e njëri tjetrit, dhe gjatë
"Eurovizionit", Romeo u kërkoi
hapur ndjekësve që të votonin
Jonidën. Nga dyshja nuk ka asnjë
pohim, megjithatë një foto e
fundit e ka bërë rrjetin të "gëlojë"
sërish. Romeo ka
publikuar një
foto me një vajzë,
fytyrën e së cilës
e ka mbuluar me
një emoji. Por
ndërkohë, Jonida
hodhi dhe ajo një
foto në 'Insta-
gram' ku shihet
me të njëjtin
kostum që mban
vajza misterioze
në krah të
Romeos. Epo, ky
është një detaj që
flet shumë, apo
jo?

:
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Pas Kryemadhit, edhe Presidenti
Meta probleme me shëndetin

Presidenti i Republikës Ilir Meta, ndryshe nga sa ka qenë zakon i tij i deri tan
ishëm, në dy ditët e fundit është detyruar të dalë në dy konferenca të posaçme

për mediat. Kjo për shkak të situatës  dhe krizës së tejzgjatur politike që ka përf-
shirë vendin në këto muajt e fundit. Për të shmangur përshkallëzimin e saj dhe
zhvillimin e zgjedhjeve pa pjesëmarrjen e opozitës reale, ai ndërmori dhe një nga
aktet më të guximshme, atë të anulimit të datës së zgjedhjeve kundër vullnetit të
shumicës qeverisëse. Por në konferencën e djeshme shëndeti e ka tradhtuar, teksa
është detyruar të ndërpresë për pak çaste edhe konferencën. Meta e ka bërë të
ditur vetë se nuk kishte qenë mirë dhe kjo jo për shkak të presionit dhe sulmeve të
mazhorancës ndaj tij, por për shkaqe shëndetësore. "Më falni se kemi qenë edhe pa
qejf. Kam qenë pak sëmurë këto javë me thënë të drejtën, por sikur po bëhem pak
më mirë", - është shprehur Meta dje gjatë konferencës. Ndërkohë që ditët e fundit
probleme shëndetësore pati edhe bashkëshortja e tij, kryetarja e LSI-së, Monika
Kryemadhi.

Jamarbër Malltezi probleme me vapën, me
kapele panamaje në mbledhjen e kryesisë

Meghan Markle shfaqet për
herë të parë pas lindjes së djalit
Pesë javë pas lindjes së djalit Archie, Meghan Markle ka vendosur që të shfaqet

për herë të parë në publik. Me siguri, një nga ato daljet e detyruara nga pro-
tokolli i familjes mbretërore. Meghan Markle dhe Princi Harry ishin pjesë e ak-
tivitetit "Trooping of  Colour', në nder të ditëlindjes së mbretëreshës. Dukesha
kishte zgjedhur një fustan blu të errët dhe dukej shumë e lumtur, me një portret
rrezatues dhe një pamje të kuruar në detaje. Në këtë ngjarje të rëndësishme të
familjes mbretërore, Meghan Markle shoqërohej nga bashkëshorti, Princi Harry,
nga Kate Middleton dhe anëtarë të tjerë pallatit mbretëror.

Servet Pëllumbi ia lë
stafetën djalit të tij në politikë
Servet Pëllumbi është një nga figurat historike të Partisë Socialiste dhe që për

shkak të mendimeve, por edhe formimit të tij është thirrur prej socialistëve si
profesori. Por tashmë ai është tërhequr nga politika aktive, ndonëse nuk lë pa nd-
jekur zhvillimet politike dhe aktivitetet e forumeve kryesore të forcës ku aderoi
për shumë vite. Por profesori i socialistëve nuk e ka lënë vendin bosh, teksa stafetën
tashmë ia ka lënë djalit të tij, Arben Pëllumbi, i cili jo vetëm që është zgjedhur
deputet, por prej pak kohësh mban edhe pozicionin e lartë të Sekretarit Organiza-
tiv të PS. Ata kanë qenë bashkë në hapjen e fushatës elektorale të PS-së në Tiranë,
ndërsa siç shihet edhe nga foto, profesori e ka kuptuar se tashmë është ai që duhet
të mbështetet te djali dhe jo e kundërta.

Na merrni seriozisht!

Partia Demokratike mblodhi të hënën pasdite kryesinë për të diskutuar në lidhje
me situatën politike dhe aksionin e saj të mëtejshëm në mbrojtjes të kauzës së

saj për të cilën ka protestuar gjithë këto muaj, pra largimin e Ramës si kryemi-
nistër dhe garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ndërsa anëtarët e krye-
sisë mbërritën një nga një në mbledhje, ajo që ra në sy ishte dhëndri i ish-liderit
demokrat, Jamarbër Malltezi. Nisur pikërisht nga temperaturat jo vetëm politike,
por edhe ato të motit që kanë nisur të ngrihen ndjeshëm, Malltezi nuk e ka duruar
diallin edhe pse ishte pasdite, ndërsa është paraqitur në selinë blu me një kapele
panamaje verore. Ndërsa sapo ka vënë re edhe kamerat ai nuk ka nguruar që t'i
përshëndesë ato edhe me simbolin e demokratëve, dy gishtat.

BULEVARDI
POLITIK

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!
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Këshilla

Si të mbrohemi nga vapa?

Ngritja e shpejtë e
temperaturave ,
përveç që na vësh-

tirëson jetën e përditshme,
gjithashtu, paraqet dhe
rrezik për shëndetin.

Ja disa këshilla se si të
freskoheni dhe të kënaqe-
ni në temperaturat e verës.

Dielli dhe temperaturat
e larta gjatë ditës rrezikojnë
veçanërisht shëndetin e të
moshuarve dhe të njerëzve
që mund të preken më le-
htë nga sëmundjet.
Sportistët ambiciozë, ama-
torë, madje edhe ata profe-
sionistë janë të pambrojtur
ndaj dëmtimeve të nxehtë-
sisë. Këtu hyjnë çrregullime
të përshtatjes së temper-
aturës (goditja nga dielli
dhe nga nxehtësia), mung-
esë lëngjesh dhe elektroli-
tesh si rezultat i djersitjes së
madhe (ngërçe nxehtësie
nga nxehtësia) si dhe çrreg-
ullime funksionimi të kush-
tëzuara nga enët e gjakut në
të cilat shfaqet një rënie kri-
tike e presionit të gjakut
(kolaps nxehtësie).

 Edhe pse të gjithë duhet
të kenë kujdes gjatë nxehtë-
sive të mëdha, kujdesin më
të madh e kërkojnë fëmijët!
Fëmijët absorbojnë sasinë
më të madhe të ngrohtësisë,
ndërsa ekspertët theksojnë
që më e rrezikshmja është
të lihen fëmijët në automo-
bil pa mbikëqyrje. Pavarë-
sisht nga aktivitetet fizike
në ujë (deti, pishinat), fëm-
ija po ashtu duhet të pijë
sasi të mjaftueshme të ujit
për të mbetur i hidratuar
dhe mbrojtur nga nxehtë-
sia. Larja në det pse pishinë
do të freskojë trupin tuaj,
por nuk do të zëvendësojë
ujin i cili është i nevojshëm
për organizmin tuaj dhe
çdo qelizë në trup. Le të pijë
vazhdimisht ujë fëmija juaj,
ndërsa po ashtu rregullisht
përdorni edhe kremin për
rrezitje.

Nëse dyshoni në gjend-
jen e lidhur me nxehtësinë
apo vapën, më së miri
ndërmerrni këto veprime:
largoni fëmijën nga dielli
dhe shkoni me të në hije, je-
pini ujë të ftohë, mbulojeni
me peshqir të lagët, fëmija
duhet të ulet në karrige ash-
tu që këmbët t'i ketë të ng-
ritura mbi zemër, nëse sim-
ptomat nuk kalojnë, thër-
risni ndihmën e shpejtë.
Sulmi i nxehtësisë është rast
urgjent, ndërsa shenja e
parë është niveli i zvogëlu-

ar i vetëdijes. Nëse e vëreni
këtë gjë te fëmija, thirreni
menjëherë urgjencën.

Rreziku i dëmtimeve
nga nxehtësia në jetën e
përditshme është kryesisht
për sportistët e mbimoti-
vuar dhe të paushtruar më
parë "të cilët me ambicien e
tyre personale duan të sh-
kojnë gjithmonë deri në
kufi". Veçanërisht delikatë
janë të moshuarit pasi ata
kanë një ndjenjë etjeje më të
dobët sesa të rinjtë dhe rreg-
ullimi i temperaturës tek
ata funksionon më me
vështirësi. Në këtë mënyrë
qarkullimi i gjakut në kush-
tet ekstreme të bën të ndi-
hesh më i dobët. Po ashtu

shumë të rrezikuar janë
njerëz me probleme të
qarkullimit të gjakut në
zemër, si p.sh.: me hiperten-
sion dhe të sistemit nervor
qendror, si p.sh.: epilepsi.

Edhe disa medikamente
mund të rrisin rrezikun për
sëmundje të nxehtësisë.
Këtu hyjnë për shembull il-
açet diuretike, antihista-
minikët dhe antidepresivët,
të cilat ndikojnë djersitjen
në kushte të caktuara. Fak-
torë të tjerë rreziku janë
mbipesha, mbimotivimi
(tek sportistët) dhe veshja e
gabuar.

TË PARANDALOSH
DËMTIMET E

NXEHTËSISË
Në rast temperaturash të

larta këshillohet të shman-
gen aktivitetet e lodhshme.
Kopshtaria apo aktivitetet
sportive duhet të planifiko-
hen për në orët e para të
mëngjesit dhe në mbrëmje.
E rëndësishme është të pi-
hen sa më shumë lëngje.
Veçanërisht për të moshua-
rit vlen: pini edhe atëherë
kur nuk ndjeni etje. Këshillo-
het gjithashtu, një ushqim
që tretet lehtë dhe me përm-
bajtje uji si: fruta dhe perime
të freskëta. Një veshje e lir-
shme dhe një kapele e lehtë
që lejon ajrosjen pengojnë
bllokimin e nxehtësisë.

Në temperatura të larta,

sportistët duhet të bëjnë
pushime të shpeshta për tu
freskuar dhe të pakësojnë
kohëzgjatjen dhe intensite-
tin e stërvitjes, si për shem-
bull vetëm një gjysmë ore
ecje të lirë apo vrap i ngad-
altë në vend të një ore.
Veshje funksionale dhe një
kapele që lejon ajrosjen ga-
rantojnë një ndjenjë të kënd-
shme lëkure.

Çrregullimet nga mung-
esa e lëngjeve eliminohen
duke pirë lëngje në mënyrë
të vazhdueshme në sasira të
vogla para dhe gjatë stër-
vitjes- çdo dhjetë deri në
pesëmbëdhjetë minuta. Ide-
al është uji mineral pa dyok-
sid karboni dhe lëngje me

elektrolite. Pas stërvitjes sh-
koni menjëherë në hije dhe
mundësisht sa më shpejt bëni
një dush me ujë të vakët apo
të ftohtë.

ÇFARË DUHET BËRË
NË RAST URGJENCE?

Në rastin e një goditje nga
nxehtësia llogaritet çdo
minutë: është i nevojshëm
një freskim urgjent. I prekuri
duhet sjellë menjëherë në
hije, apo në një dhomë të
freskët, rrobat duhen hapur
dhe duhen vënë kompresa të
ftohta dhe të njoma mbi kokë.
Njoftoni mjekun apo
urgjencën në çdo rast, pasi
pacienti duhet shtruar sa më
shpejt në spital.
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Lufta që udhëhoqën malë
sorët me në krye fratin At
Bernardin Llupi, aso kohe

famullitar në Palç, kundra ush-
trisë malazeze që mësynte të copë-
tonte Shqipërinë dhe të merrte
veriun. Janë kujtime të vitit 1915,
ku rrëfehen shumë ngjarje të pan-
johura prej At Bernardin Llupit.
Fra Bernardin Llupi nga Shko-
dra, Frat Françeskan dhe mesh-
tar. I biri i Filipit dhe i Luçes u
lind në Shkodër, më 7 shkurt 1886.
U shugurua meshtar më 22 gusht
1909. Shërbeu si famullitar në
Palç, Rapshë, Bizë, Vlorë (1935-
1937), Pejë dhe si ekonom i kuven-
dit, drejtor i Urdhrit të Tretë, në
Troshan dhe në Shkodër. U push-
katua nga komunistët më 25 nën-
tor 1946, në Prizren. Jetoi 60 vjet.

Botimet Françeskane sapo
kanë nxjerrë nga shtypi librin me
kujtime "Lufta kundra Malit të Zi"
me autor At Bernardin Llupin,
OFM. Në këto kujtime del në pah
trimëria e malësorëve, bujaria dhe
fisnikëria e Bajram Currit, e Prel
Tulit dhe shumë prijësve të tjerë
malësorë.

At Bernardin Llupi vjen si per-
sonazhi kryesor i atyre ngjarjeve.
Mbasi mbaroi Lufta e Dytë
Botërore, ai u gjet me shërbim
meshtarak në Kosovë. U padit prej
agjentëve si propagandist sh-
qiptar e antijugoslav, u nxor në
gjyq e gjykua për pushkatim. U
pushkatua nga komunistët më 25
nëntor në vitin 1946, në Prizren. U
varros në vend të panjohur.
Ndoshta vrasja e tij vjen si hak-
marrje për veprën e madhe në shër-
bim të kombit shqiptar. Dak-
tiloshkrimi origjinal i kujtimeve
të Át Bernardin Llupit është rua-
jtur me kujdes të veçantë në
arkivin e Gjon dhe Willy Kamsit
dhe është botuar sipas origjinalit.

"Ndokush kujtimet e fratit
mund t'i konsiderojë ngjarje per-
iferike, apo dikush tjetër mund t'i
mendojë pak të randësishme. Në
të vërtetë ky libër kallëzon krejt
të kundërtën. Ajo qëndresë bur-
r nore shfaqi personalitetin e
fratit françeskan në mbrojtje të
tokave shqiptare dhe bashkimin
e malësorëve rreth fratit, pa dal-
lim katolikë e myslimanë dhe
rreth flamurit të Shqipnisë gati
me derdhë gjakun për mos cen-
imin e kufijve të vendit tonë", thotë
Frati Vitor Demaj, që është
kujdesur për botimin. Sipas tij, ky
kontribut i çmueshëm i shtohet
kolanës së shkrimtarëve françes-
kanë si shërbim i përvujt për his-
torinë kombëtare. Dhe me ketë

libër publiku dhe lexuesit e cen-
shëm tashma do të njihen me nji
tjetër personalitet të spikatun në
radhët e françeskanëve, me fratin
martir At Bernardin Llupi.
PJESË NGA KUJTIMET
KREU I

Bashkimi e lidhja e besës së ba-
jraqeve të Malcis së Gjakovës

Porsá mbrrijten te kulla kû ish-
in kenë të bashkuemë këta të dytët
çeta e burrave të Nikajve e të Mer-
turit, qi u kishte prî frati, kund 40
vetë, veshë mirë, shterngue edhe
mâ mirë; prá të gjith si kjene u
çuenë në kambë, porsá ndienë zâ-
nin e fratit, qi u tha: Mirë se rrini
e kuvendi i mirë o burrat e Mal-
cís. Ata nji zânit i pergjegjen: Mirë
se të bjen Zoti Zotní Pater. Të parët
e Krasniqes, Bajram Mani, Ba-
jram Nimani e Zeqir Halili per-
para se t'u afrote frati me burrat
e Nikajve e të Merturit, kishin
ndejë gati tue i dalë para e grish-
en fratin tue i thanë: Z. pater shka
të kesh bajraktarë e krenë merri
me vete; tjerët të xanë vend te këta

burrat këtû, e na po shkojmë në
kuvend kû gjindet Bajram Curri
me tjerë. Atëherë pá tjeter i prînë
fratit e bajraktarve e krenve. Edhe
këtû para se me mbrrijtë te ai li-
vadhi i bukur, u çuenë në kambë e
u aviten nja 3 a 4 hapa Bajram
Curri, Izá Boletini i Kosovës, Zefi
i vogël prej Gjakovet, Halil Brahi-
mi Bajraktar i Gashit bashkë me
Rrustem Bajramin, e disá tjerë të
permendun. Sá u afrue frati i per-
shndeti tue u thanë: kuvendi i
mirë burra, e ata i a kthenë mirë
se vjen. Si u pershndeten me sho-
shojnë, Bajrami grishi fratin e per
nderim desht me i lshue vendin e
vet, por frati s'e prandoi, por u ul
njat tijë. Porsá u ulen; të gjith
burrat qi kjene aty u hollen ka 'i
cingare të bâme të gjithve, qi kish-
in ardhë e s'vonuenë me u qitë
kafe. Nji heshtim mbretnote at, qi
Bajrami e the tue i a hî kuvendit e
tue pëvetë fratin: Z. shka kena të
ré? Të gjith veshtrojshin fjaltë.
Frati atëherë ndisi me folë: Z. Ba-
jram, dje kam pasë letra prej Sh-

kodret e njana nder to thote se
devrija e Malit të Zí kishte xanë
vend te ura e Buenës e se Shkjau
kishte menden me hî në Shkoder
edhe këtu nder né. Po, i a kthej
Bajrami, veçse pá u merzitë mirë
nuk kanë me e lanë.

Në ketë mbledhjë qilluenë
të gjith bajraktarët e krenët e
Gashit e të Krasniqes, të Bytyçit,
të Nikajve e të Merturit. Muer
pjesë edhe Bajram Curri, fis prej
Krasniqes e mâ i ndershmi i të
gjithve, kje njoftë si kryetar i këtij
bashkimi e i lidhjes së besës.
Kjenë: P. Bernard Llupi, Famulli-
tari i Palçit të Merturit, Izá Bole-
tini kryekomitës prej Gjakove -
Kosove, Zefi i Vogel prej Gjakove,
Hasem Galica, kryetari i komitës
prej Rrjeket, Jah Salihi i Babaj e
Osman Aga i Kaskoçit. I persriten
edhe nji herë fjalët qi kishin folë
para se me ardhë Bajrakët e Ni-
kajve e të Merturit.

Mâ e para punë qi u fol në
ketë mbledhje kje, se lidhen besë
ndermjet vetit me bajrakë qi u
gjeten aty. Besa u lidh si mbas ka-
nunit e i u dha forca e êmni:
"BESË GJAJE E ÇOBANI", e cil-
la besë â mâ e fortë se besët tjera.
Kush e prishë ketë besë, ká per
ndeshkim prej të gjitha bajraqeve
besëlidhun, qi t'i digjen trí kulla,
ase vllaznís së tij e mu shemë, e
me i marrë gjobë 24 qese be-
sëlidhunt e së mbramit me metë
gjaku me gjak. Per do ngatrresa
qi Nikajt e Merturi ankojshin
kundra Gashit e Krasniqes e këta
me ta; u dá prej burrave e të parve
të këtij bashkimi në nji kuvend se
do t'i ndreqshin mâ vonë. Këtyne
fjalve e lidhjes së besës ju gjegjen
të gjith. Mandej lidhën besë e u
betuenë me sho-shojnë, muhamed-

ant tue bâ bé n'êmen të Dinit e
t'Imanit, tue thanë fjaltë e tue i
marrë doren Bajram Currit në
shêj dashnije. Të krishtentë tue
hjekë ksulen bâne bé n'êmen të
Zotit e të Krishtit se do të
luftojshin i madh e i vogel e per të
gjállë s'do t'u lêjshin Malin e Zí
me hî nder vende t'ona, edhe këta
tue thanë fjaltë e tue i marrë
doren Bajram Currit. Mâ së
mbramit u dá prej të gjithve me
çue në luftë ká nji per shpí. Vetem
Bajram Curri kësohere kshilloi e
e bâni Malcín me luftue kundra
Malit të Zí; pse tjerët nuk kjene
kësi mendimi. Atij qi nuk e njef
Bajram Currin, Frati i Palçit, çi
ká pasë shum relacjone me tê e su-
guron se âsht i vetmi muhamed-
an, qi me tanë Kosoven e nder
këto vende, u diftue, jo vetem në
nji rasë, por gjithmonë, shqyptarë
i vertetë, tue kerkue perherë të
mbaren e Shqypnís me dam të vet
e t'interesave vehtjake. Tue kenë
se të gjith beglerët e agajt janë
kundra këtij mendimi âsht i sul-
muemë prej të gjithve nder vep-
rime.

***
P. Llupi çili nji fletore t'orove e

filloi me persritë fjalët, qi u folen
e tha: Qellimi i parë i kësajë
mbledhje kje bisedimi, qi të gjith
Malcija e Gjakovës lidhi besë sim-
bas kanunit ndermjet vetit e me
bajrakë besëlidhun. Qellimi i dytë
i mbledhjes kje ankimi qi Nikajt e
Merturi kanë me Gash e Kras-
niqe: u dá nji zâni prej të gjithve
se do t'u ndreqshin porsá të kish-
in rá në fashë. Qellimi i tretë kje
se lidhen besë me bé me sho-
shojnë, qi mos me lanë asnjani
tjetrin në luftë, por me luftue të

BOTIMI

Lufta me malazezët, botohen për herë të
parë shënimet e fratit të ShkodrësFatmira Nikolli

1915
Kujtimet e At Bernardin Llupit:
Kur Isa Boletini e theu besën

At Bernardin Llupi
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gjith i madh e i vogel e me dekë
mâ parë se me lanë Shkján me hî
nder vende t'ona. Qellimi i katert
kje se u dha besa, qi se e cilla shpí
t'epte ka'i nieri per luftë, e në Qafë
të Morinës n'e lypet nevoja i madh
e i vogel me rá në luftë e mos me e
lshue per së gjallit atmen pá u
farue të gjith. Qellimi i pêstë kje
mâ i randsishmi (ultimatum), qi i
u çue Malit të Zí se s'e lêjshin me
hî mbrendë, pá u farue i madh e i
vogel. Si kreu së shkruemi, Ba-
jrami e luti, qi mbasi penda
gjindej aty, t'i rreshtote nja dy fjalë
si të dite mâ mir e mâ, e t'i a ndiste
Shkjaut. Frati atëherë pá u vonue
muer e hoq nji fletë prej fletores e
ndisi me shkrue: Krasniqe 8 Qer-
shuer 1915, Shkelqesís së Tij Z.
Vladomirit Vasoviç, Gjeneral i
Malit të Zí. Komisjoni dergue prej
Shkelqesís s'Uejë erdh e na njof-
toj fjalët e dishirit t'Uej, se Sh-
kelqesija e Juej lypte lêje me kal-
ue me ushtrí të veta vetem per me
shkue në Shkoder. Prá na Malcija
e Gjakovës fíll per ketë punë jena
bashkue e nuk e pamë
t'arsyeshme me u lêjue neper né
mbasi njetin e keni mâ të mirë e të
kollajtë. Vetem nji punë na bindë
e jo pak se si ju kujtuetë se nuk
jena në gjeje të kuptojmë nji

marshtrim të pá burrní ká kenë
per Z. t 'Uej me na thanë se
dishrojshi me zaptue vendin t'onë
e jo me e ulë vetin me tradhtí tue
dashtë me na e marrë. Prá mos t'i
u rrejë mendja e mos kujtoni se
âsht aq e kollajtë me hî nder vende
t'ona, pá u shkrî i madh e i vogel
nuk të lamë me hî nder né. Me
shum nderime Bajram-Beg Curri,
P. Bernard Llupi, Bajraktari i
Gashit, i Krasniqes, i Bytyçit, i
Nikajve e i Merturit n'êmen të
gjith popullit. Sejcilli vuni vulen
e vet. Mbasi letra u krye, frati e
lexojë me zâ të naltë, qi t 'a
merrshin vesht të gjith. Si e pat
lexue i pëveti, si ishte shkrue. Të
lumtë dora se mirë e ké shkrue.
Atëherë i a dorzoi letren Ba-
jramit, njiherit edhe Bajraktarit
të Krasniqes, e zgoll tre burra të
squetë e të gojës tue i porositë t'i a
epshin Gjeneralit Vasoviçit e t'i
diftojshin njiherit fjalët e vendim-

it të bajrakve. Këta i premtuen se
neser nadje do t'u ndesheshin me
Vasoviçin. Bajrami qi nuk dote me
lanë gjâ mangut prej anës së vet,
urdhnoj, qi nja 10 vetë të sh-
kojshin me hasë ndonji kál per me
marrë dy mitroloza, qi i kishte
pasë te nji mik, tue u kallxue
shpinë e tue u dhanë nji shêj të
vetin per me e vertetue punen.
Mbasi pat kalue bukur do kohë;
frati me gjith bajraktarë e krenë
kje grishë me fjetë te Bajraktari i
Krasniqes. Grishi edhe Izá Boleti-
nin, Zefin e Vogel, Jah Salihin e
Osman Agen e Rraskoçit. Teprica
tjeter u shperdá fisit.
KREU III
SHQYPTARËT LSHOJNË
BALLIN E LUFTËS

Edhe nji herë para se me dalë
pine kafe e tue u bâ gati me shkue,
po ndihet prap nji zhurmë e nji
poterë e jashtzakonshme n'oborr
të kullës. N'e parë kujtuenë se do

t'ishin të varruemtë e të dekunt qi
ishin tue i bajtë prej luftet e
prandej u çuene të gjith në kambë,
disá duelen jashtë e disá qiten kry-
et në dritsore palè a po mujshin
me marrë vesht shka ishte gjith
ajo zhurmë e poterë. Qe se u muer
vesht e të gjith meten të habitun
tue pá shum popull qi kishte ardhë
te kulla se e dijshin se aty parija
kishte ngulë. Diftunë se kishin
lshue ballin e luftës e shkakun e të
hikunit tue thanë se mbasi panë
se Izá Begu Boletin me nja 70 vetë
kishte lshue ballin e luftës e muer
hiken, edhe tjerve u hini friga e
lshunë pritat. Gashi por sá muer
vesht hiken e Izá Boletinit, jo vet-
em se lshoj pritat por i a ndisi me
dlirë shpijat e me hikë kahë të
mujshin i madh e i vogel. Lufta vi-
jote gjithnji mâ e rrebtë. Kúr Izá
Boletini muer hiken e lshoi pritat
pá kenë endè i ngushtuemë persë
fortët prej Shkjaut, bâni disá me
pasë dyshim a thue mos do t'kishte
hanger para Shkjaut, tue u bâ
marak tjerët per ata të hikun të pa
arsyeshem, tue ligshtue edhe
tjerët. Të hikunt e tij shkaktoi zh-
gatrrimin e luftës e kështu njani
mbas tjetrit merrshin hiken pá
dijtë psehin. Mbas atyne atëherë
edhe Zefi i Vogel me çetë të vogel të
Begashit, qi ishin kund njiqind
vetë, lshoi pritat e shkoi fill te Ba-
jrami me i diftue gjithsesi arsyenë
e të hikunit. Bajrami porsá pau
Zefin e Vogel e muer vesht fjalët se
ushtrija kishte fillue me u demor-
alizue tue lshue pritat e luftës; si
muer vesht se Izá Boletini me gjith
ata burra qi pat me veti, hiku, e
tue pá se edhe Zefi dote me hikë me
ta, i hini nji frigë e madhe, u zbé në
fëtyrë e fryma filloi me i mungue.
Ah! Ma paç faqen e zezë si na ko-
rite e na fike per së gjallit i u suellë
e i tha, e të gjith i persriten këto
fjalë tue thanë, si mbrrijti me e bâ
ketë punë; me hikë para të gjithve
pá pasë nevojë. E sjellë kahë Zefi i
tha: More Zef, páshë Zotin t'and e
fén t'ande, nemose ti rri me né e të
qindrojmë së bashkut. Pse tha Zefi
na besen e bén i a kena dhanë të
gjith shoqi-shojt me qindrue së
bashkut e jo dikush po e dikush
jo. Shpirt kena të gjith e të gjithve
na dhimbet jeta. Këjo punë ishte
dashtë m'u mendue para se me u
lidhë me besë e fé. Kùr pashë se Izá
Beg Boletini s'pat gajle per marre
se aq shpejt e kishte harrue benë e
bâme e besen e dhanun, atëherë
edhe un qi s'kam interesë as gajle
se po fiket e po koritet ky kuvend,
lshova priten si tjerët e tash jé tue
më pá këtu. Të lutem i thotë Ba-
jrami: Páshë Zotin, Dinin e Imán,
dredhoni në luftë burra. Zefi u pá
kjartë se s'kishte mend me hî mâ
në luftë, por per me i a mbyllë gojen
e me e xanë ngusht Bajramin i tha:
Qe un me gjith çetë t'ême po dre-
dhi; por due mâ parë të më prijnë
gashnjanët; pse atëherë jam gati
me u shkue mbas. Ndersá Bajrami
ishte tue u mundue me i a mbushë
menden Zefit e tjerve, shifeshin
çetë çetë kahë ushtrija e populli
merrshin hiken. Nuk vonuenë e u
drodhen edhe kualt, qi kjenë ndisë
me mitroloza e me pushkë. Drita
kishte ndisë pak me dalë, kur po i
a behin disá burra e mâ e shumta
prej Gashit, qi të dispruemë prej
idhnimit e trâmet, kahë panë se
sharruenë me gjâ e me máll, me të
madh e me të vogel e kahë panë se
Gashi me gjithshka pat nisi me
hikë tue lshue vendin; filluenë me
u ngatërrue me Bajramin, e me do
krenë qi ishin kenë shkaku, per
të cillin i kundershtuenë Shkjaut.

Prandej mzì mujten me u zhgatr-
rue perpá u mbytë ndermjet vetit.

***
Atë vend e kishin zaptue do

tjerë, qi kahë fëtyra dukeshin
t'idhnuem e të dispruem. Dyerët e
kullave i kishin të çiluna, mrendë
nuk rrite kerkush qi me thirrë
mikun me fjalë të zakonshme:
Mirë se të pruni Zoti e hosh-
gjelden. Robnija kur kishin mar-
rë vesht se kishte hikë Izá Boleti-
ni e kur paten marrë urdhnin e të
zotët e shpís, pá u tallë hiç u vunë
në të hikun me gjâ e me mall tue
lanë shkret kullat. Gjithkush qi
kalote andej pari tue pá kullat e
vendin vojtë aq në hall, tue lujtë
kryetë prej dhimbet e të thekunit
thote: Ah! Medet se çë rrezik na
gjet, e ty qi u bane shkaku i këtij
rrenimi kurr mos t'a priftë marë
Zoti. Rruga qi banë ishte kanë
mbushë me gjâ të gjállë e me rob-
ni qi i ndlojshin udhtimin shteg-
tarit, per me shpejtue.

Rrugës s'u ndiete tjeter veçse
brim robnijet, fëmish e shtâsësh
njaq sá me i u dhimtë deri an-
mikut. Bajrami e Zefi i Vogel nuk
u hetuenë fort rrugës, u grahen
njani kalit, tjetri kambve kahë
drojshin mos t'u ngatrrote kush
me ta e mos t'i ndollte ndo'i rrezik
prej popullit, qi prej disprimit mzí
çë pritshin me u ngatrrue me ndo-
kend sidomos me ata qi kjene sh-
kaku i rrenimit të tyne. Lufta u
ndiete se vijote bukur mirë sado
qi ishin pakue mbas fjalve prej
2000 e mâ teper qi kjene në fillim
paten metë nja 600 vetë, qi
luftojshin si burrat. Lajmi i fratit
e i krenve se kishin hikë u hap me
'i herë e popullit të shkretë i u duk
si t'u bite nji rrfè prej së naltit. U
ligshtuenë faret e tjeter
s'menduenë veçse me hikë. Ky
lajm i zí u mbrrijti në vesh
luftarve, qi të Diellen në nadje me
13 pa kenë shterngue prej Shkjaut
lshuene pritat e u vunë në të
hikun sá kû mujten. Shkjet kur
hetuenë se Shqyptarët lshuenë
pritat e u vunë në të hikun, pa i u
vu mbas, por kot, pse s'mujten me
xanë kend

***
Burrat e mdhaj atëherë muer-

en rrugen me Ismi Currin tue dalë
pertè Drinin. Disá luftarë qi erd-
hen prej ballit të luftës lajmuenë
se edhe në Qafë të Gjonaj, të Sto-
bers e të Bytyçit i paten kunder-
shtue pak Shkjaut per së largut.
Diten 14 Qershuer, e Hane, ush-
tarët e Malit të Zí u hapen gjatë
lumit të Valbonës kahë Sernica,
kahë Bukova, Molla e Kuqe, Dush-
aj e në breg të Drinit. Në ketë ditë
disá djelm prej Rajet, prej Nika-
jve e Merturit i bânë nji kunder-
shtim të letë Shkjaut, per me
mujtë me u a ndalë hovin, qi të
hikunt të mbrrijshin në kufi të
Merturit. Në ketë ditë shka kje
shpi, stan e tagjí të Tropojës, të
Gashit e të Krasniqes u kje dhanë
zjarmi e në ketë ditë Shkjau filloi
me ndreqë nji urë të ré në Mules-
manaj. Kur frati erdh në Palç te
shpijat e veta, gjet djalin qi pat
ndreqë per Shkoder te Korculla i
Austrís me letër të përgjegjes.
Letra ishte kenë shkrue kështû:
Të Ndertve Z. P. Llupit e bajrak-
tarve të Nikajve e të Merturit. Fort
keq më vjen pse nuk mundem me u
kondendue per me u dhanë do armë
e do fyshekë, qi më kanë ndollë. Por
t'u bijë nder mênd se mâ mirë me
dekë me nderë se m'u zdeshë me
marre. Halla Korcull i Austrís.
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Ku ta kërkojmë dhe
gjejmë PS-në e parë?

Opinioni i   Ditës

Nga Xhevat Mustafa

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

... dhe artikujt e kancelarisë së
PPSH-së, përfshirë edhe gazetën
"Zëri i Popullit", u krijua" PSSH-
ja. Edhe brenda "sallës së lindjes",
me një "operacion cezarian" të
tepër shpejtuar, qysh atë ditë, pati
kundërshtime, sidomos nga kura-
jozi dhe vizionari Dritëro Agolli,
për mënyrat apo format e "pjelljes"
së saj, por pa fituar nderin të hynte
në histori si disident. Megjithatë,
pavarësisht rezervave dhe vëre-
jtjeve, Ramiz Alia dhe Fatos Nano
e futën veten, më shumë për keq se
sa për mirë në histori edhe për këtë
ngjarje. Sikur të ishin të sinqertë
e transparentë, sikur të mendonin
dhe dëshironin me të vërtetë një
parti të re, një të majtë krejt ndry-
she nga ajo e 8 nëntorit 1941, shumë
më tepër konstruktive, shumë më
tepër të veprave se sa të fjalëve,
qartësisht e thellësisht njerëzore,
sociale, më shumë shqiptare e ko-
mbëtare, mund të mos nxitonin.
Parapërgatitja serioze, me
strategji  afatgjatë e program sh-
kencor e vizionar, do të ndihmon-
te për një "lindje normale", sipas
standardeve të partive të vërteta
socialiste apo socialdemokrate në
Evropën Perëndimore... Se më 12
qershor 1991 ishte kryer thjesht
një "operacion plastik", një ndër-
rim formal emri, flamuri,
frazeologjie..., u shpreh qartësisht
sidomos në tsunamin shqiptar apo
në "çmendurinë popullore" të dim-
rit 1996-1997, shkaktuar në or-
takëri, ndoshta deri në përqindje
të barabartë "aksionesh", faji,
përgjegjësie me PD-në, sidomos
me Sali Berishën individualisht
dhe institucionalisht. 8 vitet apo
dy mandatet e qeverisjes së ven-
dit nga PS-ja, më 1997-2015, sido-
mos mandati i dytë, 2001-2005, do
të kujtohen nga shumë sh-
qiptarët e rritur, si periudha kur
PS-ja u lakuriqësua dhe u vetësh-
faq edhe më shumë si vazhduese
gjenetike e PKSH-së apo PPSH-së.
Shumica e qeveritarëve dhe e poli-
tikanëve të saj e diskretituan dhe
turpëruan në vend e në botë për
akte të qarta e të panumërta pa-
përgjegjshmërie, korrupsioni
deri në limitet e pangopshmërisë
e të paskrupullsisë... Në ato vite,
realisht PS-ja humbi me duart
dhe mend e saj të drejtën të quhej
parti me ideal apo flamur përfaqë-
simin dhe mbrojtjen e interesave
të shtresave më të varfra të popu-
llit. Ajo u bë partia e bosëve të
bizneseve, milionerëve, oli-
garkëve, e politikanëve, qeveri-
tarëve dhe zyrtarëve, që mendo-
nin dhe nuk linin gur pa lëvizur,
rrugë e formë pa përdorur, në
emër të interesave dhe përfitimeve
ngushtësisht individuale, famil-
jare, ortakërore, klanore, par-
tiake... Kjo e keqe pati të "të mirën"
ngushtësisht partiake, sepse i sig-
uroi PS-së për jetë e mote edhe push-
tetin ekonomik, të cilin do të jetë e
pamundur ta humbë më kurrë, siç
mund të ndodhë për periudha të
shkurtra me pushtetin politik e
qeverisës. Nëse do të bëhen anali-
za dhe statistika të individëve, që
përbëjnë ushtrinë e njerëzve më të
pasur në Shqipëri, të bërë milion-
erë dhe miliarderë brenda pak

viteve, brenda një mandati si de-
putet, kryeministër, president,
ministër, zv.ministër, prefekt, krye-
bashkiak, drejtor i përgjithshëm...,
nuk do të përbënte surprizë se shu-
mica e tyre, deri rreth 70%, janë
me "origjinë", bindje, votë nga e
"majta". Krejt ndryshe nga sa ësh-
të premtuar në tribunat e fushat-
ave elektorale, gjatë këtyre 6
vjetëve të qeverisjes prej "ril-
indjes", ka ndodhur edhe varfëri-
mi i tejskajshëm i ushtrive të të
papunëve, pensionistëve, të rinisë
dhe të masave të tjera të shoqërisë
në qytet dhe në fshat, me të ardhu-
ra dhe mbështetje sociale mini-
male, duke përfshirë edhe shu-
micën e anëtarësisë dhe të elek-
toratit të PS-së. Personalisht kam
opinionin dhe bindjen se qysh kur
në fronin e kryetarit të PS-së u ul
Edi Rama ka filluar edhe tjetërsi-
mi, shpërfytyrimi, formalizimimi,
familjarizimi, pronësimi apo
privatizimi i saj, si një nga pronat
e shumta të deklaruara e të fshe-
hta të tij. Njëkohësisht, ai ka fa-
jin dhe përgjegjësinë se i ka bërë
strukturat, kolegjialitetin, kon-
sensualitetin, kujtime për histori,
nostalgji e mall nga e kaluara. U
dobësua dhe harrua gradualisht
edhe debati për shumëçka lidhur
me partinë dhe qeverisjen, si për
kandidaturat në kryesinë qen-
drore dhe në ato lokale të partisë,
për president, kryeministër, min-
istër, zv.ministër, drejtorë të
përgjithshëm... Merret me mend se
të gjitha këto rrëshqitën apo ranë
"pa u vënë re" në duart e dopiokry-
etarit. Ky, sipas parapëlqimit, in-
teresit dhe mendjes së vet të mer-
rte edhe nga hiçi, nga e panjohu-
ra apo nga bandat e të inkriminu-
arve e të befasonte me një post e
kolltuk, që mund të mos e kishe
ëndërruar e që mund t'i linte të
tjerët gojëhapur e të pakënaqur,
por në heshtje... Ata që kanë gux-
uar ta shprehin kundërshtimin
apo mendimin "ndryshe", dihet se

si e kanë pësuar e ku janë tani. Në
epokën "Rama" në drejtimin e PS-
së u ngushtua gjithnjë e më shumë
hapësira për themeluesit, ideal-
istët, intelektualët elitarë, kon-
tribuuesit me vepra e sakrifica.
Lista e tyre është e gjatë, prandaj
për të shmangur edhe subjektiv-
izmin, nuk po përmend emra.
Paralelisht u zgjeruan rrugët,
rrugicat, shtigjet për të kapur
poste të rëndësishme partiake dhe
shtetërore edhe plot njerëz pa
lidhje të hershme, të forta, të sin-
qerta e të sprovuara me PS-në, për
njerëz me lidhje shumëformëshe
me krimin shumëgjyrësh e me
dosje voluminoze në drejtësinë
shqiptare e të vendeve të tjera. Për
të kuptuar se në ç'gjendje e ka
katandisur Edi Rama PS-në e parë
apo të 12 qershorit 1991, në këta 6
vjet të "rilindjes" ndihmon edhe një
detaj viziv, qoftë edhe nga jashtë i
selisë qendrore të PS-së dhe selive
të degëve në qytete. Deri në vjesh-
të 2013, kur ishte edhe koha për
ndarjen e copave të byrekut në
tepsinë e pushtetit, për të marrë si
shpërblim për merita të pastra apo
të pista, një post, detyrë, sidomos
në vende ku paraja në mos rridhte
me vrull, pikonte pareshtur, në
sheshet, korridoret dhe zyrat e
tyre, kishte turma masive dhe
gjallëri të madhe. Më 6 qershor 2019,
rreth orës 17:00 kalova para selisë
qendrore të PS-së dhe nuk u befaso-
va kur e pashë në "heshtje varreze",
ndërkohë që fushata për gjasme
zgjedhjet e 30 qershorit është në
"pikun" e saj. Merret me mend se
kjo zbrazëti e selive të PS-së vjen
nga fakti se shumë punë që kry-
heshin në ato, tani vendosen, fir-
mosen dhe vulosen në kabinetet e
kryetar-kryeministrit dhe të be-
suarve që kanë "prokurë" prej tij,
të kryetarëve të bashkive, pa e parë
më të nevojshme konsultimin, qoftë
edhe formal apo sa për të larë gojën,
me drejtuesit e strukturave të par-
tisë apo të ish partisë... Ndërsa, kon-

sultimi me bazën ka vite që ka mbe-
tur një "përrallë nga e kaluara" dhe
është bërë thjeshtë një shou propa-
gandistik dhe mediatik.

Falë idealizmit, besnikërisë dhe
mirënjohjes akoma masive te "pop-
ulli i majtë" ndaj PKSH-së, PPSH-
së, PSSH-së, Edi Rama me shokët e
shoqet e tij me maskat e "rilindjes",
kanë 6 vjet që përfitojnë nga mby-
llja e syve, e veshëve, gojëve nga
adhuruesit e të majtës, nga mbësh-
tetësit dhe votuesit e tyre. Kjo
ndodh edhe  kur mund të shikohet
edhe nga të "verbrit" se "qeveria
që duam" po i nëpërkëmb, mash-
tron, vjedh, shfrytëzon, turpëron
dhe diskretiton në vend e në botë,
në mënyrë thellësisht të pa-
përgjegjshme dhe antinjerëzore,
njësoj si të gjithë qytetarët e tjerë.
Po kaq e drejtë dhe e logjikshme
sa mosndërhyrja te të "majtët" për
çka bëjnë me jetën dhe familjen e
vet, me lirinë dhe votën e vet, me të
sotmen dhe të ardhmen e vet, ësh-
të edhe që ata të ndihmohen të "kuj-
tohen", të ndërgjegjësohen, të
emancipohen, të kuptojnë thellë e
qartë, se viktima të keqqeverisjes
nga "rilindja" nuk janë vetëm
kundërshtarët e tyre politikë,
"armiqtë e partisë së tyre", por edhe
ata vetë. Të jesh socialist idealist,
i vërtetë, i ndershëm, konseg-
uent... është e drejtë, zgjedhje dhe
zgjidhje e lirë e secilit. Prandaj
nuk është demokratike dhe e
logjikshme të paragjykohet dhe
keqkuptohet. Por, sipas opinion-
it tim subjektiv, të jesh sot "rilin-
das', pas 6 vitesh mbushur me
skandale, abuzime me premtimet
dhe realizimin e tyre, me dësh-
time, gjëma, turpërime, viktima,
që ia kanë bërë së pari vetë PS-së
dhe shumicës së shqiptarëve,
shpreh shumë më tepër se sa vetë-
verbërim, vetëshurdhim, vetëskl-
lavërim politik, varfëri formimi
arsimor, kulturor, emancipimi
qytetar dhe demokratik... Nuk
mund t'i ndalohet shumëkujt e

drejta të mendojë se ky kon-
tingjent "rilindasish" arrijnë deri
në atë shkallë të lartë individual-
izmi dhe cinizmi, sa të thonë me
vete apo edhe hapur: "tymi i ox-
hakut tim të ngrihet lirisht përp-
jetë, pa shtëpive të tjera përreth
u rëntë zjarri!". Por, paralelisht
me shtimin e skandaleve, dështi-
meve e të rreziqeve nga "rilind-
ja", në gjirin e "ushtrisë së social-
istëve të vërtetë", sidomos të in-
telektualëve elitarë, po bëhet
gjithnjë e më masive dhe e duk-
shme, burim optimizmi, shprese
dhe besimi, dukuria e zhgënjim-
it, pakënaqësisë, kundërvënies
dhe braktisjes së Edi Ramës me
shokë e shoqe. Gjithsesi, me të
mirat dhe të këqijat, me meritat
dhe turpet, me sukseset dhe dësh-
timet, me tjetërsimin e fortë gjatë
rreth 14 viteve të drejtimit të saj
nga Edi Rama, padyshim, Partia
Socialiste e Shqipërisë, është vlerë
dhe pasuri kombëtare. Ajo për-
bën një nga shtyllat kryesore të
këtij sistemi politik, ekonomik,
juridik, social.. .  që "kemi
zgjedhur" pas 22 marsit 1992, që
për mua, jo rastësisht, jo nga
mungesa e përvojës, na u servir
jo sipas recetave më të mira të
vendeve të Evropës Perëndimore
dhe veriore, nga SHBA-të, Kan-
adaja, por si një çorbë allalindore,
allaballkanike, allashqiptare,
duke mbetur një sistem as 50%
kapitalist dhe demokratik në
standardet më të përparuara të
Perëndimit. PS-së mund dhe do t'i
rritet edhe më shumë vlera në
qoftë se më 30 qershor shmang
skandalin apo turpërimin e ri, të
radhës, distancohet nga sekti so-
rorosian e mafioz "Rilindja", duke
e lënë Edi Ramën me shokë e sho-
qe, me kandidatët e tyre dhe
"kundërshtarët" e sajuar, të
vetëm apo me soin dhe sorrol-
lopin e vet, në qendrat dhe kutitë
e votimit... Nëse PS-ja e vërtetë,
me aq sa ka mbetur "e parilin-
dur", nuk ka përgjegjshmërinë
dhe vendosmërinë ta bëjë këtë,
do të mbetet përpara historisë
bashkëfajtore dhe do t'u shtojë
"vepra të reja" turpëruese dhe pe-
nalizuese arkivit 78-vjeçar të së
majtës. Kur të vijë dita që histo-
rianët e sotëm dhe të nesërm,
skrupulozë, objektivë dhe jo par-
tiakë, si shumica e akademikëve
nën udhëheqjen e Skënder Gji-
nushit, do të bëjnë studime dhe
analiza të thella e serioze, ka më
shumë të ngjarë që t'u dalë se
dosjet me gabime, krime, eksper-
imente me rrjedhoja katastro-
fike, me gjëma ndaj popullit dhe
vendit,  janë ndjeshëm më të
shumta se sa ato të punëve të
mira, meritave, sukseseve, për-
parimeve... Mjafton t'i referohemi
vetëm faktit se "e majta" e mori
qeverisjen e Shqipërisë, me pasuri
të shumta nën e mbitokësore, më
29 nëntor 1944, kur ishte e fundit
në Evropë për shumicën e
treguesve të zhvillimit ekonomik
e të mirëqenies dhe e ka sjellë,
duke "marshuar nga fitorja në fi-
tore", edhe sot, më 12 qershor 2019,
pra pas rreth 75 vjetësh, po të fun-
dit në Evropë.
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Argëtimi dhe romanca zakonisht shkojnë
së bashku, por ka edhe raste që nuk ndo-
dhin. Pra, nëse jeni vetëm, ndjehuni mirën-
johës që nuk keni pse të shqetësoheni për
dikë tjetër. Kjo është një kohë për të shijuar
lirinë tuaj, duke bërë diçka impulsive.

DEMI

Ju keni kaluar me sukses shumë sfida
kohët e fundit, edhe pse mund të keni
menduar se askush nuk e ka vënë re.
Meritoni lavdërime për arritjet tuaja. Për të
vlerësuar këto arritje dhurojini vetes një
trajtim relaksues.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të ketë disa keqkuptime që do të ndodhin
mes jush anëtarëve të familjes suaj. Kjo mund
të çojë në vështirësi komunikimi me ta për një
kohë të caktuar. Asnjë dëm afatgjatë nuk do
të bëhet, por mund të marrë kohë për t'u
kthyer në nivelin e afërsisë që keni pasur.

Bëhuni gati për disa biseda argëtuese
sot. Ju mund të bëni lidhje të vërteta
ndërpersonale në qoftë se largoheni
nga diskut imet e zakonshme.
Shmangni komentet rreth motit dhe flis-
ni për gjëra reale.

Fati po ndriçon sot dhe nëse e shqyrton
buxhetin tuaj me kujdes dhe tërësisht,
do të gjeni pak më shumë para sesa
menduat. Por, para se të shkoni për të
bërë blerje, mendoni për disa gjëra që ju
nevojiten më shumë.

Një dhuratë bujare po vjen drejt jush
dhe do ta bëjë të sotmen një ditë të
mrekullueshme. Kjo dhuratë mund të
jetë po aq e vogël sa një shënim i sin-
qertë falënderimi ose e madhe sa një
tufë trëndafilash.

Është  jashtëzakon isht  e  rëndë-
sishme që ju të përpiqeni të jeni sa
më të përpiktë sot. Çdo romancë që
në jetën tuaj do të pasurohet shumë
nëse mund të mbani mend gjërat e
vogla që ju gëzojnë më së shumti.

Sot duhet të jeni pak skeptikë për çdo gjë
që dëgjoni, edhe nëse merrni lajme se
dikush është duke përjetuar probleme në
çështjet e zemrës. Bëni mirë të qëndroni
indiferentë të mos përfshiheni në çështje
dhe konflikte që ju nuk përkasin.

Ju po filloni të ndiheni shumë më të sigurt për
pozicionin tuaj në jetë, prandaj tani është një
kohë e mrekullueshme për të ndërtuar be-
simin. Lajm i mirë është se kjo nuk do të jetë
shumë e vështirë, pasi të gjithë njerëzit janë
duke ju mbështetur.

Nëse planifikoni një ngjarje të madhe,
një pushim të gjatë, ose një udhëtim
të këndshëm, sot është një ditë e sh-
këlqyer për ta bërë këtë. Financat do
të vijnë duke u përmirësuar falë zg-
juarsisë suaj.

Nëse ndjeheni pak i trishtuar sot,
atëherë fokusohuni te gjërat e mira që
kanë ndodhur në jetën tuaj. Në aspek-
tin profesional, gjasat janë që gjithçka
të përmirësohet falë bashkëpunimit tuaj
me njerëzit e duhur.

Do ta kaloni ditën me njerëz bujarë,
të cilët do të sjellin pozitivitet në jetën
tuaj. Përpiquni të jeni i angazhuar
dhe të mos humbisni asnjë rast për
t'u angazhuar në biseda intelektu-
ale.

Edi Rama, kërcënimi
i paqes sociale

Opinioni i   Ditës

Nga BARDH SPAHIA

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

...që ka inicuar kryeministri il-
egjitim, reflekton makthin e një
njeriu, të cilit subkoshienca ia ka
bërë të qartë prej kohësh, se nuk e
ka vendin në zyrën e kryeminis-
trit. Kjo e bën atë agresiv e të rrez-
ikshëm. Vetëm një njeriu të paqën-
drueshëm mund t'ia rrokë mend-
ja, të shkelë me këmbë botërisht
çdo normë kushtetuese e ligjore,
në një vend që e ka fituar prej 30
vitesh pluralizmin, e është një nga
29 anëtarët e Aleancës së Atlan-
tikut të Veriut.

Në gjashtë vjet në detyrë, ky
kryeministër nuk ka kuptuar, se
zbatimi i ligjeve është garancia për
paqen sociale, e se shkelja e tyre
çon pashmangshmërisht në konf-
likt.

Kryeministri që e ka arritur
tashmë famën botërore, si individi
që e ka kthyer një vend në NATO-s
në narkoshtet, që pushtetin e ka
siguruar duke blerë vota me
kriminelë, tani guxon t'i ofrojë një
vendi që pret hapjen e negociatave
në BE, votime moniste, ku vetë ësh-
të kandidat, mbikëqyrës i proces-
it, numërues votash e fitues, ndër-
sa të fortët e kriminelet i ka sërish
aty, për ta garantuar se fitoren me
veten e ka të sigurtë.

Po cili, edhe rilindisti më i bin-
dur, nuk e ka të qartë se ajo që Edi
po bën prej tre muajsh, është rik-
thim në diktaturë, me opozitë të
emëruar, si dikur Bashkimet Pro-
fesionale e Fronti Demokratik?

E nëse Presidenti i Republikës,
si garanti i unitetit të popullit ven-
dos t'i thotë stop, një farse të pa-
shembullt zgjedhore, që do ta çon-
te Shqipërinë e vitit 2019 në konf-
likt civil, kryeministri me ekulibër
të rënduar, shpërfytyrohet se si
dikush mund ta ndalë në rrugën e
tij të askundit.

A ka shqiptar a ndërkombëtar,
që nuk e ka kuptuar se si i zhvil-
lon zgjedhjet Edi Rama, pasi ka
dëgjuar se si një administrator
ujësjellësi në një bashki të vogël,
listën e punonjësve që votojnë PD-
në, ia kishte bërë gati një
narkotrafikanti, që i pohonte se do
t'i "shkundte" që ose të votonin PS,
ose të humbisnin vendin e punës?
Pse, Partia Demokratike i realizoi
ato përgjime që publikoi tabloidi
gjerman Bild apo janë dokumente
të prokurorisë, të asaj prokurorie
që prej tre vitesh me atë dosje në
sirtar nuk guxon as të marrë në
pyetje individët me lidhje me push-
tetin, të kapur në përgjime, ndër-
sa njeriun e afërt të Edi Ramës
kryebashkiakun e Durrësit, e thër-
ret tinëz e krejt formalisht? Kush
është ai që e beson se kjo është
vetëm rastësi?

Cila opozitë, në cilën demokra-

ci, të madhe apo të vogël në BE, apo
në botë, do hynte në zgjedhje në ato
kushte të dekonspiruara tashmë?
Si duhet të sillet një opozitë e tillë,
kur i kërkohet që në emër të stabi-
litetit të futet në zgjedhje? Në cilin
vend të botës, edhe jo demokratik,
një opozitë do hynte në zgjedhje
për t'u vjedhur? A mos opozita du-
het të përdorë të njëjtin model të
Edi Ramës, pra të përpiqet të gjejë
e rekrutojë kriminelë në treg, për
t'u futur në kushte të barabarta në
zgjedhje? A do konsiderohej ky
standard e stabilitet demokratik,
apo plotësim i kriterit bazik për të
qenë pjesë e BE, atij të Kopenhagen-
it?

Kush e beson me ndërgjegje për-
rallën e Edi Ramës, se opozita pa
imunitet parlamentar, paska frikë
nga reforma në drejtësi, të cilën ai
vetë e ka kapur, kurse Edi Rama
me skandalet që i dalin ditë pas
dite, edhe në mediat e huaja nuk e
paska fare problem, se një ditë do
përballet me drejtësinë? Ku i buron
kjo siguri kryeministrit ilegjitim,
të cilit tashmë të gjithë ia njohin
delirin pa fre, për të nënshtruar çdo
pushtet?

As Ramiz Alia nuk guxoi në
vitin 1992, të mos pranonte zgjedh-
jet e parakohshme, pasi vullneti i
qytetarëve ishte deformuar nga
frika e regjimit komunist në

zgjedhjet e para pluraliste në Sh-
qipëri. Por Edi Rama e ka tejkalu-
ar tashmë edhe atë model të fun-
dit zyrtar komunist.

Përse zgjedhjet e parakohshme,
në një krizë të thellë edhe institu-
cionale tashmë, qenkan hata për
Shqipërinë, por janë standard
demokratik për të paktën dy vende
të BE si Greqia e Austria, për të
tjera vende si Izraeli, Moldavia e
Ukraina, e më herët edhe për vetë
fqinjin tonë Maqedoninë?

Kujt i shërben thellimi i krizës
politike e institucionale në Sh-
qipëri, përveçse një njeriu të vetëm,
lobimi luksoz i të cilit tashmë, ka
rënë në sy edhe të atyre, që deri
dje, i besonin përbetimeve prej
gënjeshtari patologjik, se po bënte
reforma europiane, teksa kapte një
nga një, çdo institucion në vend,
në mënyrën më flagrante?

Në cilin vend demokratik do
quhej normalitet, një kryemi-
nistër që largon dy ministra të
brendshëm, pasi iu zbuluan lidh-
jet me trafikun e drogës? Cili
kryeministër i çdo vendi demokra-
tik do fuste kriminelët në parla-
ment, në krye të bashkive, e në
poste të tjera publike, e do vazh-
donte jo vetëm të qëndronte në
karrigen e kryeministrit, por edhe
të shtonte radhët e narkotrafi-
kantëve krah tij? A nuk është kjo

një panoramë e provuar tashmë, e
jo akuza verbale të opozitës?

Në cilin vend demokratik, një
kryeministër me rekorde të tilla do
guxonte të mendonte, e jo më të
thurte një puç kushtetues ndaj
kryetarit të shtetit, vetëm pse ky i
fundit vendosi të ndalonte votimet
moniste, për t'i dhënë një shans
zgjidhjes së krizës së thellë poli-
tike në vend?

Në cilin vend demokratik, një
institucion jo kushtetues si KQZ,
që vihet në lëvizje për përgatitjen e
zgjedhjeve, vetëm me dekret presi-
dencial, do guxonte të injoronte
zbatimin e një dekreti kushtetues?

Në cilin vend demokratik, par-
lamenti merret zvarrë për delirin
e një individi, për të shkelur ligjet
që vetë ka miratuar, sipas të cilave,
vetëm Gjykata Kushtetuese mund
të vlerësojë një dekret presiden-
cial, njëlloj si kushtetuetshmërinë
e akteve të kreut të shtetit?

Në cilin vend demokratik, ky
hall politik i kryeministrit u zgjidh-
ka në çdo institucion ku ka mili-
tantët e vet, duke anashkaluar
Gjykatën Kushtetuese, ndryshe
nga ç'ndodh me këdo në këtë vend,
që ka punë me të apo Gjykatën e
Lartë, njëlloj jofunksionale? A ësh-
të ky një standard demokratik eu-
ropian?

Nëse të gjitha këto, vetëm një
pjesë e zullumeve të këtij kryemi-
nistri janë në rregull, me stan-
darde e konsiderohen stabilitet,
atëherë përse BE vazhdon ta mbajë
derën e mbyllur për ne, e një vend
themelues si Holanda kërkon edhe
rikthimin e vizave, një arritje e
qeverisjes së demokratëve, që ky
kryeministër ende nuk e ka kup-
tuar se mund ta shkatërrojë?

Miqtë ndërkombëtarë i kemi te-
jet të nevojshëm në rrugëtimin
tonë aspak të lehtë, për ndërtimin
e një demokracie funksionale, por
ka ardhur koha që ata te  qartë-
sojnë pozicionin e tyre: nëse kjo
është Shqipëria në rrugën e duhur,
por që paragjykohet prej tyre, kur
vjen puna për t'i hapur derën e BE,
apo është narkoshteti që po e de-
noncojnë edhe mediat e vendeve të
tyre. Të dyja bashkë nuk rrinë,
sepse këtë nuk e pranon as mend-
ja e paekuilibruar e kryeministrit
tonë. Sot Shqipëria ka nevojë më
fort se kurrë për miq realistë e jo
konformistë. Shkelja flagrante e
çdo ligji e nënshtrimi me fuqinë e
pushtetit i çdo institucioni, po rrez-
ikon paqen sociale në vend. Të pak-
tën Partia Demokratike, ajo që sol-
li pluralizmin në këtë vend pas 46
vitesh diktaturë, nuk ka për të pran-
uar kurrë, që vendi t'i kthehet më
atij modeli, që ndoqi çmendurinë e
një individi, që pasi izoloi vendin,
përmes gjyqeve politike vrau mbi 6
mijë shqiptarë, mbi 34 mijë i burgo-
si politikisht, e internoi në kampe
përqendrimi mbi 59 mijë të tjerë.
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Broja sërish në gol

Shqipëria U-21 shkëlqen ndaj
Uellsit, talenti i Çelsit s'ndalet!

SPORT

Edi Reja arrin fitoren e parë në drejtimin e kuqezinjve. Zëvendësimet zhbllokuan sfidën

Fitore dhe 3 pikë me Moldavinë,
por sa vuajtje për të gjetur golin
Cikalleshi dhe Ramadani vulosin suksesin

Një fitore e rëndë
sishme sa një edi
cion! Kështu mund

të cilësohet suksesi ndaj
Moldavisë, një sukses i vua-
jtur, që erdhi vetëm në
pjesën e dytë, por që në fund
vlen tre pikë dhe lejon Sh-
qipërinë të ëndërrojë, pasi
kreu është vetëm 3 pikë larg.
Në përballjen e zhvilluar në
"Elbasan Arena", Edi Reja
kishte vendosur të bënte
ndryshime të mëdha në kra-
hasim me takimin e humbur
në Islandë. Jashtë loje Kas-
triot Dermaku, Migjen
Basha, Taulant Xhaka,
Bekim Balaj dhe Sokol
Cikalleshi. Nga minuta e
parë rikthehej Mërgim
Mavraj, që mbante dhe shir-
itin e kapitenit, Ylber Ra-
madani, Ergys Kaçe, Arman-
do Sadiku dhe Myrto Uzuni.
Gjashtë të tjetër të pandry-
shuar, skema po ajo, 3-5-2,
me Hysajn dhe Lenjanin që
vepronin nga krahët. Dhe
pikërisht Hysaj ka momen-
tin e parë të mirë për shënim
në minutën e 8-të, por topi
del mbi tra, pasi anësori i

Jeton Selimi

shkëndijën e parë, kur Su-
vorov bën gjithçka mirë, veç
gjuajtjes, ndërsa në të 54-ën
Tamashkan gjuan rreptë,
por me fat Berisha që sheh
topin të dalë jashtë. Reja ven-
dos të ndryshojë. Jashtë
Sadiku dhe Lenjani, në
fushë Cikalleshi dhe Roshi,
me fierakun që zë korsinë e
majtë. Dhe pikërisht "rake-
ta" do të jetë ai që do sjellë
panik në mbrojtjen moldave
në disa momente, për të kul-
muar me inkursionin e
minutës së 66-të, kur fton
Cikalleshin në gol, me kava-
jasin që gjen rrjetën e parë
kuqezi dhe i jep fund
mallkimit të shtyllave. Sh-
qipëria tani kërkon të ulë rit-
min dhe bën gabim, sepse në
minutën e 80-të Boicuic ësh-

janë me fat. Gjuajtja e rreptë
e Sadikut nga jashtë zonës
pritet mrekullisht nga Ko-
shelev, ndërsa tentativa e
dytë e Lenjanit ndalet nga
mbrojtja. Shqipëria preten-
don një penallti në të 32-ën.
Armash e prek topin duk-
shëm me dorë, por nuk ësh-
të i mendimit për ndësh-
kimin ekstrem kryesori fin-
landez. Moldavia shfaqet për
herë të parë në këtë fraksion
loje në të 39-ën, por gjuajtja
e Damashkan është qen-
drore dhe pritet pa vështirë-
si nga Etrit Berisha. Pjesa e
parë mbyllet me rrjeta të
paprekura, ndonëse kuqez-
injtë kanë dominuar. Në
pjesën e dytë, trajnerët u
besojnë titullarëve, ndërsa
janë moldavët ata që japin

Napolit nuk godet siç duhet.
12 minuta më pas është
Armir Abrashi që mund të

koordinohej më mirë në
zonë. Topi fluturon larg.
Minuta e 24-ët dhe moldavët

Lojtari i ri i Realit

Hazard: Mos më krahasoni me
Mesin, ai shënon çdo ndeshje

Kombëtarja e moshave
e drejtuar nga Alban

Bushi ka fituar edhe për-
balljen e dytë në sfidën e
luajtur kundër Uellsit në
"Niko Dovana" të Dur-
rësit. 21-vjeçarët kuqezinj
kanë tronditur bashkë-
moshatarët e tyre britan-
ikë që në pjesën e parë,
kur sulmuesi i Olimpia-
kosit, Emiliano Bullari,
dhe mesfushori i Partiza-
nit, Esat Mala, vulosën

rezultatin 2-0 në këtë frak-
sion loje përkatësisht në
minutat 8-të dhe 15-të. Në
pjesën e dytë Bushi ka kry-
er disa ndërrime, dhe një
prej tyre ka qenë Armando
Broja, 18-vjeçari që luan me
ekipin U-18 të Çelsit, që

sikundër në sfidën e parë,
ka gjetur sërish rrugën e rr-
jetës ndaj Uellsit, duke re-
alizuar në minutën e 69-të,
golin e tij të tretë në këto
dy sfida. Në kohën shtesë,
Uellsi ka ngushtuar difer-
encat me Ljuis.

Eden Hazard është
deri në këto çaste

transferimi më i
bujshëm i merkatos ver-
ore. "Fluturaku" anësor i
Çelsit kaloi te Reali i
Madridit me këta të fun-
dit që derdhën në arkat
e klubit londinez 147 mil-
ionë euro, ndërsa vetë
belgu u bë transferimi
më i shtrenjtë në his-
torinë e "Los Blancos". E
ndërsa të gjithë tifozët

madrilenë ëndërronin që
Hazard të merrte
trashëgiminë e Ronaldos te
Reali dhe të sfidonte Leo
Mesin, ky i fundit i ka fto-
hur totalisht pritshmëritë e
tyre. "Është e pamundur të
krahasohem me Mesin.

Vërtet që kemi disa të për-
bashkëta pasi jemi të dy të
shkurtër dhe të dy jemi të
shpejtë, por ai shënon në
çdo ndeshje ndërsa unë jo.
Nuk mund të krahasohem
me të pakrahasuesh-
men",-tha Hazard.

të pa fat kur sheh gjuajtjen
e tij me kokë të dalë pak sipër
traut të Berishës. Moment
ky që shkund tanët dhe i
bën të shohin nga porta
mike. Gjithçka kulmon me
golin e shkëlqyer të Ylber
Ramadanit. Ish-mesfushori i
Partizanit lëviz bukur në
hyrje të zonës dhe shkarkon
të djathtën duke e mposhtur
Koshelevin në shtyllën e tij
dhe duke vulosur suksesin e
dytë të Shqipërisë në grupin
H. Tashmë, pas 4 ndeshjes,
kuqezinjtë e drejtuar nga
Edi Reja janë në vendin e
tretë në grup me 6 pikë.
Kryesojnë në kuotën e 9
pikëve tre ekipe, Franca,
Turqia dhe Islanda. Për mo-
mentin, çdo gjë mbetet e
hapur për Kombëtaren tonë!

E ardhmja duket në ishull

Derbi britanik për shërbimet
e Tomas Strakoshës

E BUJSHME

Nejmar dhe PSG drejt divorcit,
Barcelona qëndron pas dere

Tomas Strakosha po
përjeton një moment

fantastik në karrierën e
tij, një lider absolut te
Lacio, një titullar fiks dhe
një nga portierët më të
mirë në Serie A. Prej ko-
hësh Strakosha është
vënë në shënjestër nga
Totenhemi, por "gjelat"
me sa duket nuk janë
skuadra e vetme në Pre-
mier League e interesuar
për shërbimet e gardian-
it kuqezi. Sipas "La Re-
pubblica"-s, në garë për
Strakoshën është futur
dhe Arsenali, një tjetër
"big" i futbollit britanik.
"Topçinjtë" janë vënë në
kërkim për të gjetur një
portier pas lamtumirës së
Peter Çeh. "24 vjeç, 193
cm, reflekse fantastike
dhe mbi të gjitha i aftë të
luaj shumë mirë me këm-
bë, Strakosha është një
portier i gjeneratës së re,

një investim i sigurt për çdo
ekip". Gjithnjë sipas "La Re-
pubblica", për Strakoshën
parashikohet një derbi lond-
inez pasi dhe Totenhemi prej
kohësh është vënë në ndjekje
të tij. As finalistët e Champi-
ons League nuk kanë ndër-

Divorci mes Nejmarit
dhe Paris Sën Zhër-

menit duhet vetëm të
zyrtarizohet, pasi aktual-
isht "O Ney" dhe klubi
parizien janë shumë larg
njëri-tjetrit. Një krisje e
cila ishte në ajër duke parë
dhe periudhën aspak të
shkëlqyeshme të brazil-
ianit në Champions dhe
për faktin se ish-lojtari i
Barcelonës, asnjëherë
nuk ka "shpaguar" be-
simin e PSG-së me çmim-
in e jashtëzakonshëm që
pagoi për ta blerë atë. Mo-
tivet për krisjen mes
palëve janë të ndryshme,
por në majë janë dësh-
timet europiane të Parisit,
ndërsa nuk duhet lënë
pas dore dhe marrëdhënia
e dobët e brazilianit me

shokët e ekipit. Mbape thua-
jse nuk ka më asnjë raport me
Nejmarin, për shkak të privi-
legjeve të shumta që merr
nga presidenti Naser Al-Khe-
laifi. Por edhe ambiciet e Ne-
jmarit, kanë bërë që të rish-

ikojë pozicionin e tij në pro-
jektin e klubit dhe braziliani
duket aspak i motivuar që të
nisë një tjetër sezon në
Francë. Për të mos harruar
dhe dëmtimet e shumta, të
cilat kanë ndikuar në zhv-
lerësimin e kartonit të loj-
tarit amerikanojugor. Sipas
një studimi të CIES, çmimi
në merkato i Nejmarit ka
rënë me 63 milionë euro.
Por pavarësisht kësaj rënie-
je, çmimi i brazilianit është
ende shumë i lartë, me Bar-
celonën që ka ndërmend të
bëjë një sulm të çmendur,
kjo pasi edhe "O Ney" e ka
shprehur disa herë dëshirën
për t'u rikthyer me fanellën
blaugrana.

mend të vazhdojnë për
shumë kohë me Hugo Loris
në portë, Strakosha do të ish-
te pasuesi ideal i francezit.
Në çdo rast Lacio është e
qetë, Strakosha largohet nga
kryeqyteti italian vetëm për
një ofertë të parezistueshme.
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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. Një doktor... i Fritz Lang
6. U paraprinë hoteleve.
11. Kush nuk ka... nuk ha
13. Eshtë djall
14. Një mund të ketë i rrallë.
15. Ishin  perëndi të Samotrakias.
17. Institucione Botuese Autonome.
18. Eshtë infeksion në bark
20. Fundi i një samurai.
21. Një markë kafeje.
22. Mbyllin një  hark.
23. Mund të jetë emërore.
25. Ishte muzikanti që nuk përsriste.
28. Në krye të avokatëve.
29. Qerre pa qe.
30. Një pjesë e adoleshentëve.
32.  Një banor imagjinar i planetit të kuq.

HORIZONTAL
1. Riza aktor.
7. Një fjalë si hiç.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premton të bëhet as.
14. Janë felinë... të zinj.
16. Ami i Maupassant.
18. Heroi i Emilio Salgarit.
19. Qe anarkist i famshëm rus
21. Një mungesë gjaku.
22. Susanna shkrimtare
23. Të parat në cilësi.
25. Mbyllin një shtëpi.
26. Mbeten në fund.
27. Qendër në kaos.
28. Ka brirë piktoreskë një i tillë
30. Inicialet e Camus.
31. Motra...e Kolë Idromenos
33. Një konfuzion total.

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

35. Nuk shuhej dot nga Tantali.
36. Desnuda e Goya-s.
37. Ruhet ajo sportive.
39. Vetëvrasja e samurait.
41. Drita pa kufizj.
43. Eshtë yll i skuadrës.
44. I dashuri i Aidas.
46. Eshtë zhurmë
47. Ishte lulja e harresës.

VERTIKAL

1. James, armiku i Sherlock Holmes.
2. Eshtë edhe ajo saudite.
3. Imami aktore
4. I kanë çift turket.
5. Inicialet e Seagal aktor.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.

7. Në fund të lutjes.
8. Eshtë sporti me stil të lirë.
9. Mbeten në fund.
10. Eshtë rasti i veçantë, karakteristik.
12. Conan ai i Schwarzenegger.
13. Gjysmë ditari.
15. Mario, që qe bomber argjentinas.
16. Mund të prishej nga një... kleçkë.
18. Në hyrje të pistës.
19. Një numër... femrash.
21. Eshtë qyteti i Besës
24. Qyteti që quhej edhe Sebaste.
26. Njëlloj për latinët.
27. Mund të bëjnë stil të lirë.
31. Damon aktor.
33. Eshtë pije e jona.
34. Në krye të noterëve.
36. Film i Robert Altman.
38. Skuadra merengue.
39. Një pjesë e hasmërisë.
40. Rrallë është përgjysmë.
42. Nisur pa kufij.
45. Fillojnë mobilizimin.

- Nëse keni frikë nga
vetmia, mos u martoni ...

- Produktet e mira që
njerëzit i duan, nuk kanë
nevojë për teknika shitje
ose reklama në televizion.
Merrni si shembull "barin".

- Ai që është i sinqertë në
shoqëri, nuk angazhohet të
bëj miq, por të bëhet mik.

- Më me dëshirë do të
bëhesha gjykatës në ndonjë
shqyrtim mes dy armiqve të
mi, se sa mes dy miqve.

ZBAVITJE

- E gjithë kjo pasuri mund largojë vetëm
një të keqe: varfërinë.

- Shohim shqiponjat të fluturojnë lart,
ndërsa delet mblidhen në tufë.

- Çdo zgjidhje duket e parëndësishme
për atë që nuk e kupton problemin.
- Problemi me martesën është se biem
në dashuri me një personalitet, dhe
duhet të jetojnë me një karakter.

34. Rastet pa set.
36. Rastisin në krye.

37. Fillojnë detyrën.
38. Bektashi këngëtare.
39. Andrea aktore.
41. Sampras i tenisit.
43. Shkroi Korbi (indic).
44. Triolet e Trëndafilë me kredi.
46. Kilmer aktor.
47. Në krye të robotëve.
49. Unë dhe ti.
50. Një mund të jetë fetar.
51. Stephane  poet francez

VERTIKAL.
1. Fillojnë praktikën.
2. Britma e Arkimedit.
3. Ekstreme në trap.
4. Në fund të fundit.
5. Janë fjetoret e ushtarëve
6. Parker regjisor.
7. Vivaldi kompozitor.
8. Një shkop për karambol.
9. Janë firmat rentiere.
10. Një i fundit mbi të gjithë
11. Kufizojnë tatimet

13. Janë nomadë.
15. Panik pa kufij.
16. Fryn detin
17. Sidney regjisori i Serpico.
18. Jep alarmin.
20. Fillojnë nazet.
24. Janë llogari.
25. Alan regjisor.
29. Roman regjisor.
32. Eshtë X ajo e sulmit.
33. Kapen të parat.
35. Një provë... inteligjence.
37. Një markë lap top.
40. Fillojnë matjet.
41. Rruga e Ferenc Molnar.
42. Qerre pa qe.
45. Fillojnë lirinë.
46. Fillojnë vallen.
48. Në mes të dhomës.
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