
Meta i çon letër 
KQZ-së. Mesazh për 
Ramën: S’negociohet 

pluralizmi politik 
Agjencia e Trajtimit të Pronave bën të ditur se ka 

përfunduar procesin e shqyrtimit administrativ të 
disa aplikimeve për kompensim fi nanciar me kërkesë të 
veçantë, të paraqitura nga subjektet e interesuara...
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OPOZITA ME SHTATOREN E RAMES PARA KRYEMINISTRISE: QEVERI TRANZITORE 

PROTESTE PAQESORE, BASHA: 
KUSHTET PER ZGJIDHJE KRIZE 

Konferencë për Kosovën, njëzetvjetorin 
e çlirimit dhe Shqipërinë

Analiza
 Ditëse

Asnjë incident, kreu i PD: Nuk ka zgjedhje pa opozitën. Të dënohen vjedhësit e 
votës, të bëjmë reformë kushtetuese. Kryemadhi: Dosjet nuk i gjykojnë ambasadorët 

Nga BUJAR M. HOXHA Nga XHEVAT MUSTAFA

Edi Rama po kopjon 
Berishën dhe Erdoganin

Ka kohë që po shprehet dhe kuptohet 
se Edi Rama po kopjon keq e trashë 

Berishën më 1996- 1997, duke dashur 
dhe investuar, me veprime të hapura 
dhe me mosveprime...

 i
Opinioni

Ditës

 TESTIMI/ PJESA E DYTE 

PRESIDENTI 

“Mësues për 
Shqipërinë”, 

dalin rezultatet për 
6.600 aplikantë

 

Rama: Rinis thirrjen 
për dialog pas 

zgjedhjeve. Meta ka 
bërë edhe të mira 

KRYEMINISTRI 

 

5 milionë paund 
nga grabitjet, kush 
është shqiptari që 
terrorizoi Londrën 

HETIMI 

Në faqen 7Suplement

Dashuria është një fjalë e 
madhe dhe shumë prej 

nesh nuk arrijnë t’ia dinë 
kurrë kuptimin, ose për fat të 
keq, atëherë kur është tepër 
vonë. Por një shprehje thotë 
që “dashuria shpërblen gjith-
monë guximtarët”, kështu që 

Kush janë partnerët e rinj të Ledri Vulës, Jonida Maliqi, Nevina Shtyllës dhe Capital T

VIP-at që “u kapën mat” në lidhje të reja
“Je bishti i kavallit”, Enca i përgjigjet Roza Latit. Tuna, “hot” me bikini

ata nuk mbeten vetëm. Mirë 
deri këtu, por pjesa tjetër, e të 
ruajturit të jetës private si të 
tillë është kthyer në një tabu 
ditët e sotme. Kjo vlen për 
VIP-at tanë, të cilët mundohen 
shumë në një mënyrë apo në 
një tjetër të mbajnë të fshehtë 
jetën personale. Por sa...

Vijon në faqen 21
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Vuajtjet e kosovarëve do të shpërble-
heshin njëzet vite më parë me 

lirinë e fi tuar. Hyrja e trupave të NATO-
s më 12 qershor të 1999-s në Kosovë ishte 
çlirimi i tyre. Kosova...
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PROTESTA
OPOZITA

Para mijëra mbësh
tetësve të opozitës, me
thirrjet: Rama ik! Kry-

etari i PD-së, Lulzim Basha
nisi mbrëmë fjalimin e tij para
protestuesve të shumë të
mbledhur para godinës së
Kryeministrisë. Në sheshin
para Kryeministrisë lideri
demokrat premtoi para sh-
qiptarëve, Europës dhe gjithë
perëndimit se marrëveshje
dhe zgjidhje politike pa nxjer-
rjen nga burgu të të gjithë pro-
testuesve nuk do të ketë.
Basha bëri të qartë se futja në
burg e të gjithë personave që
janë kapur në pazare me
krimin do t'i hapë rrugë
zgjidhjes së krizës politike.
"Largimi i Edi Ramës i pane-
gociueshëm. Zgjidhje politike
pa nxjerrë nga qelitë vëllezërit
që janë aty pse protestuan për
demokracinë dhe pa futur në
qeli ata që vodhën votat nuk
ka zgjidhje politike. Çdo ten-
tativë për të provokuar sh-
qiptarët do të dështojë me turp
ndërsa 30 qershori do të jetë
varreza politike e Edi Ramës
dhe rilindjes së krimit. Rama
ik! Këto mesazhe të qarta dhe
të prera dua t'i bëj të qarta për
këdo që nuk e di. Nuk ka më
në Shqipëri, nuk do të ketë më
në Shqipëri, zgjedhje me Edi
Ramën nuk do të ketë më në
Shqipëri, proces politik pa
dënuar hajdutët e votave. Ky
është standardi i Europës, ky
është standardi i Perëndimit.
Tik-taku i orës së Edi Ramës
po mbaron në çdo kancelari
të Europës dhe perëndimit.
Asgjë nuk  e shpëton dot
Ramën nga verdikti i një pop-
ulli europian", deklaroi
z.Basha. Kreu i PD-së foli për
një reform të re kushtetuese.
"Shpeshherë na kanë përbu-
zur, na kanë mosbesuar. Por
sonte kjo merr fund njëherë e
mirë. Rama ik, del sot nga kra-
harori i çdo shqiptari. Ora e
të vërtetës erdhi. Gjashtë vite
me radhë qëndruam dhe ja më
në fund gjithë bota e pa fytyrën
e vërtetë të Edi Ramës që ka
shkrirë në një shtetin, qever-
inë, krimin, me një qëllim,
marrjen dhe mbajtjen me
dhunë të pushtetit, diçka që
nuk do ta pranojmë kurrë.
Rruga jonë është rruga drejt
Shqipërisë si gjithë Europa.
Kjo betejë nuk do të ndalet
vetëm me largimin e Edi
Ramës, por kur të kenë ven-
dosur kushte si gjithë Euro-
pa. Edi Rama është i pash-
prese pazar me opozitën nuk
do të ketë. Do të ketë vetëm
një rrugë dhe ajo është e për-
caktuar në çdo manual kush-
tetues, rruga e drejtësisë, në
burg hajdutët e votave",-dek-
laroi z.Basha. Kryetari i PD
Lulzim Basha bëri të qartë se
çdokush e di në Shqipëri dhe
jashtë saj se Edi Rama është
një kriminel e hajdut. Basha
shtoi se Edi Ramës po i vjen
fundi politik. Ai tha se laku
po shkurtohet dhe se pro-

Kreu i PD: Në burg hajdutët e votave, 30 qershori varreza politike e Ramës

Basha: Jo pazar me Ramën, qeveri
e re dhe reformë kushtetuese

"S'ka zgjidhje pa nxjerrë protestuesit nga qelitë"

Valentina Madani

testat qytetare do ta shporrin
kryeministrin nga pushteti i
tij kriminal. "Çdokush e di se
Rama është një hajdut dhe
kriminel që për pushtetin e tij,
për pasuritë e tij të paligjshme
shkatërroi shtetin, ekonom-
inë, shkatërroi jetën e mijëra
njerëzve. Zotimi im i 16 shkur-
tit qëndron në fuqi: Nuk ka e

nuk do të ketë negociata me
Edi Ramën kryeministër", de-
klaroi kreu i PD-së. Pas fjal-
imit të gjatë prej afro 30
minutash, protestuesit e
shumtë në numër të mble-
dhur në protestën e 9-të të
opozitës së bashkuar, iu
përgjigjën thirrjes së krye-
demokratit Lulzim Basha, i cili

i ftoi ata të ndezin dritat e ce-
lularëve. Në pak sekonda i
gjithë bulevardi "Dëshmorët e
Kombit" u ndriçua nga dritat
e celularëve, në shenjë sim-
bolike si dritë e shpresës për
Shqipërinë si Europa. Me ce-
lularët e ndezur, protestuesit
marshuar nga Kryeministria
drejt parlamentit, të cilin

Basha e cilësoi si shtëpia e lir-
isë për ta mbyllur më pas pro-
testën para selisë qendrore të
PD-së. Z.Basha u shpreh se
Edi Rama dhe provokatorët e
tij kishin bërë skenar të dhun-
shëm që protesta të degjener-
onte në dhunë, mirëpo kjo gjë
nuk ndodhi dhe nuk do të
ndodhë. Ai nënvizoi se opozi-

ta nuk bie pre e provokimeve
të Ramës dhe se ecën bind-
shëm në rrugën drejt rrëzim-
it të kryeministrit. Kreu i PD-
se pas protestes mblodhi
mbreme ish grupin par-
lamentar dhe kryesine  epar-
tise  nga ku u vendos qe te
kete protesta kudo kush sh-
kon Kryeministri Edi Rama.

ZGJIDHJA
"Largimi i Edi Ramës i
panegociueshëm.
Zgjidhje politike pa
nxjerrë nga qelitë
vëllezërit që janë aty
pse protestuan për
demokracinë dhe pa
futur në qeli ata që
vodhën votat nuk ka
zgjidhje politike. Çdo
tentativë për të
provokuar shqiptarët do
të dështojë me turp
ndërsa 30 qershori do
të jetë varreza politike e
Edi Ramës dhe rilindjes
së krimit. Rama ik!",-
tha z.Basha.

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi

beson se do të marrë fund
tranzicioni dhe sipas saj
largimi i Edi Ramës mbyll
tranzicionin në Shqipëri.
"Sfida që Rama kishte me
qytetarët për t'i larguar
shpresën nga sytë i ka nxi-
tur, që secili nga ne të luftojë
brenda vetes që nesër Sh-
qipëria të jetë një vend evro-
pian. Shqiptarët janë më të
vendosur se kurrë për të
qenë në BE. Sot është një
protestë paqësore, pavarë-
sisht provokacioneve. Kjo
është protesta e nënave,
grave. Rama është një nga
shkatërrimtarët e të
ardhmes së Shqipërisë.
Jemi një vend i bekuar nga
zoti dhe ky do ta bëjë forcën
e shqiptarëve për t'u përbal-
lur me sektin e "Rilindjes".
Këta kanë kapur çdo seg-

ment, por nuk kanë kapur
dot zemrën e shqiptarëve. Kjo
ditë e sotme do t'i japi fund
tranzicionit. Tranzicioni do
të mbyllet me etapën e Ramës
dhe pas ikjes së tij do të jetë e
çliruar", tha zj.Kryemadhi.
Sipas saj: "Heshtja e ndërko-
mbëtareve është mbështetja
më e madhe që i jep sh-
qiptarëve. Heshtja e tyre për
dosjet 184 dhe 339 tregon

kapjen e Ramës. Dosjet nuk
do t'i gjykojnë as ambasa-
dorët, as ndërkombëtarët,
as ministrat e Jashtëm, as
kancelarët dhe as presi-
dentët. Ato do t'i gjykojë
drejtësia shqiptare". Krye-
madhi dënoi të gjithë aktet
e dhunës në KZAZ-të në
vend, gjithashtu, distanco-
het nga të gjitha incidentet.
"Dënoj dhe distancohem nga
të gjitha incidentet që kanë
ndodhur në KZAZ-të. Çdo
mjet që digjet është i paguar
me paratë e taksapaguesve
shqiptarë. Çdo institucion që
dhunohet paguhet nga
paratë e taksapaguesve sh-
qiptarë. Edi Rama nuk
nxjerr asnjë qindarkë nga
xhepi i tij. Për çdo gjë që ne
shkatërrojmë dhe nxjerrim
inatin në të e paguajmë
përsëri ne me taksat tona",
tha Kryemadhi.

Kryemadhi: Do t'i japim fund tranzicionit,
dosjet nuk i gjykojnë ambasadorët

Simbolika e protestuesve
me përgjimet e ‘Billd’

Përgjimet, Berisha: Ymer Lala ka
regjistruar takimin me Ramën

Protestës së 9 kombëtare të opozitës së bashkuar iu
bashkua mbrëmë edhe ish- kryeministri Sali Ber-

isha. Ashtu si në çdo protestë, lideri historik i PD-së,
qëndroi gjatë gjithës kohës në protestë. Ish-kreu i PD
tha se gjatë përgjimet, Ymer Lala ka pyetur bash-
këshorten, nëse e ka karikuar regjistruesin gjë që si-
pas Berishës tregon se takimi me Ramën është i do-
kumentuar. "Përgjimet janë një zhvillim historik në
kuptimin që i treguan Shqipërisë dhe botës se çfarë
përfaqëson narkoshteti i Edvin Kristaq Ramës. Tre-
gon se këta mender ministra janë bashkë me vrasës,
me kriminel, kundër vlerave të demokracisë, kundër
votës së lirë të shqiptarëve, kundër të ardhmes euro-
piane të Shqipërisë. Ky ka qenë një vendim i jashtëza-
konshëm. Ymer Lala pyet nëse e ka karikuar gruaja
regjistruesin dhe kjo tregon se ai e ka të dokumentu-
ar gjithçka për Edvin Kristaq drogën. I mjeri ai se
çfarë do të shohë',-u shpreh Berisha.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha,
gjatë protestës së djeshme

Vendimi, PD: Të hënën revokimi i
listave, protesta kudo ku shkon

Rama deri me 30 qershor
Deri të dielën e ardhshme, do të zhvillohen protesta

në çdo zonë ku do të shkojë kryeministri Edi Rama
për takime elektorale. Pas mbledhjes me Kryesinë dhe
ish-deputetët e grupit parlamentar të PD-së, është ven-
dosur për protesta njëjavore deri më 30 qershor. Z. Basha
është shprehur, gjithashtu, se më 30 qershor nuk do të
zhvillohen zgjedhje, ndërsa u ka kërkuar strukturave
që të përgatiten për zgjedhje të parakohshme. Ndërko-
hë, kryetarët e bashkisë së PD do të vazhdojnë me këm-
bëngulje zbatimin e Kushtetutës dhe ligjit dhe duke fil-
luar nga e hëna do të nxjerrin urdhrin për revokimin e
listave të zgjedhësve në qendrat e votimit.
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Mijëra qytetarë nga
mbarë Shqipëria
p r o t e s t u a n

mbrëmë paqësisht përpara
Kryeministrisë duke kër-
kuar dorëheqjen e Edi
Ramës. Asnjë fishekzjarrë,
as flakadanë, as mjete të for-
ta përveç marshimit paqë-
sor nga Kryeministria tek
parlamenti për ta mbyllur
protestën qetësisht para
selisë së PD-së. Ashtu siç
premtoi lideri i opozitës Lul-
zim Basha në protestë ish-
te së bashku me familjen.
Në selinë e PD, Bashës iu
bashkuan gruaja së bashku
me dy vajzat. Më pas ai mar-
shoi drejt Kryeministrisë
me vajzën e tij të vogël për-
dore. E megjithatë "frika" e
vogëlushes lexohej qartë, e
cila rrinte ngjitur me të atin
për shkak të pranisë së mad-
he të njerëzve në shesh dhe
zhurmave. Në një moment,
ajo u pa të largohej nga dy
persona mënjanë ndërsa
Basha vijoi drejt Kryeminis-
trisë.
RRËZIMIRRËZIMIRRËZIMIRRËZIMIRRËZIMI

Një statujë e lartë rreth 7
metra ishte simboli më i duk-
shëm i protestës së djeshme
të opozitës. Edi Rama në një
statujë që revokon pamjen e
diktatorit komunist Enver
Hoxha. Protestuesit rrë-
zuan instalacionin gjigand
të vendosur para Kryemi-
nistrisë: Një bust prej kar-
toni me fytyrën e Edi Ramës
u rrëzua në fillim të pro-
testës, duke hedhur paralele
me rrëzimin e bustit të En-
ver Hoxhës. Busti u vendos
në një kuti të madhe  prej
kartoni me mbishkrimin
Rilindje që simbolizon
kutinë e votimit për zgjedh-
jet është vendosur para
Kryeministrisë në formë
simbolike nga protestuesit.
Në të u hodhën fletë votimi
me numrat 339 dhe 184, dos-
jet e nxehta të shitblerjes së
votave në Durrës dhe Dibër.
"Për shkak të vjedhjes së
zgjedhjeve nëpërmjet krim-
it të organizuar, Edi Rama
mbahet përgjegjës për
qëllimin e tij për rivendosjen
e diktaturës së krimit.
Opozita ka paralajmëruar se
edhe regjimi autokratik dhe
kriminal që po ndërton Edi
Rama do të ketë të njëjtin fat
siç pati regjimi diktatorial
30 vjet më parë, rrëzimin e
tij, bashkë me statujat dhe
idhujt e rremë. Njësoj si
statuja e Enver Hoxhës, që
u tërhoq zvarrë nga qyteta-
rët e Tiranës pas rënies së

Ironia me përgjimet në protestë, dosja 184 e 339, 'Rama në shtrat me krimin'

Mijëra në shesh, protestuesit rrëzojnë
me litar shtatoren e Edi Ramës

Zgjedhjet, opozita shpërndan 'fletët e votimit'
Valentina Madani

diktaturës, edhe statuja e
Edi Ramës është rrëzuar,
duke simbolizuar fundit e
qeverisjes së tij",-deklaron
PD.
SIMBOLETSIMBOLETSIMBOLETSIMBOLETSIMBOLET

Për Partinë Demokra-
tike, simbolet e protestës së
djeshme janë frymëzuar nga
përgjimet e dosjes 339 dhe
184, të vjedhjes së zgjedhjeve
nga Edi Rama në bash-
këpunim me krimin dhe me
njerëzit e tij të korruptuar
në qeveri, polici, adminis-
tratë. Një shtrat i madh, ku
qëndronin të rinj me portre-
tet e Edi Ramës dhe të per-
sonave me të cilët ai ka bash-
këpunuar si një organizatë
kriminale për të vjedhur
zgjedhjet. Poshtë emrit të

Edi Ramës ishte nofka
Babloku, siç e thërrasin
kriminelët me të cilët ai
bashkëpunon. Imer Lala
thirret babloku i vogël,
kriminel i lindur, Damian
Gjinuri është cilësuar me
ironi si guru, për shkak të
lidhjeve misterioze me një
personazh misterioz indian,
Saimir Tahiri quhet El Cha-
po si bosi i kartelit më të fu-
qishëm meksikan të drogës.
Vangjush Dako tallet me
nofkën "akullorja", siç e
thirri veten në zhargon për
të treguar se është i pastër
nga lidhjet me krimin. Eri-
on Veliaj është quajtur me
ironi Fiku, për shkak të his-
torisë që tregon për t'u vik-
timizuar dhe Arben Keshi,

personi që del në përgjime
me Ramën duke i garantuar
zbatimin e skemës për
vjedhjen e zgjedhjeve në
Dibër.
FLETËTFLETËTFLETËTFLETËTFLETËT

Të rinj dhe mbështetës të
opozitë pa nisur protesta
para kryeministrisë shpërn-
danë  fletushka, ku shkru-
hej Voto 184, Voto 339. Sipas
PD-së kjo është alternativa
që Edi Rama u propozon sh-
qiptarëve për të votuar që
kur ka ardhur në pushtet,
alternativën e bashkëqever-
isjes me krimin, me të cilin
është fitimtar se ka vjedhur
zgjedhjet. Në fletët që po
shpërndajnë mbështetësit e
opozitës, qytetarët ftohen
të votojnë bandat krimina-
le, Avdylajt, Ymerlalat,
Bablokun e krimit, dosjet
184 si dhe dosja 339. Shpërn-
darja e "fletëve të votimit"
pak çaste para protestës u
bë bashkë me ftesën që
qytetarët të marrin pjesë në
protestën e nëntë ko-
mbëtare, pa dallime par-
tiake.
MESAZHIMESAZHIMESAZHIMESAZHIMESAZHI

"Marshi i Barabait", një
nga poezitë simbol të Fan
Nolit u përzgjodh mbrëmë
nga PD për t'u lexuar në pro-
testë nga pedagogia Taulan-
ta Jaupi. "Marshi i rezilit, i
katilit, i tradhëtorit që na
nxiu e na la pa atdhe, marshi
i atij që na solli varfërinë,
poshtërsinë dhe robërinë
është sot marshi që i shkon
për shtat një qeverisjeje
kriminale që po i lë sh-
qiptarët pa atdhe, që po i lë
pa pasuri dhe që po i grabit
përditë për derbederat,
ujqërit dhe derrat në qeveri.
Rezili, katili dhe tradhëtori
ynë, është, siç thotë poeti
Fan Noli, i çgryer, i zhyer
dhe i vyer për hu, prandaj
shqiptarët janë bashkuar në
protestën më të madhe të 30
viteve pluralizëm." thuhet
ne deklaraten e PD, në të
cilën sqaron, 'Pse'- në e një
zgjedhjeje tee tillee.
FALËNDERIMIFALËNDERIMIFALËNDERIMIFALËNDERIMIFALËNDERIMI

Mes pankartave që protes-
tuesit e opozitës mbanin në
duar para kryeministrisë ish-
te edhe një pankartë ku në
gjermanisht falënderojnë
gazetarin gjerman Peter
Tiede. Ky i fundit pak ditë më
parë  publikoi 10 përgjime të
tjera telefonike të realizuara
nga prokuroria shqiptare
nga dosja 184/2016, lidhur me
zgjedhjet vendore në Dibër, ku
dëgjohen politikanë social-
istë dhe ish-ministra të qever-
isë Rama, që diskutojnë për
rezultate maksimale të voti-
meve. Në pankartë shkruhej:
"Faleminderit Peter Tiede. Ti
je heroi ynë"

Protesta, Meta: Vetëpërmbajtje,
zgjidhja përmes dialogut

Presidenti Ilir Meta pak çaste para fillimit të pro
testës apeloi protestuesit të vetëpërmbahen e të

përqendrohen në kauzën për zgjedhje të lira dhe të nder-
shme. Kreu i shtetit thekson se zgjidhja e krizës do të vijë
vetëm përmes dialogut dhe bashkëpunimit, dhe se ai do të
vazhdojë pandërprerë përpjekjet e tij në këtë drejtim. "Pres-
identi Ilir Meta çmon
se e drejta për të pro-
testuar është e drejtë
themelore dhe jetike
për demokracinë.
Meta thekson rëndës-
inë që protesta e sot-
me e Opozitës së Bash-
kuar të jetë tërësisht
paqësore, larg çdo
akti dhune, si dhe u
bën thirrje protestuesve të vetëpërmbahen dhe të përqen-
drohen në kauzën për zgjedhje të lira dhe të ndershme.
Presidenti i Republikës beson se zgjidhja e krizës do të
vijë vetëm përmes dialogut dhe bashkëpunimit, dhe se ai
do të vazhdojë pandërprerë përpjekjet e tij në këtë
drejtim", thuhet në reagimin e z.Meta.

OPOZITA E RE NË PROTESTË
Deputetët e opozitës së re në parlament, Lefter Maliqi dhe
Elda Hoti iu bashkuan mbrëmë protestës së opozitës. Hoti
lajmëroi më herët në 'Facebook' se do të jetë me
protestuesit në mbështetje të zgjedhjeve të lira dhe
pluraliste dhe për një Shqipëri Europiane. "Nuk mund të
hesht dhe të rri duarlidhur, në këtë situatë që ndodhet
Shqipëria ime! Do jem me protestuesit në mbështetje të
zgjedhjeve të lira dhe pluraliste, kundër kthimit te diktaturës
për një Shqipëri Europiane!",-tha deputetja Hoti.





PD paralajmëron
prokurorinë: Urdhëro

lirimin e Bardh Spahisë
Partia Demokratike paralajmëroi dje prokurorinë të

zbatojë ligjin dhe të urdhërojë lirimin e menjëhershëm të
përfaqësuesit të opozitës, Bardh Spahia si dhe gjithë të bur-
gosurve të tjerë politikë. Në një deklaratë për mediat, PD
shprehet se përfaqësuesi i Partisë
Demokratike për Qarkun e Shko-
drës, Bardh Spahia, prej gati 48
orësh, mbahet i burgosur, pa asnjë
fakt që ta implikojë atë në shkelje
të ligjit. "Ky është një rast që
prokuroria të mos i nënshtrohet
urdhrit politik të Edi Ramës. Çdo
prokuror apo gjyqtar që, në vend
të ligjit, bëhet vegël qorre e regjim-
it në ikje të Edi Ramës, do të mbajë
përgjegjësi personale për shkeljen
e ligjit"- thuhet në reagimin e
demokratëve. PD deklaron se Bardh
Spahia dhe dhjetëra qytetarë në
mbarë vendin janë të burgosur poli-
tik të regjimit autokratik kriminal
të Edi Ramës, që përndjek kundër-
shtarët politikë dhe dhunon qyteta-
rët. Ish-deputeti, Bardh Spahia, u
arrestua nga policia lidhur me përplasjen në shkollën "She-
jnaze Juka", ku njërës nga klasat iu vu zjarri duke djegur
materialet zgjedhore që gjendeshin brenda saj.

KËRKESA
Protesta e opozitës u
mbyll pa incidente, por
qytetarë nga Shkodra,
mbështetës të PD-së u
mblodhën para
Drejtorisë së Policisë
së Tiranës për të
kërkuar lirimin e
personave të arrestuar
pas incidenteve në
KZAZ në Shkodër, mes
tyre edhe ish-deputetit
Bardh Spahia. Mes tyre
ishte edhe kryetarja e
Bashkisë së Shkodrës
Voltana Ademi.

Shtatorja e Edi Ramës, dje
në protestën e opozitës
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KRIZA POLITIKE
PËRPLASJA

Presidenti, tjetër shkresë KQZ-së: Si i zëvendësuat deputetët që dogjën mandatet?

Përplasja, Meta i përgjigjet Ramës:
Pluralizmi politik, i panegociueshëm
"Zgjedhjet jo të politikanëve, por të popullit"

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta, iu kundër
përgjigj dje kryeminis-

trit Edi Rama, teksa i bëri të
qartë se pluralizmi politik
është i panegociueshëm. Në
një intervistë për radio "Eu-
ropa e Lirë", z.Rama deklaroi
se ata që kanë refuzuar të
marrin pjesë në këtë proces,
do të dalin me kosto të mad-
he politike. "Zgjedhjet nuk
janë të politikanëve, por të
popullit. Populli ka të drejtë
të përzgjedhë në ditën e për-
caktuar nga Kushtetuta dhe
ligji dhe politikanët kanë për
detyrë të paraqiten para pop-
ullit. Kush nuk paraqitet para
popullit është i lirë ta bëjë, por
historia ka treguar se jo
vetëm që nuk fiton asgjë, por
përkundrazi, paguan kosto të
madhe politike", - tha z.Rama.
Por, zëdhënësi i Presidentit
Meta, Tedi Blushi, reagoi
duke thënë se: "Shumë dako-
rd me kryeministrin. Zgjedh-
jet nuk janë të politikanëve,
por të popullit. Demokracia
dhe pluralizmi politik janë të
panegociueshme". Nga e tij,
Rama përcolli një tjetër me-
sazh me fjalët e poetit Migje-
ni, duke thënë se çdo vikamë
(e bërtitur) fillon e mbaron me
heshtje dhe pastaj nis puna.
Pas mesazhit të kryeminis-
trit, i menjëhershëm ishte re-
agimi nga Presidenca po në
rrjetet sociale po me vargjet
e Migjenit, duke vijuar për-
plasjet në distancë. Zëdhënë-
si i Presidentit Ilir Meta, Tedi
Blushi risolli vargje të tjera
të Migjenit si përgjigje "Qe-
shur rini, qeshu! Bota është e
jotja!".
SHKRESASHKRESASHKRESASHKRESASHKRESA

Presidenti Ilir Meta i dër-
gon një tjetër shkresë KQZ-
së, ku i kërkon informacione
shtesë mbi numrin e mandat-
eve në Kuvend. Presidenti i
kërkon KQZ-së informacion
mbi praktikën që është nd-
jekur për zëvendësimin e de-
putetëve të PD-së dhe LSI-së,
që u larguan nga Kuvendi
duke djegur mandatet. Pak
ditë pasi hodhi dyshime mbi
legjitimitetin e parlamentit,
Presidenti për herë të dytë
brenda 10 ditëve i është drej-
tuar Komisionit të Zgjedhjeve
me të tjera pyetje mbi përbër-
jen e legjislativit. Në sh-
kresën e fundit, kreu i shtetit
i kërkon titullarit të këtij in-

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me Përmbarues Gjyqësor Enuar
Merko me adresë, Rruga "Ibrahim Rrugova", Pallati 64, Hyrja 8, Apartamenti  1,
Tiranë, njofton se më datë 18.07.2019 ora 8 ºº -  16ºº në ambientet e saj, do të
zhvillohet: Ankandi i II -të për shitjen e pasurisë së paluajtshme,  Apartament, me
sip. 99.5m2, me Nr. Pasurie 4/346+1-26, Zona Kadastrale Nr.8581, vol.20, fq.145
e ndodhur në Lgj. 2, Pogradec, në pronësi të Z. Siljan Ikbal Avdullari, me vlerë
fillestare në ankand  22,088 (Njëzet e dymijë e dyqind e tetëdhjet e tetë) EUR  .
Të interesuarit të kontaktojnë në nr.e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31
888. email enuar.merko

Valentina Madani

stitucioni informacion shtesë
mbi praktikën e ndjekur nga
Kuvendi për njoftimin e kr-
ijimit të vakancave pas ven-
dimit të deputetëve të
opozitës për të djegur man-
datet. Meta, në shkresën që
mban firmën e sekretares së
përgjithshme të Presidencës
kërkon që kërkesa e tij të
shqyrtohet me përgjegjësi të
lartë shtetërore dhe që infor-
macioni t'i vendoset në dis-
pozicion në një kohë sa më të
shkurtër. Në letrën e parë, e
cila erdhi një ditë pasi social-

istët deklaruan se do të nis-
nin procedurat për sh-
karkimin e kreut të shtetit,
duke miratuar rezolutën e
tyre në parlament, Meta i

kërkoi Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve informacion për
numrin aktual të deputetëve.
Vetë Presidenti ka deklaruar
këto ditë se ai është zgjedhur

DEKLARATA
"U bëjmë thirrje
organizatorëve të
këtyre takimeve të
tregojnë më shumë
respekt për Flamurin
Kombëtar, simbolin
përbashkues të
shqiptarëve kudo në
botë, si dhe të
distancohen
publikisht nga këto
akte të
papranueshme dhe
provokuese për çdo
shqiptar", - thuhet në
deklaratën e
Presidencës.

Përplasja në Tropojë, gjykata lë në burg tre protestues

Kryebashkiakja e Shkodrës padit
Policinë e Shtetit: Shpërdoruan detyrën
Në KZAZ-në nr. 3 në Sh

kodër dje kishte sër-
ish tension mes bashkisë
dhe policisë. Pas për-
plasjeve mes protestuesve
dhe policisë, kryebashkiak-
ja Voltana Ademi kallëzoi
penalisht drejtorin e Poli-
cisë së Shkodrës, KQZ-në
dhe Drejtorinë Vendore të
Policisë së Shkodrës, pasi i
akuzon për disa vepra pe-
nale, si "Shpërdorim dety-
re", "Kryerja e funksionit
pas dhënies fund të tij",
"Kryerja e veprimeve arbi-
trare", "Mosmarrja e
masave për të ndërprerë
gjendjen e paligjshme",
"Përvetësimi i titullit apo i
detyrës shtetërore", si edhe
dhunim të institucioneve
shtetërore. Ademi shprehet
se shkolla "Shejnaze Juka"

"Po izolon Shqipërinë",
LSI: Edi Rama po luan me
zjarrin ku do të digjet vetë
Kryetari i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili,

i bëri të qartë kryeministrit Edi Rama se po luan
me zjarrin, pasi zgjedhje më 30 qershor nuk ka. "Zgjedhje
më 30 qershor nuk ka. Edi Rama po luan me zjarrin ku
do të digjet vetë, pasi po luan me ligjet dhe Kushtetutën
e vendit. Qytetarët sot, të rinj, të reja, të moshuara e të
moshuar do të jenë me mijëra në shesh për të treguar se
koha e antishtetit dhe e
antiligjit ka mbaruar", u
shpreh z.Vasili. Ish-kreu i
grupit parlamentar të LSI
reagoi pas nismës së
mazhorancës për t'iu
ndaluar deri në 10 vite
lëvizjen jashtë Shqipërisë
të gjithë atyre personave
që kryejnë krime elekto-
rale. Në reagimin e tij, Va-
sili thekson se kjo është e
padrejtë dhe se askush
nuk mund të ndalohet që
të dalë lirisht jashtë sh-
tetit. Gangsterët e qever-
isë sipas tij, si hajdutë
zgjedhjesh të provuar botërisht paraqesin ndryshime
idiote. "Ku e gjejnë guximin e flasin për votën dhe pro-
cesin zgjedhor këta, që bashkë me kriminelët kanë kry-
er masakrën më të rëndë zgjedhore në Shqipëri? Po si
mundet t'u shkojë mendja që një Shqipërie të ndarë në
dysh, ku gati gjysma ndodhet jashtë vendit t'i preket
liria e lëvizjes? Po Kushtetutën e Shqipërisë, që është aq
e qartë dhe e prerë në këtë liri bazike, këta hajdutë vot-
ash do ta dhunojnë e shkelin? Pra, këta duan që sh-
qiptarët të izolohen nga bota dhe familjet e tyre jashtë
vendit", deklaroi z.Vasili.

nga një parlament legjitim
dhe jo një parlament si ky i
tanishmi.
INCIDENTETINCIDENTETINCIDENTETINCIDENTETINCIDENTET

Presidenca reagoi dje
përmes një deklarate shpër-
ndarë mediave lidhur me in-
cidentet e ndodhura në Sh-
kodër, ku sipas institucion-
it më të lartë në vend, është
përdhosur në mënyrë të
turpshme Flamuri Ko-
mbëtar. "Flamuri Kombëtar
u takon të gjithë shqiptarëve
dhe kushdo që merr përsipër
ta përdorë, duhet ta respek-

tojë atë me një ndjenjë të
lartë atdhedashurie, përgje-
gjshmërie dhe me dinjitetin
e duhur siç e meriton, jo
vetëm gjatë një takimi, por
në çdo moment. U bëjmë thir-
rje organizatorëve të këtyre
takimeve të tregojnë më
shumë respekt për Flamurin
Kombëtar, simbolin përbash-
kues të shqiptarëve kudo në
botë, si dhe të distancohen
publikisht nga këto akte të
papranueshme dhe pro-
vokuese për çdo shqiptar!", -
thuhet në deklaratë.

nuk është miratuar për të
funksionuar si KZAZ. "Në in-
formacionin që ne morën në
shkollën 'Shejnaze Juka' janë
depozituar materiale zgjed-
hore, por kjo shkollë nuk ësh-
të miratuar për të funksion-
uar si KZAZ", - tha Ademi.
Kryebashkiakja e Shkodrës
bëri të ditur se i kanë kërkuar
vazhdimisht policisë që të li-
rojnë ambientet e Bashkisë
Shkodër, që duan të përdoren

për KZAZ. Ndërkohë më
herët, PD e Shijakut i ka dër-
guar një letër KZAZ-së dhe
kryetarit të Bashkisë së Shi-
jakut që të ndalin procesin
zgjedhor, duke kërkuar që
të vihet zbatim dekreti i
Metës. Gjithashtu, ka pasur
zhvillime të tjera në Kavajë
dhe në Tropojë, pas sulmeve
të KZAZ-ve në këto dy
qytete. Në Burrel KZAZ-ja
nr. 16 i është u është kthyer
ambienteve të mëparshme.
Materialet zgjedhore janë
duke u rivendosur edhe pas
përplasjeve të shumta të
martën që lamë pas. Në
Tropojë, gjykata vendosi
masën "arrest me burg"
për tre nga protestuesit që
u përplasën me policinë dhe
u futën në ambientet e
KZAZ-së.

Presidenti Ilir Meta dhe
kryeministri Edi Rama

Presidenti Ilir Meta
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SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER:

1- Truall me sip. 4,408 m² dhe Objekti “Artistike Dru Ulliri” , god 1 Kat dhe
god 2 Kat. Vendndodhja: Rruga Qemal Stafa, Tirane, Zona Kadastrale:
8170, Numri i Pasurisë: 1/70, Nr. Hipotekor 2649 date 23.06.1997. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te TIRANA BANK sha. Çmimi me të
cilin fillon ankandi është 1.521.072 Euro. Ankandi do te zhvillohet ne
date 08.07.2019, ora 16.00 ne zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur
ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.

2- Truall me sip. 3,390 m² dhe godina artistike e Alabastres, Vendndodhja:
Rruga Qemal Stafa, Tirane, Zona Kadastrale: 8170, Numri i Pasurisë: 1/
71, Nr. Hipotekor 3947 date 29.08.1997. Kjo pasuri eshte e hipotekuar
në favor te TIRANA BANK sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është
1.189.440 Euro. Ankandi do te zhvillohet ne date 08.07.2019, ora 16.00
ne zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”,
Pall Fratari, K.6, Tirane.

Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711
ose ne www.epsa.al

ZYRA E PËRMBARIMIT TIRANË

Zyra e Përmbarimit Tiranë, me përmbaruese gjyqësore Laureta Kusi, në bazë të Urdhërin e Ekzekutimit Nr.1754
prot., Dt.24/03 /2016 të Gjykatës së Rr. Gj. Tiranë, shpall shitjen në ankand të pasurisë:
-Nr. i pasurisë 257/13, Vol 6,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 19, me sipërfaqe 1650 m2, adresa: Picar, Tiranë
në vlerën 19 800 euro.
-Nr. i pasurisë 257/3, Vol 5,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 38, me sipërfaqe 1100 m2, adresa: Picar, Tiranë në
vlerën 13 200 euro.
-Nr. i pasurisë 257/4, Vol 5,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 39, me sipërfaqe 5000 m2 dhe brënda saj sipërfaqe
ndëetimore 400 m2, adresa: Picar, Tiranë në vlerën 673 495 euro
Ankandi zhvillohet në ambjentet e Zyrës të Përmbarimit Tiranë, në adresën :
Adresa:Sheshi”Mustafa Qemal Ataturk”,Tiranë  ditën e Enjte, me datë 04.07.2019, ora 16.00.

Kreu i qeverisë ka paralajmëruar se do të rinisë thirrjen për dialog pas zgjedhjeve

Rama: Meta ka bërë edhe gjëra të
mira, nuk e negocioj demokracinë
"Zgjidhja është ajo që mbështet i gjithë komuniteti ndërkombëtar"
Kryeministri Edi

Rama ka deklaruar
se do të nisë sërish

thirrjet e tij për dialog me kre-
un e opozitës, Lulzim Basha,
por pas zgjedhjeve, ndërkohë
që është shprehur i vendosur
që ta çojë vendin në votime
në 30 qershor. Duke folur
gjatë një interviste për "The
Associated Press", Rama tha
se tashmë është koha për të
dëgjuar njerëzit që do të
shprehen në zgjedhjet e 30
qershorit. Të njëjtën gjë ai
theksoi edhe gjatë një tjetër
interviste të dhënë për radi-
on "Europa e Lirë", ku u
shpreh se gëzon mbështetjen
e shumicës së shqiptarëve dhe
të faktorit ndërkombëtar në
qëndrimin e tij për të shkuar
në zgjedhje. "Zgjidhja është e
qartë, është ajo që mbështet i
gjithë komuniteti ndërko-
mbëtar dhe shumica dër-
rmuese e popullit shqiptar.
Zgjedhjet nuk janë të politi-
kanëve, por të popullit. Popu-
lli ka të drejtë të zgjedhë në
ditën e përcaktuar nga Kush-
tetuta dhe politikanët kanë
detyrë të paraqiten para pop-
ullit. Kush nuk paraqitet para
popullit është i lirë ta bëjë, por
historia ka treguar se jo
vetëm që nuk fiton asgjë, por
përkundrazi, paguan dhe një
kosto të madhe politike", - tha
Rama. Kryeministri dha një
mesazh të qartë për të gjithë
ata, që sipas tij do të guxojnë
të prekin zgjedhjet, duke u
shprehur se çdo kundërshti
që ka të bëjë me procesin
zgjedhor duhet të shkojë në
Kolegjin Zgjedhor. "Zgjedhjet
mbahen në të gjithë Sh-
qipërinë. Ata që përpiqen t'i
pengojnë zgjedhjet, po luajnë
me zjarrin. Djegin veten në
raport me ligjin. Dhe ligjet
janë të qarta. Zgjedhjet kanë
një administratë zgjedhore,
kanë një gjykatë zgjedhore
dhe bazuar edhe në opinion-
in e kahershëm të Gjykatës
Kushtetutës, çdo problem i
kujtdo me procesin zgjedhor
çohet në gjykatën speciale
zgjedhore dhe në asnjë vend
tjetër. Kështu janë përpjekje
të dëshpëruara dhe s'kanë as-
një shans të përmbysin ba-
zën e bashkëjetesës demokra-
tike. Unë insistoj të respekto-
het Kushtetuta dhe e drejta e
popullit për të zgjedhur", - vi-
joi Rama. Ndërsa në lidhje
me vendimin e presidentit për
të anuluar zgjedhjet, ai thek-
soi se kjo ishte bërë në shkel-
je të plotë të Kushtetutës dhe
se për këtë, presidenti do të
shkarkohet. "Gjykata Kush-
tetuese e ka dhënë opinion e
vet disa vite më parë dhe ka
nënvizuar se aktet e presiden-
tit janë akte individuale, të
cilat kur lidhen me zgjedhjet,

RAMA: VOLTANA, MBRETËRESHA E PISLLËKUT
Kryeministri Edi Rama e ka konsideruar të turpshme
sjelljen e kryetares së Bashkisë së Shkodrës, Voltana
Ademi, ditën e enjte ku u pengua të mos lejojë mitingun
elektoral të PS-së në këtë qytet. Ai theksoi se nuk ka
ndodhur asnjëherë që përkrahësit e dy partive të mëdha
të përplaseshin me njëri-tjetrin. "I bëmë gjithë atë
stadium modern dhe nuk prishi dot tri garazhe atje,
është mbretëresha e pisllëkut", tha Rama.



Balla: Nuk tërhiqemi nga 30
qershori, nuk bëjmë asnjë hap pas

Kryetari i grupit parlamentar i Partisë Socialiste,
Taulant Balla, vijoi dje fushatën elektorale në El-

basan, ku tha se tashmë nuk ka asnjë dyshim që zgjedh-
jet do të mbahen në 30 qershor, kjo sepse Shqipëria nuk
mund të ndalë rrugën e saj të reformave të integrimit.
"Edhe 10 ditë për të vijuar punët e mëdha që na presin,
por gjithashtu për të vijuar angazhimin tonë shumë të
rëndësishëm, në kuadër
të paktit për universite-
tin. Nëse ne do të bënim
qoftë edhe një hap të
vetëm pas, për t'u
tërhequr nga 30 qershori,
ne pikë së pari do të
kishim tradhtuar Sh-
qipërinë, reformën në
drejtësi, do të kishim
tradhtuar edhe paktin
për universitetin", - dek-
laroi Balla. "Ndaj - tha ai
- PS-ja nuk tërhiqet nga
30 qershori. Nuk shtyhet
30 qershori. Ai është një moment i rëndësishëm për
shtetin demokratik, për respektimin e institucioneve",
- tha Balla. Sipas tij, këto ditë ka ndodhur akti më i
rëndë i gjithë këtyre viteve që nga '97. "Kurrë më parë,
një parti politike apo një grupim njerëzish nuk kishin
sulmuar shkollat. Kurrë më parë. Ajo që pamë në Sh-
kodër ishte një akt i turpshëm. Njësoj siç bëjnë tale-
banët në Afganistan, po bën Luli me të tijtë kundër
Shqipërisë sot", - theksoi Balla.

kontestohen në gjykatën për-
katëse, që është Kolegji Zgjed-
hor. Përsa i përket aktit të
presidentit për çdekretim e
zgjedhjeve, është një akt ab-
solutisht i pavlefshëm dhe që
përbën një shkelje të rëndë të
Kushtetutës për të cilin pres-
identi është në një procedurë

shkarkimi në Kuvendin e Sh-
qipërisë", - tha Rama. Sa i për-
ket dialogut, ai theksoi edhe
një herë se mund të diskutojë
çdo gjë, por jo demokracinë
dhe afatet kushtetuese. "Unë
kam insistuar për dialog
gjithmonë, kam bërë të gjitha
përpjekjet për dialog. E vetm-

ja gjë që nuk negocioj është
demokracia dhe patjetër nuk
mund të negociohen afatet
kur populli duhet të marrë
fjalën. Të gjitha të tjerat janë
të negociueshme", - theksoi
Rama. Por pavarësisht re-
torikës së ngarkuar politike
dhe akuzave ndaj Presiden-
tit Meta, Rama tha dje gjatë
një bashkëbisedimi me ban-
orët e njësisë 6 në Kombinat
se ai kishte të mirat dhe të
këqijat e tij. "Është një figurë
komplekse. Ka bërë edhe
punë të mira, nuk mund t'ia
mohosh, por ka gjithë këto
ditë s'ka thënë asnjë gjë
kundër dhunës. Ajo që bëri
me dekretin ishte gabim fa-
tal për të, nuk e bën kurrë një
president atë. Sepse ai është
si hëna, rrotullohet, herë e
plotë dhe herë e qërruar", - u
shpreh Rama.

Veliaj: Koha për pakt, zgjedhjet
do të mbahen në 30 qershorPak orë para protestës

së opozitës që u mbajt
mbrëmjen e djeshme, kreu
i Bashkisë së Tiranës, Eri-
on Veliaj, ka siguruar op-
eratorët turistikë se gjithç-
ka është kalimtare dhe se
kryeqyteti mbetet një vend
i sigurt. Gjatë takimit me
ta, Veliaj i garantoi se qy-
teti do të jetë xixë edhe pas
protestës. Kandidati social-
ist tha se është koha për të
bërë një pakt për të mos
cenuar imazhin e Sh-
qipërisë. "Është koha të

bëjmë një pakt bashkë, në një
kohë sfiduese për vendin, që
të paktën për Shqipërinë, për
Tiranën të flasim mirë. Ne
mund të kemi bindje të ndry-
shme, opinione, parti të ndry-
shme, mund të kemi anëtarë-
si të ndryshme. Në fund të
ditës, Tiranën e kemi bashkë
dhe kjo që na bashkon është
shumë herë më e rëndë-
sishme se ajo që na ndan.

Ndaj, do të doja t'ju ftoja të
gjithë operatorët nëse janë
operatorë të aventurës, si
gjithë miqtë që merren me
'rally' apo nëse janë opera-
torë të luksit, do të doja të
ndanim këtë mesazh dhe
mesazhin e një Shqipërie që
është një vend në tranzi-
cion, e një vendi që po
përpiqet të ecë përpara me
dinjitet", u shpreh Veliaj.

Kryeministri Edi Rama
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SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER:

1- Njesi me sip. 193.3 m²,Vendndodhja:Durres , ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-N40, Vol.55, Fq.86 . Kjo
pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha. Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te
K.Pr.Civile ne vleren 340.240 Euro.

2- Njesi me sip. 11 m²,Vendndodhja:Durres , ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-N42, Vol.55, Fq.88 . Kjo
pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te
K.Pr.Civile ne vleren 7.040  Euro.

3- Njesi me sip. 280 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N47,
Vol.58, Fq.70 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me
te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 224.000  Euro.

4- Njesi me sip. 110 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N44,
Vol.58, Fq.67 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me
te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 105.600 Euro.

5- Njesi me sip. 474.2 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N46,
Vol.58, Fq.69 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me
te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 379.200 Euro.

6- Njesi me sip. 450 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N45,
Vol.58, Fq.680 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi
me te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 432.000  Euro.

7- Njesi me sip. 91 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N43,
Vol.58, Fq.66 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me
te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 87.200 Euro.

8- Njesi me sip. 206 m²,Vendndodhja: Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N31/2,
Vol.52, Fq.157 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi
me te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne  vleren 362.400  Euro.

9- Njesi me sip. 68 m²,Vendndodhja: Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N8,
Vol.49, Fq.124 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi
me te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 108.800 Euro.

10- Apartament me sip. 428.5 m², ndodhur Rr Taulantia, Durres . ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/141+1-1,
Vol.41, Fq.104 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi
me te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 212.560 Euro.

Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date 24.06.2019, ora 16.00 ne zyren e shoqerise
“EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.

Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

Faktori ndërkombëtar
i pranishëm në vendin
tonë ka bërë thirrje dje

edhe një herë klasës politike
shqiptare që të lënë mënjanë
gjuhën dhe veprimet e
dhunës dhe të ulen në dia-
log për ti dhënë zgjidhje sa
më parë krizës politike dhe
institucionale që ka përf-
shirë vendin. Pas Shteteve të
Bashkuara të Amerikës që
reaguan të enjten, gjatë ditës
së djeshme ka ardhur edhe
reagimi Bashkimi Europian
dhe Gjermanisë, të cilat në
dy deklarata të ndryshme
para protestës së opozitës
vunë theksin te dialogu. "Ne
vazhdojmë t'i bëjmë thirrje
të gjitha palëve për të
treguar vullnet të fortë poli-
tik dhe për t'u angazhuar
urgjentisht në një dialog
konstruktiv për të kapërcy-
er situatën politike aktuale,
si dhe për të mbështetur dhe
konsoliduar progresin e
bërë nga Shqipëria në pro-
cesin e reformave", - bëri të
ditur dje Delegacioni i Bash-
kimit Europian në Tiranë në
një deklaratë të shpërndarë
për mediat. Ndërkohë që
edhe ambasadorja e Gjer-
manisë në Tiranë, Susanne
Schütz kërkoi nga palët poli-
tike në Shqipëri që të ngri-
hen në lartësinë e duhur dhe
të marrin përgjegjësitë që i
takojnë për t'i dhënë fund
krizës që ka përfshirë ven-
din. "U bëj thirrje me forcë
të gjitha palëve të heqin
dorë edhe nga sulmet ver-
bale e të marrin përsipër
përgjegjësitë e tyre për ven-
din", - deklaroi diplomatja
gjermane në deklaratën e
vet të shpërndarë për medi-
at dhe të publikuar edhe në
faqen zyrtare të ambasadës.
Nga ana tjetër si BE ashtu
edhe Gjermania kanë dënu-
ar të gjitha katet e dhunës
që kanë shoqëruar këto ditë
zhvillimet në disa qytete të
vendit ku protestuesit e
opozitës kanë kërkuar
largimin e KZAZ-ve dhe res-
pektimin e dekretit të presi-
dentit për zhviqimin e datës
së zgjedhjeve. "Ne jemi të
shqetësuar nga episodet e
fundit të dhunës që kanë
ndodhur në disa rajone të
vendit. Asnjë akt i dhun-
shëm apo formë e nxitjes për
dhunë nuk mund të tolero-
hen në asnjë rrethanë", -
bënte të ditur delegacioni i
BE në këtë deklaratë. Thua-
jse në të njëjtën linjë edhe
ambasada e Gjermanisë
shprehet prerë se një gjë ësh-
të e qartë: mësymjet e dhun-
shme nuk janë mjete legji-
time të përballjes politike.
"Me shqetësim të madh jam
duke ndjekur ditët e fundit
edhe trazirat e dhunshme në
vende të ndryshme të Sh-
qipërisë. Një gjë është e
qartë: mësymjet e dhunshme
nuk janë mjete legjitime të
përballjes politike", - nënvi-
zoi ambasadorja gjermane.
Gjithashtu ajo e konsideron
parlamentin dhe qeverinë
aktuale legjitime. "Respek-
tojmë vendimin e secilit de-
putet dhe të pasuesve të tyre
në lista për dorëzimin, pra-

Ambasada e Gjermanisë e konsideron legjitime qeverinë dhe mandatet e deputetëve

BE: Palët politike të angazhohen
urgjentisht në një dialog konstruktiv
"Asnjë akt i dhunshëm nuk mund të tolerohet"

nimin apo refuzimin e man-
dateve. Njëkohësisht, thek-
soj, se në demokraci parla-
menti është vendi kryesor
për zhvillimin e debatit poli-

tik mes partive politike.
Qeveria Federale do të vazh-
dojë të bashkëpunojë edhe
në të ardhmen me qeverinë
aktuale të legjitimuar në

mënyrë demokratike si dhe
mbajtësit e mandateve në
Kuvend", - bëri të ditur
Schütz. Përfaqësuesit
ndërkombëtar gjithashtu

bën thirrje opozitës që të
garantoi protestat e saja,
përfshi edhe atë të mbrëm-
shmen. "Ne e respektojmë
dhe e mbështesim plotësisht

të drejtën themelore të
qytetarëve të Shqipërisë për
të demonstruar. Në të
njëjtën kohë, vazhdojmë të
theksojmë rëndësinë e usht-
rimit të kësaj të drejte në
mënyrë të rregullt dhe paqë-
sore. Është përgjegjësi e
drejtpërdrejtë e liderëve të
protestës për të siguruar që
demonstrimet sonte të
mbahen në mënyrë të sigurt
si për pjesëmarrësit ashtu
dhe për banorët Tiranës, si
dhe për të shmangur çdo
përshkallëzim gjatë
protestave. Përdorimi i ek-
splozivëve apo i çdo sendi
tjetër që mund të shkaktojë
lëndime është krejtësisht i
papranueshëm. Autoritetet
e zbatimit të ligjit, gjithash-
tu, kanë përgjegjësinë që të
vazhdojnë të veprojnë me
përmbajtje, edhe nëse pro-
vokohen", - thuhej në dek-
laratën e BE-së.

LEGJITIMITETI
"Respektojmë vendimin
e secilit deputet dhe të
pasuesve të tyre në
lista për dorëzimin,
pranimin apo refuzimin
e mandateve.
Njëkohësisht, theksoj,
se në demokraci
parlamenti është vendi
kryesor për zhvillimin e
debatit politik mes
partive politike. Qeveria
Federale do të vazhdojë
të bashkëpunojë edhe
në të ardhmen me
qeverinë aktuale të
legjitimuar në mënyrë
demokratike si dhe
mbajtësit e mandateve
në Kuvend"

SHKURT

Zguri kundër zgjedhjeve, por voton pro
vëzhguesve të OSBE për 30 qershorin

Ndonëse ka deklaruar se nuk e njeh procesin zgjedhor
për votimet e 30 qershorit, kryetari i Komisionit Qen-

dror të Zgjedhjeve, Klement Zguri është bërë dje pjesë e
vendimmarrjes së këtij institucioni, ndërsa ka votuar pro
akredimit të vëzhguesve zgjedhor. E ndërsa në dy mbledh-
jet e fundit që janë zhvilluar kryetari i KQZ-së, Klement
Zguri u largua në mënyrë demonstrative duke kërkuar
zbatimin e dekretit të Presidentit, dje ai veproi ndryshe
duke drejtuar mbledhjen dhe duke miratuar edhe disa nga
aktet që ishin në rend të ditës. Më konkretisht kryetari i
KQZ-së votoi pro rendit të ditës vetëm për dy pika, mira-
timin e 150 vëzhguesve të OSBE/ODIHR dhe medias, ndër-
sa për të tjerat kundër. Zguri theksoi se qëndrimin e tij për
dekretin e ka bërë publik, dhe është parimisht kundër çdo
vendimmarrje që ka lidhje me të, por shtoi se institucionet
nuk po i binden. "E kam bërë qëndrimin tim publik për
dekretin e Presidentit. Nuk ka asnjë përpjekje nga asnjë
institucion për të bërë një lexim të dekretit. Unë personal-
isht jam kundër vendimmarrjeve të KQZ-së. Vetëm për
vëzhguesit do të votoj për të çdo vendimmarrje tjetër jam
kundër. Jam dakord vetëm me gjithçka që ka të bëjë me
vëzhgim dhe monitorim, çdo tjetër kundër" tha Zguri.

Këshilli i Ambasadorëve: Dialog,
zgjedhje gjithëpërfshirëse

Krahas faktorit ndërkombëtar edhe Këshilli i Ambas
adorëve që vepron pranë në Tiranë ka kërkuar dje dia-

log mes forcave politike për të gjetur zgjidhje për krizën
politike. Përmes një deklarate shpërndarë për mediat lidhur
me situatën politike në vend thekson se kriza po tregon
mungesë maturimi në vend. "Në momentin kur vendi për-
ballet me mundësinë e çeljes së negociatave për anëtarësim
në BE, konflikti politik ka marrë një kurbë ngritje, që nëse
nuk ulet me shpejtësi, ka të gjitha gjasat të marrë përmasa
dëshpërimisht të paparashikuara." -thuhet në deklaratën e
Këshillit të Ambasadorëve. Më tej Këshilli i Ambasadorëve
bëri thirrje për organizimin e zgjedhjeve gjithëpërfshirëse,
të lira dhe të ndershme, si e drejtë themelore e një vendi
demokratik si dhe dënon me forcë, blerjet dhe trafikimin e
votave që deformojnë vullnetin e qytetarëve Shqiptarë. "Ape-
li ynë është për dialog dhe kompromis të menjëhershëm, me
qëllim vënien e interesit të qytetarit në qendër të çdo akti
politik dhe interesi i vendit të jetë mbi çdo interes tjetër
partiak", - shprehen ambasadorët.

Ambasadori i BE-së në Tiranë,
Luigi Soreca
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Ishte denoncuar i zhdukur nga familjarët 5 ditë më parë

Përgjaket Rruga e Arbrit, 45-vjeçari gjendet
i pajetë dhe i mbuluar me dhe në trase

MAMAMAMAMAT T T T T - Një 45-vjeçar është
gjetur i pajetë në Njësinë
Administrative Xibër të
Klosit. Mësohet se viktima
është Agim Meta, trupi i pa-
jetë i të cilit është gjetur nga
banorët i mbuluar me dhe.
Ai ishte shpallur i zhdukur
nga familjarët pesë ditë më
parë. Ngjarja ka ndodhur
në fshatin Shkallë, ku po
punohet për hapjen e tras-
esë së Rrugës së Arbrit
drejt tunelit të Murrizes.
Mësohet se Agim Meta ësh-
të shfaqur për herë të fun-

dit mbrëmjen e të martës në
një nga dyqanet e fshatit, 500
metra larg banesës së tij. Ban-
orë të zonës thanë se e kanë
parë atë rrugës për në shtëpi,
teksa mbante me vete edhe një
bombol me gaz. Familjarët
kanë nisur kërkimet që atë

mbrëmje, por pa arritur ta gje-
jnë. Vetëm pas denoncimit në
polici ka nisur kërkimi në
kantierin e punimeve të
rrugës. Mësohet se firma
punonte me 3 turne dhe dys-
hohet që mjetet e firmës e kanë
shtypur pa e parë dhe e kanë

mbuluar me dhe. Pas kërki-
meve të ditës së enjte dhe asaj
të djeshme, mësohet se është
gjetur trupi i pajetë i 45-
vjeçarit Meta. Prokuroria e
Matit dhe grupi hetimor
janë në vendin e ngjarjes dhe
kanë nisur hetimet.

SHKURT
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Një gjykatë në Britani
dje ka zhvilluar se
ancën e fundit gjyqë-

sore për Astrit Kapajn, sh-
qiptarin i cili akuzohet se me
grabitjet e tij, ka mundur të
përfitojë një pasuri prej 5
milionë paundësh. 42-vjeçari
i martuar dhe pronar i një
dyqani jetonte në Altrin-
cham të Manchesterit. Sipas
TV "Klan", ai akuzohet se
përgjatë një periudhe 10-
vjeçare terrorizoi lagjet e
pasura në jugperëndim të
Londrës. Pre e grabitjeve të
tij ranë edhe tenisti Boris
Becker dhe futbollisti Nico-
las Anelka. Teksa doli para
gjykatës së Kingston në
prill, ai pranoi 21 grabitje,
bizhuteri e para kesh me
vlerë 497 mijë paund, të cilat
nuk u gjetën kurrë. Megjith-
atë, sipas hetuesve, janë më
shumë se 200 grabitje që
përngjajnë me "punën" e sh-
qiptarit, por ata nuk kanë
mundur që ta lidhin 42-
vjeçarin me këto raste.

Në një konferencë për sh-
typ të mbajtur ditën e enjte,
detektivët e përshkruan gra-
bitësin shqiptar si "të disi-
plinuar dhe të duruar". Ata
thanë se ai ishte "i organi-
zuar dhe diskret" dhe shpesh

Situata në vend, Drejtoria e Burgjeve:
Asnjë leje shpërblyese nga 7 qershori

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Drejtoria e
Përgjithshme e Burgjeve
deklaron se që nga 7 qer-
shori është vendosur pezu-
llimi i të gjitha lejeve shpër-
blyese për të gjithë të dënu-
arit. Në një deklaratë të
shpërndarë për mediat,
Burgjet theksojnë se në
asnjë burg në vend nuk re-
zulton ndonjë i dënuar me
leje shpërblyese. "Për të
parandaluar fenomene të
së kaluarës, me urdhër të
Drejtorit të Përgjithshëm
të Burgjeve (më datë
07.06.2019, nr. 5211) është
vendosur pezullimi i të
gjitha lejeve shpërblyese
për të gjithë të dënuarit,
deri në një urdhër të dytë.
Sot në datë 21 qershor, Min-
istria e Drejtësisë me të

gjitha strukturat e saj SHK-
BB dhe ato të Drejtorisë së
Përgjithshme të Burgjeve
kanë kryer hetime dhe veri-
fikime dhe nuk rezulton as-
një i dënuar me leje shpërbly-
ese, jo vetëm për IEVP Fier,
por në të gjithë IEVP-të në
vend", deklaron Drejtoria e
Përgjithshme e Burgjeve. Më

tej thuhet se "bazuar në ur-
dhrin e ministrit të Drejtë-
sisë dhe planit të masave të
Drejtorit të Përgjithshëm,
si pasojë e zbatimit të
regjimit të posaçëm të të
dënuarve dhe të paraburgo-
surve, janë marrë masa sh-
tesë për sigurinë në sistem-
in penitenciar".

Pre e bastisjeve ranë edhe tenisti Boris Becker dhe futbollisti Nicolas Anelka

5 mln paund nga grabitjet, hetuesit
për shqiptarin: Ishte i disiplinuar

Astrit Kapaj terrorizoi lagjet e
pasura në jugperëndim të Londrës

Vrau mikun e shtëpisë, 50-vjeçari
braktiset në gjykatë nga familja

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Gjykata e Lezhës ka dhënë dje masën e sig-
urisë "arrest me burg" për Tonin Ndojin, autorin e
vrasjes së Gjin Markut,
kryeplak i fshatit Merqi dhe
njëherësh mik shtëpie për
familjen Ndoj. Në momentin
që jepej masa e sigurisë, në
sallën e gjyqit nuk ka qenë
asnjë prej familjarëve të au-
torit. Kujtojmë se ngjarja e
ndodhur mëngjesin e së
mërkurës në fshatin Merqi
të Lezhës kishte si motiv një
konflikt pronësie. Policia
mundi të arrestonte 50-
vjeçarin pak pas krimit të
rëndë. Materialet iu referu-
an Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së
Parë Lezhë për veprime të
mëtejshme hetimore, për veprat penale "Vrasje me para-
mendim" dhe "Mbajtja pa leje e armëve dhe municion-
eve luftarake".

linte para dhe bizhuteri nga
pas, në mënyrë që viktimat
e tij të mos e kuptonin që
ishin grabitur. Ai ngjitej nga

tubacionet e kullimit të ujit
në mënyrë që të shmangte
alarmin, lyente me bojë dri-
tat me sensorë dhe për të

fshehur fytyrën përdorte në
copë. Viktimat kishin push-
uar nga puna pastruese e
kujdestare të fëmijëve, pasi

besonin se ishin ato, që qën-
dronin pas krimeve të shqip-
tarit. Vetëm në vitin 2016,
falë ADN-së, detektivët ar-
ritën ta lidhnin shqiptarin
me grabitjet e kryera prej tij.
"Ishte një makth logjistik",
tha detektivi Dan
O'Sullivan. Policia beson se
bizhuteritë e vjedhura nga
Kapaj mund të jenë shkrirë
dhe shitur për kumar, pasi
shtëpia e tij ishte 'normale'
dhe shqiptari nuk bënte jetë
luksoze. "Besojmë se i ka
harxhuar vetë të gjitha, nuk
ka prova që i ka shpenzuar
paratë te familja", tha një
oficer policie. Për shkak të
grabitjes së kryer në sh-
tëpinë e tenistit Becker,
hetuesit i kishin vënë edhe
nofkën "Banditi i Wimble-

Gjykata e liron, por i
heq të drejtën e

protestës Florenc Hoxhës
TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Gjykata e Ti-
ranës ka ndryshuar dje
masën e sigurisë nga "ar-
rest me burg", në "arrest
shtëpie" ndaj Florenc Hox-
hës. Ish-kreu i INUV u ar-
restua si i dyshuar për akte
të dhunshme gjatë pro-
testës së 16 Shkurtit në Ti-
ranë. Ata ushtruan dhunë
duke çarë disa herë kordo-
nin e policisë para Kryemi-
nistrisë, duke thyer
xhamat e derës kryesore
dhe duke shkatërruar kër-
pudhën, veprën e artit në
lulishten e Kryeministrisë.
Florenc Hoxha u la lirë, por
pa të drejtën për të marrë
pjesë një tjetër protestë. Dje
opozita mbajti protestën e
nëntë kombëtare, por Hox-
ha nuk mundi të merrte
pjesë, duke qenë se është në
"arrest shtëpie".

Humb jetën punonjësi
në fabrikën e

inerteve në Përmet
PËRMETPËRMETPËRMETPËRMETPËRMET - Një tjetër vik-
timë është regjistruar ditën
e djeshme në vend. Një 60-
vjeçar, punonjës në fab-
rikën e inerteve në Përmet,
ka humbur aksidentalisht
jetën. Policia raporton se
ngjarja ka ndodhur pranë
fshatit Kosinë. I ndjeri u
gjet tek hinka e thithjes së
rërës e çimentos dhe nga as-
fiksimi i këtyre të fundit, ai
nuk mundi dot të mbije-
tonte. Mësohet se ai kishte
30 vite në atë pozicion pune.
"Rreth orës 11:00, në nyjën
e inerteve pranë fshatit
Kosinë, Përmet, ka humbur
jetën aksidentalisht shteta-
si S.P., rreth 60 vjeç, banues
në Përmet, i cili ishte
punonjës në këtë aktivitet
privat. Në vendngjarje
ndodhet grupi hetimor dhe
po punon për zbardhjen e
plotë të ngjarjes",- njoftoi
policia.

Ekstradohet nga
Greqia shqiptari
i shumëkërkuar

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Një 30-vjeçar nga
Kuçova, i cili rezultonte i
shpallur në kërkim ndërko-
mbëtar është ekstraduar
dje nga Greqia drejt Sh-
qipërisë. Sipas policisë, sh-
tetasi i ekstraduar është
Spiro Pando, banues në
Kuçovë. "Ekstradohet nga
Greqia një shtetas i dënu-
ar me 5 vjet burg. Nga Spe-
cialistët e Z.Q.K Interpol
Tirana u bë ekstradimi i
shtetasit të shpallur në
kërkim ndërkombëtar,
Spiro Pando, 30 vjeç, ban-
ues në Kuçovë. Gjykata e
Apelit Vlorë e ka dënuar me
5 vjet burg për veprën pe-
nale 'Prodhimi dhe shitja e
narkotike', kryer në bash-
këpunim. Përmbledhje e
ngjarjes së ndodhur: Në
muajin gusht të vitit 2013
është ushtruar kontroll në
banesën e shtetasit Spiro
Pando, ku janë gjetur një
sasi lëndë narkotike hero-
inë dhe kanabis sativa si
dhe një armë zjarri au-
tomatik", - njoftoi policia.

Astrit Kapaj
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LIRIA
MEDIA Shtatë organizata kanë shprehur shqetësimin e tyre se autoritetet shqiptare nuk po përmbushin

detyrimet ndaj ligjit vendas dhe instrumenteve ndërkombëtare për të garantuar lirinë e shprehjes
dhe të medias, duke theksuar se ka pasur një përkeqësim të sigurisë, kushteve të punës dhe

aksesit në informacion të gazetarëve

Organizatat ndërkombëtare, kambana
alarmi për lirinë e medias në ShqipëriNjë mision tre-ditor në

Tiranë i një grupi or
ganizatash të lirisë

së shprehjes dhe medias, ka
përfunduar me një raport
dërrmues ndaj autoriteteve
dhe klasës politike sh-
qiptare, duke nënvizuar se
Shqipëria nuk po përmbush
detyrimet e saj përpara ligjit
vendas, detyrimet si anëtare
e Këshillit të Europës,
OSBE-së dhe aspiratat si
vend kandidat në Bashkimin
e Evropian.

'Delegacioni gjeti se liria
e medias në Shqipëri po
përkeqësohet. Sulmet e fun-
dit fizike ndaj gazetarëve
nuk janë zbardhur. Zyrtarë
të lartë publik rregullisht
përdorin gjuhë fyese dhe
nënvleftësuese ndaj
gazetarëve kritikë. Adminis-
trata publike, duke përfshirë
zyrën e kryeministrit dhe
kryetarin e bashkisë së Ti-
ranës, nuk është transpar-
ente në ndërveprimet e saj
me median dhe kufizon
qasjen e gazetarëve kritikë.
Legjislacioni i propozuar ko-
hët e fundit për mediat, përf-
shirë një skemë rregullimi të
drakoniane për mediat sh-
qiptare dhe të huaja në in-
ternet, nuk është në për-
puthje me standardet
ndërkombëtare të të drejtave
të njeriut,"-nënvizoi në një
raport paraprak delegacioni.

Misioni për lirinë e medi-
as në Shqipëri, i cili zgjati
nga data 18 deri në 21 maj,
përbëhej nga Qendra Euro-
piane për Lirinë e Medias
dhe të Shtypit ( ECPMF),
Artikulli 19, Komiteti për
Mbrojtjen e Gazetarëve
(CPJ), Federata Europiane e
Gazetarëve (EFJ), Instituti
Ndërkombëtar i Shtypit
(IPI), Reporterët pa Kufij
(RSF) dhe Organizata e Me-
dias në Europën Juglindore
(SEEMO).

"Ne jemi në mënyrë të
veçantë të shqetësuar nga
rritja e gjuhës fyese dhe den-
igruese ndaj gazetarëve nga
politikanët, sepse kjo lloj
sjellje i hap rrugën kërcëni-
meve dhe ngacmimeve," tha
Sarah Clarke, nga organiza-
ta Artikulli 19 gjatë konfer-
encës për shtyp të mbajtur
në Tiranë, ku u prezantuan
gjetjet e misionit.

"Ne jemi, gjithashtu, të
shqetësuar për vet-censurën
dhe jemi të tronditur nga
lidhja e ngushtë midis poli-
tikanëve, pronarëve të medi-
ave dhe grupeve të interes-
it," shtoi ajo.

Gjatë tri ditëve në Tiranë,
delegacioni mblodhi infor-
macione dhe pati takime me
gazetarë, kryeredaktorë, për-
faqësues të shoqërisë civile,
organizata ndërkombëtare,
ambasada të atashuara në

Tiranë dhe zyrtarë të lartë të
qeverisë, përfshirë kryemi-
nistrin Edi Rama. Kryetari i
bashkisë së Tiranës Erjon
Veliaj refuzoi të takohej me
delegacionin.

"Fakti që ne jemi këtu tre-
gon se ka një problem," tha
Oliver Vujovic, sekretar i
përgjithshëm i Organizatës
së Medias në Europën
Juglindore. "Shqipëria është
një nga vendet e rajonit me
problemet më të mëdha në
media",-shtoi ai.

Koalicioni i organizatave
të lirisë së medias u shpreh
shumë i shqetësuar mbi
amendamentet e propozuara
nga qeveria për legjislacion-
in e medias në dhjetor 2018,
të cilat parashikojnë ven-
dosjen e regjistrimit të
detyrueshëm për media on-
line dhe krijojnë një ent ad-
ministrativ me fuqinë për të
gjobitur dhe mbyllur medi-
an online, si dhe me pushte-
tin që të bllokojë aksesin në
median ndërkombëtare pa
një vendim gjykate.

"Në konsideratën tonë
këto masa përpiqen të fusin
rregullimin shtetëror të me-
diave në internet, gjë që ësh-
të në kundërshtim me prak-
tikat më të mira ndërko-
mbëtare mbi vetë-rreg-
ullimin dhe do të kishte një
ndikim të dëmshëm në lir-
inë e shprehjes, informa-
cionit dhe lirinë e shtypit në
Shqipëri," tha koalicioni.

Koalicioni vuri në dukje
se këto amendamente ishin
diskutuar gjatë takimit me
kryeministrin Edi Rama, i
cili është shprehur se pas
kritikave ndërkombëtare të
këtij draft-legjislacioni,
mundësia për të mbyllur

mediat nga qeveria do të
eliminohet dhe vlera e
gjobave do të ulet.

Koalicioni nënvizoi se
mbetet i shqetësuar për
mungesën e konsultimeve
për draftet ligjore të propo-
zuara, të cilat u paraqitën
gjatë periudhës festive të
Krishtlindjeve dhe i kërkon
qeverisë që të ndërmarrë
hapa për ti konsultuar
amendamentet me
gazetarët dhe shoqërinë
civile.

Delegacioni i organizat-
ave të lirisë se medias, gjith-
ashtu, shprehu shqetësimin
për rritjen e numrit të
padive për shpije të moti-
vuara politikisht- të depozi-
tuara nga politikanë dhe që
kërkojnë shuma jopropor-
cionale për dëmshpërblim.

Ato nënvizuan se edhe
pse dënimet me burg për ras-
te shpifjeje u shfuqizuan në
vitin 2012, shpifja dhe fyer-
ja mbeten vepra penale të
dënuara me gjobë dhe vitet
e fundit ka pasur propozime
për të rifutur në Kodin Pe-
nal dënimet me burg për
shpifje kundër zyrtarëve të
lartë shtetëror.

"Edhe pa kërcënimin e
dënimit me burg, mundësia
e përballjes me një dënim
penal mund ti shtyjë
gazetarët drejt vet-cen-
surës," tha koalicioni. "Ne e
inkurajojmë Shqipërinë që
t'i shfuqizojë të gjithë ligjet
penale për shpifjen dhe fy-
erjen," shtoi ai.

Koalicioni u njoftua gjatë
takimeve me palët e intere-
suara se sulmet serioze fiz-
ike ndaj gazetarëve dhe
kërcënimet mbeten të pa-
hetuara dhe të pazbardhura

nga autoritetet. Gjithashtu,
gjatë protestave të fundit ka
pasur gazetarë që janë pla-
gosur. Ndërkohë, delegacio-
ni është njoftuar se
gazetarët investigativë janë
hequr nga puna ose
kërcënuar për shkak të
raportimeve të tyre, në disa
raste me ndërhyrjen e dys-
huar të politikanëve të par-
tisë në pushtet. Në disa ras-
te gazetarët nuk i kanë
raportuar sulmet dhe
kërcënimet tek autoritet
dhe nuk kanë informuar
publikun.

"Ne jemi të shqetësuar që
gazetarët nuk i raportojnë
sulmet dhe kërcënimet",-

tha Attila Mong nga Komi-
teti për Mbrojtjen e
Gazetarëve.

Delegacioni deklaroi se
autoritetet nuk i ndjekin
këto raste dhe nuk i hetojnë
motivet që qëndrojnë mbas
këtyre sulmeve.

"Ne jemi të shqetësuar se
dështimi i autoriteteve për
t'i hetuar në tërësi këto ras-
te, kontribuon në atmosfer-
ën e pandëshkueshmërisë
që mund t'i japë guxim au-
torëve për të ndërmarrë sul-
me të ngjashme dhe t'i frikë-
sojnë gazetarët që të hesh-
tin",- thanë organizatat. "Ne
jemi gjithashtu të shqetë-
suar që autoritet kanë dësh-
tuar të krijojnë siguri për
gazetarët që mbulojnë
protesta",- ata shtuan.

Gjatë takimeve me
gazetarë, delegacioni u infor-
mua se kryeministri Edi
Rama u referohet shpesh
medias me termin 'kazan'
dhe gazetarëve me termin
'kadri', ndërkohë lideri i
opozitës Lulzim Basha u ref-
erohet mediave si të 'kapura
dhe të blera." Sipas
anëtarëve të misionit kjo lloj
gjuhe i denigron gazetarët
dhe i bën ato shënjestra për
sulme në sy të publikut,
duke rritur riskun e kërcën-
imeve dhe dhunës ndaj tyre.

"Ne jemi të alarmuar nga
një gjuhë e tillë fyese dhe
propagandistike e përdorur
nga liderët politik dhe poli-
tikanë të tjerë ndaj
gazetarëve",- thanë ata.

Koalicioni, gjithashtu,
shprehu shqetësim mbi ak-
sesin e gazetarëve në infor-
macion dhe transparencën e
institucioneve. Sipas delega-
cionit edhe pse Shqipëria ka
një ligj shumë të mirë për të
drejtën për informimin, ad-
ministrata publike e kufizon
aksesin e gazetarëve të pavar-
ur duke përdorur platformat
e saj komunikuese si ERTV
për t'i mënjanuar.

"Praktika e imponimit të
një lidhje direkte video të
kontrolluar nga qeveria apo
të materialeve të tjera, kufi-
zon gjerësisht aksesin e
gazetarëve në informacion
dhe mundësinë e tyre për të
dhënë një perspektivë të pa-
varur mbi veprimet e person-
ave me pushtet",- tha koali-
cioni.

Scott Griffen nga Institu-
ti Ndërkombëtar i Shtypit,
nënvizoi se qeveria sh-
qiptare po i përdor këto
teknologji të reja të informa-
cionit për të kontrolluar nar-
rativën dhe për të kufizuar
aksesin e gazetarëve kritikë.

Misioni, gjithashtu, kon-
firmoi shqetësimet e ngritu-
ra më parë nga BIRN Alba-
nia dhe Reporterët pa Kufij
se pronësia e medias sh-
qiptare dhe të ardhurat nga
reklamat janë shumë të
përqendruara në duart e pak
grupeve nën pronësi famil-
jare, me një shkallë të lartë
pronësie ndërsektoriale.

Reporter.al

Besar Likmeta

PROBLEMET E
MEDIAS
"Fakti që ne jemi
këtu tregon se ka
një problem",- tha
Oliver Vujovic,
sekretar i
përgjithshëm i
Organizatës së
Medias në
Europën
Juglindore.
"Shqipëria është
një nga vendet e
rajonit me
problemet më të
mëdha në
media",- shtoi ai.
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Agjencia e Trajtimit të Pronave: Lista me pronarët që marrin paratë

Kompensimi i pronarëve,
shpërndahen 140 milionë lekë

Pagesat e përshpejtuara, përfituesit në të gjithë vendin

Agjencia e Trajtimit të
Pronave bën të ditur
se ka përfunduar

procesin e shqyrtimit admin-
istrativ të disa aplikimeve
për kompensim financiar
me kërkesë të veçantë, të
paraqitura nga subjektet e
interesuara, që disponojnë
vendime përfundimtare që u
kanë njohur të drejtën e ko-
mpensimit të pronës. Janë
në total 140 milionë lekë që
do të shpërndahen për 11 pr-
onarë në të gjithë vendin,
vetëm kësti i parë do të jetë
37 milionë lekë. "Gazeta Sh-
qiptare" publikon listën dhe
përqindjen e parave që do të
marrin përfituesit.
FONDIFONDIFONDIFONDIFONDI

Ka përfunduar shqyrtimi
administrativ i 11 apliki-
meve për kompensim finan-
ciar me kërkesë të veçantë,
për të cilat ATP-ja ka mirat-
uar me vendim pranimin e
këtyre kërkesave/apliki-
meve, pasi kanë rezultuar të
jenë në përputhje të plotë me
kriteret e përcaktuara në
nenin 17, pika 2, të ligjit
nr.133/2015 "Për trajtimin e
pronës dhe përfundimin e
procesit të kompensimit të
pronave", në kreun IV të
VKM nr.223, datë 23.03.2016
"Për përcaktimin e rregul-
lave dhe procedurave për
vlerësimin dhe ekzekutimin
e vendimeve përfundimtare
të kompensimit të pronës
dhe shpërndarjen e fondit
financiar e fizik për kompen-
simin e pronave", i ndry-
shuar. "Fondi financiar i
vënë në dispozicion nga bux-

Ornela Manjani

heti i shtetit, që ATP do të
shpërndajë në total për sub-
jektet përfituese të këtyre 11
aplikimeve sipas kërkesave
të tyre është në vlerën
140.274.393.60 lekë, nga të

cilat 37.072.088.83 lekë do të
lëvrohen menjëherë si këst
i parë, ndërsa pjesa tjetër do
të lëvrohet me këste çdo
fillim viti buxhetor, bazuar
në mënyrën e përfitimit të

kompensimit për të cilën ka
aplikuar subjekti. Njëkohë-
sisht bëjmë me dije se nga
përfundimi i trajtimit të kë-
tyre 11 aplikimeve për ko-
mpensim financiar me

kërkesë të veçantë, buxhetit
të shtetit i kursehet në total
një fond në vlerën
239.144.441.10 lekë", - thuhet
në njoftimin e ATP-së. Agjen-
cia e Trajtimit të Pronave

(ATP) njofton subjektet e
interesuara se vlerat për-
katëse për secilin përfitues
do të jenë disponibël në llog-
aritë e tyre në bankat e
nivelit të dytë pas përfun-
dimit të procedurave të
transfertave bankare në
ditët në vazhdim.
SHQSHQSHQSHQSHQYRYRYRYRYRTIMITIMITIMITIMITIMI

Procesi i shqyrtimit ad-
ministrativ të këtyre kërke-
save/aplikimeve dhe i
shpërndarjes së fondit fi-
nanciar të kompensimit që
ato përfitojnë bazohet në
nenin 17, pika 2, të ligjit
nr.133/2015 "Për trajtimin e
pronës dhe përfundimin e
procesit të kompensimit të
pronave", në kreun IV të
VKM nr.223, datë 23.03.2016
"Për përcaktimin e rregul-
lave dhe procedurave për
vlerësimin dhe ekzekutimin
e vendimeve përfundimtare
të kompensimit të pronës
dhe shpërndarjen e fondit
financiar e fizik për kompen-
simin e pronave", i ndry-
shuar dhe në VKM nr. 221,
datë 23.03.2016 "Për mënyrën
e organizimit dhe të funk-
sionimit të Agjencisë së Tra-
jtimit të Pronës".

Faji është i drejtuesit të mjetit

Çdo dy ditë një shqiptar vdes në aksident
Kanë humbur jetën 76

persona nga aksiden-
tet në pesë muajt e parë të
vitit, sipas të dhënave të
publikuara nga INSTAT.
Mesatarisht janë 15 perso-
na në muaj që humbin
jetën nga goditjet fatale,
ose çdo dy ditë ka një vde-
kje nga aksidentet. Pjesa
dërrmuese e aksidenteve
shkaktohen si rrjedhojë e
pakujdesisë së drejtuesit
të mjetit, me 70 raste për 5-
mujorin dhe vetëm 6 nga
sjella e këmbësorëve. Në
krahasim me të njëjtën pe-
riudhë të vitit të kaluar, ku
kishte gjithsej 78 të vdekur
nga aksidentet, është ulur
faji i këmbësorëve dhe ësh-
të rritur ai i drejtuesve të
mjeteve (në janar-maj 2017,
64 vdekje u shkaktuan nga
drejtuesi i mjetit dhe 14
nga këmbësorët. Numri
më i madh i aksidenteve
me vdekje ka ndodhur në
Tiranë (14), Durrës (12),
Shkodër (8), Elbasan (9),
Fier (11). Sipas INSTAT-it,
në muajin maj 2019
numërohen 115 aksidente
rrugore, nga 155 aksidente

të ndodhura në maj 2018,
duke u ulur me 25.8%, kra-
hasuar me të njëjtën peri-
udhë të një viti më parë.
Numri i aksidenteve, në
pesëmujorin e parë të vitit
2019 është 583, nga 659, duke
u ulur me 11.5%, krahasuar
me të njëjtën periudhë të
vitit 2018. Në maj 2019, num-
ri i të aksidentuarve (të
vrarë dhe të plagosur) është
143 persona, nga 201 që ish-
te një vit më parë, duke u
ulur me 28.9%. Numri i të ak-

sidentuarve në pesëmujor-
in e parë të vitit 2019 është
773 persona, nga 852 perso-
na, duke u ulur me 9.3%,
krahasuar me të njëjtën pe-
riudhë të 2018. Në pesëmu-
jorin e parë 2019, aksident-
et rrugore në 15.4% të ras-
teve kanë ndodhur si pasojë
e sjelljes së këmbësorit.
Gjatë kësaj periudhe, num-
ri i aksidenteve sipas sjell-
jes së këmbësorit është
ulur 30.2%, krahasuar me
një vit më parë.

Kredia nga jobankat

U rrit me 18.3 për
qind për vitin 2018

Kredia nga institucio
net financiare joban-

ka u rrit me ritme të lar-
ta vitin e kaluar. Sipas
Bankës së Shqipërisë, në
fund të vitit 2018, porto-
foli i kredisë bruto arriti
në 28.6 mld lekë, në rritje
me 18.3% krahasuar me
vitin paraardhës. Pjesa
më e madhe e portofolit të
kredisë së subjekteve fi-
nanciare jobanka mba-
het nga subjektet e kre-
didhënies dhe mikrokre-
disë, me 75% të totalit,
ndërsa pjesa e mbetur
është portofol i shoqërive
të qirasë financiare dhe
faktoringut. Portofoli i
kredisë së subjekteve fi-
nanciare jobanka arriti
në 4.9% të totalit të kre-
disë së sistemit bankar,
me një rritje prej 0.8 pikë
përqindjeje krahasuar
me vitin paraardhës.
Gjatë vitit 2018, aktivite-
ti i subjekteve financiare

jobanka mbeti i orientuar
drejt financimit të bi-
zneseve, përkatësisht me
80% e portofolit për veprim-
tarinë e kredidhënies dhe
85% për veprimtarinë e
qirasë financiare. Sektorët
më të financuar janë "Treg-
tia" me 24%, "Pronat e Pa-

tundshme dhe Ndërtimi"
me 11% dhe "Bujqësia" me
12%. Treguesi i kredive me
probleme gjatë vitit 2018 ka
rënë në 9.2%, afro tri pikë
përqindje më pak, kraha-
suar me fundin e vitit 2017.
Ndikimi kryesor në reduk-
timin e këtij raporti erdhi
nga rritja e portofolit të
kredisë, por edhe vetë vlera
e kredive me probleme ra
me rreth 8.5%. Gjatë vitit
2018, subjektet financiare
jobanka kanë gjeneruar
një fitim prej 1.7 miliardë
lekësh, në rritje me afro
28% krahasuar me vitin
2017. Kontributin kryesor
e dhanë subjektet që ush-
trojnë aktivitetin e kre-
didhënies.

Portofoli i kredisë
së subjekteve

financiare
jobanka arriti në
4.9% të totalit të

kredisë së
sistemit bankar,

me një rritje prej
0.8 pikë

përqindjeje
krahasuar me

vitin paraardhës.
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ZBARDHEN REZULTATET E DOSJEVE PËR 6600 APLIKANTË PËR MËSUES

Voltiza Duro

Përfundon faza e parë e konkurrimit. Nga 10 korriku nis testi i informatizuar

"Mësues për Shqipërinë", zbardhen
rezultatet e dosjeve për 6600 aplikantë
Lista e dytë, verifikoni sa pikë keni arritur të grumbulloni

Faza e parë e konkur
rimit në portalin "Më
sues për Shqipërinë"

ka përfunduar. "Gazeta Sh-
qiptare" zbardh sot listën e
dytë me rezultatet e pikëve
të dosjeve për rreth 6600 më-
sues që kanë aplikuar pranë
4 drejtorive rajonale të ar-
simit parauniversitar. Për-
katësisht janë 789 aplikantë
në Lezhë, 1640 në Fier, 2159
në Durrës dhe 1996 apli-
kantë në Korçë. Dosja për
konkurrim përmban 20% të

vlerës totale të pikëzimit.
Ndërsa faza e dytë, ajo e
testimit të informatizuar,
përmban 80% të pikëve, fazë
e cila do të zhvillohet në
Qendrën e Shërbimeve Arsi-
more, duke filluar nga data

10 korrik dhe sipas një kal-
endari, i cili do të gjendet i
publikuar në ueb-in e
QSHA-së. Gjatë vitit 2018-të
janë punësuar rreth 1.700
mësues nga portali "Mësues
për Shqipërinë". Në 4 vite të

zhvillimit të portalit janë
punësuar 6,104 mësues,
shifër e cila është në ndry-
shim të vazhdueshëm, sepse
punësime ndodhin gjatë
gjithë vitit shkollor, të punë-
suar me kontratë të përher-

shme dhe përkohshme si
mësues zëvendësues. Ndër-
sa nga 7.200 aplikimet e këtij
viti në portal priten të punë-
sohen rreth 1300-1400 më-
sues. Gjatë muajve korrik-
gusht 2019, pranë QSHA do

të zhvillohet testimi i infor-
matizuar për punësimin e
mësuesve. Në vijim do të
publikohet kalendari me
datat, oraret dhe profilet për-
katëse për zhvillimin e
testimit të informatizuar.

LEZHA
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DURRËSI

vijon nesërvijon nesërvijon nesërvijon nesërvijon nesër
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Gati për pushime?
Nëse e rezervon në faqen http://travel.fibank.al, ju rimbursohet në llogari deri
në 7% e shumës!
Në faqen http://travel.fibank.al mund të gjenden të gjitha hotelet që Booking
ofron në të gjithë botën. Falë një partneriteti unik midis Fibank & Booking.com,
kartëmbajtësit mund të përfitojnë nga oferta fantastike, rimbursim në kartë deri në 7%
të vlerës totale.
Ju rezervoni hotelin me kartën Fibank, hoteli konfirmon qëndrimin tuaj dhe Fibank
depoziton në kartë deri në 7% të vlerës së shpenzuar.

E ku ka me bukur se një rimbursim në kartë pasi keni ardhur
nga pushimet tuaja!

Nëse kryeni një rezervim hoteli për disa net dhe shuma totale e rezervimit është
450 EUR, në fund të muajit pasardhës Fibank ju rimburson në kartë vlerën 20 EUR
(4.5% për këtë rast mesatar)!

Të keni një kartë bankare është një komoditet shumë i favorshëm në jetën e përdit-
shme. Ju mund të kryeni blerje online me lehtësi maksimale, mund të rezervoni bileta
avioni, të paguani darka në restorante, mund të bëni pazare në dyqane dhe qendra
tregtare dhe sigurisht të tërhiqni para në çdo bankomat me logon VISA, në të gjithë
botën.

Fibank ofron karta të sigurta që i shtojnë vlerë burimeve tuaja financiare!

Fibank & Booking.com
një partneritet unik

Këngëtarja Carla Bru
ni është ulur në skenë

  dhe duket se i këndon
nën zë dikujt që nuk është
aty. Një zë i qetë, i shtruar
dhe pothuaj pëshpërimë,
megjithatë, jehon në muret
antike. Ajo pothuaj mban
kokën ulur. Diku në publik,
përkrah kryeministrit të
Shqipërisë Edi Rama është
ish-presidenti i Francës Ni-
kolas Sarkozy.

Bruni ka mbaruar kë-
ngët e programuara për kon-
certin, por duartrokitjet e
bëjnë të këndojë edhe dy
këngë më shumë. Për më
shumë se 1 orë e 30 minuta
ka sjellë muzikën e saj,
përmes një stili që evokon
kolonat zanore pa e ulëritur
mesazhin.

*
E veshur me të zeza në

skenën e drunjtë të teatrit
antik të Butrintit, e rre-
thuar nga flakadanë këngë-
tarja italo-franceze Carla
Bruni interpretoi mbrëmë 11
këngët e albumit të saj më
të ri dhe disa prej këngëve
që ka më përzemër nga albu-
met e tjera. Ish modelja dhe
bashkëshortja e ish-presi-
dentit Francez Nikolas
Sarkozy, e bëri Shqipërinë
për herë të parë pjesë të tu-
rit të saj. Koncerti i saj i
mbrëmshëm përkoi me Fes-
tën e Muzikës (Ditën
Ndërkombëtare të Muz-
ikës). Këngë nga grupi ABA
të ripunuara, këngë nga
Rollinf Stones, këngë nga
filmat më të dashur, kënga e
parë e shkruar prej saj apo
këngë që janë kritikuar u in-
terpretuan prej saj duke
kujtuar edhe historinë e
tyre. Ajo solli për secilën
kujtime e çaste që i lidhin
ato këngë me jetën e saj.
Bruni komunikoi me pub-
likun gjatë interpretimit
ndërsa këngët e saj ring-
jallën skenën antike të hesh-
tur.

Prania e Brunit, në
Butrint riktheu vëmendjen
te Butrinti dhe trashëgimia
historike e tij duke e bërë një
ndalesë të lakmueshme për
artistë ndërkombëtarë që
vendosin ta kenë atë në
hartën e tyre.

Koncerti u ndoq vetëm
nga të ftuar nga protokolli i
kryeministrit, të ardhur
kryesisht nga Tirana. Më
shumë se 1000 ftesa ishin
dërguar nga kryeministria
për ta ndjekur koncertin.
Vetë Bruni falenderoi për

ftesën që i ishte bërë.
Të pranishëm ishte paria

e Tiranës, që nga kryeminis-
tri Edi Rama i shoqëruar
nga bashkëshortja Linda
Rama, e bija Rea Xhillari
dhe i biri Zaho Rama; minis-
trat Belinda Balluku, Elva
Margariti, Olta Xhaçka,
Blendi Çuçi, Ogerta Manas-
tirliu, deputetja Mirela Kum-
baro, gazetari Aleksandër
Furxhi, Andi Bushati, deri
te biznesmenët Samir Mane,
Princ Leka e Elia Zaharia,
stilisti Ardi Asllani, baleri-
na Isida Mollaymeri. "Çfarë
gëzimi që do të ndajë me ju

Koncerti i Carla Brunit në Butrint, të pranishëm Rama e Nikolas Sarkozy

Paria e Tiranës në teatrin
antik ndjek interpretimin e

këngëtares franceze
Fatmira Nikolli

"Kjo është një këngë që e kam shkruar për
njeriun që dua. Titullohet "Djalosh i
trishtuar". Nuk është publikuar më herët".

listën e preferuar të këngëve
të mia. Unë shpresoj se do t'i
pëlqeni". Me këtë status e
lajmëroi kantautorja dhe
modelja e njohur, Carla Bru-
ni, emocionin për pjesëmar-
rjen e saj në Ditën e Festës
së Muzikës në Teatrin An-
tik të Butrintit. Koncerti i
mbajtur në Teatrin e Parkut
Kombëtar të Butrintit, në
një nga pikat arkeologjike
më të rëndësishme të
trashëgimisë shqiptare dhe
asaj botërore ishte nën
kujdesin e Ministrisë së Kul-
turës, Teatrit të Operës dhe
vetë kryeministrit, i cili dje

shkroi: "MIRËMËNGJES,
dhe me këtë yll bote që për
Ditën Ndërkombëtare të
Muzikës zgjodhi të këndojë
për shqiptarët, ju uroj një
ditë të mbarë", shprehet
Kryeministri Rama për
ardhjen e Carla Brunit në
Shqipëri.

"French touch" (Prekje
franceze), është albumi i
pestë, të cilin Carla Bruni e
hodhi në treg në vitin 2017.
Kopjet e shitura të gjithë
krijimtarisë së saj ndër vite
kapin shifrën e 5 milionë al-
bumeve.

Carla Bruni lindi në Itali
më 23 December 1967 dhe je-
ton në Francë. Ajo është gru-
aja e tretë e ish-presidentit
francez, Nicolas Sarkozy, me
të cilin ka një vajzë, Giulia,
e lindur më 19 tetor 2011. Si-
pas revistës Forbes, Carla
Bruni u rendit e 35-ta në
vitin 2010 në listën e grave
më të fuqishme në botë. E
angazhuar për çështje so-
ciale, në vitin 2009 ajo krijoi
Fondacionin Carla Bruni-
Sarkozy për të promovuar
aksesin në kulturë dhe njo-
huri për të gjithë.

Koncerti u ndoq
vetëm nga të

ftuar nga
protokolli i

kryeministrit, të
ardhur kryesisht
nga Tirana. Më
shumë se 1000

ftesa ishin
dërguar nga

kryeministria
për ta ndjekur

koncertin. Vetë
Bruni falenderoi

për ftesën që i
ishte bërë.

KONCERTI

Kryeministri Edi Rama me familjen dhe ish-presidenti
Francez Nikolas Sarkozy, dje në amfiteatrin e Butrintit
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ARGJIRA SPANCA: 
SE MORA SERIOZISHT 

NË FILLIM PUNËN

KUKAFSHEHTAS?KUKAFSHEHTAS?

RRËFEHET MODERATORJARRËFEHET MODERATORJA

“Optimizmi është besimi që të çon në “Optimizmi është besimi që të çon në 
arritje. Asgjë nuk mund të bëhet pa shprese arritje. Asgjë nuk mund të bëhet pa shprese 
dhe vetëbesim. Eksperienca e parë e tv në dhe vetëbesim. Eksperienca e parë e tv në 

Shqipëri, Propozimi më erdhi nga Ervin Kurti”Shqipëri, Propozimi më erdhi nga Ervin Kurti”

VIP-VIP-atat QË U KAPËN  QË U KAPËN 
“MAT” NË LIDHJET E REJA“MAT” NË LIDHJET E REJA

PAS NDARJES NGA 
BORA ZEMANI, NË 
NJË LIDHJE TË RE?

VIN VELI VIN VELI “JE FUNDI I BISHTIT 
TË KAVALLIT”!  PAS 

OFENDIMEVE TË 
ROZA LATIT, REAGON 

MË NË FUND ENCA 
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Një superseksi, Tuna
ekspozon trupin me
bikini në shtrat
Ajo është një ndër mamatë me linja fantastike të trupit. Këtë,

këngëtarja Tuna e dëshmon me disa fotografi të realizuara së
fundi, e sidomos me një foto, ku shihet në shtrat e veshur vetëm në
bikini. Tuna shihet shumë e lumtur, e ulur në një pozë që i shfaq për
mrekulli linjat e saj të trupit. Ajo duket se po luan me djalin e saj,
Tianin, ndërsa familja po shijojnë pushimet këto ditë. Me palestër dhe
dietë besojmë se këngëtarja është rikthyer në formën e saj më
“bombë”!

Ç’po ndodh? Kejvina
Kthella rikthehet në
“Xing me Ermalin”
Këtë të shtunë, velina bionde e “Xing me Ermalin” do të rikthehet

në programin nga i cili nisi karrierën televizive. Modelja e njohur
bionde, me siguri do ta marrë edhe një herë rolin e ngacmueses së
të ftuarve, por nuk dihet nëse do të vijojë apo do të jetë e ftuar
speciale vetëm për një natë. 3 muaj pas largimit, Kejvina rikthehet në
“Xing” dhe Ermali e ka publikuar lajmin bashkë me një video gazmore
nga xhirimet e programit. “Këtë të shtunë kthehet Kejvina Kthella në
Xing”, – shkruan Ermali pa dhënë të tjera shpjegime për velinën
bukuroshe. Për arsyen e largimit, Kejvina tha se do të vijonte me
projekte të tjera jashtë ekranit. Megjithatë, ftesën për t’u gjendur dhe
argëtuar edhe një herë në krah të Ermalit nuk mund ta refuzonte.

Genta Ismaili “çmend”
pushuesit, tund të pasmet
në plazh
Genta Ismajli vazhdon të jetë njëra ndër këngëtaret më joshëse të

muzikës. Gjithnjë në formë të shkëlqyer, Genta vazhdimisht poston
foto provokuese. Ajo është mjaft aktive në rrjete sociale, ku bën postime
të ndryshme nga jeta e saj profesionale dhe private. Genta Ismajli ka
ndarë me ndjekësit një video, në të cilën shfaqet nga plazhi. Këngëtarja
është duke i kaluar pushimet e verës, ndërsa u shfaq tejet joshëse në një
video, duke bërë lëvizje provokuese, teksa dikush po e filmonte në plazh.
“Zjarr” titullohet projekti i fundit i Gentës, ndërsa po punon për të finalizuar
këngët e reja.

Video zbulon bashkëpunimin,
gati për këngën hit të Era
Istrefit me Noizy-n!
Gjithmonë në verë mezi presim të shohim cilat do të jenë këngët

hit, që do të pushtojnë lokalet e ambientet. Së shpejti do të vijë
edhe një bashkëpunim i papritur. Dy prej artistëve më në zë në
vendin tonë dhe jashtë tij duket se po për diçka, që me siguri do të
jetë hit. Bëhet fjalë për reperin Noizy dhe këngëtaren Era Istrefi, që
edhe pse janë përpjekur ta mbajnë të fshehtë një gjë të tillë, nuk ia
kanë dalë dot. Një ‘fan page’ i Noizy-t në “Instagram” së fundmi ka
publikuar foto dhe video të dy artistëve në studion e regjistrimit të
Noizy-t dhe në mbishkrimin e videos shkruan: “Noizy ft. Era Istrefi”. A
ka më qartë se kaq? Por duke qenë se me shumë gjasa do të na
duhet të presim edhe disa kohë për të dëgjuar këngën, nuk mund
veçse të shpresojmë se bashkëpunimi i tyre do të jetë po aq i
suksesshëm sa hiti i Istrefit me reperin Ledri Vula, “Shumë pis”, duke
qenë se edhe pas kaq viteve, vijojmë ta kërcejmë si të jetë dita e
parë që e kemi dëgjuar.
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Shtatzënë për herë të dytë, ja
sa muajsh është Miriam Cani
Do të ishte çudi sikur në një koncert të Alban Skënderajt të mos

kishte vazhdimisht ovacione. Por të tilla si ato të momentit kur ai
së bashku me Miriam Canin zbuluan në skenë gjatë koncertit
“Hapësira e një ëndrre” në Prishtinë se janë në pritje të fëmijës së
dytë, me siguri rrallë i ka përjetuar artisti i disa prej hiteve më të bukura
të muzikës moderne shqiptare. Menjëherë video e momentit
emocionues bëri xhiron e rrjetit, por asnjë detaj më shumë nga vetë
Miriami dhe Albani. Vetëm së fundmi, në një prononcim për revista
“Class”, artistja Miriam Cani ka bërë të ditur se ajo sapo ka përfunduar
3-mujorin e parë të shtatzënisë. Mirëpo, për detaje të tjera si për
shembull gjinia e bebushit të dytë Skënderaj duket se do të duhet të
presim edhe pak, pasi vetë Miriami është shprehur se është ende
herët. Dy artistët e njohur që celebruan në martesë dashurinë e tyre
vetëm pak javë më parë në Maldive në një ceremoni tepër intime, janë
gjithashtu prindër të vogëlushes Ameli, e cila është 3 vjeçe.

Jep dorëheqjen pas debatit me
drejtuesit regjisori i
njohur! Anulohet emisioni i
shumëpritur në
 “Top Channel”
Para disa ditësh në mediat ‘online’ qarkulloi lajmi se në “Top

Channel” do të rikthehej më në fund një prej emisioneve verore më
të dashura për publikun. Bëhet fjalë për emisionin “Summer Fest”, i cili
këtë vit nuk do të prezantohej më nga motrat Vjollca, por nga
moderatorja, Nevina Shtylla dhe Flori Gjini. Mirëpo, duket se emisioni i
shumëpritur nuk do ta shohë dritën e transmetimit së shpejti. Siç
shkruan “Imalbania”, emisioni është anuluar dhe shkak për këtë është
bërë mungesa e fondeve, si dhe një debat i regjisorit Ergys Lubonja
me drejtuesit e “Top Channel”. Mësohet se pas debatit në fjalë,
Lubonja ka dhënë dorëheqjen, duke sjellë rrjedhimisht anulimin e
emisionit. Kujtojmë se Lubonja është një ndër regjisorët më të
hershëm të “Top Channel”, emri i së cilit qëndron pas emisioneve të
rëndësishme si “Big Brother”, “The Voice”, “Top Awards” etj.

“Je fundi i bishtit të kavallit”!
Pas ofendimeve të Roza Latit,
reagon më në fund Enca
Pasi Trejsi Sejdini ofendoi Encën në studion e emisionit “Why Not”

disa muaj më parë, edhe Enca ia ktheu kusurin në studion e “Xing
me Ermalin” fundjavën e kaluar. Roza Lati gjithashtu është përfshirë në
këtë çështje (si drejtuese e emisionit ku lindi sherri) duke bërë
mbrëmjen e djeshme një seri të gjatë në “Insta Story”, ku ironizonte e
madje ofendonte këngëtaren. Së fundmi ishte radha e Encës të
reagonte sërish në lidhje me këtë çështje. Në orët e
vona të mbrëmjes, këngëtarja ka postuar një video
ku shfaqet duke kënduar këngën e saj të re dhe ka
përzgjedhur pikërisht vargjet “Ti je xheloze për
mua”. Dhe si të mos mjaftonte teksti i këngës, ajo
gjithashtu ka shkruar: “Mund të gjesh veten këtu
zemër”. Shkurtimisht, Encës duket se nuk i kanë
bërë përshtypje fjalët e Roza Latit, e cila përtej
ironisë në lidhje me pamjen e karrierën e Encës,
zbuloi për herë të parë se ishte e zhgënjyer nga
këngëtarja për faktin se ishte ajo, që e kishte
ndihmuar me promovimin në hapat e parë të
karrierës dhe sapo Enca ishte bërë e famshme,
nuk kishte shkelur më në emisionin e saj. “Është e
vërtetë vetëm pjesa që unë artistes në fjalë i kam bërë ftesën për në
studion time - shkruajti Roza - sepse kam qenë e para që e kam
mbështetur këtu e 7 vjet më parë, kur kam pasur emisionin ‘Fun Page’.
Atëherë kur s’të dhiste njeri, ishte kjo Roza Lati që ngriti zërin dhe të
dha suport, duke thënë: ‘Dëgjojeni se do bëhet dikush’”. Megjithatë,
pasi e quajti “mosmirënjohëse” Encën, Roza ka dhënë një tjetër lajm
lidhur më një projekt të ri që do të sjellë me shumë gjasa në televizion
së shpejti. Moderatorja bëri të ditur se projekti i saj më i ri titullohet
“Bukë me vete” dhe pjesë e tij do të jetë gjithashtu edhe ish-”Miss
Universe Albania”, Trejsi Sejdini, si dhe një tjetër bukuroshe, emri i së
cilës nuk është zbuluar ende.

Nisi albumi i pushimeve,
 Geti dhe Marina shkojnë
në Barbados
Çifti i njohur, Getoar dhe Marina Selimi, kanë vendosur që para

sezonit të verës t’i japin një pushim të merituar njëri-tjetrit. Ata
fillimisht kanë shkuar në Londër, për të shijuar disa ditë të mira larg
aktivitetit të tyre të përditshëm, ndërsa tani janë në Barbados. Dyshja
janë mjaft të ndjekur nga fansat në rrjetet sociale dhe shpesh ndajnë me
ta fotografi dhe video të llojllojshme. Marina ditë më parë solli një fotografi
nga makina bashkë me Getin, në të cilën fansat dyshuan se ajo është
shtatzënë. Ndërkaq, Geti në postimin e fundit sjell një pamje të
mahnitshme nga Barbados, ku njihet më së shumti si vendlindja e yllit
botëror, Rihanna. Reperi Selimi njëkohësisht po shijon suksesin e
projekteve të reja, kurse Marinën ka kohë që nuk e kemi parë para
ekranit televiziv. Të presim të shohim kush do të jetë destinacioni i
radhës.
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S’ka mbaruar ende!
Prokuroria zvicerane bllokon
të gjitha llogaritë bankare
të Loredana Zefit
Gjykata e kantonit të Luzernit ka treguar se zyra e Prokurorit Publik ia

ka bllokuar të gjitha llogaritë bankare këngëtares kosovare Loredana
Zefi. Lajmin e ka bërë të ditur media zvicerane “zentralplus.ch”, duke
treguar se ky vendim i autoriteteve zvicerane është marrë për shkak të
dyshimeve se e pasuria e Loredana Zefit ka prejardhje të dyshimtë. Të
gjitha këto veprime të autoriteteve zvicerane vijnë lidhur me hetimet që
po bëhen rreth përfshirjes së këngëtares në mashtrimin e një çifti
zviceran. Ndërkohë një vendim të tillë në gjykatë e ka kundërshtuar
Loredana Zefi, pasi ajo tashmë nuk do të ketë qasje në llogaritë e saj
bankare dhe me shumë gjasë nuk do të ketë para as për të paguar
avokatin. Media zvicerane shkruan se Zefi ka bërë kërkesë kundër
bllokimit të llogarive të saj, megjithatë një gjë e tillë është hedhur poshtë.
Duke parë një gjë të tillë, Loredana ka bërë kërkesë që për rastin e saj të
angazhohet një avokat shtetëror që punon falas. Hetimet lidhur me këtë
rast siç shkruan “zentraplus.ch”, do të marrin një kohë të gjatë. Samanta, drejt tregut

ndërkombëtar? Këngëtarja,
nën menaxhimin e labelit të
Eleni Foureiras
Para pak kohësh ju njoftuam se kënga e re e Samantës del të

shtunën (sot). Projekti me titull “My heart’s song” është versioni
anglisht i këngës “Vonë” në bashkëpunim me reperin Elinel, e cila pati
shumë sukses. Veçse kësaj radhe, këngëtarja nuk paraqitet me
reperin, por vetëm, madje është e shoqëruar me videoklip të ri. Përveç
kësaj, kënga do të publikohet në kanalin e Panik Records, labelit që
menaxhon të famshëm Eleni Foureira. Surpriza të bukura presin dhe
pse jo, edhe shumë sukses në rrugën e nisur!

Pas ndarjes nga Bora Zemani,
Vin Veli në një lidhje të re?
Ish-partneri i moderatores, Bora Zemani, DJ i njohur, Vin Veli u përfol

për një lidhje pas ndarjes, por si qëndron e vërteta? DJ i njohur ishte
dje i ftuar në emisionin “Trokit”, ku foli për jetën private pas ndarjes dhe
marrëdhënien me djalin. Ai u shpreh se fjalët mund të mos kenë qenë
të vërteta, pasi ajo që u përfol nuk ishte lidhje! Vin Veli ka shtuar me
shaka se tashmë është e vështirë të dalësh nëpër qytet edhe me një
vajzë që e ke kushërirë, sepse në media përflitet menjëherë për histori
dashurie. “Nuk ishte lidhje ajo, se nuk ka lidhje!”, u shpreh ai duke
qeshur. Vin Veli tregoi se ka një lidhje shumë të ngushtë me djalin e tij,
Arborin dhe se takohet shpesh me të. Ai u shpreh se i biri është personi
më i rëndësishëm në jetën e tij. DJ ka pasur një marrëdhënie
disavjeçare me Bora Zemanin, me të cilën ka edhe djalin, por në vitin
2017-të ata vendosën t’i japin fund.

Një baba krenar si Robert
Berisha! Renee mbyll me
sukses vitin në parashkollor
Robert Berisha është vënë re se përveç publikimeve që kanë të bëjnë

me karrierën e tij, poston shpesh foto dhe video të ndryshme me
vogëlushen Renee. Ai ka treguar se ka një lidhje shumë të ngushtë me
të dhe se e shoqëron kudo që të mundet. Dje Roberti ka publikuar një
nga imazhet më të ëmbla të vajzës, duke qenë se për vogëlushen ishte
një ditë mjaft e veçantë. Renee ka marrë dëftesën e parë në
parashkollor dhe sigurisht që ky është një gëzim i madh në familje,
sepse është një arritje për të voglën. Përkrah imazhit të Renees që
mban në dorë dëftesën e parashkollorit, Roberti ka shkruar me krenari:
“Urime shpirti i babit!”. Kujtojmë se këtë vit vogëlushja festoi 4-vjetorin e
lindjes dhe është fëmija i vetëm i Nora Istrefit dhe Robert Berishës.
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Rrëfehet moderatorja: S’e mora seriozisht në fillim punën

Eksperienca e parë e tv në Shqipëri, Argjira
Spanca: Propozimi më erdhi nga Ervin Kurti

“Optimizmi është besimi që
të çon në arritje. Asgjë nuk
mund të bëhet pa shprese
dhe vetëbesim”

Pamela Aliaj

Sezoni i ri në Top Chanel solli një gamë të
shumëllojshme moderatorësh dhe fy
tyrash të reja apo edhe të vjetra për ekra-

nin. Ndër to, ajo, edhe pse e re në fushë, arriti të
përfshihej shumë mirë, në eksperiencën e saj të
parë në median në Shqipëri. Për herë të parë, në
një intervistë ekskluzive për “Bluetooth” të
“Gazeta Shqiptare”, vajza nga Kosova, Argjira
Spanca, na rrëfen prapaskenat e përditshme të
punës në “E Diell”. Ku më shumë e ku më pak,
angazhimet e saj janë të shumta dhe edhe pse
jeton në shtetin fqinj, ajo vendosi të jetonte në
Shqipëri për hir të emisionit të së dielës. Por
kush është Argjira prapa kuintave dhe larg kam-
erave? Në intervistë ajo na ka rrëfyer dhe për
pasionin për modën dhe grimin. Këto dhe shumë
detaje të veçanta për ta njohur më mirë bukuro-
shen kosovare, i gjeni në intervistën e mëposht-
me.

Sezoni i ri i “E Diell” ju bëri pjesë të stafit të
moderatorëve. Me çfarë është marrë më parë
Argjira?

Gjithmonë jam marrë me marketing & social me-
dia si freelancer. Tre vite më parë hapa website-n
apo blogun tim personal ku ndaja mënyra dhe truke
me lexuesit e mi si dhe ide për veshje për evente të
ndryshme.

Si erdhi propozimi për të qenë pjesë e TCh?
Propozimi më ka ardhur nga Ervin Kurti, i cili më

kontaktoi përmes whatsapp me idenë dhe koncep-
tin e  ‘ E Diell’. Fillimisht nuk e mora seriozisht, po
duke parë përkushtimin e stafit dhe rigorozitetin e
tyre patjetër që pranova ofertën. Dhe nuk më doli
keq.

Ju jetoni në Kosovë dhe e bëni çdo javë
rrugën për në Tiranë. A keni angazhime të tjera
veç “E Diell”?

Faktikisht unë jam shpërngulur në Tiranë që nga
fillimi i “E Diell”, pasi ka shumë angazhime dhe më
duhet të jem e përkushtuar dhe fokusuar në maksi-
mum.

Për t’ju njohur më tepër, si është Argjira larg
kamerave?

Thjeshtësia mbi të gjitha. Kjo më karakterizon
mua.

Si është një dite e zakonshme e juaja?
80% e ditës sime është “E Diell”. Ajo 20%  që

më ngelet, preferoj ta kaloj me njerëzit e mi të afërt
që i kam këtu, ndonjë darkë, gotë verë apo çfarëdo
qoftë. E kam të nevojshme të kem kohë të mirë me

njerëz të mirë!
Në tv dhe nëpër rrjete sociale shihet se keni

një miqësi të ngushtë me moderatoren tjetër
të “E Diell”, Einxhel Shkira. Me kë keni më pak
afrimitet apo nuk shkoni fare tek emisioni?

Personalisht shkoj mirë me të gjithë, jo se s’po
tregohem realiste, por unë i vlerësoj njerëzit shumë
për atë çka janë me gjithë të mirat dhe mangësitë
që kanë. I gjithë ekipi i “E Diell” është shumë i ndry-
shëm me njëri-tjetrin gjë që e bën shumë interesante
marrëdhënien tonë.

Përveç tv, cili është pasioni juaj për të cilin
po investoni çdo ditë?

Kam aq shumë ide dhe gjëra të cilat dua t’i bëj,
saqë akoma s’kam vendosur se nga do filloj. Por
gjëja e parë që do bëj shumë shpejt është që do
filloj ‘vlogging’ (blog në youtube) pasi kam pasur
shumë kërkesa nga ndjekësit e mi dhe gjithmonë
e kam pas me pasion blogging & vlogging.

A keni patur propozime të tjera përveçse në
Top? Ka qenë ndonjëri joshës?

Po kam patur oferta edhe më herët që të futem në
botën e TV edhe në Kosovë, por nuk kam qenë gati
dhe nuk kam gjetur veten në idetë që më kanë ofruar.

Ju jeni edhe një fashion dhe make-up
blogere e njohur dhe e ndjekur mjaft nga sh-
qiptarët e me gjerë. Sa shpenzoni për vesh-
jet apo produktet tuaja?

Të them të drejtën, më herët kam qenë e obse-
sionuar pas rrobave dhe çdo javë kam bërë shop-
ping si një shopaholic. Me kalimin e kohës më ësh-
të ndërruar perceptimi, dhe kam kuptuar që kam
prioritete të tjera. Edhe tani shpenzoj mjaftueshëm,
por jo si më parë. Zura mend!

Cila ka qenë blerja më e çmendur në çmim?
Nuk jam person që patjetër dua të blej gjëra me

çmim të lartë. Madje edhe si blogere e kam nisur
me idenë që mund të vishesh me stil edhe me më
pak shpenzime nga ato që shohim në Instagram
me marka të njohura.

Si përfundim, çdokush ka një shprehje që e
frymëzon çdo ditë. Cila është e juaja?

Optimizmi është besimi që të çon në arritje. As-
gjë nuk mund të bëhet pa shprese dhe vetëbesim.
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Nga të dashurat misterioze të reperëve, në gjurmët e fotove për detaje

Po luajnë kukafshehtas! VIP-at
që u kapën “mat” në lidhjet e reja

Kush rikthehet e kush përjeton dashuri të re, çiftet e kësaj jave
Pamela Aliaj

Dashuria është një fjalë e mad
he dhe shumë prej nesh nuk
arrijnë t’ia dinë kurrë kup-

timin, ose për fat të keq, atëherë kur
është tepër vonë. Por një shprehje
thotë që “dashuria shpërblen gjith-
monë guximtarët”, kështu që ata nuk
mbeten vetëm. Mirë deri këtu, por
pjesa tjetër, e të ruajturit të jetës pri-
vate si të tillë është kthyer në një
tabu ditët e sotme. Kjo vlen për VIP-
at tanë, të cilët mundohen shumë në
një mënyrë apo në një tjetër të
mbajnë të fshehtë jetën personale.
Por sa ia arrijnë qëllimit? Jo të gjithë
janë aq hermetikë! Për fat sot ekzis-
tojnë edhe rrjetet sociale, kështu që
në një mënyrë apo në një tjetër, në
një foto apo koment të përsëritur apo
të dyshimtë, detajet e vogla nxjerrin
sheshit atë që ata mundohen me aq
fanatizëm ta mbajnë të fshehtë. E
pas këtij epilogu kemi sjellë këtë për
këtë fundjavë shumë të reja. Kush u
rilidh me dashurinë e vjetër e kush
gjeti një të re? Kush është në kërkim
e kush e ka gjetur tashmë, por nuk
“bën zë”? Të gjitha këto do t’i shihni
të përmbledhura në kolazhin tonë të
kësaj radhe të çifteve të reja VIP!
XHENI DHE BERNARDI

Xheni dhe Bernardi, çifti që u nda
pak muaj pas daljes nga “Big Broth-
er”, duket se janë rikthyer prapë. Ish-
banorja e “Big Brother” postoi në “In-
stagram”-in e saj një “story”, ku
shfaqet në krahët e një djali, që si-
pas medias duket të jetë pikërisht
Bernardi. Bernardi dhe Xheni ishin
një nga çiftet më të dashur të edi-
cionit të fundit të “Big Brother”, pas
së cilit ishin pjesëmarrës në spek-
taklin “Dance With Me”. Ata u ndanë
në nëntor të 2017-ës, sepse sipas
Xhenit, nuk po funksiononte. “Për
fajin e askujt”, u shpreh asokohe për
“Panorama”.
JONIDA DHE ROMEO

Disa muaj më parë u hodhën dy-
shime në mediat rozë se këngëtarja
Jonida Maliqi dhe aktori Romeo Ve-
shaj janë në një lidhje, lajm i cili më
pas u fshi dhe nuk u mësua kurrë
arsyeja. Jonida dhe Romeo Veshaj
nuk kanë folur kurrë në lidhje me këto
aludime, shkruan “TemA”. Ndërkohë,
“MCN Radio Albania” sot i ka fo-
tografuar te shihen ngjitur, trup më
trup, duke u puthur dhe përqafur.
Lidhja e këngëtares vjen dy vite pas
divorcit të Jonidës nga partneri, Gent
Prizreni, me të cilin shijoi një ro-
mancë 17-vjeçare.
LEDRI VULA DHE SARA HOXHA

Edhe pse ka pothuaj dy vjet që
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shoqërojnë lajmet e shtypit rozë me
titujt për lidhjen e tyre, Ledri Vula dhe
Sara Hoxha nuk janë parë bashkë.
Të paktën jo zyrtarisht, përveç ras-
teve sporadike dhe ndonjë fotoje pa-
paraci. Meqenëse reperi i njohur as-
njëherë nuk ka dashur ta rrëfejë pub-
likisht jetën e tij private, kështu ka
bërë edhe këtë herë. Me qëllim ose
jo, edhe në një ditë speciale për part-
neren e tij, Ledri është i angazhuar
me punë. Këtë e tregon edhe me foto
për të gjithë fansat. Vetëm duke u
nisur nga postimet e çiftit në “Insta-
gram” është e vështirë të ndërtosh
një ngjarje që të mos ketë mistere,
megjithatë duket se kjo ditëlindje çif-
tin e ka lënë të ndarë në dukje. Sara
në fakt sot ka marrë një buqetë të
madhe me lule, me rastin e 27-vje-
torit të lindjes. Edhe pse e ka postu-
ar në “Instagram” foton, ajo nuk ka
dhënë asnjë detaj më tepër për dhu-
ruesin. Ndërkohë, për ditëlindje,
Sarën e kanë uruar nga llogaritë e
tyre edhe mikeshat e saj, Ariana Fe-
jzullahu, Dhurata Dora dhe Kida. Me
siguri, shoqet janë mbledhur për të
festuar ditën speciale të Sarës, por
Ledri nuk lë asnjë shenjë askund që
është i pranishëm, përkundrazi. Ai
vazhdon të tregojë se është me xhir-
ime dhe këtë e ka treguar edhe në
rrjet. Kaq do të tregojë dhe mirë është
të mos pyesni më shumë. Kur të jetë
momenti, do të bëjë publike edhe
këtë pjesë për kureshtarët dhe adhu-
rueset e tij. Për momentin vajza,
mjaftohuni me faktin se Ledri po bën
gati një këngë të re.
CAPTIAL T DHE VAJZA
MISTERIOZE

Capital T është një nga reperët më
të njohur të “showbiz”-it shqiptar, i
cili lançon rishtazi hite njëri pas tjetri.
Por, reperi i njohur nuk komentohet
vetëm përsa i përket muzikës, por
edhe për jetën e tij private, për të cilën
është shumë diskret. Por së fundmi
Capital T i ka habitur të gjithë fansat
e tij me foton e publikuar me vajzën
misterioze. Ai nuk ia ka publikuar fy-
tyrën, por i ka bërë një dedikim ro-
mantik nëpërmjet një kënge të
Drake. “I kam sytë te ti, je gjithçka
që shoh”, ka shkruar Capital T dhe
kaq mjaftoi që fansat “të çmenden”.
Por fakti që ka fshehur fytyrën e saj,
i ka bërë fansat të mendojnë se ka
diçka të dyshimtë. Shumë prej tyre i
shkruajnë reperit që të publikojë
emrin e vajzës dhe një foto me fy-
tyrën e saj.
NEVINA SHTYLLA DHE EROS
GREZDA

Prej një kohe të gjatë dyshohet mbi
një lidhje të futbollistit kosovar Eros
Grezda dhe prezantueses bukuro-
she nga Shqipëria, Nevina Shtylla.
Fotot e përbashkëta dhe komentet
nëpër postime pothuajse nuk u lanë
më hapësirë dilemave, duke konfir-
muar romancën më të re në “show-
biz”. E vulën ia ka dhënë vetë Nevi-
na në programin sportiv që drejton
në “Top Channel”. E provokuar nga
Manushi, i cili i përmendi Grezdën,
ish-”Miss Shqipëria” ka reaguar duke
i mbyllur gojën kolegut. Kaq ka mjaf-
tuar që një gjest i tillë të lë të kupto-
het se Grezda dhe Shtylla po shijojnë
një romancë, e cila pavarësisht se
mund të synohet të mbahet private
nga prezantuesja, është goxha e
vështirë për të mos u kuptuar nga
publiku.
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Konferencë për Kosovën, njëzetvjetorin
e çlirimit dhe Shqipërinë

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

...këtej e tutje do të ishte e tyrja; aty
do të jetonin pa frikën se makineria
policore dhe ushtarake serbe mund
të bënte ç'të donte me ta, t'i dëbonte
apo t'i vriste. Lufta e mbaruar nuk
nënkuptonte fundin e përpjekjeve,
sfida të reja ishin përpara.

Për të folur për epopenë e para
njëzet viteve, për ndërtimin e një
Kosove të re si një shtet i pavarur, por
edhe për rolin e Shqipërisë në të
gjithë këtë, fondacioni "ALSAR" or-
ganizoi të hënën një konferencë,
mbajtur në hotel "Tirana Interna-
tional".

Organizatorëve u duhet njohur
merita e marrjes së iniciativës për
mbajtjen e kësaj konference, për më
tepër kur mungesa e aktiviteteve
kremtuese në kryeqytetin e Sh-
qipërisë për këtë datë jubilare ishte e
dukshme. Përzgjedhja me kujdes prej
tyre e kumtuesve meriton po ashtu
përgëzim. Një mosmarrëveshje per-
iferike në ditët që i paraprinë kësaj
konference nuk ia pengoi asaj sukses-
in, por vetëm la një shije të hidhur
tek organizuesit, ngaqë qëndrimi tyre
nuk qe mirëkuptuar.

Fjala e hapjes në konferencën me
temë, "Shtetformimi i Kosovës dhe
Shqipëria: sfidat dhe perspektivat", i
takoi sigurisht kryetarit të fondacion-
it "ALSAR".

Me fjalë të përzgjedhura e të mirë-
menduara, z. Mehdi Gurra, iu drej-
tua kështu të pranishmëve:

"Të nderuar pjesëmarrës në këtë
konferencë!

Vetëm pak ditë pas kremtimit
madhështor në Kosovë të 20-vjetorit
të hyrjes së trupave të NATO-s, të
ditëlindjes së lirisë së Kosovës, siç do
të shprehej presidenti Thaçi, mblid-
hemi këtu në Tiranë për ta analizuar
rrugëtimin dydekadësh të shtetit më
të ri të Europës, shoqëruar edhe në
kontekstin e marrëdhënieve me sh-
tetin amë.

"Shtetformimi i Kosovës dhe Sh-
qipëria: sfidat dhe perspektivat" ësh-
të tema mbi të cilën do të ligjërojnë
një sërë figurash të mirënjohura.

Nëpërmjet kësaj konference
kërkohet të hidhet akoma më tej dritë
mbi arritjet kryesore të Kosovës si
shtet demokratik, e krahas kësaj, mbi
kontributin e Shqipërisë përgjatë pro-
cesit të gjatë e të vështirë të ndërtim-
it të këtij shteti.

Kosova ka ndryshuar në njëzet
vite, sfidat po ashtu. Beteja e çlirimit
është fituar; kërkon ende përpjekje
të mëdha sfida e ndërtimit të një sh-
teti të drejtë e të mirë për të gjithë
qytetarët kosovarë! Këtu është me
vend të përmendet në mënyrë të
përmbledhur thënia e ish-presiden-
tit amerikan, Bill Klinton, e ripërsëri-
tur në kremtimet e javës së shkuar:
"78 ditët e sulmeve ajrore të NATO-s
mund ta kenë fituar këtë luftë, por
vetëm qytetarët e Kosovës mund ta
fitojnë paqen"!

Kalvari i mundimeve që solli liria
e munguar mori fund për popullin
kosovar njëzet vite të shkuara; ato
mundime ua lanë vendin dhimbjeve
të lindjes së shtetit të pavarur. Fati i
qytetarëve kosovarë ishte tanimë në
duart e tyre. U takonte atyre të ven-
dosnin për të!

Kosova nuk është më krahina au-
tonome e ish-Jugosllavisë, nuk për-
ballet më me represionin policor dhe

ranizimit postkolonial, mbështetur
edhe me intervenim ndërkombëtar
humanitar".

Analizues i marrëdhënieve mes
Kosovës dhe Shqipërisë, prof. dr. Ibra-
him Gashi bëri një përmbledhje të
tillë të perspektivës së tyre:

"Konteksti historik, siç rezulton
nga një vështrim i vëmendshëm, ka
luajtur dhe luan edhe më tej një rol
krucial në zhvillimin e mar-
rëdhënieve midis Shqipërisë dhe Ko-
sovës, si dy tersi të mëdha të një ar-
eali kombëtar gjeografik dhe etnik të
përbashkët. Rrjedhimisht, ky kon-
tekst ka ndikuar në krijimin e një
vetëdije politike brendashqiptare për
bashkim dhe krijimin e një shteti të
përbashkët. Në anën tjetër, konteks-
ti politik, në rrethana specifike të kr-
ijuara në procesin e shpërbërjes së
Jugosllavisë ka nxitur prirjen për
krijimin e shtetit të pavarur të Kos-
ovës. Perspektiva e marrëdhënieve
Shqipëri-Kosovë determinohet nga
këto dy kontekste".

Për kontributin e Shqipërisë në
pritjen e kosovarëve të dëbuar prej
represionit serb asokohe foli dr. Sadik
Mehmeti, një tjetër i ftuar.

"Shpërnguljet masive me dhunë
të shqiptarëve nga trojet e tyre
stërgjyshore, që filluan në vitin 1877-
1878, e për të vazhduar edhe më vonë,
pas largimit të Perandorisë Osmane
nga këto troje, gjatë luftërave ballkan-
ike, pikërisht në vitet 1912-1915,
pastaj midis dy luftërave botërore
(1919-1941) dhe pas Luftës së Dytë
Botërore (periudha midis viteve 1950-
1960), e deri në vitin 1998-1999, kur
afërsisht mbi 800 mijë persona lanë
vendin e tyre dhe u drejtuan për në
Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi etj., si
dhe në vendet e tjera të Evropës dhe
më gjerë, paraqet një nga tragjeditë
më të mëdha që i ka ndodhur këtij
populli.

Shpërngulja masive me dhunë e
shqiptarëve nga Kosova gjatë këtyre
periudhave dihet mirëfilli se lidhet
me procesin e politikës shkombëta-
rizuese, që ndiqnin qarqet drejtuese
serbe të Beogradit ndaj popullatës
autoktone në këto vise edhe me pre-
tendimet territoriale të serbëve në
dëm të tokave shqiptare dhe popul-
latës së saj.

Periudha e fundit e shpërnguljes,
pra ajo midis viteve 1998-1999,
ndonëse e shkurtër, ajo, si asnjëherë
më parë ishte shumë masive, ku afër-
sisht mbi 800 mijë persona lanë ven-
din e tyre dhe u drejtuan kush si
mundi dhe kah mundi.

Në gjitha këto periudha të sipër-
përmendura, të parit që do t'i ketë
renë hise dhe barra kryesore për të
strehuar dhe mirëpritur shumë nga
vëllezërit e tyre të shpërngulur me
dhunë nga Kosova dhe viset e tjera
shqiptare në ish-Jugosllavi, ka qenë
pa dyshim shteti shqiptar dhe popu-
llata mikpritëse e tij.

Kështu, vetëm në luftën e fundit
në Kosovë (1998-1999), Shqipëria ish-
te pa dyshim jo vetëm pritësja e parë
e të dëbuarve me dhunë nga vatrat e
tyre, por ajo akomodoi dhe u
përkujdes për rreth 65-70% të num-
rit të përgjithshëm të rreth 800 mijë
shqiptarëve të shpërngulur nga Ko-
sova.

Pikërisht këtë kontribut të shtetit
dhe popullit shqiptarë, të mbështe-
tur mbi të dhëna dhe statistika të
ndryshme synon ta vërë në dukje
kumtesa ime", tha ai.

Dr. Halil Hyseni foli për pran-
verë kosovare: "Pranvera e vitit

Analiza e   Ditës

Nga Bujar M. Hoxha

Këndvështrime dhe analiza mbi sfidat e perspektivat

ushtarak serb. Ndërtimi i një rendi
demokratik është tani sfida e koso-
varëve në vendin e tyre të lirë.

Historia e këtyre dy dh-
jetëvjeçarëve ka treguar se ka pasur
edhe keqpërdorim të lirisë, mbase
edhe të menduar, mbase edhe të nxi-
tur. Në emër të kësaj lirie është godi-
tur me fjalë apo në mënyrë tjetër
mbartësi i vlerave tradicionale. Dëmi
i bërë ka ndodhur t'ia ketë kaluar dhe
atij të para luftës!

* * *
Në mënyrë të natyrshme, Sh-

qipëria i është gjendur pranë Kos-
ovës në ecjen e saj drejt lirisë dhe
shtetndërtimit. Vëmendja nuk ka
munguar asnjëherë, ndihma ka qenë
e çmuar. Përkujdesja e treguar është
parë ndonjëherë edhe si një paternal-
izëm i panevojshëm, prej nga buron
edhe një fërkim sporadik në mar-
rëdhëniet reciproke.

Kosovarët vërshuan njëzet vite
më parë në Shqipëri si të dëbuar prej
dhunës ushtarake serbe, ardhja e
tyre më pas u përshkrua dhe si tur-
izëm patriotik. Kufiri midis dy sh-
teteve është bërë gjithnjë e më sim-
bolik në shkëmbimet njerëzore, veç
nuk është aq simbolik në aspekte të
tjera.

Si pjesë e një kombi, shqiptarët e
Shqipërisë dhe të Kosovës nuk mund
të bëjnë pa njëri-tjetrin, me të mirat
dhe të këqijat e tyre. Të mirat duhet
t'i vënë në shërbim të marrëdhënies
vëllazërore, të këqijat t'i mbajnë për
vete. Gjendur në Ballkan, në një ra-
jon ku lufta është gjithnjë pas dere,
dy vendet janë të destinuara të bash-
këjetojnë.

Shqipëria dhe Kosova gjithashtu
gjenden në një rrugë të përbashkët,
me synim të përbashkët: të bëhen
pjesë e Bashkimit Europian. Shumë
prej sfidave të tyre janë të ngjashme
kësisoj. Në këtë pikëpamje, si dy pika
uji është dendur edhe ligjërimi i kla-
save politike si këtej dhe andej kufir-
it.

Përvoja e rrugëtimit drejt BE-së
ka sjellë edhe zhgënjime. Qytetarëve
të Kosovës ende nuk u jepet e drejta
për të udhëtuar pa viza në hapësirën
Shengen, megjithëse janë përmbush-
ur të gjitha kushtet e kërkuara. In-
stancat përgjegjëse në BE nuk e kanë

mbajtur premtimin. Shqipërisë në të
njëjtën kohë i shtyhet në mënyrë të
vazhdueshme hapja e negociatave. A
ka lidhje e tëra kjo me praktikat bu-
rokratike të zyrtarëve të Bashkimit
Europian? Është rezultat i keqsjell-
jes së klasës politike dhe adminis-
tratës shtetërore në Kosovë dhe Sh-
qipëri? Është pasojë e përpjekjeve të
qarqeve antishqiptare? Apo ka të
bëjë - mos qoftë kështu! - me përbër-
jen mbizotërueshmërisht myslimane
të popullsisë së dy vendeve, në pritje
për të parë ndryshime dramatike të
imponuara në strukturën shoqërore?

Në të gjitha sfidat me të cilat
ndeshen sot shqiptarët, uroj që këtë
herë të mos i humbasin gjërat në tav-
olinë, siç ka ndodhur jo rrallë në të
kaluarën tonë historike!

* * *
Dua ta shfrytëzoj këtë fjalë për të

përmendur kontributin e
paçmueshëm të Turqisë për shtetin
e Kosovës, të anashkaluar me pa të
drejtë nganjëherë.

Turqia mori pjesë aktive në ndë-
rhyrjen e NATO-s dhe në çlirimin e
Kosovës, u angazhua fuqimisht në
rindërtimin e vendit pas luftës dhe
ishte ndër vendet e para që ia njohu
pavarësinë. Ndihma e Turqisë mike
nuk ka munguar as në fushatën për
të siguruar njohjen e shtetit të ri të
Kosovës.

* * *
Fondacioni "ALSAR" e ndërmori

iniciativën për organizimin e kësaj
konference, siç kuptohet, në kuadër
të kremtimit të 20-vjetorit të hyrjes
së trupave të NATO-s në Kosovë.
Çështja kombëtare qëndron gjith-
monë në themel të punës së fonda-
cionit tonë. Kështu, ndonjë keqkup-
tim i krijuar gjatë përpjekjeve për ta
organizuar këtë konferencë nuk ka
pasur asnjë arsye për ta penguar
mbarëvajtjen e saj. Me gjithë
keqardhjen për një keqkuptim të tillë,
si fondacion kemi parë përpara, duke
punuar dhe shpresuar që konferen-
ca të jetë e suksesshme.

Pesha e kësaj konference vihet në
pah edhe nga fakti se në Tiranë kanë
munguar aktivitetet e tilla krem-
tuese gjatë këtyre ditëve. Thuajse
asnjë organizëm shtetëror apo joqe-
veritar nuk ka përgatitur një veprim-

tari të këtij niveli me këtë rast.
Prandaj, në emër të "ALSAR"-it,

ju shpreh falënderimin të gjithë të
pranishmëve për ardhjen në konfer-
encë, e njëkohësisht i uroj punë të
mbarë asaj"!

Krahas tij, fjalë përshëndetëse do
të mbante z. Besnik Hoti, ish-zëv-
endësministër i Punëve të Jashtme
të Kosovës.

Ligjëruesit mandej iu përmbajtën
temës së konferencës duke e parë atë
në kënde të ndryshme. Disa duke
kujtuar ngjarje të asaj kohe, të para
njëzet viteve, disa duke analizuar sfi-
dat e së tashmes dhe së ardhmes.
Rrëfime ngjarjesh, vuajtjesh, përvo-
ja personale, përvoja në detyra sh-
tetërore, kontribute të dhëna, shpër-
faqje vizionesh, shprehje mirënjo-
hjesh; një mozaik mendimesh të vy-
era, paraqitur denjësisht nga person-
alitete të mirënjohura.

"Konteksti ndërkombëtar i çlirim-
it të Kosovës: intervenimi i NATO-s
si pararendës i së drejtës ndërko-
mbëtare me fytyrë njerëzore", ishte
kumtesa e parë e mbajtur në konfer-
encën e së hënës.

Ligjëruesi, prof. dr. Blerim Reka,
do të theksonte në fjalën e tij se, "Para
dy dekadash, Kosova ndodhej midis
pushtimit kolonial serb dhe
përkrahjes ndërkombëtare. Dhjetë
vite të aparteidit të Millosheviçit s'ka
se si të mos e kthenin tërë opinionin
botëror në favor të të vetmit popull
në Europë, ndaj të cilit praktikohej
sistemi jugo-afrikan i Jan Smitit. His-
toria e Kosovës nën Serbi, pra, mund
të përmblidhej shkurt: një shekull
kolonializëm dhe një dekadë
aparteid. Bashkësisë ndërkombëtare
iu deshën gati një shekull për të pran-
uar gabimin e Konferencës së Am-
basadorëve të Londrës, kur kishte
ndarë vëllezërit dhe bashkuar
armiqtë, kur ndau Shqipërinë konti-
nentale nga Shqipëria detare dhe vik-
timizoi Kosovën për mosdaljen e Ru-
sisë në Adriatik. Kjo më nuk mund
të funksiononte në kontekstin e
ndryshuar. Gjeopolitika e Uashingto-
nit zëvendësoi gjeopolitikën e Lon-
drës. Nga pesë fuqitë e vitit 1913 mbe-
ti vetëm një (Rusia), që në vitin 1999
ende mbronte ndarjen kombëtare të
Londrës; ndërkaq që doli një e re
(SHBA), që shpërfilli vendimet e am-
basadorëve të atëhershëm europianë.
Gjenocidi në Ruandë dhe ai në Sre-
brenicë nuk do lejoheshin të
përsëriteshin edhe në Kosovë. Inter-
venimi i NATO-s parandaloi një
gjenocid të ri, duke intervenuar ush-
tarakisht kundër regjimit që e kish-
te bërë atë në Bosnje e Hercegovinë
dhe e filloi edhe në Kosovë… Peshoi
arsyetimi legjitim për të shpëtuar një
popull të tërë nga shfarosja para ar-
gumentimit legal për respektimin e
normës. Deri në intervenimin e
NATO-s ishin vrarë 13 mijë civilë sh-
qiptarë dhe rreth një milionë e kish-
in braktisur Kosovën. Në vitin 1999,
prandaj, fitoi sovraniteti njerëzor
para sovranitetit shtetëror, ekzisten-
ca e një populli para ekzistencës së
një shteti, integriteti human para atij
territorial… Prandaj intervenimi i
NATO-s në vitin 1999, që solli çlir-
imin e Kosovës, ishte edhe
paraardhës i një koncepti të ri të së
drejtës ndërkombëtare: atij me fy-
tyrë njerëzore dhe jo i së drejtës
ndërkombëtare që deri atëherë
mbronte vetëm shtetet, duke flijuar
njeriun. Çlirimi i Kosovës, pra, në
vitin 1999 hapi një faqe të re në të
drejtën ndërkombëtare: atë të sov- 
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Edi Rama po kopjon
Berishën dhe ErdoganinNga Xhevat Mustafa
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...po ashtu të paramenduara, edhe një
97 të re, për të rirrënuar Shqipërinë
dhe shqiptarët e për të lumturuar ser-
bët, grekët, rusët, Sorosët...Duke u
kthyer pas në kohë, rreth 22 vjet më
parë, Berisha e ndezi vullkanin e 97-
tës me arrestimin e Fatos Nanos, lid-
er i opozitës socialiste qysh nga 12 qer-
shori 1991; me sy e veshëmbylljen
ndaj "lulëzimit" të firmave pirami-
dale dhe të gjëmave tsunamike, që po
u sillnin ato shumicës së qytetarëve,
gjithë vendit, mbarë kombit. E vazh-
doi me farsën apo masakrën zgjed-
hore të 26 majit 1996 dhe me kokë-
fortësinë e pajustifikueshme dhe
tmerrësisht kushtueshme për të mos
lejuar dorëheqjen e kryeministrit të
asaj kohe, Aleksandër Meksi. Pastaj
urat e zjarrit, grykat e panumurta të
kallashnikovëve, topat, tanket, au-
toblindat, ose shprehur sipas
frazeologjisë sportive, stafetën,  ia la
në duar "vëllezërve opozitarë", një
pjesë të madhe e të cilëve ishin bërë
bosë në biznese, milionerë për 1-4
vjet, nën hundën e tij. Me këto vep-
rime dhe mosveprime, për mua per-
sonalisht, aspak nga mungesa e për-
vojës politike dhe qeverisëse, Sali
Berisha e futi veten në histori si një
nga nismëtarët, nxitësit dhe bashkë-
fajtorët kryesorë për tragjedinë dhe
marrëzinë shqiptare të 1997-tës.  Ajo
u mbyll me një numër të madh vik-
timash nga duar shqiptare, ndoshta
gati sa u vranë në luftën kundër
pushtuesve italianë dhe gjermanë
dhe me gjëma të tmerrshme afatgja-
ta  në ekonomi dhe financa, në pa-
suri të tundshme e të patundshme,
në turizëm, arsim, kulturë, shënde-
tësi, infrastrukturë...Humbësit më të
mëdhenj ishin shumica e qytetarëve
të thjeshtë. Ndërsa fituesit më të
mëdhenj ishin shumica e politi-
kanëve, ish qeveritarëve, që i lanë pa
dëshirë kolltukët dhe qeveritarët e
rinj, që u ulën me shpejtësi në
kolltukut ende të ngrohtë nga pra-
panicat e paraardhësve të tyre. Të dy
palët i "dogjën " rrëmbimthi veshjet
e kohës së "tragjedisë mbarësh-
qiptare", "i fshinë" shpejt e shpejt me
një amnisti të përgjithshme gjurmët
dhe njollat e krimeve e të gjakut, të
lëna nëpër sheshe, rrugë, rrugica,
godina shtetërore,  banka, biznese,
magazina si dhe milionat e fituara,
kryesisht nga burime të pista e krim-
inale. Por, mesazhi që lanë dhe për-
collën të dy palët  ishte i qartë dhe
lehtësisht i kuptueshëm, në shqip
dhe në gjuhët më të përdorshme
ndërkombëtare. Për kolltukë kryem-
inistri, presidenti, ministrash, de-
putetësh, prefektësh, kryebashki-
akësh, drejtorësh të përgjithshëm...i
vunë zjarrin edhe mbarë vendit dhe
qytetarëve...Sikur të mos kishte fare
dijeni për 97-tën, një investim me
kapitale apo aksione gati të barabar-
ta, me rreth 50%, nga gjasme e djath-
ta dhe gjasme e majta, përfaqësuar
nga PD-ja dhe PS-ja, për përvojën
negative dhe pësimin e rëndë të Ber-
ishës si dhe për erozionin jo të vogël
të partisë së tij në biografinë, his-
torinë politike dhe qeverisëse, në
imazhin në vend e në botë, Edi Rama
ka kohë që kryen me paramendime
dhe ndërgjegje të plotë, veprime me
mesazhin e kobshëm  se po e kopjon
Berishën për një 97-të te re. Po e bën
këtë pa reflektuar ndaj kritikave dhe
vërejtjeve që i bëhen nga poshtë e
nga lart, nga opozita, nga mediat, nga
shoqëria civile dhe miqtë e vërtetë
ndërkombëtarë. Veprimet e tij autori-
tariste, bajraktariste, tejet subjektive
e të diskutueshme, në planet njerë-
zor, social, financiar, ligjor, demokra-
tik, partiak..., sidomos gjatë këtyre 6
viteve, shprehin shumë qartë se ai

Mos ua kushtoni të gjithë kohën e lirë
punëve të shtëpisë. Mos harroni se për
çfarë është fundjava kryesisht. Është
e rëndësishme të flini gjatë për të rima-
rrë energjitë e humbura, të shëtisni,
ose të relaksoheni me miqtë tuaj.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje duhet të jenë
më aktivë gjatë ditës së sotme. Përpiquni
të përfundoni detyrat në mënyrë cilësore
dhe më pas mund t'i përkushtoheni vetes.
Nëse dikush nga familja nuk do t'ju mbësh-
tesë idetë, mos këmbëngulni për të
kundërtën.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Gjendja jo e mirë emocionale e dikujt pranë
jush mund të ndikojë edhe te ju. Mos u bëni
preh e provokimeve dhe mbani veten nën
kontroll. Rekomandohet të pasuroni botën
e brendshme duke lexuar libra të mirë, apo
duke shkuar në kinema.

Lufta me vetveten mund t'ju shkaktojë stres.
Mos mendoni gjatë për të ardhmen, fatin
apo për marrëdhënien me partnerin/partner-
en tuaj. Do të ishte më mirë që aktualisht
të përqendroheshit tek e tashmja. Ka gjasa
që një prej të afërmve apo miqve të ngushtë
të ketë nevojë për vëmendjen tuaj.

Sot do të ndiheni komod në pjesën më të
madhe të ditës. Do keni kohë të lirë për
aktivitetet tuaja të preferuara. Ata që nuk
janë të kënaqur me marrëdhëniet roman-
tike, duhet t'i diskutojnë çështjet që i shqetë-
sojnë. Nëse jeni në kërkim të dashurisë,
bëni gjithçka për të fituar vëmendjen e per-
sonit që pëlqeni.

Ekziston mundësia që të mërziteni gjatë
ditës së sotme. Çdo gjë do t'ju duket rutinë.
Përpiquni maksimalisht të dilni nga kjo
gjendje dhe të mendoni pozitivisht. Dilni nga
shtëpia dhe takoni ata miq që ju bëjnë të
ndiheni gjithnjë mirë.

Kjo e shtunë nuk do të jetë edhe aq e
lehtë. Do të jetë një ditë e ngarkuar me
aktivitete të ndryshme. Megjithatë, sa i
përket mundësisë së një romance, fati
do të jetë në anën tuaj. Nuk përjashtohet
mundësia që të ardhurat tuaja të përmirë-
sohen ndjeshëm.

Ka gjasa që sot të merrni një dhuratë të
shtrenjtë nga njeriu juaj i zemrës. Partneri/
partnerja juaj do t'ju kushtojë vëmendjen
që dëshironi. Shmangni personat që shfa-
qin xhelozi apo që bëjnë thashetheme, pasi
rrezikoni të bëheni pre e tyre.

Do t'i përkushtoheni qëllimit tuaj për të fitu-
ar zemrën e personit që dashuroni. Trego-
huni të zgjuar dhe bëni kujdes me lëvizjet
tuaja. Nëse do të tregoheni indiferentë,
mund të tërhiqni vëmendjen e tij/saj duke e
bërë të afrohet pranë jush. E shtuna është
dita e duhur për të bërë rinovime në shtëpi.

Qëndrimet spontane dhe ëmbëlsia do të
kontribuojë në suksesin e çështjeve perso-
nale për Bricjapët. Beqarët do të kenë një
mundësi të krijojnë njohje interesante sot.
Nuk është dita e duhur për reforma finan-
ciare. Blerjet e shtrenjta dhe investimet e
dyshimta nuk janë të mirëpritura.

Mund të përfshiheni nga një hob i ri. Megjith-
atë, mos harroni çështjet aktuale, sidomos
ato që kanë një ngjarje familjare të caktuar
për sot. Sigurohuni që të ftuarit të mendojnë
se ndiheni i kënaqur. Beqarët do të jenë të
hapur për të flirtuar përmes rrjeteve sociale.

Mos u dorëzoni ndaj provokimeve. Ekzis-
ton rreziku që dikush të ç'ekuilibrojë emo-
cionet tuaja. Pasdite ka të ngjarë të mbi-
zotërojë një atmosferë shumë më e qetë.
Rekomandohet t'i kushtoni kohë vetes. Ju
mund të bëni aktivitete, të ecni ose të shko-
ni në kinema. Në mbrëmje mund të takoni
dikë që nuk e keni parë prej kohësh.

mendon, sillet, firmos, vulos, ur-
dhëron bashkëpunëtorët më të
ngushtë e më të afërt; shkrin, ngrin,
shkatërron, risajon...edhe institucio-
net ligjërisht të pavarura prej tij. Me
këto Edi Rama na kthen rreth 35 vite
më parë, duke na kujtuar largqoftin,
Enver Hoxha apo paraardhësin e tij
demokrat, Sali Berisha, i cili, në
shumë raste përpiqej, qoftë edhe jo
100% me ndërgjegje e bindje, të ish-
te në dukje edhe ca kolegjial, toler-
ant, i dëgjueshëm, reflektues... Apo
edhe "car" Putinin në Rusi dhe "sull-
tan" Erdoganin në Turqi...Kulmi ka
arritur me vlerësimet dhe
kundërvënien e tij fjalareske dhe
policore ndaj protestave të opozitës
dhe sidomos me këmbënguljen për
ta çuar "popullin e majtë", siç i ka
cilësuar edhe Paskal Milo, si "dele"
në qendrat e votimit më 30 qershor
2019. Nga çdo anë apo pikë që t'i vësh-
trosh, këto do të jenë gjasme, farsa e
palo zgjedhje; një skandal dhe turp
elektoral; një njollë e fortë dhe vësh-
tirë e fshijshme dhe e harrueshme
për 'rilindjen" dhe PS-në, për his-
torinë  rreth 78 vjeçare të së "majtës
shqiptare". Për t'i shmangur këto,
socialistët e vërtetë kanë shansin t'i
japin Edi Ramës  më 30 qershor me-
sazhin "MJAFT!". Boll na mashtrove,
na turpërove në vend e në botë, na
vodhe, na dogje 6 vite jetë dhe shanse
të mira! Boll po e mplak dhe mpak
Shqipërinë, duke na lënë ne
prindërit të vetëm, duke u plakur pa
fëmijët, që ikin nëpër botë, sepse
këtu, ti nuk u siguron një vend pune,
një pagë të mjaftueshme për jetë nor-
male, siguri për jetën, si në shumicën
e vendeve të Evropës! Ky mesazh
mund t'i jepet atij fare thjeshtë e le-

htë. Mjafton të mos shkohet  në "ka-
zanët" e votimeve më 30 qershor,
duke e lënë të vetëm, bashkë me gru-
an, "kukullat" që ka në ekipin e "ril-
indjes", në qeveri dhe në "institu-
cione të pavarura" për Kushtetutën,
por jo për atë. Nga veprimet e tij
nëpërmjet prokurorisë së përgjiths-
hme "të pavarur", Policisë së Shtetit
apo të Sandër Lleshajt, sidomos gjatë
dhjetëditëshit të dytë të qershorit
2019, lihet hapësirë e bollshme për
të kuptuar dhe për t'u bindur se Edi
Rama po e shtyn vendin drejt një 97-
te të re apo të dytë. Në qoftë se në 97-
ën e parë, ishte PS-ja në opozitë që
kërkonte kolltukun e Aleksandër
Meksit dhe të gjitha pushtetet e tjera
"në duart e sovjetëve", tani, pas 22
vitesh është PD-ja në opozitë që
kërkon fronin e Edi Ramës dhe push-
tetet që zotëron dhe telekomandon
kryeministri, de facto shumë më "i
tërbuar" se Sali Berisha më 1996-1997.
Gjithsesi, në të dyja rastet, karriget,
postet, privilegjet dhe përfitimet për-
rallore ngushtësisht individuale,
familjare, ortakërore; partitë e tyre
vihen mbi të gjitha, edhe mbi inter-
esin e shumicës së qytetarëve, edhe
mbi interesin e përgjithshëm, të
sotëm e të nesërm, shtetëror dhe ko-
m b ë t a r .
Kryeministri Edi Rama, me plot ve-
prime dhe mosveprime; me urdhra
me gojë apo në formë vendimesh; me
nëpërkëmbjen e PS-së, të pavarësisë
së institucioneve juridikisht jopar-
tiake apo të pavarura, jep shkas, ar-
sye, fakte të përditshme për të men-
duar, deri në bindje, se ai ka si idhull
"sulltan Erdoganin", siç e emërton
shumica e mediave në Evropën
Perëndimore, në SHBA, Kanada e tj.,

Opinioni i   Ditës

apo po ecën me revan në rrugën e tij,
të sulltanizimit në shekullin 21, në
epokën e DEMOKRACISË. Takimet
e tyre të "përzemërta", zyrtare e jo pro-
tokollare, "vëllazëria" e tyre,
përqafimet e tyre, kur nuk u ka ikur
akoma të dyve edhe "era" e trupit të
Aleksandër Vuçicit, marrëveshjet
me firmat dhe vulat e Ramës dhe Er-
doganit, japin mesazhin e qartë se
"miqësia e tyre është trashur shumë",
pa përjashtuar edhe kapërcimin në
"shkretëtirën e pafund e të begatë"
të korrupsionit dypalësh apo
shumëpalësh..."Binjakëria" Rama-
Erdogan, në fushat  politike, partiake,
qeverisëse, për nga mentaliteti,
rrugët dhe format e mbajtjes së
posteve dhe të pushteteve apo"
plagjiatura" nga Edi Rama nga për-
voja apo shembulli i Erdoganit, shpre-
hen dhe gjenden lehtë kudo përreth.
Ato janë konkretizuar edhe tek
xhamitë e shumta, duke "harruar"
se me to Shqipërisë i shtohet imazhi
i një vendi islamik, "arsye" dhe se-
bep për shumicën e vendeve të BE-
së për t'i thonë "JO", ashtu si  Tur-
qisë, edhe Shqipërisë dhe Kosovës
... Ato janë të nënkuptueshme apo
konkrete edhe në synimet dhe për-
pjekjet e tij të hapura e të mbuluara
keq për të përqendruar në duart e
veta individuale, familjare dhe eki-
pore sa më shumë pushtete, fuqi, pa-
suri..., për t'u bërë i pakundërsh-
tueshëm, i padorëheqshëm, i parrë-
zueshëm në rrugë demokratike, me
zgjedhje me të vërtetë të lira e të
ndershme, ku vota nuk blihet dhe
nuk vidhet, siç shprehet në "seria-
lin" e përgjimeve të gazetës pres-
tigjioze gjermane BILD.  Ashtu si
Erdogani" edhe Edi Rama nuk ndi-
en nevojën e autocensurës apo të
vetëpërmbajtjes në ambiciet dhe
përpjekjet për të "privatizuar", si
shumë nga pronat e tij të tundshme
e të patundshme, PS-në, qeverinë,
gjykatat, prokurorinë, KQZ-në... Në
qoftë se Erdogani arriti të bëhet ky
që është, duke vendosur në Turqi
juntë ushtarake e policore, që për
llogari dhe në interesat e tij sajon
edhe "grushte shteti" dhe burgos
elitën intelektuale ushtarake, poli-
tike, akademike, mediatike, kultur-
ore..., tek ne, Edi Rama po vrapon në
të njëjtin drejtim dhe po ia arrin të
njëjtit qëllim nëpërmjet  juntës poli-
core! Ushtria, që  mund të bënte
juntë dhe grushte shteti, si në Tur-
qi, që do të na mbrojë nga armiqtë e
jashtëm, është afro 3 herë më e vogël
se policia e gjeneralit ushtarak
Sandër Lleshaj, që do të na mbrojë
nga ...populli. E keni vënë re disa orë
para protestave dhe gjatë tyre se sa
shumë policë janë me dhe pa uni-
formë? Llogaritni edhe policitë
bashkiake e të llojeve të tjera! Mos
harroni edhe bollëkun e gazrave
lotsjellës, të shkopinjve të gomës dhe
egërsinë e plot policëve ndaj qyteta-
rëve protestues në Tiranë, Kavajë,
Shkodër, Burrel...! Tani gjykoni vetë
për të nxjerrë përfundimin! Junta
policore, si pjesë e një "diktature të
rilindur", nëse merr urdhër nga Zeu-
si, nga Luigji 14, nga Enveri i rilin-
dur, nga ligji, "Maliqi". Arta
Marku...mund të bëjë si të dojë me
qytetarin, vendin, pasuritë e tij...,
me të sotmen dhe të ardhmen e të
gjithëve. Por, edhe me liderët e
opozitës, të cilët, largqoftë, mund të
kenë fatin e opozitarëve të Putinit
dhe të Erdoganit, çka  do të ishte si
një fuçi me benzinë mbi  flakët e  para
të 97-tës së dytë.

1999 erdhi në Prishtinë. Pran-
vera lulëzoi jo vetëm pse u va-

dit me gjakun e heronjve kosovarë,
erdhi jo vetëm për shkak të potencës
ushtarake të NATO-s. Ato nuk do të
mjaftonin. Koalicioni fitimtar do të
ishte i paplotë. Liria lulëzoi në Prish-
tinë, sepse në shërbim të saj, në
mbrojtje të vlerave, mblodhi edhe
shërbëtorët më të spikatur të paqes".

Ligjëruan gjithashtu në konfer-
encë edhe Memli Krasniqi, Skënder
Luftiu, Shaban Murati dhe Ksenofon
Krisafi. Çdonjëri me kumtesë mjaft
interesante. Tema e zgjedhur nga dr.
Memli Krasniqi ishte "Shtypi ameri-
kan mbi luftën e Kosovës (1998-1999",
Skënder Lutfiu u përqendrua te çlir-
imi i Kosovës dhe vendosja e protek-
toratit ndërkombëtar. Diplomati dhe

publicisti Shaban Murati analizoi
"Komplikimet e brendshme dhe
ndërkombëtare të procesit të njohjes
së Kosovës". Prof. dr. Ksenofon
Krisafi rikujtoi kontributin personal
dhe të shtetit shqiptar në ato kohë të
vështira për Kosovën. "Në forumet
ndërkombëtare për mbrojtjen e Kos-
ovës", titullohej kumtesa e mbajtur
prej tij.

 Profesor Ksenofon Krisafit iu njoh
edhe nderi për ta mbyllur konfer-
encën si drejtues i seancës së dytë.
Në pak fjalë, ai e përmblodhi të gjithë
atë e në të njëjtën kohë falënderoi
Fondacionin "ALSAR" dhe kryetar-
in e tij për organizimin e konfer-
encës. Një fotografi e bërë me të
gjithë kumtuesit e ftuar shënoi fun-
din e saj.

Ashtu si Erdogani edhe Edi Rama nuk
ndien nevojën e autocensurës apo të
vetëpërmbajtjes në ambiciet dhe përpjekjet
për të "privatizuar", si shumë nga pronat
e tij të tundshme e të patundshme, PS-në,
qeverinë, gjykatat, prokurorinë, KQZ-në...
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Flet ish-trajneri që ka drejtuar në Shqipëri dhe Azerbajxhan, vlerëson klubin kryeqytetas

Shensoj: Karabagu favorit,
por Partizani nuk heq dorë

Sipas tij, çdo gjë do të vendoset në ndeshjen e dytë

Naxhi Shensoj është
nga të paktët tra
jnerë që ka eksperi-

enca si në kampionatin sh-
qiptar, ashtu edhe në atë të
Azerbajxhanit. Ndaj ish-tra-
jneri i Bylisit e Kukësit, i cili
ka prekur nga afër futbollin
e dy vendeve, në një interv-
istë të dhënë për "Az-
erisport", shpjegon pse Kara-
bak është dukshëm i favori-
zuar para Partizanit për të
kaluar turin në Ligën e Ka-
mpioneve.

"Unë e cilësoj Karabakun
favorit. Si trajner i Kukësit
kam luajtur disa herë
kundër Partizanit, ne edhe i
mundëm në Tiranë, që ësh-
të e vështirë për t'u arritur.
Do të jetë një përballje inter-
esante. Nga një anë kampi-
onët e Shqipërisë dhe skuad-
ra e kryeqytetit. Nga ana
tjetër skuadra e Karabakut
që është më e suksesshmja
në Azerbajxhan në 10 vitet
e fundit. Meqë ra fjala, një

Jeton Selimi

Ndërkohë Greza duket larg Skocisë

Bie pista angleze, vetëm
Atletiko interesohet për Hysajn

Elseid Hysaj mbetet
një nga legjionarët

më të kërkuar në tregun
e transferimeve. Hysaj e
ka bërë të qartë dëshirën
e tij, pas 4 vitesh te Napo-
li kërkon të nis një aven-
turë të re, ky fakt ka bëre
që mbi mbrojtësin sh-
qiptar të interesohen
shumë klube të ndryshe
europiane. Ditët e fundit
u fol për një interesim
edhe nga ana e Man.
Junajtid, por "djajtë e

kuq" me sa duket e kanë gje-
tur anësorin e shumë
kërkuar, bëhet fjalë për
mbrojtësin e Kristal Palas,
Aron van-Bisaka. 21-vjeçari
anglez pritet t'i kushtojë
United 67 milionë euro. Duke
u rikthyer te Hysaj, e përdit-

shmja spanjolle, "Mundo De-
portivo" shkruan se Atletiko
Madrid është skuadra e vet-
me e interesuar për shër-
bimet e Hysaj. Nisur nga ky
fakt edhe pretendimet për
kartonin e Hysajt nga presi-
denti De Laurentiis janë

ventusit. Anësori shkodran
ka shprehur dëshirën e tij
për tu bashkuar me Mauri-
cio Sarrin në Torino. Një
tjetër legjionar, i cili pritet
të ndryshojë destinacion
këtë verë është dhe Eros
Grezda. Sulmuesi kuqezi
është kthyer në çështje jo
vetëm në përfaqësuese, por
dhe te skuadra e tij Rejnx-
hërs, ku trajneri Stivën
Xherrard nuk e ka grum-
bulluar me ekipin në fazën
përgatitore që po e zhvil-
lojnë në Portugali.

ulur ndjeshëm, deri në 20
milionë euro. Në pritje për të
kuptuar nëse palët, Atletiko
Madrid dhe Napoli, do të
bien dakord me vlerën e kar-
tonin, mediat italiane shkru-
ajnë se Hysaj është në pritje
të një ofertë nga ana e Ju-

ish-futbollist i imi, Lukas
Kardozo, luan ende te Parti-
zani. Ai mund të luajë në
qendër të sulmit apo në
krah. Është shumë teknik,
kam punuar me të te Pelis-
teri, fituam Kupën e Maqe-
donisë", filloi Shensoj përsh-
krimin e tij për këtë duel.

"Por duhet të keni respe-
kt për Partizanin. Edhe pse
favoriti për mua mbetet
Karabak. Ata luajnë çdo vit
në kompeticione ndërko-
mbëtare dhe kanë eksperi-
encën e kampioneve. Nuk
duhet harruar faktori Gur-
ban Gurbanov. Po, Partizani

është një prej klubeve me
më shumë tituj në Shqipëri,
por për momentin ata as nuk
e mendojnë të shkojnë në
fazën në grupe të Kupave të
Europës. Shumë gjëra varen
nga mënyra se si Karabak do
të reagojë në dy ndeshjet.
Partizani ka tifozë të zjarrtë.
Në Shqipëri, gjithçka është
e mundur. Mendoj se asgjë
nuk do të vendoset në
ndeshjen e parë, por jam i
sigurt se pasi të kthehet nga
Tirana qoftë edhe me një
barazim, Karabak do të
zgjidhë gjithçka në shtëpi",-
deklaroi Shensoj.

FIRMOS KITANOVSKI

Kukësi i "rrëmben" Tiranës
objektivin e merkatos

Kukësi ka pre
zantuar dje

goditjen e radhës
në merkato. Për
verilindorët ka fir-
mosur mbrojtësi
27-vjeçar Tome Ki-
tanovski, i cili së
fundmi aktivizo-
hej në Azerbajx-
han. Mbrojtësi
nga Maqedonia e
Veriut ishte pjesë
e rëndësishme e
skuadrës së tij
duke luajtur thua-
jse të gjitha ndesh-
jet me Sabail. Ki-
tanovski në të
kaluarën e tij ka qenë edhe pjesë e ekipit kombëtar të
Maqedonisë së Veriut. Ai luan si mbrojtës i djathtë, por
mund të luajë edhe si mbrojtës i majtë apo edhe mes-
fushor i djathtë. Kitanovski ishte dëshira e Tiranës në
merkato duke qenë se bardheblutë kishin nisur të in-
teresoheshin për mbrojtësin që prej pak ditësh ishte
në kryeqytet. Verilindorët kanë arritur të jenë më
konkretë duke i siguruar shërbimet e tij edhe falë ndë-
rhyrjes së Nderim Nexhipit.

Futet në skenë Adidas

Juventusi gjen ndihmë për të
plotësuar lekët e blerjes së Pogbas

Fiksimi që ka Ju
ventusi për Pol

Pogban është kaq i
madh, sa që "Zonja e
Vjetër", nuk dorëzo-
het për francezin.
Mançester Junajtid
nuk kërkon as më
shumë dhe as më pak
se 160 milionë euro
për të shitur lojtarin
dhe kjo gjë ka bërë që
Juventusi të vihet në
lëvizje. Siç raporton
"Tuttosport", drej-
tuesit kanë shtrirë
dorën për ndihmë te
"Adidasi" për të arri-
tur te francezi kampi-
on Bote. Kjo kompani
do të ishte e gatshme
të jepte një pjesë të
parave, për arsye marketingu dhe do të ndihmonte shumë
Juventusin për të rikthyer mesfushorin në Torino. Por,
gjërat nuk janë kaq të thjeshta për Juven, pasi në mes
është dhe Reali. Gjithashtu, ende nuk dihet se cila është
dëshira e lojtarit, i cili duket si në labirint.

SULMUESI

Liverpuli zgjat kontratën
me Divok Origin

Divok Origit pa
pritmas në

fund të sezonit, u
bë idhulli i tifoz-
erisë dhe heroi i
Liverpulit.  Sul-
muesi belg,
shënoi dy gola në
atë përmbysje spe-
ktakolare ndaj
Barcelonës dhe
gjeti rrugën e rr-
jetës ndaj Toten-
hemit në finale.
23-vjeçari ishte
pranë shitjes, por
fund-sezoni spek-
takolar, që ai zh-
villoi ka bërë që
Liverpuli të
mbajë një qën-
drim tjetër. Siç
raporton "Liver-
pool Echo", të kuqtë janë gati t'i rinovojnë kontratën
belgut, pasi ajo i përfundon verën e vitin 2020. Kështë
Liverpuli nuk ka asnjë synim ta shesë lojtarin dhe
shuan shpresat e çdo ekipi që mund ta kishte synim
për merkaton.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një pemë gjigante.
6. Janë për të kërcyer.
13. Ishte shkolla e Aristotelit
15. Një thirrje me emra.
17. Gjysmë rivale.
18. Një pjesë e narkotikëve.
19. Një tis... mjegulle
20. E famshme ajo e Keopsit
23. Mbyllin një sirtar
24. Eshtë ngjyrë e... fytyrës.
25. Fillojën lejen.
26. Janë aktorë kryesorë.
29. Janë kompozime të kënduara.
30. Hudson aktore.
31. Satelit i Uranit.
32. Fillojnë tatëpjepën.
33. Mbetur në fund.
34. Sapo fillojnë.
35. Kastile janë në fund.

HORIZONTAL
1. Një pije freskuese.
7. Graf ish teniste.
12. Dada, ish-diktator i Ugandës.
13. Eshtë pasuri e investuar.
15. Mund të jenë fetare.
16. Një pjesë e relacionit.
17. Fillojnë ambalazhimin.
19. Një vegël.
20. Qe harkëtar i famshëm i akejve.
24. Fillojnë hetimin.
25. Një atentator vëtëvrasës.
26. Kështu janë takimet zyrtare.
29. Eshtë anije me dy skafe.
31. Fundi i Turandot.
32. Inicialet e Reitman regjisor.
33. Farrell regjisor.
34. Schneider që qe aktore.
36. Mund të jetë e lirë për hartim.

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

36. Kufij takimi.
38. Ekstremet e tokës.
40. Inicialet e Einstein.
41. Qendër mësimi.
42. Kështu thirrej Marco Pantani.
45. Pak irredentizëm
47. Fundi i një filmi.
48. Popullojnë qytetin.
49. Janë gojë vullkanesh
50. Eshtë edhe ai Persik.

VERTIKAL
1. Mund të jetë sekrete në derë.
2. Makina Agila.
3. Ami i Maupassant.
4. Mbyllin një sirtar.
5. Rrëzohen me strike
6. Luciano tenor i paharruar.
7. Mbyllin këndet
8. Eshtë borxh.

9. Mbyllin portat.
10. Hagen rockstar.
11. Një pjesë e akademisë.
12. Bien me ballë.
14. Një barkë lëkurëkuqsh.
16. Atje ku shkon progresisti
20. Pallati i Dalai Lamas në Lhasa
21. Një pjesë e minoritetit.
22. Eshtë fluturues në ufo.
24. Do të bëhen mace të tilla.
25. Fletë pa kufij.
27. I ka tek rendi.
28. Kreshniku i volejbollit.
29. Një det që është liqen në fakt.
36. As unë, as ai.
37. Në mes të King edhe Cole të muzikës.
39. Një parashtesë zmadhuese.
40. Eshtë llon papagalli.
41. Titulli i Sean Connery.
42. Fillojnë panikun.
43. Gjysma e rojave.
44. Fitim pa kufij.
46. Mbyllin një sherr.
47. Fillojnë një metodë.
48. Kufizojnë botimet.

- Ai që di, mes njerëzve
kalon si mes kafshëve.

- Më frikëson më shumë një
ushtri prej 100 delesh që u
prin një luan, se sa një
ushtri prej 100 luanësh që u
prin një dele.

- Bëhuni si ora e saktë, por
mos u bëni si ora që
çdokush t'ju kurdisë.

- Krijesa më e rrezikshme e
çdo shoqërie është njeriu i
cili nuk ka asgjë për të
humbur.

ZBAVITJE

- Nuk mund ta përcaktojmë lumturinë.
Mund të flasim vetëm për atë që e
shkatërron dhe për atë që e krijon.
- Njeriu në jetë është shpesh bagazh, të
cilin e përdorin të tjerët.

- Paratë gjithmonë kanë vlerën që u jep
njeriu, asgjë më pak, asgjë më shumë.
Vlera më e lartë dhe kapitali i vërtetë ka
qenë, është dhe do të jetë njeriu.

38. Emri i Pasternak.
39. Ekberg e La dolce vita.

42. Dikur quhej Mediolanum.
43. Ruajnë pa ujë.
44. Një mund të jetë kalendarik.
46. Një është meskini, shpirtn-
gushti.
47. Një hidrokarbur.
48. Mund të jetë franceskan.

VERTIKAL

1. Jessica Parker aktore.
2. Zola shkrimtar.
3. Janë dritë të tilla me parsec.
4. Mund të jenë gjaku.
5. United Kingdom.
6. Eshtë njeri me principe.
7. Një polimer për kirurgji este-
tike.
8. Kufizojnë takimet.
9. Diftong teatral.
10. Fillojnë fluturimin.
11. Makina Uno.
14. Eshtë shpend lagune.
18. Eshtë operator që bën zoom.

20. Eshtë i pashpirt.
21. Parashtesë për një.
22. Pak enigmatike
23. Një pjesë e Toskërisë.
25. Agustini ish-bomber.
26. Kufizojnë njën princip.
27. Miku i Batman.
28. Tapeti për judo.
29. Janë stadet në videogame.
30. Bëhet një kundër vendimit.
34. Janë me blerim mbuluar në një film
35. Eshtë shtet aziatik.
37. Papavrami violinist
38. Fadili komik
40. Përshëndetja e Jul Qezarit.
41. Mbyllin fushatat.
42. Me të bëjnë një ketër.
45. Mbyllin një takimin.
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