
Zbulohet dokumenti i rrallë i vitit 1949, me urdhrin për dënimet me vdekje

(Në foto) Kryeministri Edi Rama në emisionin ‘Studio e hapur” 
Në faqen 8

 

Suplement

NDRYSHIMI I SELIMLLARIT

Nga “topless” tek 
operacionet 

plastike, kush janë 
VIP-at që guxuan

Në faqet 2-3

Banorët: Ngjarje shumë e rëndë për ne dhe familjen

Brahim Facaj vdiq në spital. Historia si varrosi Brahim Facaj vdiq në spital. Historia si varrosi 
në oborrin e shtëpisë  Afërditën e re...në oborrin e shtëpisë  Afërditën e re...

Në fshatin Drisht, 
ku 19 vite më parë 
20-vjeçarja u vra 

për nder nga babai
SHKODËR - Të jetosh me nder është një prej kushteve 
të panegociueshme në fshatrat e Postribës në Shkodër. 
Të ruash fytyrën dhe të gëzosh respektin e të tjerëve, 
kërkohet që morali të jetë i pastër, ndryshe fshati të 
përçmon. Këto zakone të vjetra që trashëgohen edhe 
sot, çuan deri në vrasjen e 20-vjeçares ...

Abuzimi me pronat,
i vihen prangat
Fatos Kajas nën-

prefektit të Tiranës

ARREST EDHE 10
ZYRTAREVE TE TJERE

Në faqen 7

Në faqen 5

REAGIMI I KREUT TE PD

Basha: Të ndalet 
projekti i 1 

miliard eurove, pse 
u kap me Zgurin

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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PISTAT PER BESNIK MUÇON

Zhdukja e avokatit 
në traget, mungon
pasaporta, policia:
Ja ku po hetojmë

INTERVISTA NE ‘NEWS 24’/ “PO DOLI I KORRUPTUAR, TURPI ME I MADH I PS NE 30 VITE” 

RAMA: S’JAM AVOKAT I SAIMIR 
TAHIRIT, TE BEHET DREJTESI 

Nga BESNIK BAKIU 

Pa kaluar shumë ditë nga vrasja 
e një të riu për një celular, këtu 

pranë nesh, në Tiranë, vdekja gllabëroi 
sërish një tjetër moshatar të tij. Këtë 
radhë jo ... Vijon në faqet 20-21 Vijon në faqen 21

Sa shumë 
dhunë e urrejtje! 

Opinioni
 Ditësi Nga DEUTSCHE WELLE

Venecia tani për tani sërish mund 
të marrë frymë, me sa duket, 

sepse UNESCO e ka shtyrë vendimin 
e saj për 2019. Fjala është, nëse qyteti 
lagunë do ...

Lufta e 
re e Venecias 

Opinioni
 Ditësi

Nga  DASHNOR KALOÇI

 

Gjoba tregtarëve 
në Shkodër, në 

gjykatë dosja për 
7 të arrestuarit

2 SHPETOJNE NGA AKUZA

Në faqen 6

Bilbil Klosi: Ekzekutimi i 14 burrave? “Më orjentoi Komandanti”

Në faqet 10-11

Kryetar i Gjykatës së Lartë Ushtarake informon Komitetin Qendror për detajet
Biba, si dhe hakmarrja e 
regjimit komunist të Tiranës 
për atë ngjarje që si shpagim 
për vrasjen e Bardhokut ekze-
kutoi 14 burra dhe burgosi e 
internoi me dhjetëra e qindra 
mirditorë të pafajshëm, që 
nga ajo kohë e deri në ditët e 
sotme ka ngjallur ...

Ashtu siç pamë dhe nga 
numri i kaluar, ngjarja 

e 7 gushtit të vitit 1949 ku 
mbeti i vrarë sekretari i 
Parë i Komitetit të Partisë 
së Mirditës dhe njëherazi 
deputeti i asaj krahine në 
Kuvendin Popullor, Bardhok 

EKSKLUZ
IVE

“Pasi iu gjetën patentat, s’kam folur me Tahirin. Berisha lider, Fatos 
Nano më jep këshilla të vlefshme. I kërkoj falje gazetares së ‘Le iene’ 
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INTERVISTA
KRYEMINISTRI

Kryeministri në "Studio e Hapur": Visho Ajazi më kërkoi mbështetje

Tahiri, Rama: Po doli i korruptuar,
turpi më i madh i PS-së në 30 vite
"Nga Nano marr këshilla të vlefshme, Berisha lider"



Kryeministri Edi Rama
deklaroi për herë të
parë dje, në emisionin

"Studio e Hapur" në "News
24" se vendimi i marrë nga
Grupi Parlamentar i Partisë
Socialiste në lidhje me ish-
ministrin e Brendshëm,
Saimir Tahiri, për të cilin u
kërkuan prova që e lidhnin
me përgjimet e trafikantëve
të drogës, ka pasur 100%
mbështetjen e partnerëve
ndërkombëtarë. "Të gjithë
ata partnerë ndërko-
mbëtarë që kanë ndjekur
çështjen janë 100% dakord
për mënyrën se si kemi pro-
ceduar. Jetojmë akoma në
një shtet demokratik",- dek-
laroi Rama. E ndërsa nuk
pranoi të komentonte
gjetjen e patentave të Tahir-
it ne mjetin e biznesmenit të
arrestuar në Elbasan, Rama
tregoi edhe faktin se, që nga
kjo çështje e dytë, që i shto-
het dosjes së ish-ministrit,
nuk ka folur me të.

Media e vendit tuaj ësh-Media e vendit tuaj ësh-Media e vendit tuaj ësh-Media e vendit tuaj ësh-Media e vendit tuaj ësh-
të  e  pabesueshme,të e  pabesueshme,të e  pabesueshme,të e  pabesueshme,të e  pabesueshme,
gazetarët për të qarë hal-gazetarët për të qarë hal-gazetarët për të qarë hal-gazetarët për të qarë hal-gazetarët për të qarë hal-
lin? Pse t'ju besojmë juvelin? Pse t'ju besojmë juvelin? Pse t'ju besojmë juvelin? Pse t'ju besojmë juvelin? Pse t'ju besojmë juve
për këtë që thoni?për këtë që thoni?për këtë që thoni?për këtë që thoni?për këtë që thoni?

Bëji një pyetje vetes, se
pse ajo që thashë unë në kon-
ferencë nuk skandalizoi
askënd. Nuk mendoj se ka
ndonjë gjë për t'u çuditur
nëse edhe kryeministri
shpreh opinione. Bëni një
anketim e do çuditeni, sot në
opinionin publik mediat
janë po aq të pabesueshme
sa gjykatat, niveli më i ulët i
besueshmërisë në Repub-
likën e Shqipërisë. Këto janë
fjalët e mia. Ju s'jeni të
detyruar t'i merrni për të
vërteta, por ju ftoj të pyesni
publikun, të merrni opinio-
nin e tij lidhur me besuesh-
mërinë e mediave, dhe do
nxirrni konkluzione vetë.

A keni frikë se kjoA keni frikë se kjoA keni frikë se kjoA keni frikë se kjoA keni frikë se kjo
mënyrë sjelljeje me medi-mënyrë sjelljeje me medi-mënyrë sjelljeje me medi-mënyrë sjelljeje me medi-mënyrë sjelljeje me medi-
at ju kthehet në bumer-at ju kthehet në bumer-at ju kthehet në bumer-at ju kthehet në bumer-at ju kthehet në bumer-
ang?ang?ang?ang?ang?

Nëse ka diçka në punën
time, është që të bëj më të
mirën. Nuk përbën objektiv
për mua krijimi i një klime
negative për një fushë të
caktuar. Nuk është ky qëlli-
mi im. Nëse unë shpreh një
opinion, ju duhet ta merrni
si të tillë, dhe si një të drejtë
që ju nuk ma hiqni dot, dhe
as ma shkelni dot. Unë ju
siguroj, ka vetëm një bumer-

ang që unë i trembem, atij të
vendimeve dhe veprimeve të
mia, që në këtë punë që bëj
janë të panumërta, dhe duke
bërë këtë punë, jo gjithmonë
je në kushtet që të mos ga-
bosh. Bumerangu nga vep-
rimet e mia është e vetmja
gjë që unë shqetësohem. Të
bësh këtë punë, nuk është
aspak diçka që lidhet me re-
hatinë, apo të bërit të
gjërave me siguri. Kjo është
një punë që ka një kosto të
j a s h t ë z a k o n s h m e
shpirtërore, fizike dhe men-
dore, në kuptimin e një stre-
si që është permanent. Pat-
jetër që në këtë punë është e
rëndësishme që të bësh gjënë
e duhur dhe të drejtë.

Pse vishet Rama si asn-Pse vishet Rama si asn-Pse vishet Rama si asn-Pse vishet Rama si asn-Pse vishet Rama si asn-
jë tjetër kryeministër nëjë tjetër kryeministër nëjë tjetër kryeministër nëjë tjetër kryeministër nëjë tjetër kryeministër në
Europë?Europë?Europë?Europë?Europë?

Do i quaja shallvare, më
habit fakti që akoma nuk
janë mësuar me mua. Kur
isha në shkollë shkonim me
tren në plazh, njerëzit hid-
heshin nga treni sa afro-
heshin në stacionin e
plazhit. Pse? Se dilje, dhe
ishin dy radhë njerëzish në
të dyja anët me gërshërë në
duar dhe shikonin të rinjtë
nga pantallonat. Kishte
dalë flama kundër panta-
llonave kauboj. Ua fusnin
gërshërën, iu çanin panta-
llonat dhe për flokësh i ço-
nin në polici. Ajo kohë ka
vdekur.

Ju s'jeni njeri i thjeshtë,Ju s'jeni njeri i thjeshtë,Ju s'jeni njeri i thjeshtë,Ju s'jeni njeri i thjeshtë,Ju s'jeni njeri i thjeshtë,
jeni  zgjedhur kryemi-jeni  zgjedhur kryemi-jeni  zgjedhur kryemi-jeni  zgjedhur kryemi-jeni  zgjedhur kryemi-
nistër… ka një protokoll...nistër… ka një protokoll...nistër… ka një protokoll...nistër… ka një protokoll...nistër… ka një protokoll...

Mos u shqetëso për pro-
tokollin, nuk shqetësohen
as ata që e kanë krijuar pro-
tokollin. Këtu bëhen më ka-
tolik se Papa

Po jeni bërë lajm gjith-Po jeni bërë lajm gjith-Po jeni bërë lajm gjith-Po jeni bërë lajm gjith-Po jeni bërë lajm gjith-
andej...andej...andej...andej...andej...

S'ka pasur asnjë lajm pse

ky me këto, pse me ato. Dhe
të jeni e sigurt unë di çfarë
bëj. E kam pasur ëndërr t'i
kemi një palë të tilla kur
pashë kostumet e
myzeqarëve. Shyqyr që erdhi
koha i bëra. Tani do merre-
ni edhe me pantallonat e mia

Ju i bëni, nuk i bëni kot,Ju i bëni, nuk i bëni kot,Ju i bëni, nuk i bëni kot,Ju i bëni, nuk i bëni kot,Ju i bëni, nuk i bëni kot,
e thatë vetë…e thatë vetë…e thatë vetë…e thatë vetë…e thatë vetë…

Po të vishej Saliu kështu
edhe unë do thosha çfarë
pati.

Keni demaskuar edheKeni demaskuar edheKeni demaskuar edheKeni demaskuar edheKeni demaskuar edhe
median italiane gjatëmedian italiane gjatëmedian italiane gjatëmedian italiane gjatëmedian italiane gjatë
takimit tuaj në Bulqizë…takimit tuaj në Bulqizë…takimit tuaj në Bulqizë…takimit tuaj në Bulqizë…takimit tuaj në Bulqizë…

Demaskim thotë kjo…E
di çfarë më kujton kjo, një
herë në lidhjen e sh-
krimtarëve isha në atë fazën
e rebelimit tim akut, i ndjeri
Dritëro Agolli drejtonte
mbledhjen, unë e ngrita dhe
bërë një deklaratë. Ai tha një
shprehje: Liria është armë
dhe arma jepet me leje. Pra,
kështu ishte ajo kohë,
armën e lirisë partia e jepte
me leje sipas biografisë.
Ndërsa në kohën tonë
demokracia ia jep kujtdo,
pra gjuha kocka s'ka, por
kocka thyen, mënyra se si
transmetohet nga mediat te
publiku është një gjuajtje në
ajër. Sa për reportazhin unë
nuk e kam parë vetë, unë e
mora si informacion. Ç'ka
kam thënë është se rastet
janë sporadike. Mu kujtua
historia e një reportazhi
tjetër që është bërë për
kanabisin kur gazetarët
paguanin njerëz që të gjua-
nin me kallashnikov, unë pa
e parë fola me një
paragjykim, kam bërë gabim
për sa i përket reportazhit
në fjalë, e kam bërë pa
dashje, kam gabuar.

PPPPPak jaak jaak jaak jaak javë pas arvë pas arvë pas arvë pas arvë pas ardhjes sëdhjes sëdhjes sëdhjes sëdhjes së
dosjes "Habilaj", një tjetërdosjes "Habilaj", një tjetërdosjes "Habilaj", një tjetërdosjes "Habilaj", një tjetërdosjes "Habilaj", një tjetër
skandal ka goditur ish-skandal ka goditur ish-skandal ka goditur ish-skandal ka goditur ish-skandal ka goditur ish-

ministrin tuaj  tëministrin tuaj  tëministrin tuaj  tëministrin tuaj  tëministrin tuaj  të
Brendshëm. Dy patentat eBrendshëm. Dy patentat eBrendshëm. Dy patentat eBrendshëm. Dy patentat eBrendshëm. Dy patentat e
Saimir Tahirit u gjetën nëSaimir Tahirit u gjetën nëSaimir Tahirit u gjetën nëSaimir Tahirit u gjetën nëSaimir Tahirit u gjetën në
makinën e një biznesmenimakinën e një biznesmenimakinën e një biznesmenimakinën e një biznesmenimakinën e një biznesmeni
në Elbasan, i cili u kap menë Elbasan, i cili u kap menë Elbasan, i cili u kap menë Elbasan, i cili u kap menë Elbasan, i cili u kap me
863 mijë euro të pajusti-863 mijë euro të pajusti-863 mijë euro të pajusti-863 mijë euro të pajusti-863 mijë euro të pajusti-
fikuara. Ju s'keni folur përfikuara. Ju s'keni folur përfikuara. Ju s'keni folur përfikuara. Ju s'keni folur përfikuara. Ju s'keni folur për
këtë çështje…këtë çështje…këtë çështje…këtë çështje…këtë çështje…

Për çfarë duhet të
prononcohem unë. Kjo ësh-
të një çështje që i takon ek-
skluzivisht prokurorisë,
nuk më takon mua, nuk i
takon qeverisë, nuk i takon
PS. Jam konsekuent në atë
që kam bërë gjithmonë, dhe
që kam thënë që në ditën e
parë, që është drejtësia që
duhet të na thotë të vërtetën.
Pas mbledhjes së grupit par-
lamentar, kjo është një çësh-
tje që i takon Saimir Tahirit
dhe avokatëve të tij. Unë
nuk jam avokat i Tahirit, as
qeveria nuk është avokat i
tij, dhe as PS nuk është
avokat i tij. Përpara drejtë-
sisë duhet të sillemi të gjithë
si të barabartë. Ndërkohë,
nga ana tjetër, sigurisht
kam parë dhe kam dëgjuar,
por as kam parë dhe as kam
dëgjuar asnjë përpjekje për
një shpjegim racional për
këtë çështje nga ata që kanë
të drejtën dhe detyrën të fla-
sin që janë njerëzit e medi-
as. Nuk i takon politikës,
sipas meje, që të futet në mes,
aq më tepër kur rasti është i
tillë...

Pate ndjesi personale?Pate ndjesi personale?Pate ndjesi personale?Pate ndjesi personale?Pate ndjesi personale?
Ndjesi konfuzioni, mund

të jetë e rëndë, por edhe kre-
jt pa lidhje. Çfarë komenti
duhet të bëj unë…

A ka shumë koinciden-A ka shumë koinciden-A ka shumë koinciden-A ka shumë koinciden-A ka shumë koinciden-
ca në këtë ngjarje,  zotica në këtë ngjarje,  zotica në këtë ngjarje,  zotica në këtë ngjarje,  zotica në këtë ngjarje,  zoti
Kryeministër?Kryeministër?Kryeministër?Kryeministër?Kryeministër?

Kjo s'është detyra ime,
s'do hyj të komentoj në ësh-
të e çuditshme apo nuk ësh-
të e tillë. Unë e kam parë
gjithmonë më përbuzje të hy
në të tilla gjëra. Nëse duam
drejtësi, kur vjen puna edhe
te ne vetë duhet ta lëmë
drejtësinë të bëjë punën e vet.

Ju nuk e latë zotin Tahi-Ju nuk e latë zotin Tahi-Ju nuk e latë zotin Tahi-Ju nuk e latë zotin Tahi-Ju nuk e latë zotin Tahi-
ri në duart e drejtësisë…ri në duart e drejtësisë…ri në duart e drejtësisë…ri në duart e drejtësisë…ri në duart e drejtësisë…

Ky është një tjetër argu-
ment që më vërteton se me-
dia është kthyer në një
tjetër kazan pa u bazuar në
fakt. Ne e lamë çështjen në
duar të drejtësisë. Ne pran-
uam 1, 2, 3, 4 kërkesa, për
arrestimin s'kishim argu-
ment të qenësishëm që ta
pranonim. Është e para herë
që një parti politike në qeveri
nuk bën asnjë lëvizje, asnjë
fjalë, ndërkohë që është në
proces një figurë e rëndë-
sishme e saj, po ju kujtoj

s'ka ndodhur kurrë. Saimir
Tahiri është jashtë grupit,
jashtë forumeve, është një
deputet i lirë. Kjo është
përgjegjësia politike.

Pse duket sikur ka dyPse duket sikur ka dyPse duket sikur ka dyPse duket sikur ka dyPse duket sikur ka dy
standarde në këto çështje?standarde në këto çështje?standarde në këto çështje?standarde në këto çështje?standarde në këto çështje?
Për shembull gjyqtari Sh-Për shembull gjyqtari Sh-Për shembull gjyqtari Sh-Për shembull gjyqtari Sh-Për shembull gjyqtari Sh-
këlqim Miri u kap dhe u futkëlqim Miri u kap dhe u futkëlqim Miri u kap dhe u futkëlqim Miri u kap dhe u futkëlqim Miri u kap dhe u fut
në burg pas përgjimit të dynë burg pas përgjimit të dynë burg pas përgjimit të dynë burg pas përgjimit të dynë burg pas përgjimit të dy
kriminelëve, ndërsa Tahi-kriminelëve, ndërsa Tahi-kriminelëve, ndërsa Tahi-kriminelëve, ndërsa Tahi-kriminelëve, ndërsa Tahi-
ri jo…ri jo…ri jo…ri jo…ri jo…

Kjo është për të vënë du-
art në kokë. Është një rast i
ndjekur prej shumë kohësh
nga prokuroria, është
lidhur përgjimi me provën

Ju nuk e latë kontrollinJu nuk e latë kontrollinJu nuk e latë kontrollinJu nuk e latë kontrollinJu nuk e latë kontrollin
në banesën e Tahirit…në banesën e Tahirit…në banesën e Tahirit…në banesën e Tahirit…në banesën e Tahirit…

Kush e tha këtë, o zonjë,
mos flisni përçart! Vendimi
i kontrollit të banesës nuk
jepej atë ditë, por, kur të
mblidhej seanca e parla-
mentit, të cilën rregullorja
thotë në këto raste mund ta
thërrasë kryetari edhe bren-
da një muaji, por u thirr që
në rastin më të parë

Pra me dy standarde…Pra me dy standarde…Pra me dy standarde…Pra me dy standarde…Pra me dy standarde…
Mos më sillni këtu në

tryezë llafet e kazanit, kur-
rë askush nga ne në shu-
micë qeverisëse s'kemi an-
atemuar askënd as për
tropojan as për irlandez. Të
gjithë ata partnerë ndërko-
mbëtarë që kanë ndjekur
çështjen janë 100% dakord
për mënyrën se si kemi pro-
ceduar. Jetojmë akoma në
një shtet demokratik.

A ke folur me zotin Ta-A ke folur me zotin Ta-A ke folur me zotin Ta-A ke folur me zotin Ta-A ke folur me zotin Ta-
hiri pas çështjes "Sota"?hiri pas çështjes "Sota"?hiri pas çështjes "Sota"?hiri pas çështjes "Sota"?hiri pas çështjes "Sota"?

Jo, nuk kam folur.
A keni ju një ide për këtoA keni ju një ide për këtoA keni ju një ide për këtoA keni ju një ide për këtoA keni ju një ide për këto

që po ndodhin me ish-min-që po ndodhin me ish-min-që po ndodhin me ish-min-që po ndodhin me ish-min-që po ndodhin me ish-min-
istrin Tahiri?istrin Tahiri?istrin Tahiri?istrin Tahiri?istrin Tahiri?

Unë mund të kem shumë
ide, si çdo njeri për një çësh-
tje të caktuar. Por nuk marr
guximin të them ide, duke
krijuar insinuata. Nuk
mund të bëj atë që bëjnë me-
diat. Dalin aty, dhe thonë po
doli kjo gjë, dhe ky është fa-
jtor tani. Media e ka dhënë
tashmë gjykimin e saj, që
këtu bëhet fjalë për një
kriminel, kolegë tuaj e kanë
thënë këtë, me paturpësinë
më të madhe. Nuk jam unë
që mund të flas për situatën,
apo rastin me patentat e
gjetura. Vetëm media mund
ta bëjë këtë. Mund të futet
në mes. Nuk kam parë apo

dëgjuar asnjë mënyrë argu-
mentimi, për këtë gjë.

A është e vërtetë që juA është e vërtetë që juA është e vërtetë që juA është e vërtetë që juA është e vërtetë që ju
dinit gjithçka për Tahirindinit gjithçka për Tahirindinit gjithçka për Tahirindinit gjithçka për Tahirindinit gjithçka për Tahirin
që para se ta largonit ngaqë para se ta largonit ngaqë para se ta largonit ngaqë para se ta largonit ngaqë para se ta largonit nga
qeveria..qeveria..qeveria..qeveria..qeveria..

(Heshtje, tund kokën)
Ç'mendoni për koment-Ç'mendoni për koment-Ç'mendoni për koment-Ç'mendoni për koment-Ç'mendoni për koment-

et, si "Tahiri ish-ministriet, si "Tahiri ish-ministriet, si "Tahiri ish-ministriet, si "Tahiri ish-ministriet, si "Tahiri ish-ministri
më i korruptuar", apo "ish-më i korruptuar", apo "ish-më i korruptuar", apo "ish-më i korruptuar", apo "ish-më i korruptuar", apo "ish-
ministri  më i  përministri  më i  përministri  më i  përministri  më i  përministri  më i  për nd-nd-nd-nd-nd-
jekur"…jekur"…jekur"…jekur"…jekur"…

Do të zbardhet kjo ngjar-
je, e pastaj do të flasim për
këtë hit parade. Por di të
them se ka të tjerë mbi të
cilët rëndon gjaku i njerëzve
të vrarë, rëndon gjaku i
njerëzve të djegur, ka të tjerë
që rëndojnë akuza për sasi
të mëdha parash. Pavarë-
sisht të gjithave, nuk ka
lidhje kush është më shumë
apo më pak korruptuar, se
nuk jemi në këtë garë. Dhe
nëse Tahiri është, siç thuhet,
në këtë version, atëherë, pat-
jetër që është turpi më i
madh i familjes së PS në 30
vite. Por ama, nga ana tjetër,
është edhe versioni tjetër, që
e vërteta mund të jetë krejt
ndryshe. Por këtë nuk jam
unë që e vendos. Politika e
një vendi që pretendon të
anëtarësohet në BE nuk e
bën kurrë këtë që bëri kjo
opozitë sot. Kjo opozitë sot
po sulmon shtetin, po sulm-
on bankat. Asnjëherë më
parë nuk i është thënë popu-
llit që sistemi bankar në
vend është një lavatriçe që
pastron para.

Nëse faktohen akuzat,Nëse faktohen akuzat,Nëse faktohen akuzat,Nëse faktohen akuzat,Nëse faktohen akuzat,
çfarë do bëni?çfarë do bëni?çfarë do bëni?çfarë do bëni?çfarë do bëni?

Nëse faktohen akuzat,
unë do të duartrokas i pari
suksesin e prokurorisë. Nuk
ishte hera e parë e politikës,
që një ministër i suksesshëm
qëlloi në një shkelje fatale të
ligjit. Dhe fataliteti është i
tiji, nuk është as i imi, as i
qeverisë.

Pra, është përgjegjësiPra, është përgjegjësiPra, është përgjegjësiPra, është përgjegjësiPra, është përgjegjësi
personale.personale.personale.personale.personale.

Po. Pse çfarë është?
Përgjegjësi politike, zotiPërgjegjësi politike, zotiPërgjegjësi politike, zotiPërgjegjësi politike, zotiPërgjegjësi politike, zoti

KryKryKryKryKryeministëreministëreministëreministëreministër.....
Çdokush që kalon

moshën e parashikuar nga
ligji është përgjegjës për ve-
primet e veta. Është njësoj
si t'i thuash një prindi
për fëmijën e tij të rri-
tur se mban përgjegjë-

Nga Eni Vasili

Kryeministri Edi Rama, dje në
emisionin “Studio e Hapur”

Kryeministri Edi Rama, dje në emisionin “Studio
e Hapur” në “News 24” me gazetaren Eni Vasili
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Presidenti e kryetari i Kuvendit presin zv.presidenten bullgare

Integrimi, Meta: Presim nga presidenca
bullgare e BE. Ruçi: Po ecim me reformat
Jotova: Shpresojmë hapjen e negociatave gjatë vitit 2018

gociatave të anëtarësimit të
vendit në BE, në gjashtëmu-
jorin e parë të vitit 2018". Në
këtë kontekst, z. Ruçi u
shpreh se "është rasti për të
vlerësuar presidencën bull-
gare të Bashkimit Europian
në vitin 2018, si një shans për
avancimin e politikës së
zgjerimit sa i përket Sh-

qipërisë dhe të gjitha vendeve
të rajonit të Ballkanit Perën-
dimor". Në vijim të takimit,
kryetari i Kuvendit paraqiti
disa prej arritjeve të rëndë-
sishme të Legjislaturës së IX.
Z. Ruçi u ndal në çështje me
rëndësi të veçantë, në kuadër
të përmbushjes së rekoman-
dimeve të Bashkimit Europi-

an për çeljen e negociatave të
anëtarësimit dhe konkre-
tisht, në jetësimin e reformës
në drejtësi me krijimin dhe
fillimin e punës së organeve
të ngritura rishtazi për reali-
zimin e saj, si dhe ngritjen dhe
konstituimin e Komisionit të
Posaçëm për Reformën Zgjed-
hore. Në mënyrë të posaçme,

kryetari i Kuvendit u përqen-
drua edhe në miratimin nga
Kuvendi i Shqipërisë të ligjit
për mbrojtjen e pakicave ko-
mbëtare, duke dhënë një pan-
oramë të qartë të procesit për
shqyrtimin, konsultimin pub-
lik të tij dhe miratimin në se-
ancë plenare me konsensus.
Kryetari i Kuvendit nënvizoi
se, "ekziston i gjithë vullneti
politik dhe po ashtu infras-
truktura ligjore për të bërë të
mundur zbatueshmërinë e
këtij ligji". Në vijim të bisedës,
zëvendëspresidentja e Bull-
garisë vuri në dukje priorite-
tet e presidencës bullgare në
Këshillin e Ministrave të BE-
së, në gjashtëmujorin e parë
të vitit 2018, duke u shprehur
se prioritet i veçantë do të jetë
ripërtëritja e politikës së
zgjerimit, me fokus në rajonin
e Ballkanit Perëndimor. Znj.
Jotova tha se shpresonte që
negociatat për anëtarësimin
e Shqipërisë në BE të fillojnë
gjatë vitit 2018.

Darina Tanushi

EMËRIMI
Kolonel Bardhyl Nuredinaj u emërua shef i

inteligjencës dhe i sigurisë së mbrojtjes AISM.
Vendimi është firmosur nga ministrja e Mbrojtjes,
Olta Xhaçka para një jave. Bardhyl Nuredinaj më

parë ka mbajtur detyrën e komandantit në Qendrën
e Personel Rekrutimit të Forcave të Armatosura.

Koloneli

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta, shprehu dje
besimin se gjatë presi-

dencës së ardhshme bullgare
të BE-së, Shqipëria do të
mund të çelë negociatat e
anëtarësimit. Meta priti dje
në një takim të veçantë zëv-
endëspresidenten e Repub-
likës së Bullgarisë, Sh.S.Znj.
Iliana Iotova. Duke theksuar
marrëdhëniet pozitive mes dy
vendeve, presidenti shprehu
mirënjohjen për mbështetjen
e vazhdueshme të Bullgarisë
në procesin e integrimit evro-
pian të Shqipërisë dhe
vendeve të tjera të Ballkanit
Perëndimor. Duke e kon-
sideruar procesin e integrim-
it evropian një forcë të fu-
qishme nxitëse për reformat
e gjithanshme në vend, Presi-
denti Meta shprehu besimin
se gjatë Presidencës së ardhs-
hme bullgare të BE-së, Sh-
qipëria do të mund të çelë ne-
gociatat e anëtarësimit. Gjith-
ashtu, Presidenti Meta thek-
soi domosdoshmërinë e liber-
alizimit sa më të shpejtë të
vizave ndërmjet BE-së dhe
Kosovës. Të dy bashkëbise-
duesit ndanë të njëjtin men-
dim lidhur me nevojën e një
vëmendjeje më të madhe nga
të dyja vendet për rivitaliz-
imin e bashkëpunimit
ekonomik e tregtar, veçanër-
isht në kuadrin e ndërlidhjes
energjetike dhe të Korridorit
të 8-të multimodal. Zonja Ioto-
va e siguroi Presidentin Meta
se Shqipëria dhe rajoni i Ball-
kanit Perëndimor do të ketë
një vëmendje të veçantë gjatë
Presidencës bullgare, për të
rikthyer edhe njëherë vë-
mendjen e BE-së ndaj këtij
rajoni dhe procesit të zgjerim-
it. Zv.Presdientja bullgare u
prit dje edhe nga kryetari i
Kuvendit, Gramoz Ruçi.
Duke shprehur mirënjohjen
për mbështetjen e vazh-
dueshme të Bullgarisë në
kuadër të proceseve inte-
gruese të Shqipërisë, kryetari
i Kuvendit theksoi faktin se,
"Shqipëria po ecën e vendosur
në rrugën e reformave thel-
bësore për të ardhmen euro-
piane të vendit, duke qenë
shpresëplotë në hapjen e ne-

si për veprimet e tij.
Ambasadori Lu gën-Ambasadori Lu gën-Ambasadori Lu gën-Ambasadori Lu gën-Ambasadori Lu gën-

jen për 4 klane mafiozejen për 4 klane mafiozejen për 4 klane mafiozejen për 4 klane mafiozejen për 4 klane mafioze
dhe 20 familje…dhe 20 familje…dhe 20 familje…dhe 20 familje…dhe 20 familje…

Kur të vijë ambasadori Lu
pyeteni. Unë po flas për
luftën ndaj kanabisit, po
them që ndërhymë në Lazar-
at, dhe ngritëm një polici që
ishte përtokë. Nuk ka asnjë
grup kriminal nga këto që
ne kemi skeduar, që janë kr-
ijuar mbas 2013. Janë të
gjitha të krijuara shumë
kohë më përpara.

Deklaratë e fortë për 4Deklaratë e fortë për 4Deklaratë e fortë për 4Deklaratë e fortë për 4Deklaratë e fortë për 4
familjet mafioze që kon-familjet mafioze që kon-familjet mafioze që kon-familjet mafioze që kon-familjet mafioze që kon-
trollojnë 20 klanetrollojnë 20 klanetrollojnë 20 klanetrollojnë 20 klanetrollojnë 20 klane

Krimi i organizuar në
Shqipëri është i instaluar
kohë më parë. Dhe është larg
së qenit krimi i organizuar i
filmave, i krimit italian. Nuk
është aq i sofistikuar dhe i
gjithëpushtetshëm, dhe ne i
kemi të gjitha kapacitetet
për ta shkatërruar. S'po
themi që s'do kemi më krim,
se krim ka kudo, në Amerikë
e kudo. Po të shihni shifrat
e drogës në SHBA, janë mar-
ramendëse.

Marrëdhëniet me am-Marrëdhëniet me am-Marrëdhëniet me am-Marrëdhëniet me am-Marrëdhëniet me am-
basadorin Lu?basadorin Lu?basadorin Lu?basadorin Lu?basadorin Lu?

Shumë të mira. Nuk jemi
në afatet e vlerësimit, se
presim të arrijmë disa rezul-
tate të tjera. Pa SHBA dhe
pa këtë, reforma në drejtësi
dhe vetingu, do ishte më
vështirë të bëhej

A ka pasur një mar-A ka pasur një mar-A ka pasur një mar-A ka pasur një mar-A ka pasur një mar-
rëvrëvrëvrëvrëveshje mes teje dhe Veshje mes teje dhe Veshje mes teje dhe Veshje mes teje dhe Veshje mes teje dhe Vishoishoishoishoisho
Ajazit për largimin e tij ngaAjazit për largimin e tij ngaAjazit për largimin e tij ngaAjazit për largimin e tij ngaAjazit për largimin e tij nga
SHISH?SHISH?SHISH?SHISH?SHISH?

Mua nuk më pëlqen kur
më duhet të flas disa gjëra
copë, kur vjen fjala të puna
e mediave. Këtë ide e krijoi
opozita dhe kazani që zjeu
përsëri duke thënë i bëri pre-
sion. Ja do të marrë gjithë
pushtetet ky. Ja mori dhe
një pushtet. Kjo iu tha pub-
likut, nga ata që janë këtu
për ta sqaruar këtë situatë
dhe për të thënë fakte. Dhe
pasi ai u bë ambasador në
NATO doli tjetra, ja pazaret,
e shiti, e bleu. Dhe kjo është
ajo që unë them. Kazanët e
marrin esencën nga PD që
është kampionia e vjeshtës
për këtë histori, pastaj e
zien. Ajazi ka ardhur tek
unë para disa muajsh, dhe
më ka kërkuar ta mbështes
për një detyrë në NATO, pasi
NATO kishte hapur një
konkurs për shef pro-
gramesh për Mbrojtjen
Kibernetike, dhe ai ka

kërkuar një referencë nga
qeveria shqiptare. Ai synon-
te këtë pozicion duke u ba-
zuar te fakti se koha e tij në
këtë detyrë ishte drejt për-
fundimit, dhe ne i dhamë
gjithë mbështetjen. Do të
ishte një krenari që një sh-
qiptar, pavarësisht se ku ka
punuar, do të merrte një pozi-
cion të rëndësishëm në një
institucion të NATO-s. Pra,
historia e largimit të Visho
Ajazit nga Shërbimi fillon
më përpara, me vetë inicia-
tivën e tij. Dhe krejt normal-
isht, unë nuk jam një kryem-
inistër që do të ndjehesha
mirë nëse Drejtuesi i Shër-
bimit Sekret të Shqipërisë, të
dilte në rrugë i papunë. Kjo
nuk është e denjë për shte-
tin. Kemi lënë rrugëve
shumë figura. Ajazi më ka
dërguar një letër dorëheqje
që unë nuk e kam bërë pub-
like, se nuk jam këtu për të
provuar sa banalitete prod-
honi ju çdo ditë, apo si PD
ata të tjerët, por më ka dhënë
një dorëheqje të denjë. Dhe
nuk ka qenë absolutisht një

pazar apo detyrim i imi. Dhe
i kam thënë që s'kam asnjë
detyrim vetjak. Por kam një
detyrim si kryetar i kësaj
qeverie. Ndaj i kam propo-
zuar këtë detyrë.

Nuk është një detyrë eNuk është një detyrë eNuk është një detyrë eNuk është një detyrë eNuk është një detyrë e
parëndësishme?parëndësishme?parëndësishme?parëndësishme?parëndësishme?

Patjetër tjetri është shef
i SHISH

Po njeri i Berishës?Po njeri i Berishës?Po njeri i Berishës?Po njeri i Berishës?Po njeri i Berishës?
Unë nuk i ndaj njerëzit

kështu. Pavarësisht se Saliu
është një kryeministër atip-
ik. Në këtë institucion ësh-
të një tjetër person që ka të
gjithë eksperiencën, ka
mbështetjen e ndërko-
mbëtarëve. Ky që thatë, nje-
riu i Berishës zëvendëson
një tjetër njeri të Berishës,
një deputet i PD-së, i cili ish-
te një zë i rëndësishëm
kundër nesh, por në NATO
shkon Shqipëria, jo PS-ja.
Për Leonard Demin mund të
them vetëm fjalët më të mira.

Dje kërkuat shkarkiminDje kërkuat shkarkiminDje kërkuat shkarkiminDje kërkuat shkarkiminDje kërkuat shkarkimin
e Klement Zgurit, a sim-e Klement Zgurit, a sim-e Klement Zgurit, a sim-e Klement Zgurit, a sim-e Klement Zgurit, a sim-
bolizon largimi i Zguritbolizon largimi i Zguritbolizon largimi i Zguritbolizon largimi i Zguritbolizon largimi i Zgurit
aktin final të kësaj mar-aktin final të kësaj mar-aktin final të kësaj mar-aktin final të kësaj mar-aktin final të kësaj mar-
rëveshjeje?rëveshjeje?rëveshjeje?rëveshjeje?rëveshjeje?

Për mua ajo marrëveshje
është një nga gjërat më të
mira që i ka ndodhur vendit.
Fatkeqësisht Luli nuk ësh-
të lider dhe nuk u bë dot lid-
er, sepse ajo marrëveshje
ishte i vetmi akt i një lideri.

Vdiq marrëveshja apoVdiq marrëveshja apoVdiq marrëveshja apoVdiq marrëveshja apoVdiq marrëveshja apo
jo?jo?jo?jo?jo?

Për këtë duhet të pyesni
varrmihësin. Unë them ta
shikojë mirë, t'i bëjë një
frymëmarrje me gojë.

Si  ka mbetur mar-Si  ka mbetur mar-Si  ka mbetur mar-Si  ka mbetur mar-Si  ka mbetur mar-
rëdhënia me Fatos Nanon?rëdhënia me Fatos Nanon?rëdhënia me Fatos Nanon?rëdhënia me Fatos Nanon?rëdhënia me Fatos Nanon?

Nuk është si ka qenë
atëherë, është ndryshe, por
është e bukur në një mënyrë
tjetër. Ai nuk ka pasur fatin
të ketë një paraardhës nga
arena që ta këshillojë. Unë e
pyes dhe marr prej tij këshil-
la të vlefshme. Unë pyes kur
dua të dëgjoj. E pyes dhe ësh-
të fat që ke një paraardhës
që ka kaluar në të njëjtën
rrugë që e njeh fushën e bete-
jës, por e sheh nga lart. Më
kujton atë personazhin e
Heminguejt te "Plaku dhe
Deti" për mënyrën se si i
sheh gjërat.

A ka diçka që e vlerëso-A ka diçka që e vlerëso-A ka diçka që e vlerëso-A ka diçka që e vlerëso-A ka diçka që e vlerëso-
ni te Sali Berisha si liderni te Sali Berisha si liderni te Sali Berisha si liderni te Sali Berisha si liderni te Sali Berisha si lider,,,,,
papapapapavvvvvarësisht se s'karësisht se s'karësisht se s'karësisht se s'karësisht se s'keni gjë paeni gjë paeni gjë paeni gjë paeni gjë pa
thënë për të?thënë për të?thënë për të?thënë për të?thënë për të?

Që Sali Berisha është lid-
er kjo nuk diskutohet, por
është lidership krejt tjetër
nga natyra ime, apo nga ai,
që unë pëlqej. E shoh lider-
shipin si lloj shahu, ai e sheh
si valle me shpata. Për të më
e rëndësishme rruga që du-
het të bëhet, është kundër-
shtari që e konkurron. Ai e
jeton betejën në çdo
sekondë, në radhë të parë
për të shkatërruar kundër-
shtarin pastaj të bëjë
rrugën. Ai merret më shumë
me shkatërrimin e kundër-
shtarëve, ai më shumë
hidhërohet nga suksesi i të
tjerëve se sa gëzohet nga fi-
torja e vet.

I lir  Meta President,Ilir  Meta President,Ilir  Meta President,Ilir  Meta President,Ilir  Meta President,
Monika në parti, ku ngja-Monika në parti, ku ngja-Monika në parti, ku ngja-Monika në parti, ku ngja-Monika në parti, ku ngja-
jnë dhe çfarë note do i vin-jnë dhe çfarë note do i vin-jnë dhe çfarë note do i vin-jnë dhe çfarë note do i vin-jnë dhe çfarë note do i vin-
it?it?it?it?it?

Ilir Meta është politikan
race, Monika thjesht bash-
këshortja e tij, kapaku pa
tenxhere. Ilir Meta mund të

jetë një president shumë i
mirë dhe e kam besuar, dhe
deri tani po e vërteton. Mon-
ika, kapaku pa tenxhere
mund të bëjë vetëm zhurmë

Lulzim Basha,  sipasLulzim Basha,  sipasLulzim Basha,  sipasLulzim Basha,  sipasLulzim Basha,  sipas
jush, nuk është lider dhe,jush, nuk është lider dhe,jush, nuk është lider dhe,jush, nuk është lider dhe,jush, nuk është lider dhe,
sipas jush, i vetmi akt lid-sipas jush, i vetmi akt lid-sipas jush, i vetmi akt lid-sipas jush, i vetmi akt lid-sipas jush, i vetmi akt lid-
ershipi ishte marrëveshja,ershipi ishte marrëveshja,ershipi ishte marrëveshja,ershipi ishte marrëveshja,ershipi ishte marrëveshja,
mendimi juaj për të përposmendimi juaj për të përposmendimi juaj për të përposmendimi juaj për të përposmendimi juaj për të përpos
luftës në politikë?luftës në politikë?luftës në politikë?luftës në politikë?luftës në politikë?

Fatkeqësia e tij është që
përpiqet të imitojë të
paimitueshëm. Bëhet qe-
sharak.

Ben Blushi humbi bas-Ben Blushi humbi bas-Ben Blushi humbi bas-Ben Blushi humbi bas-Ben Blushi humbi bas-
tin me ju, krijoi parti të tij,tin me ju, krijoi parti të tij,tin me ju, krijoi parti të tij,tin me ju, krijoi parti të tij,tin me ju, krijoi parti të tij,
por s'hyri ne parlament,por s'hyri ne parlament,por s'hyri ne parlament,por s'hyri ne parlament,por s'hyri ne parlament,
doli fjala juaj. Ju vjen mirë?doli fjala juaj. Ju vjen mirë?doli fjala juaj. Ju vjen mirë?doli fjala juaj. Ju vjen mirë?doli fjala juaj. Ju vjen mirë?

Ben Blushi krijoi një
sherr, u largua nga sherri,
por ishte pjesë e familjes dhe
i takon familjes, nuk kam
asnjë kënaqësi që ai nuk e fi-
toi dot bastin e tij. S'them as
që jam mërzitur. Guxoi e për
këtë meriton respekt, por i
takon kësaj familje. Unë nuk
dua të flas për sherre që
mund të ishin evituar. Bëra
çmos ta evitoja. Ai e pa ndry-
she. Kjo është politika.

Azilkërkuesit, ambasadorja e Gjermanisë,
Schultz: Largimi, jo zgjidhje

Ambasadorja e Gjermanisë në Sh-
qipëri, Suzanne Schultz nga Kukësi ka de-
klaruar se emigrimi jashtë vendit nuk
është alternativë, pasi shumë shqiptarë
po kthehen me duar bosh. "Rruga jashtë
vendit duke sikur është alternativë për
shumë shqiptarë, por ata po kthehen du-
arbosh në Shqipëri", u shpreh ajo. Në in-
augurimin e qendrës së informacionit për
emigrimin dhe të drejtat e njeriut, ajo tha

se ka takuar shumë njerëz që duan të ecin
para profesionalisht. Nga ana e tij, krye-
tari i Bashkisë Kukës, Bashkim Shehu,
tha se taksat në këtë qytet janë të ulëta
dhe qëllimi është të thithim investime. "Të
zhvillojmë qytetin për të frenuar
azilkërkuesit. 42.2% e familjeve janë me
ndihmë ekonomike", u shpreh Shehu. Ai
tha se Gjermania është investitore krye-
sore e Kukësit.
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KOMISIONI
SHKARKIMI

Socialistët zyrtarizuan
dje kërkesën e tyre për
shkarkimin e kryetar-

it të Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve Klement Zguri,
duke ia paraqitur atë krye-
tarit të Kuvendit. Maxhoran-
ca e akuzon Zgurin se ka sh-
kelur ligjin e dekriminaliz-
imit duke mos shqyrtuar
kërkesën e prokurorisë
lidhur me kryebashkiakun e
Mallakastrës që preket nga
ky ligj për një dënim nga
gjykata e shtetit italian për
vjedhje. Sipas socialistëve,
Zguri ka ardhur në krye të
këtij institucioni si pjesë e
marrëveshjes se 18 majit, por
nuk u ngrit në lartësinë e
detyrës dhe drejtoi si njeri
partiak. Në një dalje për me-
dia, deputetja e PS, Klotilda
Ferhati, deklaroi se Zguri ka
shkelur ligjin, teksa mbajti
anën e kryebashkiakut të
Mallakastrës, Agron Ka-
pllanaj, duke mos i hequr
mandatin. "Klement Zguri
ka shkelur ligjin. Kreu i KQZ,
Zguri mbajti anën e kryetar-
it të Bashkisë Mallakastër,
Agron Kapllanaj, duke pa-
sur të njëjtën bindje politike
me të. Sjellja e Zgurit tregon
njëanshmëri politike",-thek-
soi zj.Ferhati. Sipas saj
"Vlerësimi individual, që Kle-
ment Zguri i ka bërë kësaj
çështjeje nga pozita e drej-
tuesit të KQZ, është shkelje
e hapur e ligjit nga ana e tij,
pasi duhej të ishte Komisio-
ni Qendror i Zgjedhjeve, si
organ kolegjial dhe jo krye-
tari i këtij komisioni si indi-
vid, organi që duhej të shqyr-
tonte (maksimalisht brenda
10 ditëve, sipas ligjit) në
mbledhje publike rezultatet
e vendimit të prokurorisë për
kryetarin e Bashkisë Mal-
lakastër, Agron Kapllanaj".
SHKRESASHKRESASHKRESASHKRESASHKRESA

PS kërkoi shkarkimin e
kryetarit të KQZ, Klement
Zguri me arsyetimin se ka
shkelur ligjin për rastin e
kryebashkiakut të Mal-
lakastrës, pasi nuk ka njof-
tuar anëtarët e KQZ me
kërkesën e prokurorisë për
Kapllanajn. Por nga KQZ
doli një shkresë, drejtuar
anëtarit të Komisionit Hys-

PS zyrtarizon nismën për largimin e kreut të KQZ, Ferhati: Humbi besimin

Shkarkimi i Zgurit, shkresa që
rrëzon pretendimin e socialistëve
Letra, u njoftuan anëtarët e tjerë të KQZ-së

Valentina Madani

VETINGU
Hidhet shorti në gjykatën e Tiranës ku përzgjidhen për
verifikim për shkak të vetingut gjashtë gjyqtarë. Në lupën e
vetingut do kalojnë dosjet e gjyqtarëve Brunilda Kadi,
Brunilda Kashmi, Artan Lazaj, Astrit Faqolli dhe Bledar
Abdullai. Deri më tani komisionerët e pavarur të Kualifkimit
kanë përzgjedhur 25 dosje. Ndërsa dje u përzgjodhën 5
dosjet e gjyqtares Alma Brati. Këta janë 6 gjyqtarët e parë
nga gjykatës së Tiranës që do kalojnë në veting.



en Osmanaj ku shpjegon
mbërritjen e informacionit
nga prokuroria dhe ven-
dosjen në dispozicion të
anëtarëve. Me këtë shkresë
hidhet poshtë pretendimi i
deputetëve të PS-së që Zguri
nuk i kishte vënë në dijeni
anëtarët e tjerë të KQZ-së.
Në shkresë thuhet se nga
prokuroria ka mbërritur in-
formacioni në datën 16 tetor
në KQZ dhe është protokol-
luar. Po në datë 17 tetor, si-

pas KQZ është bërë nxjerrja
e këtyre shkresave nga zyra
e kryetarit të KQZ-së dhe
dorëzimi për anëtarët e
KQZ-së, te sekretarja Elona
Dai, e cila ka nënshkruar në
regjistrin përkatës për mar-
rjen në dorëzim të këtyre
shkresave me numër kopje
gjashtë. Me shkresën e pub-
likuar, KQZ hedh poshtë
pretendimet e PS që Zguri
nuk i kishte vënë në dijeni
anëtarët e KQZ-së për doku-

mentin e prokurorisë.
Megjithatë PS ka nisur pro-
cedurat për shkarkimin e
kreut të KQZ, Klement Zgu-
rit me pretendimin se nuk
ka lajmëruar anëtarët e
KQZ. Kryeministri Edi
Rama dy ditë më parë
paralajmëroi shkarkimin e
kryebashkiakut të Mal-
lakastrës, i cili sipas tij
preket nga ligji i dekriminal-
izimit, pasi ka qenë dënuar
në Itali.

Gara e zgjedhjes, Halimi: Të anulohet procedura

Debati për komisionerët, PD
braktis 'Ligjet', qëndron LSI

Anëtarët e PD-së brak
tisën dje mbledhjen e

Komisionit të Ligjeve, por
LSI gjithashtu në opozitë
qëndroi në sallë. Deputeti
demokrat, Eduard Hali-
mi, debatoi me kolegun e
majtë, Ulsi Manja, për
garën për zgjedhjen e ko-
misionarëve, teksa kërkoi
të anulohet procedura dhe
të hapet nga e para gara.
Përfaqësuesi i PD, Halimi
tha se Avokati i Popullit
ka kërkuar ndërprerjen e
procedurës dhe hapjen nga
e para të garës, ndërsa për-
faqësuesi i PS, Ulsi Manja
tha se Avokati i më-
parshëm ishte në detyrë
kur hapi garën për 5 komi-
sionerë. "Procedura u hap

nga avokati i parë në largim
dhe ka kërkuar ndërprerjen
e procedurës. Avokati i Popu-
llit ka kërkuar hapjen nga e
para të garës. Kërkojmë të an-
ulohet procedura. Mbësh-
tesim kërkesën e Avokatit të

Popullit", tha z.Halimi.
Kurse Manja u përgjigj:
"Avokati i mëparshëm ish-
te në detyrë kur hapi garën
për 5 komisionerë. Avokati
i Popullit i mëparshëm nuk
është në shkelje të ligjit".

ISH-KRYEMINISTRI

Berisha
publikon
pamjet e

helikopterit
afër Ishmit

9
9

Sipas informacioneve
të ish-kryeministrit

Berisha nga banorët e fs-
hatit Gotull, një helikopt-
er ka më shumë se një orë
që tenton të ulet në këtë
zonë. Video është bërë nga
banori që i shkruan ish
kryeministrit se tentati-
vat e helikopterit për t'u
ulur në këtë zonë bëhen
pavarësisht motit të keq.
Fshati Gotull është pranë
bregdetit të Adriatikut në
një zonë në kufi mes rre-
thit të Kurbinit dhe Dur-
rësit. "Përshëndetje Dr. Në
fshatin Gotull të Adria-
tikut afër Ishmit ka më
shumë se një orë 10 ulje
ka helikopteri" i shkrua-
jnë Berishës.

KREU I PBDNJ

Dule:
Në Himarë

synohet
rrëmbimi i

pronave
Kreu i PBDNJ, Vangjel

Dule, deklaroi dje në
"Zërin e Amerikës" se në
Himarë po synohet rrëm-
bimi I pronave ndërkohë
që Kryeministri hesht për
kanabizimin në mbarë
vendin. "Është hap prapa,
ka elemente që na çojnë
në epokën e Luftës së
Ftohtë. Kur ligji u njeh
qytetarëve të drejtën e
vetëdeklarimit, ndërfut
çështjen e regjistrave të
gjendjes civile. Unë me
dëshirën për të patur një
ligj kontemporan prezan-
tova disa amendamente,
por që nuk u pranuan
nga mazhoranca. Në Hi-
marë po tentohet rrëmbi-
mi i pronave. Jemi në një
situtatë të rënduar poli-
tike. Vendin e ka kapur
një tumor që kërkon op-
eracion të thellë. Sot du-
het më shumë se kurrë të
pranohen përmasat e
fenomenit të kanabisit.
Duhet të gjenden përgje-
gjësit," tha Dule.

Në dokumenta-
cionin e prokuro-
risë sqarohet se
vepra penale e
konsumuar nga
Kapllanaj është

parashkruar, pasi ka
kaluar afatin

10-vjeçar. Kjo ka
bërë që çështja të

arkivohet.

DOKUMENTI

Gjatë një seance
parlamentare

Kryetari i Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve
Klement Zguri

Faksimile e shkresës
së KQZ-së
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Miraton
në parim

pr/buxhetin,
kundër PD

dhe LSI
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Kreu i opozitës Lulzim
Basha akuzoi dje se
paratë e krimit në Sh-

qipëri po pastrohen përmes
bankave, të cilat, siç tha ai,
kryejnë transaksione në
shuma të konsiderueshme,
para këto të vëna nga vep-
rimtari të paligjshme, si
trafiku i drogës. Basha i
ktheu përgjigje kryeminis-
trit shqiptar Edi Rama, i cili
tha se sistemi bankar është
më i pastri pa asnjë penet-
rim të krimit dhe se në Sh-
qipëri nuk ka pastrim
parash. "Nuk ka dyshim se
bumi i beftë i ndërtimit kur
vendi është në krizë dhe ka
mijëra apartamente të pa
shitura, është rezultat i
parasë që vjen nga droga.
Nuk ka dyshim se ato konc-
esione që jep Edi Rama ku
emrat e koncesionarëve fshi-
hen në parajsa fiskale mund
të jenë skema të pastrimit të
parave të drogës. Nuk ka dy-
shim se koncesionet që Edi
Rama i mban të fshehura
mund të jenë pastrim i
parave të drogës",- deklaroi
kreu i PD-së. Z.Basha kujtoi
raportin e Departamentit
Amerikan të Shtetit që e ven-
dosi Shqipërinë në listën e
zezë të vendeve kryesore të
pastrimit të parave në botë,
e quajtur zyrtarisht Lista e
Vendeve Kryesore të Pastri-
mit të Parave. Për Bashën
vetë programi 1 miliard për
rindërtim është pjesë e
strategjisë së pastrimit të
parave që u fituan nga tra-
fiku i drogës.

"Depërtimi i krimit në
ekonomi duhet ndalur tani.
Projekti 1 miliard euro du-
het ndalur tani. Çdo konce-
sion, çdo investim që përf-
shin qeverinë duhet të bëhet
transparent në çdo detaj.
Prokuroria e ndihmuar nga
partnerët ndërkombëtarë
duhet të hetojë pastrimin e
parave dhe krimin e lidhur
me të"-theksoi z.Basha.
Raporti i Departamentit
Amerikan të Shtetit dhe ai i
Indeksit të Bazelit për z.Ba-
sha janë dëshmi e kthimit të
Shqipërisë në vendin ku kri-
mi e mafia po pastrojnë
paratë e drogës. "Në mars
2017, Departamenti Ameri-
kan i Shtetit e vendosi Sh-
qipërinë në listën e zezë të
vendeve kryesore të pastri-
mit të parave në botë, e qua-
jtur zyrtarisht Lista e Ven-
deve Kryesore të Pastrimit
të Parave. Në gusht të 2017
indeksi i Bazelit e renditi
Shqipërinë në tre ndër ven-
det që pastrohen para",-dek-
laroi kreu i PD-së. Depërti-
mi i krimit në sektorin ban-
kar, atë të ndërtimit dhe në
projektin 1 miliard euro
janë skema që Lulzim Basha
thotë se kryeministri po për-
dor për pastrimin e parave
të drogës, lidhje që sipas tij
duhet të hetohen. Në kun-
dërpërgjigje të thirrjes që
kryeministri Rama i bëri sh-

qiptarëve për të mos i marrë
seriozisht akuzat e opozitës,
Basha i kujtoi denoncimet e
Partisë Demokratike që si-
pas tij rezultuan të vërteta.
"Herën e fundit që dëgjuam
Ramën kur na tha të qesh-
nim, Shqipëria u kthye në

hambar droge dhe zonë të
lirë të krimit. Tani po na fton
përsëri të qeshim. Në fakt,
është koha të shqetësohemi
dhe t 'i  themi ndal Edi
Ramës dhe krimit në poli-
tikë dhe në ekonomi", -thek-
soi z.Basha. I pyetur në

Kryetarja e LSI-së, Mon
ika Kryemadhi, ishte e

pranishme dje në një takim
me ekspertë ku u diskutua
për buxhetin e bujqësisë.
Kryemadhi akuzoi kryemi-
nistrin Edi Rama se i ka
përdorur paratë për t'i bërë
qoka miqve të tij dhe jo për
bujqësinë. "LSI ka kërkuar
përherë buxhet më të madh
për bujqësinë. Kryeminis-
tri ka bërë qoka për miqtë
e tij. Buxheti i bujqësisë
është më i vogël se vetëm
një nga koncesionet e tij.
Kjo është qesharake. LSI
ka nxjerrë disa tema krye-
sore që e shqetësojnë ferm-
erin shqiptar. Ku është dora
e shtetit për të zgjidhur
problemet e tokës?" -thek-
soi znj. Kryemadhi. Ajo
kërkoi një buxhet më të
lartë për këtë sektor duke
qenë se sipas saj, pjesa më
e madhe e shqiptarëve mer-
ren me këtë fushë. "Kërke-
sat tona nuk janë marrë
parasysh në miratimin dhe
rregullimin e buxhetit, por
ka qenë një mundësi që ka

Rama kërkoi shkarkimin e Zgurit, kreu i PD: Gati të zhvishet lakuriq

Basha: Bankat, transaksione
të parave të trafikut të drogës
"Të ndalet projekti i 1 miliard eurove"

Valentina Madani

lidhje me qëndrimin e max-
horancës për shkarkimin e
kryetarit të KQZ-së, Kle-
ment Zguri si dhe atë të
kryebashkiakut të Mal-
lakastrës Kapllanaj, Basha
dha këtë përgjigje: "Rama
është gati të zhvishet

LSI kërkon rritje të buxhetit për bujqësinë

Kryemadhi: Buxheti as sa një
nga koncesionet e Ramës

lakuriq, për t'iu shmangur
pyetjes pse e mbrojti Tahi-
rin, nuk thotë asnjë fjalë
për paratë e drogës dhe
patentat e lundrimit të Ta-
hirit të kapura, ka dy javë
që hesht që t'i shmanget
kësaj pyetje".

nxjerrë jashtë çdo komuni-
kim çnjerëzor mes qeverisë
dhe qytetarëve. Propozimi
ynë është rritja e këtij bux-
heti për bujqësinë, në mënyrë
që të investohet në teknolo-
gjinë e makinerive",- tha Krye-
madhi. Në takim foli edhe ish-
ministri i Bujqësisë, Edmond

Panariti, i cili u shpreh se
buxheti i caktuar nga qever-
ia Rama për bujqësinë është
pamjaftueshëm dhe se ka
lënë në harresë fshatin.
"Pamë vetëm rilindje pedon-
alesh, ndriçime fasadash,
nuk pati rilindje të fshatit.
Gjysma e popullsisë së ven-

dit është në fshat. Rritja e
buxhetit është totalisht e
pamjaftueshme për të
plotësuar nevojat e fermer-
it. Programi ynë është një
program me këmbë në
tokë, nuk është program
elektoral si i PS-së," -tha
Panariti.

Kryetarja e LSI-së
Monika Kryemadhi
kërkoi një buxhet

më të lartë për këtë
sektor duke qenë

se, sipas saj, pjesa
më e madhe e

shqiptarëve merren
me këtë fushë.

KËRKESA

Komisioni parlamen
tar i Ekonomisë

dhe Financave miratoi
dje në parim projektbux-
hetin për vitit 2018. Pas
një jave diskutimesh
dhe debatesh herë-herë
edhe të ashpra, Ekono-
mia ka miratuar vetëm
me votat e maxhorancës
projektligjin më të
rëndësishëm të vitit.
Ashtu siç edhe ishte
paralajmëruar, projekt-
buxheti i vitit të ardhs-
hëm nuk mori votat e
deputetëve të PD dhe
LSI, të cilët akuzuan se
ekonomia është e krim-
inalizuar nga paratë e
drogës. Gjithashtu, opo-
zita votoi kundër edhe
projektligjeve të tjera në
rendin e ditës. Sa i takon
projektbuxhetit, disku-
timet do të vijojnë në
Kuvend në parim, për-
para se të rikthehet sër-
ish në komisione ku do
shqyrtohet nen për nen.

Jorida Tabaku
Sipas deputetes së PD-së,
Jorida Tabaku, të gjithë ata që
presin rritje pagash dhe
pensionesh do të dalin të
zhgënjyer. Tabaku liston 10
pika duke shpjeguar se pse
buxheti i vitit të ardhshëm nuk
do të ketë rritje pagash dhe
pensionesh. Tabaku shkruan
se ka ulje fondesh dhe ka një
mungesë indeksimi në paga.
Po ashtu ajo shkruan se një
pjesë e parave do të shkojë
për koncesione dhe
shpenzime luksi.Kreu iopozitës Lulzim Basha

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi
dhe deputeti  Edmond Panariti

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje Ankandin e pare per
pasurine:
“Apartament” me siperfaqe 53.8 m2, me nr. Pasurie 2/189+13-135, Vol.
12, Fq. 125, Zona Kadastrale 8120, e ndodhur ne Rr.”Shyqyri Peza”,
Pall. 6, Shk. 13, Ap. 135, Tirane, ne pronesi te bashkepronareve Sina,
dhe e hipotekuar ne favor te bankes.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 25,824
(njezete e pese mije e teteqind e njezete e kater) Euro
Ankandi i pare zhvillohet me date 17.11.2017, ora 16:00 ne ambientet e
Studios Permbarimore Shkrela me Adrese: Rruga Blv.”Zogu i I”, Pall.
“Agimi”, H 2, K 3, Ap. 5, Tirane.

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

1- “Are+Truall” me sip totale. 582 m², nga kjo truall 112.2 m2, dhe ndertese 112.2 m2, Nr Pasurise
6/1/241, ZK: 1298, Volum.17, Faqe.87, e ndodhur ne Bucimas, Pogradec. Kjo pasuri eshte e hipotekuar
në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 110.800 Euro . Ankandi zhvillohet
datë 11.12.2017 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
2- “Truall” me sip totale. 3.942 m², Nr Pasurise 731/45, Zona Kadastrale: 2648, Volum.7, Faqe.110,
e ndodhur ne Memelisht, Pogradec. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Tirana Bank sha.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është 59.602 Euro . Ankandi zhvillohet datë 11.12.2017 ora 16.00
në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Prokuroria: Pushohen hetimet dhe lirohen nga akuza dy të dyshuar të tjerë

Gjoba tregtarëve në Shkodër, në
gjykatë dosja për 7 të arrestuar
"Shantazhonin për të "mbrojtur" dyqanet"

PROKURORIA

Orest Sota,
prokuroria

kërkon sërish
arrest me burg
Prokuroria e Krimeve

të Rënda kërkoi riv-
lerësimin e masës së sig-
urisë për biznesmenin
Orest Sota, i cili u ndalua
në Elbasan me një shumë
prej 863 mijë eurosh dhe
dy patentat e lundrimit të
ish-ministrit të Bren-
dshëm Saimir Tahiri. Pas
ndalimit gjykata e El-
basanit caktoi masën e
arrestit me burg për
akuzat e fshehjes së pa-
surisë, kundërshtimit të
forcave të rendit dhe
drejtim mjeti në gjendje të
parregullt. Për shkak se
çështja kaloi për kompe-
tencë të Prokurorisë së
Krimeve të rënda, nevo-
jitet rivlerësim i masës,
në të kundërt ajo i hum-
bet efektet. Burime pranë
prokurorisë thanë se ndaj
Sotës është kërkuar masa
e "Arrestit me burg", pasi
ndaj tij rëndojnë dyshi-
met për pastrim parash.
Të mërkurën pritet të
gjykata të mblidhet për
të shqyrtuar çështjen në
fjalë.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Prokuroria e Krimeve
të Rënda dorëzoi në
gjykatë dosjen për 7

anëtarët e grupit të gjobë-
vënësve, të cilët shantazho-
nin tregtarët në Shkodër. Të
pandehurit u vinin gjoba 1000
deri në 3000 lekë tregtarëve
për të mbrojtur dyqanet në
tregun e Shkodrës. Vihet re
se në kërkesën e prokuror-
isë për gjykim është edhe
kreu i grupit Muhamet Lici,
ndërsa për dy persona është
pushuar akuza. Gjatë opera-
cionit u arrestuan në total 9
persona. Operacioni për
goditjen e këtij grupi u reali-
zua në mars të këtij viti,
megjithëse disa nga treg-
tarët thanë se paratë ua kanë
dhënë me dëshirën e tyre për
t'u ruajtur dyqanet.
ARRESTIMI IARRESTIMI IARRESTIMI IARRESTIMI IARRESTIMI I
GJOBËVËNËSVEGJOBËVËNËSVEGJOBËVËNËSVEGJOBËVËNËSVEGJOBËVËNËSVE

Më datë 04.03.2017 u finali-
zua operacioni policor i kod-
uar "ILLEGAL BILLS", ku
ranë në pranga gjobëvënësit
e tregtarëve, nga shërbimet e
Drejtorisë Vendore të Policisë
Shkodër. Ky operacion poli-
cor është përmbyllur në
kuadër të një hetimi 6-mujor
të zhvilluar nga shërbimet e
specializuara te Drejtorisë
Vendore të Policisë Shkodër,
në bashkëpunim me Pro-
kurorinë pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë për Krimet e
Rënda Tiranë. Të pandehurit
akuzohen për kryerjen e ve-
prave penale "Shtrëngim me
anë të kanosjes për marrjen

e pasurisë" dhe "Krijimit të
grupit të strukturuar krimi-
nal". Grupi i gjobë-vënësve
përbëhej nga shtetasit Mu-
hamet Mustafa Lici, i
vitlindjes 1992, lindur dhe
banues në Lagjen "Guerrile"
Shkodër , i dënuar më parë
me 4 vjet e 8 muaj burgim për
veprën penale të "Prodhimit

dhe mbajtje pa leje të armëve
dhe municionit luftarak ";
Abedin Eljaz Bajraktari, i
vitlindjes 1990, lindur dhe
banues në lagjen "Guerrile"
Shkodër , në gjendje gjyqë-
sore "i dënuar"; Denis Zaim
Skutina, i vitlindjes 1993, në
Shkodër dhe banues në lagjen
"Naim Gjylbegu"; shtetasi

G.S., i vitlindjes 2000, lindur
dhe banues në lagjen "Naim
Gjylbegu", Shkodër; Besmir
Merzuk Domnori, i vitlindjes
1993, lindur dhe banues në
lagjen "Qemal Stafa" Sh-
kodër; Gëzim Ragip Vajushi,
i vitlindjes 1960, i lindur e ban-
ues në lagjen "Ahmet Hax-
hia", i dënuar; Fatmir Vehbi

Dibra, i vitlindjes 1964, lindur
dhe banues në lagjen "Kon-
gresi i Përmetit", Shkodër.
Këta shtetas në bashkëpunim
me njëri-tjetrin, me anë të sh-
trëngimit, dhunës dhe
kanosjes, kishin ngritur një
skemë përfitimi të paligjshëm
duke u marrë pagesa çdo
muaj bizneseve private, të
cilat ushtronin aktivitetin në
zonën e njohur si "Tregu i
Zdrales" dhe "Rruga e Gjanë
e Kirasit", Shkodër. Gjatë
kontrolleve të banesave, janë
sekuestruar me cilësinë e
provës materiale dy autom-
jete, një auto veturë "Merce-
dez Benz", i blinduar dhe një
auto veturë "Fiat"; 7 telefona
celularë; 6 uniforma kamu-
flazhi; një targë automjeti BP
1065 HT; një palë dylbi; tre
skafandra motori; një sasi
lënde narkotike e llojit Can-
nabis Sativa; fletore shën-
imesh, me shënime të emrave
të personave dhe lekët.

TE ARRESTUARIT

1. Muhamet Mustafa Lici

2. Abedin Eljaz Bajraktari

3. Denis Zaim Skutina

4. Shtetasi G.S.

5. Besmir Merzuk Domnori

6. Gëzim Ragip Vajushi

7. Fatmir Vehbi Dibra
Nga aksioni i policisë
në Shkodër

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bazuar në ligjin nr. 84/2016, "Për rivlerësimin kalimtar
të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë" dhe Vendimin e Kuvendit nr.
94/2017 "Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të
personelit të institucioni i Komisionerëve Publikë", shpall vendet vakante për pozicionet:

Specialist Financë/Buxheti  (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
Të zotërojë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Ekonomi, Dega Financë.
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion.
Të ketë njohuri në programet financiare si: Alpha/Financa 5 etj.

Specialist i Burimeve Njerëzore (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
Të zotërojë diplomë të nivelit "Master Shkencor".
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
Të ketë të paktën 4 vite përvojë pune në fushën e burimeve njerëzore.

Specialist IT (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
 Të zotërojë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Inxhinieri Informatike,

Informatikë, Teknologji informacioni etj.
 Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
 Të ketë njohuri shumë të mira në administrimin e sistemeve si Active Directory,

Outlook Mail Client
 Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe infrastukturën e rrjetit.
 Të ketë njohuri bazë për panelet e administrimit të faqeve web (WordPress,

Drupal, Joomla etj).
 Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Specialist Protokoll/Arkive (IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
Të zotërojë diplomë të nivelit "Master Shkencor".
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
Të ketë të paktën 3 vite përvojë pune në profesion.

2 sekretare pranë Komisionerëve Publikë  (kategoria e pagës sipas  VKM  nr. 187/2017)

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
Të zotërojë diplomë të nivelit "Bachelor".
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE PRANË
INSTITUCIONIT TË KOMISIONERËVE PUBLIKË

Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike Microsoft Office.
Eksperienca në punë përbën avantazh.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e nenit 6 të  ligjit Nr. 84/2016 "Për Rivlerësimin
kalimtar  të gjyqtarëve dhe prokurorëve në  Republikën e Shqipërisë ".

Kandidatët duhet të kenë aftësi për t'u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në
afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen në një nga format e dhëna më poshtë:

Paraqitjes së kërkesës dorazi nga aplikanti nga data 20 deri 24 Nëntor, së bashku
me dokumentet përkatëse, pranë institucionit të Komisionerëve Publikë, në adresën:
Godina e ish-Lidhjes së Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë nga e Hëna në të
Premte, ora: 12:00-16:00.
 Dërgimin e kërkesës sëbashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës
pranë institucionit të Komisionerëve Publikë në adresën: Godina e ish Lidhjes së
Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet
brenda datës 27 Nëntor 2017 dhe të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga zyra
postare. Institucioni i Komisionerëve Publikë do të konfirmojë nëpërmjet postës
elektronike marrjen e aplikimit.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar.
Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon të mbyllura në zarf, 1 kopje të dokumenteve
të mëposhtme:

Jetëshkrimin profesional përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare
dhe adresën postare;
 Fotokopje e dokumentit të identifikimit (letërnjoftim, pasaportë, kartë identiteti)
 Dokumentat (diplomë, librezë pune, vërtetime, dëshmi, vetdeklarim, certifikata,
trajnime etj) fotokopje ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit, duhet
të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave,
sipas legjislacionit në fuqi.
Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal
(Vërtetim  nga Gjykata, Vërtetim nga Prokuroria, Dëshmi e gjendjes gjyqësore)
 Vërtetim nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 Një rekomandim nga punëdhënësi;
Raport  që verteton se eshte në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën
përkatëse;
 Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme.

Kandidatët që plotësojnë kriteret formale dhe kanë depozituar dokumenta të
fotokopjuara, përpara intervistës i parashtrojnë Komitetit ad-hoc dokumentat e
njësuara ose ato origjinale.
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Prokuroria: Nëpërmjet falsifikimit, sipërfaqen në bregdet e kanë regjistruar nga "ranishte" në "tokë arë"

Abuzimi me pronat, arrestohet nënprefekti i Tiranës
Tjetërsuan 36 ha tokë, urdhër arreste për Fatos Kajën e 10 zyrtarë

TË ARRESTUAR
FATOS KAJA ish-zyrtar i komunës Kryevidh, Kavajë
(aktualisht, nënprefekt i qarkut Tiranë).
DRITAN KAZAZI hartograf, ZVRPP, Kavajë.
ANDI GJECI jurist, ZVRPP, Kavajë.
 ILIR KAJA zyrtar i Njësisë Administrative Kryevidh,
Kavajë.
NEZIR LECINI, ish-shef i Zyrës së Kadastrës, Kavajë.
AGRON XHELEZI, ish-kryetar i Komisionit të Ndarjes së
Tokave, Kavajë.

TË SHPALLUR NË KËRKIM
SEID CIKALLESHI, ish-kryeregjistrues i Hipotekës
Kavajë.
Enver Duqi, ish-drejtor i Administrimit dhe Mbrojtjes së
Tokës, Kavajë.

TË NDALUAR
Altin Çobën, drejtor i ALUIZNI-t, Kavajë.
Behxhet Pjeci, ish-kryetar i komunës Kryevidh, Kavajë.
Dashnor Çullajn, ish-zyrtar i komunës Kryevidh, Kavajë.

TJETËRSIMI I
PRONËS
Seid Cikalleshi,
ish-kryere-
gjistruesi i
Hipotekës së
Kavajës, në
bashkëpunim me
disa zyrtarë të
institucionit të tij,
si edhe me
mbështetjen e
ish-zyrtarëve të
komunës
Kryevidh kanë
ndryshuar zërin
kadastral nga
"ranishte" në
"tokë arë".

10
12

Greqi, u arratis nga burgu i Trikalës,
dënohet me 25 vite burg Klement Çala

Klement Çala, njëri
prej grabitësve së 3.2

milionë euro në maj 2013
pranë Aeroportit të Rina-
sit, është dënuar në mu-
ngesë me 25 vite burg nga
Gjykata e Krimeve të Rën-
da. Gjykata e dënoi me
burgim të përjetshëm, por
ai përfitoi nga gjykimi i
shkurtuar duke u dënuar
me 25 vite burg. Klement
Çala akuzohet  për pjesë-
marrje në grupet krimi-
nale, pasi në mars të 2013-
së është arratisur nga

Burgu i Trikallas në Greqi
së bashku me Ilir Kupën dhe
disa persona të tjerë. Në këtë
vit disa persona i janë drej-
tuar burgut me një makinë
dhe kanë qëlluar në drejtim
të gardianëve grek. Pikër-
isht në këtë moment Kle-
ment Çala ka prerë hekurat
e dritares dhe ka dalë në

oborrin e burgut. Më pas ai
ka përdorur disa shkallë të
improvizuara për t'u ngjitur
në tarracën e burgut dhe
është hedhur në ambientet
e jashtme. Kanë qenë person-
at që qëlluan në drejtim të
gardianëve, që e kanë marrë
në makinë Klement Çalën
dhe janë larguar. Klement

Çala së bashku me Admir
Muratajn dhe disa persona
të tjerë kanë grabitur një
bankë në Larisa të Greqisë,
në maj të 2013-së, dy muaj
pasi u arratis nga burgu. Për
këto vepra penale ishte
shpallur në kërkim nga Gre-
qia, Çala është dënuar në
Shqipëri me 25 vite burg. Ai

akuzohej për 'Vrasje me
dashje e punonjësve të pol-
icisë", për krijimin e grupit
kriminal dhe disa vepra të
tjera. Klement Çala vijon
të jetë i arratisur dhe ësh-
të në kërkim ndërko-
mbëtar. Të njëjtën skemë që
grabitën bankën në Greqi,
Klement Çala dhe Admir
Murataj e kanë përdorur
edhe në shkurt të këtij viti,
ku grabitën 3.2 milionë
euro, pranë Aeroportit të
Rinasit.

KAKAKAKAKAVVVVVAJËAJËAJËAJËAJË

Prokuroria e Kavajës
ka urdhëruar ar
restimin e 8 zyrtarëve

dhe ish-zyrtarëve lokalë në
Kavajës, të cilët akuzohen se
kanë falsifikuar dokument-
et për të tjetërsuar 36 hek-
tarë në bregdetin e Spillesë,
duke ua kaluar në pronësi
shtetasve të ndryshëm. 6 prej
tyre (mes të cilëve nënprefek-
ti i qarkut të Tiranës, Fatos
Kaja) janë arrestuar, ndërko-
hë që 2 të tjerë janë shpallur
në kërkim. Prokuroria e
Kavajës ka zhvilluar hetime
të gjera, duke hetuar mbi
dokumentet në ZVRPP Kava-
jë, në Bashkinë Rrogozhinë,
si edhe praktikat administra-
tive të ish-komunës Kryev-
idh, e cila mbulonte zonën e
plazhit të Spillesë. Mësohet
se Seid Cikalleshi, ish-kry-
eregjistruesi i Hipotekës së
Kavajës, në bashkëpunim me
disa zyrtarë të institucionit
të tij, si edhe me mbështetjen

e ish-zyrtarëve të komunës
Kryevidh kanë ndryshuar
zërin kadastral nga "ranish-
te" në "tokë arë". Në bazë të
ligjit "Për tokën", toka ran-
ishte nuk ishte pjesë e fondit
të ndarjes së tokave. Nëpërm-
jet falsifikimit të dokument-
eve, në sipërfaqen prej 36 hek-
tarë bregdet, zyrtarët lokalë
e kanë shënuar zërin kadas-
tral "tokë arë". Më pas, këtë
tokë ua kanë shpërndarë

familjeve të ndryshme, të
cilat kanë pasur qëllim
tjetërsimin e menjëhershëm
të saj, nëpërmjet shitjes. E
vënë në dijeni të procesit të
shpejtë të tjetërsimit,
Prokuroria e Kavajës ndë-
rhyri në korrik 2017, duke e
vendosur nën sekuestro
sipërfaqen e ranishtes për të
penguar përkeqësimin e sit-
uatës në terren. Prokuroria
e Kavajës i bëri kërkesë

gjykatës për caktimin e
masës së sigurimit "arrest
me burg", kërkesë e cila u
pranua nga gjykata, për sh-
tetasit Fatos Kaja ish-zyrtar
i komunës Kryevidh, Kavajë
(aktualisht, nënprefekt i
qarkut Tiranë), Dritan Kaza-
zi hartograf, ZVRPP, Kavajë;
Andi Gjeci jurist, ZVRPP,
Kavajë; Ilir Kaja zyrtar i Një-
sisë Administrative Kryev-
idh, Kavajë; Nezir Lecini ish-

Ina Allkanjari

shef i Zyrës së Kadastrës,
Kavajë; Agron Xhelezi ish-
kryetar i Komisionit të
Ndarjes së Tokave, Kavajë.
Janë shpallur në kërkim sh-
tetasit Seid Cikalleshi, ish-
kryeregjistrues i Hipotekës
Kavajë dhe Enver Duqi ish-
drejtor i Administrimit dhe
Mbrojtjes së Tokës, Kavajë.
Gjithashtu, Prokuroria ka
lëshuar urdhër ndalimi edhe
për shtetasin Altin Çobën,

drejtor i ALUIZNI-t Kavajë;
Behxhet Pjeci, ish-kryetar i
komunës Kryevidh dhe
Dashnor Çullajn, ish-zyrtar
i komunës Kryevidh. Ven-
dimet e gjykatës për ar-
restimin e shtetasve të më-
sipërm, si edhe urdhrat e
ndalimit të prokurorit, janë
ekzekutuar në pjesën më të
madhe nga ana e efektivëve
të Policisë së Shtetit gjatë
ditës së martë.

Nënprefekti i qarkut
të Tiranës, Fatos Kaja

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),
HQ Procurement Service is making initial preparations to contract
AUCTIONEERING SERVICE PROVIDERS for different regional operations.

The services must meet the following specifications:
1.Full compliance with prevailing national and international regulations;
2.Availability of services in one or more country listed in Annex A of EOI;

The deadline to respond to this EOI is 30/11/2017

Interested parties can obtain the relevant invitation document through one of
the following means:
1) Downloading the docs from https://www.ungm.org/Public/Notice/63730
2) Send an email to vivanco@unhcr.org and request the package via email

For any inquiry or questions on the EOI process or the content in the
package, please contact:
VIVANCO@unhcr.org

EXPRESSION OF INTEREST NOTICE (EOI)
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Mustafë Buhaj duke
folur për “GSH”

SEKUESTRO E TOKËS
Me kërkesë të Prokurorisë së Durrësit,
gjykata vendosi në shtator 2016 sekuestro
të pronës, për të cilën u dhunua
biznesmeni libanez Fadi Mitri,
përfaqësues i kompanisë "Omnix
Albania". Sipërfaqja prej 45 mijë m2 i
është njohur nga Gjykata e Durrësit, Pal
Selçunit. Sipas hetimeve të deritanishme,
prokurorët kanë krijuar dyshime të
arsyeshme se Selçuni e ka fituar pronën
me anë të dokumenteve të falsifikuara.

RRETHE

Kompania: Policia e Manzës na tha se personat kanë certifikatë pronësie e leje për gardh, firmosur nga Dako

Zaptohet prona e biznesmenit libanez te Gjiri i Lalzit
Një vit pas largimit, 40 persona rrethojnë tokën që bleu Faadi Mitri

Banorët: Ngjarje shumë e rëndë për ne dhe familjen

Në fshatin Drisht, ku 19 vite më parë 20-vjeçarja
Afërdita Facaj u vra për nder nga babai dhe njerka

LEJA
Biznesmeni amerikano-libanez, Fadi Mitri në kohën
e Berishës kishte marrë leje për të ndërtuar në
gjirin e Lalzit një resort turistik me vlerë 180 milionë
euro, por banorët e zonës pretendojnë pronësinë
mbi tokën, duke u përfshirë në disa konflikte.

Klodiana Haxhiaj

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Një vit pasi biznesme
ni libanezo-ameri
kan, Faadi Mitri u

dhunua barbarisht në Sh-
qipëri dhe u detyrua të brak-
tisë një investim rreth 180
milionë euro (do ngrinte një
resort), prona e blerë prej tij
në Gjirin e Lalzit është uzur-
puar. Dy ditë më parë, rreth
40 persona me hunj dhe shu-
fra hekuri në duar kanë
kërcënuar rojet private dhe
kanë vendosur një rrethim
të ri. Mësohet se agresorët
(me ta ishte edhe një to-
pograf) kanë prishur rre-
thimin e pronës së investi-
torit, i cili u kërcënua me
jetë në shtator të vitit 2016.
Personat që mësynë të
hënën jo vetëm kanë ndër-
tuar një gardh të ri, por nuk
kanë lejuar as policinë pri-
vate që ka si detyrë ruajtjen
e objektit që të afrohej.

Ndërkohë, administrator-
ja e firmës së tij ka denonc-
uar në policinë e Durrësit se
disa persona janë futur me
dhunë në pronën, për të
cilën ka marrë lejen për të
ndërtuar një resort në Gji-
rin e Lalzit. Pas kallëzimit,
policia ka referuar materia-
let në prokurori duke nisur
hetimet për të identifikuar
dhe arrestuar personat që
zaptuan pronën e Faadi Mi-
trit. Burime për "GSH" dje
bënë me dije se sulmet ndaj
pronës së biznesmenit liban-
ezo-amerikan kanë nisur që
më 7 nëntor të këtij viti.
DENONCIMI I FIRMËS
NË POLICI

Ngjarja në pronën e Faa-
di Mitrit, datë 13 nëntor
2017. Ngjarja e kompanisë
'Omnix' me rrahjen dhe
ikjen e investitorit Faadi
Mitri pas rrëmujës që u bë
ka ngecur që me dek-
laratën e Manjanit, që pro-
na është në sekuestro pre-
ventive për t'u hetuar si
çështje së bashku me
hetimin ndaj gjyqtares dhe
vendimit të saj për njohjen
e pronës. Gjatë kësaj kohe
ne kemi kërkuar në
Hipotekën Durrës kartelë
pasurie për atë parcelë dhe
përgjigjja ka qenë që është
nën sekuestro.

Dje (të hënën) kur u njof-
tua policia për sulmin e 15
personave që duke kërcënu-
ar rojat po ngrinin gardhin
e tyre, deklarata e policisë
Manzë ishte që ne nuk i pen-
gojmë dot, pasi ata janë të
pajisur me certifikatë
pronësie dhe leje për
ndërtim gardhi të firmosur
nga kryebashkiaku i Dur-
rësit, z. Vangjush Dako, i cili
kishte dërguar me këta van-

dalët edhe një polic bashki-
ak dhe një topograf. Ata nuk
lejojnë që të afrohet kush
nga ana e kompanisë, qoftë
edhe policia e sigurisë dhe
ruajtjes fizike.

Kompania nuk ka asnjë

njoftim shtetëror zyrtar as
se çfarë u bë me hetimin që
ngriti Manjani dhe as si palë
e interesuar me kontratën
që kemi me shtetin. Mbi atë
sipërfaqe toke gjenden dy
dokumente zyrtare, që janë

firmosur nga ish-zëv-
endëskryeministri Niko Pe-
leshi (1. Leja e ndërtimit të
projektit dhe 2, kalimi i asaj
sipërfaqeje me VKM tek
Ministria e Turizmit për
ndërtimin e resortit) dhe
pavarësisht kësaj, edhe nëse
atij personit i ka kaluar
pronësia me ndershmëri apo
jo, shteti nuk denjon as të na
njoftojë dhe as të mbajë
përgjegjësi për firmosjen që
ka bërë vetë mbi atë tokë.

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Të jetosh
me nder është një prej
kushteve të panegoci-
ueshme në fshatrat e Pos-
tribës në Shkodër. Të ru-
ash fytyrën dhe të gëzosh
respektin e të tjerëve,
kërkohet që morali të jetë
i pastër, ndryshe fshati të
përçmon. Këto zakone të
vjetra që trashëgohen
edhe sot, çuan deri në
vrasjen e 20-vjeçares
Afërdita Facaj. Ngjarje kjo
e ndodhur në vjeshtën e
vitit 1998 në fshatin
Drisht. E reja u vra nga
babai Brahim Facaj. 74-
vjeçari Facaj, i cili vuante
dënimin për vrasjen e va-
jzës së tij ka ndërruar jetë
të dielën në reanimacion-
in e QSUT-së. Nga vep-
rimet e kryera rezulton se
vdekja e Facaj ka ardhur
nga shkaqe natyrale. Emri
i tij tronditi mbarë opinio-
nin publik në vitin 2007,
kur u zbulua se ai së bash-
ku me bashkëshorten Nur-
ijen, ishin autorë të vrasjes
së 20-vjeçares. Nënë e një
djali të vogël, Afërdita u
vra nga ati sepse ishte lar-
guar nga burri i saj në Ita-
li dhe se në shtëpinë e saj
në fshatin Drisht shkonte
në orët e vona. Babai dys-
honte se vajza kishte
punuar edhe si prostitutë
në vendin fqinj dhe këtë e
dinte rrethi familjar dhe
banorët e fshatit. 55 vjeç
në atë kohë, Brahimi nuk

mund të duronte që opinio-
ni në fshat të mos e përfillte
për atë çfarë kishte bërë vaj-
za e tij, sepse ashtu ishin
rregullat.
VRASJA

Në një prej netëve, kur
Afërdita kishte shkuar vonë
në shtëpi, një goditje e fortë
me hekur pas kokës nga ba-
bai i solli vdekjen e men-
jëhershme. Vajza kishte ven-
dosur që të shkonte sërish në
Itali dhe familja e saj nuk e
pëlqente këtë gjë, ashtu siç
nuk dëshironin të shkonte
vonë në banesë. Gruaja e
dytë e Brahimit, Nurije Fa-
caj, njerka e Afërditës e ndi-
hmoi bashkëshortin që ta
varroste 20 metër pas

banesës së vjetër, pa e mar-
rë vesh asnjeri. Do të kalo-
nin 9 vite dhe askush nuk e
dinte se 20-vjeçarja ishte
vrarë, ndërsa djali i saj i
vogël dhe fshati mendonin se
Afërdita ishte larguar në Ita-
li pa lënë gjurmë. Brahim
Facaj kishte deklaruar në
polici se nuk e dinte ku ndod-
hej e bija e po ashtu kishte
përhapur fjalë edhe në fshat
se kishte shkuar në Itali dhe
se nuk kishin asnjë kontakt
me të. Pas 9 vitesh (më 11
mars të vitit 2007) Nurije Fa-
caj e vrarë nga ndërgjegjja
për krimin e rëndë shkoi në
polici dhe rrëfeu vrasjen nga
bashkëshorti dhe se ku
ndodheshin eshtrat e

Afërditës pas banesës së
vjetër e po ashtu edhe deta-
jet tjera se çfarë kishte
ndodhur në një nga netët e
vjeshtës së vitit 1998. Pas
vdekjes së autorit të krimit,
Brahim Facaj, "GSH" ishte
dje në fshatin Drisht. Fqin-
jët e familjes Facaj e kuj-
tojnë ngjarjen e rëndë të
ndodhur 19 vite më parë,
ndërsa janë të rezervuar
duke mos pranuar që të fla-
sin shumë, edhe pse e dinë
atë histori.
BANORËT

"Është një ngjarje e
rëndë që ka ndodhur. Nuk e
di çfarë të them, por për ko-
hën bëri bujë. Nuk e di më
shumë se çfarë ka ndodhur,

sepse është zbuluar vonë.
Mua më vjen keq për atë
familje, por nganjëherë
edhe kushtet ekonomike të
çojnë në rrugë të gabuar.
Këto janë ngjarje që ndo-
dhin, fatkeqësi", - tha Sadri
Buhaj. "Nuk dua të futem në
këtë histori. Është një ngjar-
je e vështirë dhe e rëndë për
ne dhe familjen. Rreziqet
janë, por çdo njeri duhet të
dijë të jetojë. Është një ng-
jarje brenda familjes së tyre
dhe unë nuk mund ta di si
ka ndodhur dhe s'dua të flas
më shumë", - u shpreh Mus-
tafë Buhaj. Fillimisht Bra-
him Facaj u dënua me 25
vite burg nga Gjykata e Sh-
kallës së Parë Shkodër për
vrasjen e vajzës së tij dhe
fshehjen e krimit, por Apeli
e uli dënimin në 20 vite.
Ndërsa, bashkëshortja e tij
u dënua me 15 vite burg. Në
11 prill të 2012-ës, Gjykata
e Lartë liroi Nurije Facajn
duke i dhënë vetëm 5 vite
burg, dënim të cilin e kish-
te kryer që nga 2007-ta kur
është arrestuar, ndërsa u la
në fuqi dënimi me 20 vite
për Brahim Facajn. 74-
vjeçari në pamundësi për të
përballuar sëmundjen u
nda nga jeta në mjediset e
QSUT-së në Tiranë. Familja
Facaj e aq më tepër djali i
viktimës nuk do ta kenë të
lehtë ta kapërcejnë këtë
vështirësi e ndërsa his-
torinë e trishtë do e kenë një
barrë në shpirt.                                               sesesesese.ni..ni..ni..ni..ni.

Shtëpia në Drisht ku ndodhi vrasja

Biznesmeni libanezo-amerikan, Faadi Mitri i dhunuar

Prona e blerë prej
biznesmenit në

Gjirin e Lalzit
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Sekuestrohen 2.4 tonë drogë në Itali,
trafikantët përplasen me armë me policinë

SHKURT

1.5 tonë drogë,
në burg 6 nga 8-të

të arrestuarit
SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Policia e

Shkodrës ka arrestuar dje
një tjetër person të shpal-
lur në kërkim pas drogës
së sekuestruar pak ditë më
parë në Vilun të Velipojës.
Bëhet fjalë për 30-vjeçarin
Gjovalin Ndoj, banues në
Lezhë. Gjatë operacionit
të zhvilluar pak ditë më
parë në Velipojë u sekues-
truan rreth 1.5 tonë
kanabis si dhe u arrestu-
an 7 persona. Ndërkaq,
Gjykata e Krimeve të Rën-
da ka caktuar masën e sig-
urisë 'Arrest me burg' për
6 nga 8 personat e arrestu-
ar. Konkretisht, janë lënë
në qeli shtetasit: Enriko
Zyla, Sokol Ujka, Arben
Bozhanaj, Dervish Gjole-
ka, Fatjon Merko dhe Gen-
ti Dano.

Plagos me thikë gruan
dhe djalin, prangoset

LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE - Krimi në
familje vijon të jetë
prezent në familjet sh-
qiptare. Ngjarja më e fun-
dit është shënuar në fsha-
tin Dushk të Lushnjës.
Mësohet se pas një konf-
likti, 45-vjeçari Shpresim
Gj. ka plagosur lehtë me
thikë bashkëshorten
M.Gj., 43 vjeçe dhe djalin
e tij 18-vjeccar M.Gj.. Pas
sinjalizimit për ngjarjen,
uniformat blu kanë arres-
tuar autorin. Materialet
në ngarkim të 45-vjeçarit i
kaluan prokurorisë Lush-
nje për veprën penale
"Dhunë në familje".

Ishte në kërkim
në Itali kapet

57-vjeçari
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Policia e

Durrësit ka prangosur 57-
vjeçarin Eduart Daiu nga
fshati Rrushkull, pasi ish-
te shpallur në kërkim në
Itali për trafik droge. Më-
sohet se Gjykata e Apelit
në Milano, Itali, me Vendi-
min Nr .1131/09 REG.
SENT-5571/08 REG. GEN
datë 23.03. 2009 e ka dënu-
ar atë me 16 vite burg për
veprën penale "Pjesëmar-
rje në organizatë krimina-
le" dhe "Trafikim i lëndëve
narkotike". Daiut i kanë
mbetur për të vuajtur
edhe 6 vjet e 10 muaj e 29
ditë burgim.

Mungon pasaporta shqiptare e 52-vjeçarit. Policia: Po hetojmë në disa pista

Zhdukja e avokatit, prokuroria
nis hetimet për "rrëmbim personi"
Gjenden në traget sendet personale të Besnik Muços

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Mbi 2.4 tonë
kanabis janë sekuestruar
në Ravena të Italisë, sasi
kjo nga më të mëdhatë të
sekuestruara ndonjëherë
në këtë zonë, ndërkohë që
në pranga kanë rënë tre
shqiptarë. 'Ravenna today'
shkruan se pas hetimeve
u kapën 4 persona, një 26-
vjeçar italian si dhe tre
shqiptarë. Bëhet fjalë për
shtetasit: Bledar Danaj 21
vjeç, Erald Alidervishi 26
vjeç dhe Alfred Kamber-

aj 48 vjeç.Tashmë të gjithë
ndodhen pas hekurave nën
akuzën e transportit të
lëndëve narkotike. Ndërko-
hë, mes trafikantëve dhe pol-
icisë ka pasur përplasje me
armë zjarri. Hetimet rreth
këtij grupi kriminal nisën
pas një kontrolli të terri-
torit, gjatë natës së të enjtes

së kaluar nga karabinierët e
Cervia-s dhe Milano Maritti-
ma. Patrulla e policisë pika-
si një furgon rreth orës 04:30
të mëngjesit përgjatë zonës
së Savio-s, që të çonte në
drejtim të Ravenës. 'Raven-
na today' shkruan se në mjet
kishte dy persona. Pas një
ndjekje të shkurtër, fugoni

që drejtohej nga 26-vjeçari
italian u ndalua, ndërsa
brenda tij kishte 2,4 tonë
marijuanë, 62 kg hashash, 4
kg vaj hashashi. Sakaq, per-
soni tjetër arriti t'ia mbathte.
Një sekuestrim ky i për-
masave të mëdha sa i takon
kësaj zone. Policia u vu në
ndjekje të personit që arriti

të arratisjen, ndërkohë që
patrulla pikasi në stacion-
in e Savio-s, dy automjete të
dyshimta, një "Alfa 147"
dhe "Fiat Punto". Gjatë ak-
sionit, një prej trafikantëve
hapi zjarr ndaj policisë,
ndërsa kjo e fundit iu
kundërpërgjigj, por askush
nuk mbeti i lënduar.
Ndërkohë, pas arratisë, tre
shqiptarët u arrestuan në
një bar, pasi një prej
policëve arriti të njihte
njërin prej tyre.

Klodiana Haxhiaj

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Afro dy javë pas zh
dukjes në rrethana
misterioze të avoka-

tit Besnik Muço, prokuror-
ia e Durrësit ka nisur he-
timet për veprën penale
"rrëmbim personi". Nisja e
hetimeve u bë pas denon-
cimit të familjarëve të 52-
vjeçarit. Në referimin e ve-
prës penale në prokurori,
OPGJ shkruan se është
vënë në dijeni për largimin
nga banesa të shtetasit Be-
snik Muço më datë 10 nën-
tor, ditën kur ka bërë kallë-
zim vëllai i avokatit, Viktor
Muço. Ndërkaq, punonjësit
e tragetit "Adria", me të cil-
in udhëtonte avokati kanë
shpjeguar se më datë 3 nën-
tor, kur trageti është anko-
ruar në Bari të Italisë, në
sallë kanë gjetur një xhup
dhe një çantë krahu. Nga
këqyrja e çantës janë kon-
statuar dokumente në
emër të shtetasit Besnik
Muço, me shtetësi italiane
dhe kombësi shqiptare.
OPGJ së bashku me spe-
cialistin e Policisë Shken-
core kanë shkuar në trage-
tin e mësipërm ku është
këqyrur salla në katin e
tetë të tragetit ku janë
gjendur xhupi dhe çanta e
shtetasi Besnik Muço. Nga
këqyrja e xhupit dhe
çantës, në zyrën e kapiten-
it të tragetit është konstat-
uar një kartë identiteti ital-
iane në emër të shtetasit
Besnik Muço; një biletë e
datës 2 nëntor ora 20:11;
kartë shëndeti italiane në
emër të shtetasit Besnik
Muço; karta kodicifiskale në
emër të shtetasit Besnik
Muço etj. Ndërsa, mungon-
te pasaporta shqiptare e
avokatit.

HETIMET
Burime nga policia e Dur-

rësit dje bënë me dije se pas
denoncimit të vëllait të per-
sonit të zhdukur, po hetohet
në disa pista për zbardhjen
e kësaj ngjarjeje. Pritet të
sekuestrohen pamjet film-
ike të portit të Durrësit për
të parë se me kë ka hipur
avokati në traget mbrëmjen
e 2 nëntorit. Gjithashtu, do
të bëhet dhe analizimi i pam-
jeve filmike të brendshme të
tragetit si dhe i pamjeve të
portit të Barit, për të hedhur
dritë mbi zhdukjen e Besnik
Muços. Deri tani, policia dhe
prokuroria e Durrësit kanë
hedhur disa hipoteza mbi
zhdukjen e 52- vjeçarit. Të
gjitha gjasat janë që Muço ka
bërë chek-in në portin e Dur-
rësit, ka hipur në traget dhe
ka lënë sendet personale në
karrigen ku qëndronte i ulur.
Por, nuk përjashtohet
mundësia që ai mund të ketë
zbritur sërish nga trageti,
sepse pasaporta shqiptare
nuk figuron te sendet perso-
nale. "Avokati mund të jetë
hedhur nga trageti qëlli-
misht, mund të ketë rrësh-
qitur aksidentalisht, apo
edhe mund të jetë gjallë, por
është fshehur për arsye që

vetëm ai i di. Por, mund edhe
të jetë larguar me një të
dashur dhe nuk e dimë se
çfarë ka ndodhur realisht", -
pohuan burimet e më-
sipërme. Policia e Durrësit
është duke pritur një letër
porosi nga autoritet e
prokurorisë italiane, ndërko-
hë që në vijim të hetimeve
është kërkesa e policisë te
kompania telefonike celu-
lare. "Do të kërkojmë tabu-
latet për të parë me kë ka
folur për herë të fundit Be-
snik Moço, çfarë ka thënë
dhe kush ka qenë personi,
me të cilin ka folur. Tabu-

latet pritet të zbardhin
shumë pikëpyetje për fatin
e tij, megjithëse ka pak gjasa
që të jetë gjallë e të mos ko-
munikojë e familjarët e tij",
-thanë burimet policore. He-
timet nga policia e prokuro-
ria e Durrësit po bëhen për
llogari të palës italiane. Kjo
për faktin se trageti kishte
destinacion Italinë ku dhe
ka bërë denoncim bash-
këshortja e avokatit. Pala
shqiptare është ndihmëse e
palës italiane në rastin
konkret. Avokati mund të
jetë hedhur në ujë në ujërat
ndërkombëtare apo italiane.

DYSHIMI
Të gjitha gjasat janë
që Muço ka bërë
chek-in në portin e
Durrësit, ka hipur
në traget dhe ka
lënë sendet
personale në
karrigen ku
qëndronte i ulur.
Por, nuk
përjashtohet
mundësia që ai
mund të ketë zbritur
sërish nga trageti,
sepse pasaporta
shqiptare nuk
figuron te sendet
personale.

LETËR POROSIA
Policia e Durrësit
është duke pritur një
letër porosi nga
autoritet e prokurorisë
italiane, ndërkohë që
në vijim të hetimeve
është kërkesa e
policisë te kompania
telefonike celulare.
"Do të kërkojmë
tabulatet për të parë
me kë ka folur për
herë të fundit Besnik
Muço, çfarë ka thënë
dhe kush ka qenë
personi, me të cilin ka
folur",-thanë burimet
policore.

Askush nuk e di, për aq kohë
sa kamerat brenda tragetit
do të tregojnë se deri në
çfarë ore ka qëndruar Be-
snik Muço në sallën e
pritjes.
AVOKATI

Besnik Muço më parë ka
punuar në organet e drejtë-
sisë dhe deri në vitin 1997 ka
qenë me detyrë prokuror në
Prokurorinë e Përgjithshme.
Gjatë trazirave të marsit
1997, ai bashkë me gruan dhe
djalin u larguan në Itali duke
u vendosur në provincën e
Maçeratas, 50 km larg Anko-
nas. Deri para 4 viteve avoka-
ti ka qenë në Itali, por më
pas u kthye në Shqipëri,
sepse humbi punën (u mby-
ll ndërmarrja ku punonte)
Ai u kthye i vetëm, ndërsa
gruaja me dy fëmijët qën-
druan në Itali. Muço jetonte
prej një viti me qira dhe ush-
tronte aktivitetin e tij si
avokat përballë prokurorisë
së Tiranës bashkë me një
person tjetër.

Për të ndarë më shumë
kohë më familjen, ai udhë-
tonte të paktën dy herë në
muaj nga porti i Durrësit në
Bari për të shkuar në Mac-
erata, aty ku edhe jeton
familja e tij.

PISTAT
"Avokati mund të jetë hedhur nga trageti
qëllimisht, mund të ketë rrëshqitur aksidentalisht,
apo edhe mund të jetë gjallë, por është fshehur
për arsye që vetëm ai i di. Por, mund edhe të
jetë larguar me një të dashur dhe nuk e dimë se
çfarë ka ndodhur realisht".

AUTORITETET ITALIANE
Hetimet nga policia e prokuroria e Durrësit po
bëhen për llogari të palës italiane. Kjo për faktin
se trageti kishte destinacion Italinë ku dhe ka
bërë denoncim bashkëshortja e avokatit. Pala
shqiptare është ndihmëse e palës italiane në
rastin konkret. Avokati mund të jetë hedhur në
ujë në ujërat ndërkombëtare apo italiane.

Avokati i zhdukur, Besnik Muço
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(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)

Ashtu siç pamë dhe nga num
ri i kaluar, ngjarja e 7 gush
tit të vitit 1949 ku mbeti i

vrarë sekretari i Parë i Komitetit
të Partisë së Mirditës dhe njëher-
azi deputeti i asaj krahine në Kuv-
endin Popullor, Bardhok Biba, si
dhe hakmarrja e regjimit komunist
të Tiranës për atë ngjarje që si
shpagim për vrasjen e Bardhokut
ekzekutoi 14 burra dhe burgosi e
internoi me dhjetëra e qindra
mirditorë të pafajshëm, që nga ajo
kohë e deri në ditët e sotme ka ng-
jallur vazhdimisht diskutime të
shumta. Ku vihen pikëpyetje të
mëdha si rreth ngjarjes së vrasjes
së Bardhok Bibës, ashtu dhe se
kush ishte udhëheqësi i lartë që
vendosi e urdhëroi hakmarrjen
brutale ndaj "Mirditës reaksion-
are"?! Ndërsa që nga viti i largët
1949 kur dhe ndodhi ajo ngjarje e
në vazhdim deri në ditët e sotme,
ajo gjë i është atribuar Mehmet
Shehut, personit që edhe udhëho-
qi personalisht operacionin ndësh-
kues në Mirditë, një dokument
arkivor i zbuluar së fundmi dhe që
po e publikojmë për herë të parë
në këto faqe të Panorama, e hedh
poshtë atë version. Kjo gjë bëhet e
qartë nga informacioni i Bilbil
Klosit, ish-Kryetari i Gjykatës së
Lartë Ushtarake në vitet 1945-1949
(më pas ministër i Drejtësisë e Sek-
retar i Kryesisë së Presidiumit të
Kuvendit Popullor), i cili mban
datën 21 tetor të vitit 1949 dhe i
dërgohet sekretariatit të Komitetit
Qendror të Partisë Komuniste të
Shqipërisë dhe vetë Enver Hoxhës.
Në mes të tjerash në atë raport-in-
formacion, Bilbil Klosi shkruan me
dorën e tij se: "Kam gjykuar në
Rrëshen në lidhje me vrasjen e
shokut Bardhok Biba: Kam marrë
në telefon Shokun Komandant
dhe më orjentoj për goditjen". Pra,
njeriu që i ka dhënë orientimet,
apo më saktë ka urdhëruar
ekzekutimin e 14 burrave në Mird-
itë, ka qenë vetë Enver Hoxha.
Dokumentin në fjalë me raport-in-
formacionin e ish-Kryetarit të
Gjykatës së Lartë Ushtarake të
asaj kohe, po e publikojmë të plotë

DOKUMENTACIONI
SHKRIMTARET NE DIKTATURE



EKSKLUZIVE/ Zbulohet dokumenti i rrallë i vitit 1949, ku Bilbil Klosi, KGJLU informon KQ dhe
Enverin, se nga kush i ka marrë urdhrat për dënimet me vdekje gjatë viteve 1945-1949…?!

Bilbil Klosi: Për ekzekutimin e 14 burrave në Mirditë
më 1949-ën, më orjentoi në telefon Komandanti

Informacioni: Kam gjykuar në Rrëshen për vrasjen e shokut Bardhok
Biba: Mora në telefon Shokun Komandant dhe më orjentoj për goditjen

Për shokun komandant
S E K R E T A R J A T I T
Shoku Tuku më komunikoj tras-

nferimin t'im për gabimet e mija
nga Gjykata Ushtarake në Minis-
trinë e P. të Jashtëme. I biseduam
me të këto gabime që nuk më ishin
vënë në dukje; por duke kënduar
referatin e shokut Mehmet në Zërin
e Popullit, nuk mund të rrijë pa i
formuluar me shkrim observasjo-
net e mija rreth gabimeve që më
vuri në dukej shoku Tuk në dukej.

1.Indipendenca e Gjyqit: Kur
më njoftuan caktimin tim si kry-
etar i Gjykatës së Naltë Ushtarake,
Shoku Komandant dhe Shoku Me-
hmet më bënë pyetjen: Si e kupton
ti indipendencën e Gjykatës dhe
marrëdhëniet e saja me Partinë?

Kam thënë se Gjykata gjykon
simbas ligjës në bashkëpunim dhe
nën direktivat dhe kontrollin e
Partisë.

Në asnjë rast të vetëm në punën
t'ime nuk i kam shkëputur lidhjet
me Partinë dhe nuk kam vepruar
ndryshe.

Ja gjyqet që kam gjykuar vetë:
(Gjykata e Naltë)

Trockistët Hysen Sejdini e tjerë:
Jam konsultuar me Shokun Tuk
dhe me shokun Bedri për goditjen
që duhej bërë.

Kam gjykuar Niko Oparin: Jam
konsultuar me shokun Hysni dhe
Shokun Komandant.

Kam gjykuar në Rrëshen në
lidhje me vrasjen e shokut Bard-
hok Biba: Kam marrë në telefon
Shokun Komandant dhe më orjen-
toj për goditjen.

Ka gjykuar Gjykata e Naltë në
Milot. I kemi dhënë relasjon me
shkrim Shokut Hysni dhe ai na tha
se si duhej të goditnim.

Ka gjykuar du majora për rrahje
(Major Enver Dajçin dhe Sulo Ko-
zelin) kam pyetur shokun Hysni
për dënimin.

Kam dënuarë një shofer me vde-
kje: Kam biseduar me shokun
Tuku dhe megjithëse opinion i Ju-
ristave ishte se nuk mund të dëno-
het ligjërisht me vdekje, duke e
interpretuar në mënyrë revolus-
jonare Ligjën, zbatova urdhërin e
Partis.

Kam gjykuar Kadri Hoxhën:
Kam pyetur Shokun Hysni.

U nis atë shkojë në Vlorë, kërk-
ova udhëzime nga shoku Koman-
dant: u pezullua vajtja për shkak
të transferimit.

Këto janë Gjyqet që ka bërë
Gjykata e Naltë, për shkak të
rëndësisë që kishin.

Në shkallë të dytë (d.m.th. kur
kemi parë vendimet e dhëna nga
Gjykata e Garnizonit pse ankoohej
i dënuari apo prokurori), jam kon-
sultuar me shokun Hysni, Shokun
Komandant, dhe njëherë me
shokun Tuk, sa herë që ka qenë
rasti që shqyrtohesh nji vëndim
me vdekje. Asnjë vendim me vde-
kje nuk është aprovuar pa vendi-
min e Partisë; asnjë vendim me
vdekje nuk është zbritur pa pël-
qimin e Partisë.

Edhe kur e kam gjetur të zorshme
të vendos në shkallë të dytë në një
process, me dënime më të vogla, kam
pyetur Partinë, p.sh. kam bërë relas-
jon Partisë mbi proceset e nji grupi
në Shijak, procese të ngatërruara me
plot gabime ligjore.

Nuk kam pyetur Partinë për ras-
tet e shumta dhe të parëndë-
sishëme për të cilat kam menduar
se nuk ishin për t'ju shtruar Par-
tisë dhe që nhuk është praktikë
dhe as që më është kërkuar nga
Partija. Rastet e dënimeve të za-
konëshme, me 1,2,3,4,5,7, 10, e tjera
vite burg.

Edhe kur kam liruar si Gjykatë
e Naltë ndonji person (kjo ka
ndodhur rrallë) jam informuar mbi
rrezikshmërinë e tij; p.sh. para se
të vendosja mbi lirimin e Dhimos-
ten Malos, që ishte dënuar me 10
vjet burg, nga Gjykata e Garni-
zonit Tiranë, kam pyetur Shokun
Mehmet Shehu.

Nga të gjitha këto del se unë në
praktikë për asnjë moment nuk i
kam shkëputur lidhjet dhe konsul-
timet me Partinë dhe as që e kam
menduar dhe e mendoj kurrë që,
jo Gjykatat, por cilido sektor tjetër,
të mund të eci drejtë pa dorën e
Partisë. Këtë mund ta mendonte
një anëtar i ri dhe i ulët ideologjik-
isht, por jo unë anëtar i 1942-it i
Partisë. Sado e fortë të ishte Kul-
tura Borgjeze e shkollës që kam
kryer, stazhi në parti dhe lufta që
kam bërë, më kanë mësuar aq sa e
dij se këtë gjë elementare: Partija
mbi të gjitha dhe Partija kudo.

Kështu si kam vepruar, kështu
dhe kam menduar dhe mendimet
e mija, mbi të gjitha problemet dhe
punët e Gjyqit ja paraqita në dy
relasjone të përm,bledhura
pothuej identike sekretarjatit me
datën 5 dhe 15 korrik 1949, d,m.th.
tre muaj e gjysëm, mbasi filluam
efektivisht nga puna.

Në këtë relasjon kam shprehur
më konkretisht, por shkurtimisht
mendimet e mija; ndër të tjera kam
thënë në relasjonin prej 13 faqësh,
në faqen 10, "Konsultimi për neve
është i domosdoshëm kur nji ven-
dim dënimi me vdekje mund të
ligjërohet vetëm pot ë dojë situate
dhe duke interpretaur shumë
gjerësisht ligjën.

Partija do të na thotë nëqoftë se
e do situate dhe ne veprojmë sin a
thotë ajo; p.sh. në proceset kundra
një Grupi në Shijak kemi dënuar
një person me vdekje pse e donte
situata; pa konsultim me Partinë,
Gjykata e Naltë nuk do ta kishte
dënuar; por duke e dënuar, ne nuk
kemi shkelur ligjën pse ligja
e lejonte që për ato faje të

Dashnor Kaloçi

dhe pa asnjë shkurtim, edhe për
faktin se aty hidhet dritë dhe
ndriçohen emrat e disa prej ur-
dhërueseve të mjaft ekzekutimeve
me vdekje të atyre viteve (1945-
1949), ku Bilbil Klosi i cilëson jo
vetëm me emra, por shpjegon edhe
debatet apo urdhrat që merrte prej
tyre lidhur me dënimet që jepte,
kryesisht ato me vdekje. Për të cilat
thotë: "Në asnjë rast, nuk kemi
dhënë asnjë dënim me vdekje pa u
konsultuar apo pa pyetur
Partinë"?! Pra, thënë më qartë; ky
dokument "nxjerr zbuluar" krerët
kryesorë të Partisë Komuniste Sh-
qiptare të asaj kohe, si: Enverin,
Mehmetin, Hysni Kapon, Tuk Ja-
kovën, Bedri Spahiun e ndonjë
tjetër, të cilët dilnin mbi gjykatat,
duke i orientuar apo urdhëruar në
dënimet që ato jepnin.

Letra e Bilbil Klosit për Komi-
tetin Qendror dhe Enver Hoxhën 

Bilbil Klosi, Zihni Sako, Josif Pashko, Ramiz Alia, 1944
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jepej dënimi kapital. Si-
doqoftë në këto raste, i

lutemi Partis, për sa të jetë e mun-
dur ta respektojë bindjen t'onë të
brendëshme si gjyqtar për raste
konkrete.

Fraza e fundit "Sidoqoftë në këto
raste, i lutemi Partisë për sa të jetë
e mundur që ta respektojë bindjen
t'onë të brendëshme si gjyqtar për
raste konkrete", është keqkuptuar.
Unë nuk kam dashur ta them se
edhe mua si gjyqtar më vjen mirë
që Partija të më dëgjoj kur unë i
them se x person nuk ka faj dhe
nuk paraqët rrezikshmëri sa për ta
dënuar me vdekje; ose e kundërta
duhet dënuar me vdekje se është i
rrezikshëm.

Këtë e kam thënë në praktikë,
thënijet e mija të bazura në të
vërteta që dilte nga gjyqi, nuk janë
marrë parasysh nga shoku Hysni
në disa raste. P.sh. ka dashur të
dënohej me vdekje nji ushtar
dezertor në Gjinokastër sa kujton-
te, që kish faje të rënda; unë i
thoshnja nuk i ka këto faje; në syt
t'im mori në telefon Komisarin e
Divizionit dhe kur i tha ai që të mos
dënohet, atëhere pranoj mendimin
tim.

Për deri sa unë them në fillim
të frazës konsultimi me Partinë
është i domosdoshëm, si mund të
kuptohet fraza e fundit "I lutem
Partis", në mënyrë që është kup-
tuar? Sikur unë i lutem Partisë të
respektojë indipendencën e
Gjykatës, se Gjykatat janë të pa-
varura nga Partija?

2) Po në relacionin e datës 15
korrik 1949, kam thënë "E gjejmë
të zorshme të kuptohemi me
Partinë në këto raste; për rrezik-
shmërinë që paraqet një person,
për nevojën e situatës, për të dhënë
shëmbull në të tjerë, duhet dhënë

dënimi me vdekje kundër një faj-
tori". Mirpo ligja nul e lejon dën-
imin kapital për fajin që akuzohet
i pandehuri; p.sh. për fajin strehim
t'arratisurish, nji person sado i
rrezikshëm që të jetë, sado që ta
dojë situate, nuk munt të dënohet
ligjërisht më tepër se 20 vjet privim
lirije pune të detyruar. Në këto ras-
te Gjykata e Naltë nuk është dako-
rt dhe nuk ka qenë dakord që të
jepen dënime kapitale pse do të
shkelesh ligja. Nga ana e jonë kemi
bërë me sa kemi ditur dhe mundur
të gjitha përpjekjet për të interpre-
tuar sa më gjerë dispozitat e
ligjeve, pa i shkelur këto, me qëllim
që t'u përgjigjemi nevojave të situ-
atës.

Por Partija, kuptoj shokun Hys-
ni në këto raste se efektivisht për
rastet për të cilat bëj fjalë në rela-
cion kam pasur frikësione me
shokun Hysni. Me këtë rast shpreh
pikpamjen time se nuk munt të
kalohen caqet që cakton ligja në
dhënien e dënimit; kam marrë stre-
huesa si shembull, mund të mer-
rja mosdenoncimin e fajeve kun-
dra Popullit dhe Shtetit, i cili dëno-
het vetëm me 2 vjet pune korrek-
tonjëse në maksimum, os e ndonjë
kategori tjetër faji, por nuk ka qenë
kurrë mendimi im, kur të gjeja
zgjidhje ligjore, që të mos dënohen
strehuesat edhe me vdekje, kur faji
i tyre nuk është aq i rrezikshëm.

Në fakt duhet konsideruar bash-
këpunëtor (d.m.th. duke gjetur
zgjidhejn ligjore), unë gjykova 26
strehuesa në Rrëshen dhe nga këta
dënova 14 me vdekje.

13. Gjyqet me dyer të mbyllura:
Rregullimi simbas nenit 78 të stat-
utit, është që gjyqet të bëhen pub-
likisht. Ky rregull ishte shkelur
kryekëput para kthesës së Partisë,
duke lënë vënd të mendohesh se

të gjitha vendimet kanë qënë arbi-
trare dhe të pa drejta, gjë që s'është
aspak e vërtetë. Për të zhdukur
këtë opinion dhe për të respektu-
ar statutin, kam dhënë udhëzime
që gjyqet në parim të bëhen me
dyer të hapura. Gjyqet me dyer të
mbyllura të bëhen vetëm kur ka
dekonspirime ose rrezikohen in-
terest e Sigurimit të Shtetit. Kësh-
tu kam urdhëruar dhe kështu ësh-
të vepruar me përjashtim të një
rasti në Shkodër, të cilën nuk e
peshoj mirë Gjykata dhe as që më
njoftoi (rasti i Pjerin Kçirës). Unë
nuk shof këtu raste lëshimi nga
ana ime. Sa herë që më ka njoftuar
Sigurimi kam urdhëruar të bëhet
me dyer të mbyllura. Duke patur
parasysh interesat e Sigurimit të
Shtetit sygjerova nxjerrjen e de-
kret ligjeve që na lejojnë të vëmë
oficera për avokatë edhe kur
gjykojmë civilë, gjë që nuk mund
të bëhej më parë.

4) Oportunizmi në Punën e
Gjykatës Naltë qysh nga kthesa e
Partisë: Ky oportunizëm është
dukur, simbas komisionit të anal-
izës, në dënimet që ka ulur kjo
Gjykatë në shkallë të dytë. Vlen të
theksohet këtu se është roli i
Gjykatës Naltë që të uli dënime
kur i duken se nuk korespondojnë
rëndësisë së fajit dhe rreziksh-
mërisë së fajtorit ose kur nuk
mbështeten në ligje. Gjykata e Nal-
të nuk e ka në dorë të ngrejë
dënimet e lehta që mund të kenë
dhënë gjykata e garnizonit. Po të
marrësh edhe vendimet e Gjykatës
Naltë para pleniumit të tetë, edhe
atje do të gjejsh raste ulje dën-
imesh, sa do që për atëherë nuk
është fol për oportunizëm. Në qoftë
se Gjykata e Naltë kufizohej në
aprovimin e vendimeve të Gjykat-
ave të shkallës I-rë atëherë do të
humbiste edhe qëllimi i ekzis-
tencës së saj. Sidoqoftë unë jam
përgjegjës për vendimet e dhëna në
Prill, Maj, Qershor, (sepse në Kor-
rik filloi analiza), për punën e më-
parshme unë nuk kam qënë në
Gjykatën Ushtarake. Komisioni
duhesh të më pyeste përse i kam
bërë unë ato raste ulje të dënimeve
që jan konstatuar nga Komisioni
për të parë në se i bëja për shpirt-
butësi dhe mëshirë karshi armikut
apo për arsye krejt ligjore. Në fakt
unë duke u ndodhur përballë
proçeseve të marra para kthesës së
Partisë, nuk mundja ligjërisht të
aprovoja këto vendime që para-
qiteshin me plotë gabime ligjore.
Duke ulur relativisht dënimet e
disa personave në disa raste kam
arritur që t'i jap zgjidhje të drejtë
dhe ligjore çështjes, pa mos disku-
tuar aspak interest e Sigurimit të
Shtetit. Në realitet nuk është liru-
ar asnjë person nga Gjykata e Nal-
të që të ketë paraqitur rreziksh-
mëri. Në vendimet mbas Korrikut
(mbas analizës) proporcioni i ven-
dimeve të ligjëruara është shumë
i lartë për shkak se proçeset e vje-
tra ishin likujduar dhe vendimet
paraqiteshin më të rregullta. Nuk
përjashtoj që në uljen e dënimeve
të ketë pasur gabime nga ana jonë,
nuk përjashtoj që këto ulje me
gjithë se të justifikuara me çdo ven-
dim dhe raste konkrete të jenë
keqkuptuar nga gjykatat poshtë
dhe të jenë marrë si orientim. Por
pas sinjalit që dha Partia duke na
thirrur në analizë i kemi hapur
sytë mirë në këtë drejtim dhe ori-
entimin e gjykatave qysh nga Kor-
riku është në rrugën e drejtë pse
dhe proçeset e vjetra janë likujdu-
ar. Në fakt gjykatat ushtarake qysh
se kam ardhur unë kanë dhënë 52
vendime me vdekje, nga të cilët në



konsultim me Partinë janë zbritur
11 nga Gjykata e Lartë. Vetë Gjyka-
ta e Naltë Ushtarake ka dënuar 18
veta. Kjo është një provë se unë
nuk e kam harruar luftën që i
bëjmë armikut të klasës. Për ga-
bimet që nuk eskludoj të jenë bërë
në uljen e dënimeve të shkallës së
dytë në disa raste, të goditem nga
Partia kaq rëndë pa u thirrur gjatë
punës dhe pa u ndihmuar që t'i
korigjoj? Partia sot, para se të
mbërrijë në masa, të këshillon të
ndreqësh gabimet dhe kur nuk i
ndreq të godet rëndë dhe drejtë.
Kjo nuk është bërë në rastin tim,
me gjithë se kjo ishte qëllimi i
analizës, simbas fjalëve që na tha
shoku Bedri kur na mblodhi për të
bërë relacionin mbi të cilën do të
mbështetesh analiza. Vendimi i

Partisë është urdhër suprem për
mua, atje ku do të shkojë dhe do të
punojë me të gjitha fuqitë e mia.
Largohem vetëm me ndërgjegjen
të vrarë se dënohem nga Partia si
një antar që nuk ka kryer detyrën.

Me respekte
(Bilbil Klosi)
V.F.L.P
Tiranë më 21/X/1949

PPPPP.S.S.S.S.S
Me këtë relacion po sqaroj Sek-

retariatin për gabimet që më vuri
në dukje Shoku Tuku. Mundet që
në relacionet e mia të Korrikut ose
në punën time të jenë konstatuar
edhe gabimet të tjera që unë nuk i
di, rezervohem ti sqaroj këto kur
të më thërres Byroja, simabs fjalës
që më tha shoku Tuku.

Gjykata Ushtarake me Siri Carcanin, Faik Minarollin, Mynyr Tiranën, 1951

Gjyqi Special, 1945
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Qendra Shqiptare e
Sigurisë dhe Shën
detit në Punë, pjesë

e rrjetit BalcanOSH Net-
work, po organizon në Dur-
rës trajtimin 3 ditor mbi
çështjet e sigurisë e shën-
detit në punë. Kjo tryezë e
rrumbullakët e financuar
nga Bashkimi Europian,
synon rritjen e kapaciteteve
dhe forcimin e rolit të orga-
nizatave joqeveritare për
përmirësimin e kushteve të
punës, si dhe vendosjen e
dialogut me institucionet
publike. Në një intervistë
ekskluzive për "Gazeta Sh-
qiptare", Frosina Gjino, drej-
toreshë ekzekutive në këtë
qendër tregon se ligji zba-
tohet disi në mënyrë fiktive
për shkak të shumë fak-
torëve, ku veçon mungesën
e ekspertëve. Sipas saj, një
tregues tjetër alarmant ësh-
të edhe fakti i mosdenon-
cimit të aksidenteve që ndo-
dhin gjatë punës. Ndërkohë,
drejtoresha bën me dije se
mjekët e punës mungojnë në
vendin tonë duke sjellë një
sërë pasojash në sistemin e
sigurisë e shëndetit në punë.

Cili është synimi i këtijCili është synimi i këtijCili është synimi i këtijCili është synimi i këtijCili është synimi i këtij
trajnimi?trajnimi?trajnimi?trajnimi?trajnimi?

Synimi i zhvillimit të
këtij trajnimi është prezan-
timi i legjislacionit aktual
shqiptar mbi sigurinë dhe
shëndetin në punë, e
mënyra sesi trajtohen nga
shteti aksidentet e punës.
Një fokus i veçantë në këtë
trajnim i është dhënë edhe
përfshirjes së medias, sido-
mos asaj sociale e investiga-
tive për të bashkëpunuar me
sindikatat e organizatat e
shoqërisë civile në mënyrë
që çështjet e mbrojtjes në
punë t'i jepet vëmendja e
duhur. Duke u mbledhur në
këtë aktivitet të gjithë ak-
torët së bashku, nën
udhëheqjen e shoqërisë
civile, mund të ngrenë zërin
pranë qeverisë dhe të
paraqesë kërkesat

KKKKKush janë pjesëmarush janë pjesëmarush janë pjesëmarush janë pjesëmarush janë pjesëmarrësitrësitrësitrësitrësit
në këtë aktinë këtë aktinë këtë aktinë këtë aktinë këtë aktivitet?vitet?vitet?vitet?vitet?

Në këtë trajnim marrin
pjesë përfaqësues nga
Agjencia Europiane e Sig-
urisë dhe Shëndetit në
Punë, përfaqësues nga Orga-
nizata Ndërkombëtare e
Punës ILO, Instituti i Sig-
urisë dhe Shëndetit në
Punë me qendër në Angli,
IOSH; si dhe përfaqësues
nga rrjeti BalcanOSH Net-
work. Në këtë aktivitet janë
ftuar edhe të gjithë aktorët
që operojnë në fushën e
mbrojtjes në punë, të cilët
janë përfaqësues nga organi-
zatat e shoqërisë civile, për-
faqësues nga sindikatat, për-
faqësues nga organizatat e
punëdhënësve, përfaqësues
nga biznesi, por edhe nga
institucionet përgjegjëse sh-
tetërore.

Sa të infSa të infSa të infSa të infSa të infororororormuar janëmuar janëmuar janëmuar janëmuar janë
punonjësit në Shqipëri mbipunonjësit në Shqipëri mbipunonjësit në Shqipëri mbipunonjësit në Shqipëri mbipunonjësit në Shqipëri mbi
kushtet e punës?kushtet e punës?kushtet e punës?kushtet e punës?kushtet e punës?

Për të bërë një punë të

Drejtoresha e Qendrës Shqiptare për Sigurinë në Punë: Aksidentet në punë nuk denoncohen nga punonjësit

Frosina Gjino: Ligji për sigurinë dhe
shëndetin në punë zbatohet formalisht

"Mungojnë ekspertët dhe mjekët e punës"

Voltiza Duro

torëve për të diskutuar e për
të dialoguar.

A është forcuar roli iA është forcuar roli iA është forcuar roli iA është forcuar roli iA është forcuar roli i
orgorgorgorgorganizaanizaanizaanizaanizatatatatatavvvvve të shoqërisëe të shoqërisëe të shoqërisëe të shoqërisëe të shoqërisë
c ic ic ic ic ivile  që mbrvile  që mbrvile  që mbrvile  që mbrvile  që mbrojnë këtëojnë këtëojnë këtëojnë këtëojnë këtë
kauzë?kauzë?kauzë?kauzë?kauzë?

Sigurisht pasi ka një lloj
përparimi në këtë fushë por
Shqipëria ende ka probleme
të mëdha në çështjet e sig-
urisë dhe shëndetit në punë,
ka shumë mangësi.

Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-
lemet që paraqet vendi ynëlemet që paraqet vendi ynëlemet që paraqet vendi ynëlemet që paraqet vendi ynëlemet që paraqet vendi ynë
në çështjet e sigurisë dhenë çështjet e sigurisë dhenë çështjet e sigurisë dhenë çështjet e sigurisë dhenë çështjet e sigurisë dhe

këtë fushë?këtë fushë?këtë fushë?këtë fushë?këtë fushë?
Në Shqipëri ndërgjegjësi-

mi dhe edukimi mbi këtë
kauzë duhet të fillojë që në
bankat e shkollës, por kjo
nuk funksionon në vendin
tonë. Edukimi duhet bërë në
të gjitha nivelet, në shkolla,
në kompani e në komunitet.
Kjo lloj kulture këtu mun-
gon. Theksoj edhe njëherë
që për ndryshimin e situatës
rol të madh duhet të luajë
shoqëria e mediat.

A ka mjekë pune në ven-A ka mjekë pune në ven-A ka mjekë pune në ven-A ka mjekë pune në ven-A ka mjekë pune në ven-
din tonë?din tonë?din tonë?din tonë?din tonë?

Shqetësues është fakti që
në Shqipëri nuk ka mjekë
pune, kjo sepse nuk ka tra-
jnime apo kualifikime pa-
suniversitare për mjekët e
punës. Në një kohë që në të
gjithë Europën ka univer-
sitete për përgatitjen e ek-
spertëve të sigurisë dhe
shëndetit në punë, në ven-
din tonë nuk ofrojmë asgjë të
tillë.

Çfarë pasojash sjellin tëÇfarë pasojash sjellin tëÇfarë pasojash sjellin tëÇfarë pasojash sjellin tëÇfarë pasojash sjellin të
gjitha këto problematika?gjitha këto problematika?gjitha këto problematika?gjitha këto problematika?gjitha këto problematika?

Mungesa e këtyre ele-
mentëve bën që ligji i sig-
urisë dhe Shëndetit në
Punë, të zbatohet në mënyrë
fare formale. Kompanitë në
mënyrë që të mos dënohen
nga inspektorët e punës, har-
tojnë dokumentin e vlerë-
simit të riskut. Por ky doku-
ment nuk bëhet nga ekspertë
të licencuar e të certifikuar.
Ne nuk kemi inxhinierë të
sigurisë dhe shëndetit në

punë.
A ka marrë raportimeA ka marrë raportimeA ka marrë raportimeA ka marrë raportimeA ka marrë raportime

qendra juaj nga punonjës tëqendra juaj nga punonjës tëqendra juaj nga punonjës tëqendra juaj nga punonjës tëqendra juaj nga punonjës të
aksidentuar në punë qëaksidentuar në punë qëaksidentuar në punë qëaksidentuar në punë qëaksidentuar në punë që
ndoshta nuk i kanë denon-ndoshta nuk i kanë denon-ndoshta nuk i kanë denon-ndoshta nuk i kanë denon-ndoshta nuk i kanë denon-
cuar për faktorë të ndry-cuar për faktorë të ndry-cuar për faktorë të ndry-cuar për faktorë të ndry-cuar për faktorë të ndry-
shëm?shëm?shëm?shëm?shëm?

Aksidentet në punë në
Shqipëri raportohen në
mënyrë fare formale, për të
mos thënë që edhe nuk
raportohen fare. Në një vend
me mbi 100 mijë biznese,
normalisht që ka aksidente
në punë e në Shqipëri rapor-
tohen vetëm 100-120 raste.
Kjo është një shifër fare for-
male. Vendet e rajonit që
kanë pothuajse të njëjtën
popullsi si ne, raportojnë 10-
fishin e aksidenteve në punë.
Kjo s'do të thotë që në ven-
din tonë nuk ndodhin aksi-
dente në punë, por është një
tregues alarmant që rastet
nuk raportohen.

Cilat  janë arsyet  qëCilat  janë arsyet  qëCilat  janë arsyet  qëCilat  janë arsyet  qëCilat  janë arsyet  që
punonjësit nuk raportojnëpunonjësit nuk raportojnëpunonjësit nuk raportojnëpunonjësit nuk raportojnëpunonjësit nuk raportojnë
rastet e aksidenteve?rastet e aksidenteve?rastet e aksidenteve?rastet e aksidenteve?rastet e aksidenteve?

Kompania në shumë ras-
te bie në ujdi me punonjësin
e mbyll problemin. Vetëm në
rastet shumë madhore apo
fatale raportohen. Edhe për
sëmundjet profesionale nuk
kemi asnjë lloj deklarimi,
edhe ato pak që deklarohen
jepen në mënyrë fiktive. Pra,
zbatimi i ligjit bëhet formal-
isht.

Sa eficiente janë këshil-Sa eficiente janë këshil-Sa eficiente janë këshil-Sa eficiente janë këshil-Sa eficiente janë këshil-
lat e sigurisë në punë dhelat e sigurisë në punë dhelat e sigurisë në punë dhelat e sigurisë në punë dhelat e sigurisë në punë dhe
përfaqësuesit e punëmar-përfaqësuesit e punëmar-përfaqësuesit e punëmar-përfaqësuesit e punëmar-përfaqësuesit e punëmar-
rësve?rësve?rësve?rësve?rësve?

Këshillat e sigurisë në
punë luajnë rol vendimtar,
pasi në përbërje të tyre ka
përfaqësues të punëmar-
rësve, të cilët zgjidhen me
votim nga punonjësit. Sipas
ligjit, inspektori i punës nuk
mund të kryejë inspektim
pa një përfaqësues të punë-
marrësve. Kompanitë i zgje-
dhin vetë këshillat dhe kësh-
tu që janë fiktivë, jo efi-
cientë. Ka procedura ligjore
për zgjedhjen e tyre, por në
Shqipëri asnjë ndërmarrje
nuk i zbaton.

ÇfÇfÇfÇfÇfarë kërarë kërarë kërarë kërarë kërkkkkkoni ju si sho-oni ju si sho-oni ju si sho-oni ju si sho-oni ju si sho-
qatë qytetare nga shtetiqatë qytetare nga shtetiqatë qytetare nga shtetiqatë qytetare nga shtetiqatë qytetare nga shteti
shqiptar?shqiptar?shqiptar?shqiptar?shqiptar?

I bëjmë thirrje shtetit sh-
qiptar që të vazhdojë dialo-
gun, të diskutojë me ne, me
ekspertët për të plotësuar
mangësitë që pengojnë im-
plementimin e ligjit. Gjith-
ashtu, kërkojmë edhe më
shumë mbështetje nga Bash-
kimi Europian. Ne do i
kërkojmë donatorëve që do
jenë në këtë trajnim që të na
ndihmojnë në ngritjen e ka-
paciteteve tona instituciona-
le, në mënyrë që ligji të vi-
het në jetë.

Frosina Gjino,
drejtoreshë

ekzekutive në
“Qendrën

Shqiptare të
Sigurisë dhe
Shëndetit në

Punë”

Një fokus i
veçantë në trajnim
i është dhënë edhe

përfshirjes së
medias, sidomos

asaj sociale e
investigative për
të bashkëpunuar
me sindikatat e
organizatat e

shoqërisë civile
në mënyrë që

çështjet e
mbrojtjes në
punë t'i jepet

vëmendja
e duhur.

““

MJEKËT E PUNES
Shqetësues është fakti
që në Shqipëri nuk ka
mjekë pune, kjo sepse
nuk ka trajnime apo
kualifikime
pasuniversitare për
mjekët e punës. Në një
kohë që në të gjithë
Europën ka
universitete për
përgatitjen e
ekspertëve të sigurisë
dhe shëndetit në punë,
në vendin tonë nuk
ofrojmë asgjë të tillë.

denjë, individi duhet të ketë
kushte pune dhe këto kush-
te duhet t'i kërkojë të vihen
në zbatim. Por problemi më
i madh është që punonjësit
në Shqipëri nuk janë të in-
formuar mjaftueshëm e nuk
dinë se çfarë të drejtash gë-
zojnë në lëmin e punës. Një
rol të rëndësishëm këtu lua-
jnë organizatat e shoqërisë
civile, të cilat merren më
shumë me pjesën e
ndërgjegjësimit të publikut
dhe me mbledhjen e ak-

shëndetit në punë?shëndetit në punë?shëndetit në punë?shëndetit në punë?shëndetit në punë?
Mangësia kryesore është

që ne në legjislacion e kemi
definicion që çdo kompani
duhet të ketë dokumentin e
vlerësimit të riskut të shkru-
ar nga një ekspert i sigurisë
i shëndetit në punë ose një
kompani e licencuar. Dhe në
Shqipëri nuk ka një trupë që
të bëjë këtë licencim dhe
nuk ekzistojnë as shkolla, as
qendra trajnimi për këta lloj
ekspertësh. Pra, vendi ynë si
boshllëk të madh paraqet
mungesën e ekspertëve të
sigurisë dhe shëndetit në
punë.

Sa është sensibilizuarSa është sensibilizuarSa është sensibilizuarSa është sensibilizuarSa është sensibilizuar
Shqipëria mbi edukimin nëShqipëria mbi edukimin nëShqipëria mbi edukimin nëShqipëria mbi edukimin nëShqipëria mbi edukimin në

Kompania në shumë raste bie në
ujdi me punonjësin e mbyll
problemin. Vetëm në rastet shumë
madhore apo fatale
raportohen. Edhe për sëmundjet
profesionale nuk kemi asnjë lloj
deklarimi, edhe ato pak që
deklarohen jepen në mënyrë
fiktive. Pra, zbatimi i ligjit bëhet
formalisht.
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“BULEVARDI POLITIK”“BULEVARDI POLITIK”
• Berisha “harron” politikën: • Berisha “harron” politikën: 
Shqiptarët që na bënë krenarëShqiptarët që na bënë krenarë
• • Ambasadori mëson si të endë, Ambasadori mëson si të endë, 
çfarë po “thur” Donald Lu?çfarë po “thur” Donald Lu?
• • Kryemadhi në krye të LSI, Kryemadhi në krye të LSI, 
këshilla që i jep Ilir Metakëshilla që i jep Ilir Meta
• • Mesazhi i thjeshtë i kryeministres Mesazhi i thjeshtë i kryeministres 
britanike për Putin britanike për Putin 

Valbona Selimllari
 ‘braktis’ ‘TvKlan’, ja ku 

do ta shohim sërish

Provokuese dhe pa turp, ja kush 
arriti të thyejë tabutë në Shqipëri

Femrat që përmes trupit prekën famënFemrat që përmes trupit prekën famën

Shokon sërish Marina: 
“Për t’ia dalë ndonjëherë 
duhet të jesh kuçkë...”

Nga “topless” tek operacionet Nga “topless” tek operacionet 
plastike, kush janë VIP-at që plastike, kush janë VIP-at që 

guxuan për herë të parëguxuan për herë të parë
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Provokuese dhe pa turp, ja kush arriti të thyejë tabutë në Shqipëri

Nga "topless" tek operacionet plastike, kush
janë VIP-at që guxuan për herë të parë
Femrat që përmes trupit prekën famën

Nuk mund të themi se është "tabu" dalja
      nudo në ekranet e botës, sepse kjo, pa-
     varësisht orareve të zgjedhura apo

edhe kanaleve ku shfaqet, janë ende të lejuara si "shfaqje" televizive. Gjith-
sesi, të dalit nudo në skenë apo edhe në rrjetet sociale mund të themi se "rrit"
famën dhe bëhesh akoma edhe më e kërkuar. Apo kjo mund të thuhej më
parë? Në kohën kur doli e famshmja Kim Kardashian, e cila më parë, edhe
pse kishte dalë para kamerave si shoqëruese e Paris Hilton dhe mikeshë e
saj, nuk njihej pothuajse fare. Pra, duhet të bënte një "boom" që të njihej
emri i saj dhe për të qenë më të qartë, i "të pasmeve" të saj. Por t'i kthe-
hemi diskutimit të mëparshëm. Të dalët nudo në skenë është një mënyrë
e të shprehurit të vetvetes, gjithnjë nëse është në kontekstin artistik,
pra kur flasim për aktorë filmash apo edhe skene teatri. Por nuk mund
të themi të njëjtën gjë për ato që kanë preferuar të shfaqin nuditetin e
tyre, hapur, për asnjë lloj qëllimi tjetër, veçse për të bërë bujë me disa
foto të tyre "topless" apo edhe nudo. Ndërkohë që në albumin e
përzgjedhur do të sjellim një larmi VIP-ash dhe arsyet, që sipas tyre
kanë dalë në publik me foto apo pamje nudo.

Pamela Aliaj Ledina Çelo
Këngëtarja e njohur shqiptare ka

rënë në sy gjithnjë për linjat e
saj fantastike. Edhe ajo ka qenë një
ndër "pioneret" e para e cila ka thyer
tabutë duke nxjerrë format e saj
superseksi. Fotot artistike të
këngëtares joshëse kanë rënë në
sy dhe kanë bërë bujë vite më
parë se të dalit "nudo" në rrjetet
sociale të kthehej në diçka jo
shumë impresionuese. Është e
vërtetë që në vendin tonë ende
bën përshtypje një gjë e tillë por
në atë kohë ishte e ndaluar si
kutia e Pandorës. Dhe artiste të
tilla që guxonin bënin tepër
përshtypje në opinionin e gjerë
dhe nuk arrihej të kuptoheshin si
artiste apo si veprim i tyre i
guxuar më tepër.

E nisim me Ema Andrean
Është një më e "freskëta" si ngjarje e kësaj që jemi duke disku

tuar sepse ajo që aktorja shqiptare solli në skenë ishte "guxi-
mi" për të sjellë jo
vetëm artin, por edhe
për të kërcitur sa-
dopak atë "tabu" që
kultura jonë e ruan me
fanatizëm prej një
kohe shumë të gjatë.
Në shfaqen e fundit të
sajën ajo u shfaq top-
less, pra gjysmë nudo
ku dhe arriti të ishte
në qendër të vë-
mendjes së gjithë
sallës së teatrit.

Rovena Stefa
Ajo ishte dhe do të mbetet vajza çapkëne e pandreqshme, së cilës
i pëlqen të jetë edhe femërore edhe provokuese. Fotot e saj nudo
të postuara shumë vite më parë bënë bujë duke qenë se ishte ndër
të parat, e cila solli një "risi" të tillë në fotot e VIP-ave. Jo se nuk
njihej, por nuk kishte marrë më parë një guxim i tillë. Rovin edhe
sot e shohim ekstroverse në veshje edhe në fotot që poston, duke
treguar kështu se çdokush është i lirë të shprehë vetveten si të
dëshirojë (provokuese dhe pse jo, nudo).

Këngëtarja e njohur shqiptare, pas
ndërhyrjes së bërë në gjoksin e saj
nuk nguroi që ta shfaqte atë në foto
të ndryshme të publikuara në
gazetë para shumë vitesh. Kjo sjell-
je ishte vetëm për të treguar një lloj
feminiliteti apo edhe një lloj "mbur-
rjeje" për zmadhimin e bërë. Gjith-
sesi, edhe pse ka kaluar shumë
kohë, Rozi nuk është më aq ek-
stravagante në sjellje apo edhe në
veshje, duke treguar këtu se "çmen-
duritë" e kohës i la pas, duke kri-
juar tashmë një tjetër imazh edhe
më të kuruar për veten.

Dafina Zeqiri
Një tjetër bombë është ajo që na dha Dafina Zeqiri. Ajo ka ardhur
tërësisht nudo. Duket se këtë herë këngëtarja Dafina Zeqiri është
shfaqur tërësisht nudo për mediat kosovare. Në disa foto bardh e zi
Dafi ka treguar hiret dhe linjat e saj të kuruara. Këngëtarja është një
nga emrat më të pëlqyer të momentit në muzikën e lehtë shqiptare.
Përveç këtyre fotove seksi Dafina është shprehur gjithashtu se së
shpejti do të publikojë albumin e saj të tretë.

Vildane Zeneli
 Një tjetër modele superseksi ka arritur të tronditë me format
e saj bombastike me anën e fotove nudo. Ajo është një ndër
seksimbolet më të bukura shqiptare dhe fotot që arriti të
postonte para pak kohësh bën një bujë të madhe, jo për
faktin se ishte tabu, përkundrazi. Një set i tillë artistik fo-
tografik tërhoqi vëmendjen më tepër për format e saj tepër
tërheqëse, jo vetëm në Shqipëri por edhe në SHBA, atje ku
ajo tashmë ka krijuar jetën e saj si modele.

Bleona Qereti
Këngëtarja me famë botërore që
nuk ndalet para asgjëje! E tillë ka
qenë që në fillim të daljes së saj
në ekranin shqiptar, Bleona e cila
edhe pas ikjes në SHBA premtoi
se do të pushtonte botën. Dhe në
një mënyrë apo në një tjetër, e etur
për sukses dhe për të qenë në
qendër të objektivit, ajo ia arriti. Ka
vendosur të dal nudo për të sjellë
disa foto artistike duke nxjerrë në
pah linjat e saj superseksi. Dhe
foto të tilla nuk mungojnë në rrje-
tet sociale, duke qenë se bukuro-
shja brune vazhdon t'i rinovojë herë
pas here me poza të ndryshme
edhe më provokuese.

Rozana Radi



15E mërkurë 15 Nëntor 2017

Shokon sërish MARINA: "Për t'ia dalë,
ndonjëherë duhet të jesh kuçkë..."

SHPATI  dhe Rovena në një lidhje
dashurie? Ja fotoja komprometuese

Zëra të shumtë qarkullojnë lidhur me këngëtarin nga Tetova, ShpatKasapi, dhe atë shqiptare, Rovena Stefa. Thuhet se dyshja ka filluarpërsëri një lidhje dashurie.Para disa vitesh, pasi bashkëpunuan nëshumë projekte, dyshja u përfol se ishin në një lidhje dashurie, edhe pseata asnjëherë nuk e pranuan, por as nuk e mohuan lidhjen e tyre.Ndërkohë që këngëtarja në një postim të saj në Instagram, na tregon mëshumë për mundësinë se mes tyre ka diçka. Në këtë foto dyshja vërehenduke darkuar dhe shumë të lumtur, ndërsa në mesin e tyre qëndron ebuzëqeshur edhe nëna e Shpat Kasapit. Vetë Shpat Kasapi ditë më parënë një emision televiziv e ka konfirmuar se është në lidhje, por nuk katreguar se për kë bëhet fjalë, ndërsa ka shtuar se edhe mamaja e tijështë pajtuar për këtë lidhje.

Vajza e Eli Farës që kur u bë enjohur për publikun, emrin e sajshpesh po e shohim nëpër media. Kjopër faktin se Marina del tejet pro-vokative me paraqitjes e saj, porreagimi i saj i fundit ka habitur tëgjithë, shkruan lajmi.net"Për t'ia dalë ndonjëherë duhet të jeshkuçkë",-shkruan në një foto të cilën eka publikuar ajo në "Instastory" e qëështë duke u komentuar shumë ngandjekësit e saj dhe mediat rozë.

VALBONA SELIMLLARI
 "braktis" “TvKlan”, ja ku do ta shohim sërish

Ajo njihet si një ndër simbolet e bukurisë shqiptareAjo njihet si një ndër simbolet e bukurisë shqiptareAjo njihet si një ndër simbolet e bukurisë shqiptareAjo njihet si një ndër simbolet e bukurisë shqiptareAjo njihet si një ndër simbolet e bukurisë shqiptare
si dhe një ndër fytyrat më të dashura të ekranitsi dhe një ndër fytyrat më të dashura të ekranitsi dhe një ndër fytyrat më të dashura të ekranitsi dhe një ndër fytyrat më të dashura të ekranitsi dhe një ndër fytyrat më të dashura të ekranit

Valbona Selimllarin e kemi parë kohët e fundit në "TvKlan", në reklama, në panele

emisionesh, prezantime spektaklesh dhe së fundmi edhe si anëtare jurie. Ish-Miss

Albania tani do të ketë emisionin e saj, të cilin do ta drejtojë e vetme ashtu si dhe më parë

ku në Vizion Plus ajo drejtonte emisionin "Nga e para", për ndërtimin e një strehe të re për

familjet. "Bobi", ashtu siç e njohin miqtë, gjithnjë është treguar e rezervuar jo vetëm për

jetën private, por edhe për planet në karrierë. Por këtë herë është zbuluar se ajo do të jetë

pjesë e televizionit "Ora News" dhe edhe pse ende nuk është zbuluar formati i emisionit që

do të drejtojë, duke marrë parasysh edhe rolin që ka në Bashkinë e Tiranës, si këshilltare

për çështjet sociale, mendojmë se do të jetë ndonjë program i këtij lloji. Nuk ka se si të mos

e ketë suksesin e garantuar duke pasur parasysh impaktin, dashurinë dhe emocionet që ka

dhënë në emisionin e mëparshëm të saj, "Nga e para".
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Kush tjetër përveçse një
mashkulli mund t'ju
këshillonte më mirë sesi të

kënaqni mashkullin tuaj në sh-
trat?
Nga paraloja e deri në minutën e
fundit të lojës së seksit, ne pyetëm
disa ekspertë të seksit (meshkuj
sigurisht) dhe zbuluam që çdo
femër nëse mëson mënyrat e më-
poshtme mund ta çmendë mash-
kullin e saj në shtrat.

Seks në telefonSeks në telefonSeks në telefonSeks në telefonSeks në telefon
Mund të tingëllojë banale, por mos
harroni që meshkujt kanë in-
stinkte kafshërore. Ndaj, atëherë
kur ai nuk e pret, merreni në tele-
fon, merrni frymë thellë dhe psh-
erëtini teksa i thoni: "Kam gjithë
ditën që nuk më hiqesh nga mend-
ja, dua të të kem pranë". Pastaj
mbylljani telefonin menjëherë.
Por para se të guxoni t'i flisni në
këtë mënyrë provokuese siguro-
huni që është ai nga ana tjetër e
receptorit.

Meshkujt "vdesin" përMeshkujt "vdesin" përMeshkujt "vdesin" përMeshkujt "vdesin" përMeshkujt "vdesin" për
zharzharzharzharzhartjerëtjerëtjerëtjerëtjerë
Meshkujt adhurojnë çorapet e
najlonit, zhartjerët, e veshje të
tjera delikate femërore. Nëse vish-
ni, do të keni më shumë mundësi
të kaloni net të gjata së bashku.
Jepni një pamje vizuale të mirë të
asaj që keni veshur. Meshkujt
adhurojnë seksin teksa një femër
i mban ende veshur çorapet e na-
jlonit.

Drejtojeni me duarDrejtojeni me duarDrejtojeni me duarDrejtojeni me duarDrejtojeni me duar
Bëjani të qartë partnerit tuaj se
çfarë ju pëlqen ose jo në shtrat.

Bëhu "bishë" në shtrat! Ja 10
mënyrat si të çmendi partnerin

E dini shprehjen:
"Syri do pjesën e
vet". Kjo gjë vlen

edhe kur bëhet fjalë
për marrëdhënie

seksuale. Meshkujt
janë krijesa vi-
zuale. Atëherë

dhurojini një natë
striptizmi. Nëse nuk

dini si ta bëni,
mjafton të shihni

filmin "9 javë e
gjysmë" dhe imito-

ni Kim Basinger.

Nëse ai nuk e kupton, atëherë drej-
tojeni ju. Kur ai të shohë që po ju
kënaq, me siguri ka për t'u ndjerë
edhe vetë më mirë. Kur meshkujt
kënaqin femrat në shtrat, atyre iu
rritet edhe vetëbesimi, transme-
ton Telegrafi.

MerMerMerMerMerrrrrrni iniciani iniciani iniciani iniciani iniciatititititivënvënvënvënvën
Ndonjëherë duhet të jeni ju që e
dëshironi më shumë seksin. Ai do
të eksitohet më shumë kur t'ju

shohë ju të eksituar. Edhe nëse
mund të jetë pak i turpshëm, nëse
e sheh se ju merrni iniciativën,
keni për ta bërë të ndihet mirë me
veten e tij dhe rrjedhimisht të ketë
një performancë të mirë në sh-
trat.

Provojini të gjithaProvojini të gjithaProvojini të gjithaProvojini të gjithaProvojini të gjitha
Femrat duan të kenë një orgazëm
ku të gjitha pjesët e trupit stimu-
lohen në të njëjtën kohë. E njëjta

gjë vlen edhe për meshkujt. Mos
kujtoni se meshkujt eksitohen
vetëm nëse i prek "aty". Përpiqu-
ni t'i stimuloni të gjitha pjesët e
tij, duke i kombinuar lëvizjet me
njëra-tjetrën.

TTTTTrrrrreeeeegggggojini që e pëlqeniojini që e pëlqeniojini që e pëlqeniojini që e pëlqeniojini që e pëlqeni
Nuk ka gjë më eksituese për një
mashkull nëse i pëshpëritni gjatë
kohës që kryeni marrëdhënie dhe e
siguroni që gjithçka po shkon mirë.

Meshkujt shqetësohen shumë nëse
janë të mirë sa duhet në shtrat, nëse
kanë përmasat e duhura të organit
seksual, nëse ju duket tërheqës në
shtrat etj. Si mund ta qetësoni nëse
ju nuk ia bëni të qarta këto gjëra
me fjalë. Thojini sesa shumë ju
pëlqen dhe keni për ta pasur të gjithë
vëmendjen dhe kujdesin për t'ju
dhënë një orgazmë që keni për ta
kujtuar gjatë.

Bëjini surBëjini surBëjini surBëjini surBëjini surprizaprizaprizaprizapriza
Kur të kthehet nga puna, ju du-
het ta prisni e veshur me komple-
tin më seksi të të brendshmeve. E
vetmja gjë që do të dëshirojë në
ato momente është t'ju zhveshë e
t'ju kënaqë.

Ndizni motorëtNdizni motorëtNdizni motorëtNdizni motorëtNdizni motorët
Dhe kjo gjë do të thotë që të filloni
ta prekni në vendet më delikate.
E kuptuat se ku?

Kënaqeni vizualishtKënaqeni vizualishtKënaqeni vizualishtKënaqeni vizualishtKënaqeni vizualisht
E dini shprehjen: "Syri do pjesën e
vet". Kjo gjë vlen edhe kur bëhet
fjalë për marrëdhënie seksuale.
Meshkujt janë krijesa vizuale.
Atëherë dhurojini një natë strip-
tizmi. Nëse nuk dini si ta bëni, mjaf-
ton të shihni filmin "9 javë e gjysmë"
dhe imitoni Kim Basinger.

TTTTTrrrrreeeeegggggohuni pa kohuni pa kohuni pa kohuni pa kohuni pa komplekseomplekseomplekseomplekseomplekse
Kjo nuk do të thotë që të tregoheni
e lehtë. Meshkujt i pëlqejnë sfidat.
Nëse doni që ai të bëjë diçka për ju
në shtrat, ai ka për ta vlerësuar
nëse ju tregoheni e qartë. Meshkujt
i adhurojnë femrat "egoiste" në sh-
trat, që e dinë çfarë duan dhe nuk
kanë turp ta kërkojnë.
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Berisha "harron" politikën:
Shqiptarët që na bënë krenarë
Ish-kryeministri Sali Berisha la për një moment politikën dhe sulmet

për drogë e krim të organizuar dhe është ndalur në eventin ndërko-
mbëtar, mbrëmjen e së hënës në MTV. Në këtë edicion tre shqiptarët që
konkurruan u nderuan me çmime prestigjioze, siç janë Rita Ora, Dua
Lipa dhe Elton Meta. Për ish-kryeministrin, artistët shqiptarë ishin më
të mirët në MTV. "Shqiptaret që na bëjnë krenarë! Rita Ora, Dua Lipa,
Ermal Meta; tre yjet që ishin më të mirët në MTV. Edicionin e sivjet-
shëm i 'MTV Europe Music Awards' në Wembley të Londrës e drejtoi
këngëtarja e
famshme Rita
Ora. Dua Lipa
u shpall artist-
ja e re më mirë
duke mposhtur
konkurrentë të
fortë, ndërko-
hë që Ermal
Meta triumfoi
për veprën më
të mirë ital-
iane. Urime!
sb", shkruan
Berisha në
"Facebook".

Kryemadhi në krye të LSI,
këshilla që i jep Ilir Meta

Ambasadori
mëson si të
endë, çfarë
po "thur"
Donald Lu?
Ambasadori i Shteteve të

  Bashkuara të Amerikës në
Tiranë, Donald Lu, u pa dje në
shoqërinë e një pjese të personelit
diplomatik të kësaj ambasade në
një fshat pranë Lezhës, duke iu

kushtuar mësimit të traditave lokale, sikurse është përpunimi i leshit.
Në komentin e ambasadës amerikane lidhur me fotografitë e pub-
likuara nga ky event, nën kategorinë "Fotot e Ditës", bëhet e ditur se
"Ambasadori Donald Lu dhe personeli i ambasadës mësojnë traditën e
endjes në vegjë me Taze Lazrin, në një fshat pranë Lezhës. Taze dhe
bashkëshorti i saj, Nikolla, ndihmojnë një sipërmarrje lokale duke
thurur peceta dhe pëlhura të tjera, si dhe shporta, të cilat përdoren
për gjëra të ndryshme". Disa ditë më parë ambasadori Lu lëshoi
paralajmërimin se në muajt e parë të vitit të ardhshëm, priten që të
ndëshkohen "peshqit e mëdhenj" të politikës dhe drejtësisë, të përf-
shirë në veprimtari të paligjshme. Tani përfaqësuesi i Donald Trump-
it në kryeqytetin shqiptar u pa duke thurur pëlhurë në Lezhë. Diçka
po "thur" Donald Lu.

Na merrni seriozisht!

Çifti Meta-Kryemadhi janë parë prej vitesh tashmë të angazhuar në
politikën shqiptare, duke u kthyer edhe në faktor brenda saj. Pas

dekretimit të Ilir Metës si President i Republikës, vendin e Petrit Vasilit
në krye të LSI, e zuri e shoqja e themeluesit të Lëvizjes Socialiste për
Integrim, Monika Kryemadhi. E ftuar në emisionin e gazetarit Lutfi
Dervishi "Përballë" në RTSH, Kryemadhi ka treguar se cila është edhe
këshilla më e madhe që i jep vazhdimisht Ilir Meta, në raport me poli-
tikën në Shqipëri. "Moderohu pak, më thotë. Unë i them që nuk mund të
moderohem kurrë me krimin e organizuar", - rrëfeu kryetarja e LSI.

Kryeministrja britanike, Theresa May deklaroi se Rusia ndërhyn në
punët e vendeve të tjera, duke kryer spiunazh kibernetik. Sipas

May, qeveria e Vladimir Putin po përpiqet të dëmtojë shoqëritë e lira
dhe demokracitë nëpërmjet krijimit të historive të rreme për të shkak-
tuar mosmarrëveshje në Perëndim. Theresa May tha nga Londra se
Rusia nuk do të ketë sukses. "Unë kam një mesazh shumë të thjeshtë
për Rusinë. E dimë se çfarë po bëni dhe nuk do të keni sukses. Ju nënv-
lerësoni rezistencën e demokracive tona, tërheqjen e fortë të shoqërive
të hapura dhe angazhimin e vendeve perëndimore ndaj aleancave që
na bashkojnë", - u shpreh kryeministrja britanike, Theresa May.

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK

Mesazhi i thjeshtë i kryeministres
britanikeTheresa May, për Putin
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TR0113T
TR0114D
TR0115L
TR0116K
TR0116L
TR0116M
TR0117D
TR0117K
TR0117M
TR0118I
TR0119F
TR011B
TR011F
TR0120H
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TR0194D
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TR0198P
TR0198S
TR0199G
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TR0201H
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TR0201K
TR0202A
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TR0206I
TR0206M
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TR0207J
TR0208G
TR0208L
TR0209F
TR0209J
TR020E
TR0210L
TR0211E
TR0212I
TR0212K
TR0212M
TR0213F
TR0213G
TR0213J
TR0213M
TR0214I
TR0215P
TR0216I
TR0216J
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TR0219S
TR021D
TR021E
TR021H
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TR0221J
TR0222G
TR0223I
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TR0225L
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TR022F
TR022G
TR0230S
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TR0231E
TR0231F
TR0231P
TR0232H
TR0232J
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TR023G
TR0240G
TR0240H
TR0240L
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TR0241P
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TR0242N
TR0243M
TR0244F
TR0244I
TR0244N
TR0245F
TR0246F
TR0246J
TR0248G
TR0248I
TR0249F
TR0249H

TR0249R
TR0249T
TR024D
TR0250J
TR0251F
TR0252A
TR0252I
TR0252P
TR0252R
TR0253A
TR0253F
TR0255H
TR0255J
TR0256L
TR0256U
TR0257G
TR0257R
TR0257T
TR0258F
TR0258I
TR0258L
TR0259R
TR025H
TR0260I
TR0260J
TR0260M
TR0261F
TR0261H
TR0261N
TR0262E
TR0262N
TR0263F
TR0263L
TR0265M
TR0266I
TR0266K
TR0267L
TR0268N
TR0269J
TR0269L
TR0269U
TR026C
TR026E
TR0270B
TR0270J
TR0270M
TR0271P
TR0272F
TR0272N
TR0273F
TR0274I
TR0274K
TR0276G
TR0276I
TR0276M
TR0277G
TR0277H
TR0277L
TR0277N
TR0278F
TR0278I
TR0278P
TR0279M
TR0279U
TR027D
TR027E
TR0280E
TR0280F
TR0280I
TR0280K
TR0280P
TR0281L
TR0282A
TR0282K
TR0283M
TR0283T
TR0284G
TR0285I
TR0285U
TR0286K
TR0287T
TR0288H
TR0288K
TR0288L
TR0288U
TR028D
TR028E
TR0290J
TR0291J
TR0291M
TR0292M
TR0292R
TR0293F
TR0294F
TR0295S
TR0296I
TR0296J
TR0297S
TR0297U
TR0298F
TR0298L

TR0300A
TR0300K
TR0301L
TR0301U
TR0302T
TR0303A
TR0303L
TR0303N
TR0304I
TR0304K
TR0305I
TR0305L
TR0305U
TR0306I
TR0306M
TR0306T
TR0307C
TR0308
TR0308E
TR0308I
TR0308R
TR0309I
TR0309L
TR0309M
TR0310J
TR0310M
TR0310S
TR0311F
TR0311M
TR0311R
TR0312C
TR0312K
TR0312T
TR0313K
TR0314J
TR0315
TR0315M
TR0315T
TR0316B
TR0316F
TR0316I
TR0317C
TR0317F
TR0317G
TR0317M
TR0319
TR0319L
TR0319M
TR031F
TR031H
TR0320A
TR0320G
TR0320I
TR0320K
TR0321J
TR0322H
TR0322M
TR0322N
TR0323F
TR0323J
TR0323N
TR0324F
TR0325G
TR0325K
TR0325L
TR0326J
TR0326N
TR0326P
TR0327F
TR0327I
TR0327P
TR0328H
TR0329F
TR0330K
TR0330N
TR0331F
TR0331K
TR0331L
TR0332I
TR0332J
TR0332N
TR0333I
TR0334E
TR0334T
TR0335F
TR0335J
TR0336G
TR0336I
TR0338J
TR0338T
TR0339I
TR0339M
TR033G
TR033H
TR0340F
TR0340I
TR0340P
TR0341I
TR0342F
TR0342J
TR0342K

TR0342T
TR0344I
TR0345I
TR0346F
TR0347S
TR0347T
TR0349K
TR0349S
TR034F
TR0350J
TR0351F
TR0351M
TR0351U
TR0352H
TR0352I
TR0352M
TR0352S
TR0353B
TR0354I
TR0354S
TR0355G
TR0355L
TR0356J
TR0356L
TR0357F
TR0357I
TR0357J
TR0358G
TR0359I
TR0359M
TR0360C
TR0360S
TR0361E
TR0362I
TR0363F
TR0363P
TR0364F
TR0364K
TR0364M
TR0365F
TR0365J
TR0365U
TR0366D
TR0367M
TR0368P
TR0369F
TR0369G
TR0369H
TR0369I
TR0369P
TR0369S
TR036C
TR036E
TR036F
TR036G
TR0370F
TR0370H
TR0370J
TR0370L
TR0371L
TR0372K
TR0373D
TR0373M
TR0375C
TR0375I
TR0375M
TR0376E
TR0376L
TR0376S
TR0378J
TR0378K
TR0378L
TR0379F
TR0379L
TR037F
TR0380D
TR0381F
TR0381L
TR0381M
TR0382L
TR0382N
TR0382T
TR0383A
TR0383J
TR0384I
TR0384U
TR0386D
TR0386F
TR0386G
TR0386I
TR0386K
TR0386S
TR0388I
TR0388J
TR0388K
TR0388L
TR0388N
TR0389U
TR038F
TR038G
TR038H

TR0390E
TR0391A
TR0391U
TR0392E
TR0392I
TR0392L
TR0392M
TR0392R
TR0393D
TR0393F
TR0393M
TR0394M
TR0395F
TR0395H

TR0395I
TR0396F
TR0396H
TR0396P
TR0397E
TR0397H
TR0397J
TR0398L
TR0398M
TR0398N
TR0399E
TR0399N
TR039G
TR0400F
TR0400J
TR0401I
TR0401J
TR0401P
TR0402S
TR0403E
TR0403M
TR0404A
TR0405T
TR0406E
TR0407M
TR0408F
TR0408G
TR0408L
TR0409N
TR0409S
TR040CTX
TR040E
TR0410E
TR0410J
TR0410K
TR0410M
TR0411I
TR0412L
TR0412S
TR0413R
TR0414I
TR0414J
TR0414M
TR0417I
TR0417K
TR0418H
TR0418U
TR0419E
TR0421I
TR0423F
TR0423J
TR0423N

TR0425E
TR0425F
TR0425G
TR0425J
TR0426G
TR0426I
TR0426J
TR0426M
TR0427F
TR0427M
TR0427P
TR0428F
TR042D
TR042E
TR042F
TR0430B
TR0431J
TR0431L
TR0432D
TR0432G
TR0432P
TR0432T
TR0433E
TR0433F
TR0434L
TR0435C
TR0435F
TR0435I
TR0436A
TR0436J
TR0437R
TR0438E
TR0439L

TR0439P
TR0439U
TR0441E
TR0441G
TR0442R
TR0443E
TR0443G
TR0443S
TR0444I
TR0445F
TR0445I
TR0445M
TR0445T
TR0447L
TR0448R
TR044CTX
TR044G
TR0450J
TR0450N
TR0451A
TR0451F
TR0453J
TR0454M
TR0454S
TR0455L
TR0456E
TR0457K
TR0458A
TR0459F
TR0459H
TR0459I
TR0459M
TR045G
TR0460A
TR0462G
TR0463B
TR0463F
TR0463L
TR0464F
TR0464I
TR0465D
TR0465F
TR0466E
TR0466G
TR0467F
TR0468H
TR0468L
TR0469I
TR0469J
TR0470G
TR0470I
TR0470J
TR0470L
TR0471I
TR0471J
TR0473M
TR0474E
TR0474K
TR0474L
TR0474R
TR0477I
TR0477U
TR0478F
TR0478I
TR0479I
TR0479N
TR0479P
TR047BTX
TR047D
TR047F
TR047G
TR0480H
TR0480N
TR0481I
TR0481T
TR0482C
TR0482F
TR0482G
TR0483G
TR0483N
TR0483S
TR0484I
TR0484J
TR0484N
TR0484P
TR0484R
TR0486F
TR0486I
TR0486J
TR0486K
TR0486L
TR0487I
TR0488S
TR0489E
TR0489L
TR0489M
TR0489U
TR048E
TR0491C
TR0491F
TR0491G

TR0492L
TR0492N
TR0492U
TR0493I
TR0493T
TR0494G
TR0494I
TR0494N
TR0494R
TR0494S
TR0495L
TR0495P
TR0495S
TR0496S
TR0498H
TR0498I
TR0499A
TR0499M
TR049E
TR0500B
TR0500H
TR0500I
TR0500U
TR0501H
TR0501K
TR0502G
TR0502J
TR0503I
TR0503S
TR0504J
TR0504S
TR0506B
TR0506M
TR0506U
TR0507F
TR0508E
TR0508J
TR0508L
TR0508U
TR0509E
TR0509K
TR0509N
TR0509U
TR050D
TR050F
TR050G
TR050H
TR0510I
TR0510R
TR0511N
TR0513F
TR0513H
TR0513P
TR0514J
TR0514L
TR0515G
TR0515I
TR0515J
TR0515K
TR0516I
TR0516K
TR0516S
TR0517G
TR0517J
TR0517K
TR0517M
TR0517R
TR0518I
TR0519S
TR051D
TR0520J
TR0521E
TR0522J
TR0522N
TR0523E
TR0523M
TR0523T
TR0524J
TR0527N
TR0529F
TR052D
TR052E
TR0530J
TR0533F
TR0533G
TR0533N
TR0535F
TR0535K
TR0536F
TR0536I
TR0537C
TR0537G
TR0537H
TR0537R
TR0538D
TR0538S
TR0538T
TR0539F
TR0539J
TR0539L
TR053E

Drejtoria e Shërbimet
të Transportit Rru-
gor ju kujton drej-

tuesve të mjeteve që kanë
detyrime të pashlyera se
kanë afat deri në 31 dhjetor
për të përfituar nga amnis-
tia. Zbatimi i ligjit "Për pag-
esën dhe fshirjen/ shuarjen
e detyrimeve tatimore,
detyrimeve të pagueshme në
doganë si dhe procedurën e
heqjes nga qarkullimi të
mjeteve të transportit pas
fshirjes/shuarjes së detyri-
meve tatimore", ka hyrë në
një fazë të rëndësishme.
Kështu thotë në një njoftim
të fundit, Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimit të
Transportit Rrugor, ku thek-
son se procedurat mund të

ndiqen deri më datë 31 dhje-
tor 2017. "Brenda datës
31.12.2017, njoftohen të gjithë
qytetarët që të përfitojnë
nga procedura e heqjes nga
qarkullimi të mjeteve të
transportit pas fshirjes/

shuarjes së detyrimeve. Drej-
toria e Përgjithshme e Shër-
bimeve të Transportit
Rrugor ka publikuar dhe
azhurnuar listën e mjeteve
objekt i ligjit 33/2017, ku të
gjithë personat e interesuar

mund të bëjnë verifikimin e
targës dhe karakteristikave
të tjera të mjetit në këtë listë.
S u b j e k t e t / p e r s o n a t
përgjegjës të paraqiten
pranë Drejtorive Rajonale
të Shërbimeve të Transpor-

DPSHTRR: Detyrimet që fshihen, si të kryeni verifikimin nga targat

Amnistia për makinat,
afati deri në 31 dhjetor

Janë 140 mijë automjete që përftojnë nga falja

Ornela Manjani

tit Rrugor për të kryer pa
pagesë, veprimet e heqjes
nga qarkullimi të mjetit apo
për të kërkuar moskryerjen
e procedurës së heqjes nga
qarkullimi dhe mbajtjen ak-
tiv të tij.

FSHIRJA E
DETYRIMEVE
Subjektet që duan
të mbajnë mjetin në
qarkullim u fshihen
detyrimet tatimore
për periudhat dhjetor
2010 e më parë, me
kusht që të
paguajnë detyrimet
për periudhën janar
2011 e në vijim, me
përjashtim të
gjobave për
mospagesë së
taksave të periudhës
janar 2011 deri në
dhjetor 2014, të cilat
fshihen/shuhen me
kushtin e pagesës
së të gjitha
detyrimeve të plota",
thuhet në njoftim
DPSHTRR.
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Sa shumë dhunë e urrejtje!
(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... në kryeqytet, por në Kukësin e
largët, në një qytet periferik. Ky
fakt duhet të na bëjë me dije se
fenomeni i zhvleftësimit të jetës
nuk pyet për metropole dhe hum-
bëtira, por është përhapur, siç
përhapet kanceri - në çdo qelizë.
Ishte vetëm 16-vjeçar viktima më
e fundit.

Ndërkohë, përkrah tij janë gra
të dhunuara, të vrara të marra nën
mbrojtje apo të pambrojtura fare.
Me to jemi mësuar se i kemi
pothuajse përditë nëpër ekrane.
Dikush vret për një vijë uji a një
mur, dikush tjetër për një gërvish-
tje makine a thyerje celulari. E
kështu me radhë, shkaku nuk ka
rëndësi, e dhimbshme është se e
kemi bërë tonin zanatin e vrasësit.
Bashkë me vrasjet, dhuna dhe ur-
rejtja janë ulur këmbëkryq në çdo
shtëpi shqiptari.

Në një mënyrë a në një tjetër
dhuna na rrethon, na zë pritë, na
godet. Kjo dëshmohet jo vetëm në
kronikat e zeza, por edhe në përdit-
shmërinë tonë. Mjafton të hipësh
në autobus apo të lëvizësh me mak-
inë dhe e dallon se kjo shoqëri ush-
tron dhunë nga mënyra se si të
vështron, se si të përshëndet dhe
nga mënyra se si të shërben,
ndonëse shërbimin e paguajmë.
Larg qoftë të përballesh me
gjykatat, zyrat shtetërore apo
hipotekat, sepse problemet dhe
padrejtësitë të kapin për fyti.

Frikë. Madje jo vetëm në rrugët
e pandriçuara të qyteteve tona, por
edhe në podiumet politike, në ekra-
net e televizioneve, në faqet e
gazetave, në forumet e blogjet e in-
ternetit emetohet e njëjta dhunë e
fjalor urrejtjeje... Ngado ndeshesh
me njerëz të "xhindosur", që prod-
hojnë e diktojnë konflikt. Agresivi-
teti jo vetëm është bërë pjesë e sjell-
jes së përgjithshme të shoqërisë,
por duket se njerëzit e kanë krijuar
besimin se marrëdhëniet njerëzore
rregullohen vetëm me forcë.

Në Shqipëri dhuna ka marrë një
trajtë kompakte dhe thuajse po le-
galizohet masivisht. Që nga famil-
ja e deri në institucionet përfaqë-
suese (që paguhen me taksat tona)
vërejmë dhunë. Mjafton të nd-
jekësh një seancë të Kuvendit, ku
"baballarët e kombit", të zgjedhu-
rit tanë, kacafyten, shahen e për-
balten mes vedi si armiq për vde-
kje e të përbetuar. Kuvendi dhe
partitë janë pasqyra më e qartë ku
shihet se si aleatët, shokët dhe
miqtë e djeshëm mund të shpallen
hasëm dhe anasjelltas; se si dashu-
ria kthehet në urrejtje e dhunë jo
për bindje, as për ideologji, as për
politikë, as për alternativa, por për
interesa vetjake, të çastit. Madje që
të çlodhesh si në një oaz, sheh emi-
sione me art e kulturë, por edhe
aty gjen urrejtje, shpërfillje, agre-
sivitet. Edhe në shkolla po ashtu.
Sapo organizmi "shoqëri" arrin të
marrë frymë nga një ngjarje e
rëndë, papritmas ndodh tjetra,
duke na lënë krejt të palëvizshëm
dhe të pafuqishëm për të reaguar.
Dhe të mendosh se Nënë Tereza,
simboli botëror i mbrojtëses dhe
ndihmëses së më të dobëtëve, e të
nëpërkëmburve, të varfërve dhe
jetimeve që jetojnë në qoshe të
njerëzimit, ishte shqiptare.

A nuk jemi ne kombi unik në
botë, ku shumëllojshmëria e feve

ullave ishte jo vetëm e vetmja, por
edhe më e mira mënyrë. Po ku sh-
kuan vlerat, virtytet, që nuk na
mungonin, siç shprehej Lordi Ba-
jron? Si u bjerrën? Si u davarit
bashkë me to përgjegjësia sociale.

Dua që një tjetër shkak të sh-
timit të dhunës dhe urrejtjes ta
gjej jo te mungesa e arsyes së indi-
vidit, por tek ata që me sjelljet e
tyre të papërgjegjshme ushqyen
dhe nxitën mungesën e arsyes në
27 vjet. Shoqëritë e kanë të zhvil-
luar mimetizmin, imitimin dhe,
duke parë mungesën e arsyes tek
ata që i drejtonin, i dhanë liri vetes
të "çmendeshin" dhe të vepronin
pa përgjegjshmëri dhe me nivel të
lartë instinktiv dhe emotiviteti.

Tranzicioni ynë ishte dhe mbe-
tet i dhunshëm. Shumë shpejt e
harruam 1997 dhe nuk u kujtuam
të thoshim asnjë fjalë publike sot.
Është nga rastet unikale në
Evropë hapja dhe grabitja e de-
pove të armatimit, ku armët kalu-
an në duart e popullsisë. Ato armë
vrasin edhe sot në 20 vite largësi.

Por, mes arsyeve pse dhuna dhe
urrejtja është në ngritje do të ra-
dhisja edhe lëvizjet e pakontrollu-
ara demografike të popullatës me
kulturë dhe mentalitete të ndry-
shme. Atyre u bashkëngjiten edhe
kriza në familjen shqiptare, sho-
qëruar këto me problemin e
pazgjidhur të pronave dhe shumë
padrejtësi të tjera sociale, të cilat i
shoh si fabrika që "prodhojnë
vrasje"; ku vetëm një shoqëri si e
jona i jep të drejtë vetes të quajë
pronarin e ligjshëm - ish-pronar
dhe zaptuesin e pronës së tjetrit -
pronar legjitim të pajisur me lejë
të padrejtë dhe të dhunshme.

Flitet me të drejtë edhe për re-
agimin e zbehtë qytetar, që favori-
zon përhapjen e "kulturës së krim-
it" dhe  përdorimin e tij si mjet "le-
gal" për të "larë hesape" apo për t'i
"zgjidhur" problemet dhe mosmar-
rëveshjet e natyrshme individuale.
Po, sepse njerëzit janë lodhur me
institucione butaforike. Disa
predikojnë durimin, por durimi ka
logjikën e vet, nëse diku ka
shpresë. Jo rastësisht krimi është
më i lidhur me të rinjtë. Janë ata
që e kanë humbur edhe durimin,
edhe shpresën. Është pafuqish-
mëria e institucioneve shtetërore
që i bën të ndihen humbës. Mes
kësaj, më i dukshëm bëhet "legali-
zimi" i hakmarrjes (pasi nuk ka
Kanun të pranojë ngujimin e fëm-
ijëve apo femrave). Shteti në vend
të reagojë fuqishëm, mburret me
politikat dhe lëmoshën që u jep
familjeve të ngujuara. Është skan-
daloze të shohësh ministra e de-
putetë, që gjatë fushatave elekto-
rale (edhe me vonë), pjesë të pro-
pagandës së tyre kanë edhe vizitat
e premtimet te fëmijët e ngujuar.
Jo "të nderuar/a mjerimi nuk do
mëshirë, por don vetëm të drejtë".

Por janë edhe të tjera vështirë-
si. Agjencitë ligjzbatuese pak bash-
këpunojnë për pikasjen e konflik-
teve që në fazat fillestare dhe t'i i
parandalonte, siç bëjnë pak edhe
ndëshkueshmërinë shembullore.
Amnistitë e herëpashershme, fal-
jet, uljet e dënimit, largimet e
vrasësve në drejtim të paditur, në
vend të luanin rol pozitiv, kanë pa-
sur një ndikim në fenomenin e
dhunës dhe vrasjes.

Të gjitha këtyre u shtohen edhe
mediat, të cilat me morinë e infor-
macionit të dhunshëm, mbiekspo-
zimi i tij, mpijnë mendjet dhe nxi-
sin njerëzit të imitojnë. Me deta-
jimin e procedurës së zhvillimit të
dhunës dhe urrejtjes, duket sikur
ato "informojnë" dhe "edukojnë"
rreth mënyrës/modelit se si mund
të dhunosh apo të urresh.
Duke e ripërsëritur lajmin në

nuk është një pretekst për konflikt,
por është një thesar që na bën të
gjithëve të pasur? A nuk jemi ne
kombi që mbrojti si rrallëkush he-
brenjtë gjatë holokausti? Po çfarë
ka mbetur nga këto vlera, të cilat
shpesh i demitizojmë për të qenë
atraktivë. Ç'është ky mallkim?
Përse dhuna dhe urrejtja është
bima që mbin më kollaj se egjëri
në tokën tonë e në mendjet tona të
hallakatur? Duket sikur cikli i
dhunës dhe urrejtjes vazhdon
pafundësisht… Ku po shkojmë?
Çfarë po ndodh para syve tanë… ?

Është tronditës fakti që numri
i vrasjeve në këtë periudhë të
stërzgjatur postdiktature është
rreth 6 mijë vetë. Kjo "evidencë"
tragjike është turp politik-sho-
qëror-institucional. Duket si një
kazino e përgjakur, ku ne hedhim
zaret me njerëz të vrarë në rulotin
e zi. Por për politikanët tanë, të
vrarët janë vetëm shifra (sipas ko-
hës qeverisëse), por ky mbetet turp
dhe për të gjithë ne që jetojmë e
do vdesim në këtë vend.

Apo mos vallë "ne shqiptarët
jemi më shumë të dashuruar me
vdekjen se me jetën"? Mos jemi gjë
nekrofilë? A mos vallë "dhuna ka
ndonjë lidhje gjenetike me ne sh-
qiptarët, për të qenë tipar i qenë-
sishëm i kësaj shoqërie"? A thua
që thënia folklorike "O Zot, më nx-
irr mua njërin sy, me kusht që atij
tjetrit (kundërshtarit) t'ia
kredhësh të dy!", është e vërtetë?

Jam dhe do të jem kundër këtij
mendimi, pasi nuk bëj pjesë në atë
grup që priret të demonizojë çdo
gjë shqiptare, apo të marrë rolin e
viktimës për çdo gjë që nuk shkon
mbarë në vendin tonë. Sipas meje,

ne jemi një popull si gjithë popujt
e botës, as më superior e as më in-
ferior. Njohja e historisë së popu-
jve të tjerë do na japë të drejtë dhe
do të vërtetojë paradigmën se
mund të jemi të vonuar, por jo se
vrasja dhe krimi janë shoqëruesi
ynë më i mirë.

Duke hedhur këto rreshta m'u
kujtua miku im i ndjerë, poeti i
madh Ali Podrimja, që shpesh më
thoshte: "Besnik, ne nuk kemi sh-
qiptarë me hup'", vetvetiu lind py-
etja "Pse vrasin në demokraci (nëse
kemi hyrë) shqiptarët"?

Në debatet për këtë shqetësim
shfaqen psikologët, sociologët, poli-
tikanët, specialistë krimesh dhe
specialistë policie, të cilët mun-
dohen të hedhin dritë mbi çka ng-
jarë e ç'na pret. Përsëritje lek-
sionesh, që përpiqen t'u shpjegojnë
qytetarëve origjinën e dhunës në
kontekstin teorik. Zotërinj të lëçi-
tur! Qytetarët nuk janë naivë. Ata
e dinë se asgjë nuk vjen prej
dhunës. Ajo mbjell dhe shkakton
frikë, trauma e urrejtje, të cilat
lënë plagë të pashërueshme
shpirtërore, por jo respekt, nderim
dhe nuk përligj drejtësinë.

Po sipas specialistëve, dhuna
dhe urrejtja shfaqen si rezultat i
pamundësisë së individit për të
shprehur, realizuar apo praktikuar
atë që dëshiron apo që mendon se
është e drejtë e tij. Kur njeriu nuk
mund ta realizojë këtë në mënyrë
a mjete legale, atëherë ai ndjek
rrugën e dhunës, instinktin naty-
ror, afirmim e unit, si nevojë për
mbrojtje të një ashtuquajture vlerë
shoqërore-politike e fetare.

Përpiqem ndonjëherë që, duke
kërkuar rrënjët e dhunës dhe të

urrejtjes në shoqëri, t'i shfajësoj
shqiptarët, duke argumentuar se
ne, gjatë pjesës më të madhe të his-
torisë nuk kemi pasur shtetin tonë,
por kemi njohur sundimin e të
huajve. Edhe kur nuk ka qenë ky
sundim, shteti ka qenë në funk-
sion të sundimtarëve shqiptarë,
pashallarë të kuq apo turkoshakë.
Duke qenë edhe se një pjesë e kon-
siderueshme e banorëve kanë jet-
uar jashtë dhe larg zonave urbane,
me ligjet e maleve dhe të natyrës,
mundësia për të pasur dhe për t'u
përfaqësuar nga institucione nuk
ka qenë e madhe. Ky vakum, men-
doj se ka sjellë zhvleftësimin e
jetës.

Mes shkaqeve të kësaj dhune
dhe urrejtjeje renditet e kaluara
tragjike e 50 viteve diktaturë, që
vazhdon të ushtrojë dhunën e saj
mbi këtë realitet. Bjerrja e vir-
tyteve gjatë diktaturës dhe zëv-
endësimi me militantizmin e "nje-
riut të ri" u bë fabrikues dhune, që
la pas shkretëtirë shpirtërore dhe
njerëz pa cilësi, që nuk përfaqëso-
hen nga vlerat individuale, por
kërkojnë ndihmë nga vlera krahi-
nore, nga përfaqësimi si fis e si
klan.

Gjithashtu, pas viteve '90, kur
sistemi ekonomiko-shoqëror dhe
mënyra e mendimit, sjelljes dhe
jetesës ndryshoi thellësisht, duke
i ofruar individit liri të pakufi, kjo
në vend të prodhonte rend dhe ligj,
prodhoi kaos dhe abortoi lirinë.
Kjo gjendje, ku gjithmonë fiton jo
i drejti, por i "forti", e uli vetëvlerë-
simin e individit dhe të shoqërisë.
Gradualisht filluam të besojmë se
e meritojmë këtë mënyrë jetese
jashtë ligjit dhe se thyerja e rreg- 



E mërkurë 15 Nëntor 2017  - 21OPINION

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... të klasifikohet "trashëgimi e kul-
turës botërore". Ky do të ishte një
rast precedent, sepse Venecia rrez-
ikon ta humbasë mbrojtjen prej
UNESCO-s, pasi qyteti tregohet i
pakujdesshëm me trashëgiminë
kulturore. 30 milionë turistë në vit,
gati 500 anije transoqeanike me
turistë  kalojnë çdo vit pranë San
Marcos. Qyteti e ka shitur veten.
Protesta e popullsisë është e mad-
he. Shumë prej 55.000 venecianëve
kërkojnë një turizëm konform nor-
mave për ta mbrojtur më shumë
qytetin. Ata nuk tërhiqen, edhe
pse interesat ekonomike vazhdojnë
të jenë po kaq të mëdha.

Paolo Patuzzo, shoqërues tur-
istësh, sa herë kalon urën Rialto
habitet. Ai është i preokupuar për
atë, se çfarë ka mbetur nga sharmi
i këtij qyteti, ku çdo vit mësyjnë
miliona turistë?!  Si mund të mbro-
het Venecia nga ky fluks viz-
itorësh?! Kjo trashëgimi kulturore
nuk mund të mbijetojë vetëm si
dekor për fotografi, për këtë është
i bindur Paolo. "Nga dashuria për
këtë qytet unë kërkoj vende dhe
njerëz, të cilët e mbajnë ende në
jetë Venecian. Sepse ka shumë
njerëz, të cilët shkojnë kundra
rrymës dhe duan t'i japin një
drejtim të ri këtij qyteti."
GJITHÇKA NË KURTHIN E
INDUSTRISË SË TURIZMIT

Paolo vetë jeton prej turizmit,

Lufta e re e Venecias

ashtu si pothuajse të gjithë vene-
cianët. Kjo është edhe dilema e tij.
Me guida të posaçme turistike ai
do të tërheqë vëmendjen për prob-
lemet, si në lagjen e tij, ku qiratë
rriten për shkak të shtëpive që
jepen me qira për turistët, e prej
nga vendasit gjithnjë e më shumë
po largohen.

Në lokalin e tij të preferuar temë
e rëndësishme e bisedave është
rënia e Venecias dhe shuarja e vene-
cianëve. Ata shprehin keqardhje për
humbjen e zejtarisë me traditë në
qytet. Një klient i përhershëm i këtij
lokali vëren: "Para njëzet vitesh këtu
gumëzhinte prej zejtarëve. Për pop-
ullsinë prodhohej ende që nga dys-
hekë e jorganë, e po ashtu punonin
këtu edhe rrobaqepës, këpucarë,
zdrukthëtarë, libralidhës, bravan-
dreqës, sot të gjithë janë zhdukur.
Askush nuk bën më dyshekë, apo
riparon këpucë". Kjo u cenon kre-
narinë venecianëve. Çfarë ka mbe-
tur prej metropolit dikur më të pa-
sur të Europës?

Paolo na tregon tregun e fruta-
zarzavateve. Edhe ky treg ka rënë
në kurthin e turizmit, në një qytet,
ku banojnë e jetojnë vërtetë gjith-
një e më pak njerëz. "Këtu ka gjith-
një e më shumë turistë, që fo-
tografojnë, se sa klientë që blejnë.
Kjo është provokuese, ndaj disa
shitës peshku po mendojnë që të
fitojnë para duke u angazhuar si
statistë apo aktorë në një mjedis
turistik."

PROBLEMI KRYESOR
TRANSOQEANIKËT

Një problem gjigand janë tran-
soqeanikët turistikë. Stefano
Micheletti është i shokuar. Prej
vitesh këta gjigandë jo vetëm
zbarkojnë këtu turistë ditorë në
masë, por ato rrezikojnë edhe
themelet e qytetit lagunë.

Stefano Micheletti është aktiv
në nismën qytetare "Jo më transo-
qeanikë" "Helikat e mëdha të
anijeve kanë efektin e pistonave
dhe e turbullojnë të gjithë taban-
in, gjë që bën që zhavorr e baltë të
derdhen në det të hapur." Pasoja
është: Venecia, që është ndërtuar
me palafite të drunjta të zhytet
gjithnjë e më shumë e një ditë
mund të mbulohet nga uji.

Stefano Micheletti nuk dorëzo-
het. Iniciativa e tij qytetare ia ka
dalë, që transoqeanikët të  mos le-
johen më të lundrojnë pranë qy-
tetit. Stefano Michelettit: "Kur një
anije e tillë kalon pranë brigjeve,
në kanalet përreth niveli i uji ulet
me rreth 20 centimetra dhe më pas
rritet sërish, për shkak të zhven-
dosjes. Këto janë forca të jashtëza-
konshme, që lenë gjurmë në
themelet e pallateve, kishave dhe
urave."

Me angazhimin e tij Stefano
Micheletti nuk ka vetëm miq. Au-
toriteti portual i Venecias ka inves-
tuar miliona në terminalet mod-
erne të transoqeanikëve. Por për
shkak të protestave të popullsisë
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Pozicionimi i favorshëm i Hënës me Di-
el l in shkëlqen mbi qiel l in tuaj dhe ju
ndihmon të rivendosni gëzimin dhe të
gjallëroni lidhje dashurie të shuara. Mos
u k then i  mbrapa ,  nëse  d ikush  ju
paraqet  n jë  f tesë.  Mund t 'u  jepni  të
gjithëve gëzim dhe qetësi.

Disa çështje do të kërkojnë vëmendjen tuaj
urgjentisht. Nuk keni çfarë t'i bëni, por mos
e ekzagjeroni. Do t'ia dilni në një situatë ku
duhet të kënaqni dy palë, nëse nuk do t'ia
arrini nga zgjuarsia, do të jetë me pak fat
që nuk e prisnit!

Është e vërtetë se me vullnet arrihet çdo
gjë, por është e rëndësishme edhe të nxir-
rni në pah ndjenjat tuaja. Jini të vëmend-
shëm dhe pritini kërkesat e partnerit. Në
çift ka nevojë t'i jepni më shumë hapësirë
dialogut, për të thelluar mirëkuptimin

Nëse nata për ju ka qenë e gjatë dhe keni
fjetur pak, pozicioni i Hënës në lidhje me
Marsin do të bëjë që këtë ditë të jeni të pr-
irur t'i përkushtoheni qetësisë. Nuk jeni prej
çeliku, edhe pse keni një rezistencë të
mirë. Duhet t'i jepni rëndësinë e duhur
pushimit.

Ballë për ballë me Hënën dhe për më tepër
me Diellin në pozicion të favorshëm, nuk
duhet të bëni gjë tjetër përveçse t'ia lini in-
stinktit tuaj të lindur t'ju udhëheqë drejt har-
monisë. Në dashuri do të jepni më të mirën,
do të dini të jeni të jeni partner i dashur dhe
i kujdesshëm, plot me dashuri në zemër.

Kjo është dita e përsosur për sportin, nëse
ju pëlqen ndonjë disiplinë sportive. Hëna
e pandalshme tek Shigjetari do t'ju japë
një ndihmesë të vyer për të thyer ndonjë
rekord. Nuk duhet të përtoni, por të men-
doni për mirëqenien tuaj.

Mos e zmadhoni shqetësimin që vjen nga
mungesa e harmonisë hënore dhe mos u
angazhoni për të bërë të ecin përpara
shumë detyra. Rezultati do të ishte zhgën-
jyes. Vendosni përparësi, duke u marrë me
një gjë të vetme e duke bërë më të mirën
sipas mundësive që keni.

Edhe pse do të keni një rënie të lehtë të
energjisë, për pjesën tjetër të ditës mund
të rrini të qetë në shtëpi, pa u druajtur se
mund t'ju kërkojë dikush. Por nëse ka
dikush nevojë për ndihmën tuaj, mos e
mohoni, edhe pse do të kishit parapëlqyer
të rrinit pa bërë gjë.

Të veshur me elegancë dhe gati për të fes-
tuar, jeni të parët që shkoni për të vallëzuar
dhe të fundit që ikni. E gjithë kjo falë pozi-
cionimit të Hënës në shenjën tuaj, por mos
e teproni!

Hëna tek Shigjetari ju bën pak të paqën-
drueshëm. Fatmirësisht, sot do të keni pak
kohë për të rimarrë energji dhe të largoni
stresin. Duke qenë se nuk do t'ju duhet të
merreni me shkresa, shkoni në kuzhinë dhe
filloni të përgatisni një ëmbëlsirë për drekë.

Kjo ditë ju sjell paqe dhe qetësi që t'ju
përkushtoheni punëve të shtëpisë dhe të
kaloni mjaft kohë me familjen. Edhe pse
kinemaja nuk ishte në programin tuaj,
përmbushjani dëshirën partnerit për të
bërë ta lumtur.

Kalimi i Hënës tek Shigjetari do t'ju dhurojë
një ditë të gëzueshme dhe pa kokëçarje,
gjatë së cilës do të ndiheni mirë. Shmang-
ni nga agjenda çdo lloj veprimtarie të lodhs-
hme dhe mendoni të argëtoheni.

të gjitha mediat e mund-
shme: gazetë, radio, televizor,

internet, në çdo orë të ditës, në
mënyrë të pavetëdijshme i shtyn
njerëzit, veçanërisht ata që kanë
prirje kriminale, në veprime që ata
nuk do të mund ta bënin nëse nuk
do të perceptonin që kjo gjë është
një ndodhi normale, që ndodh
shpesh dhe që, për më tepër, nuk
dënohesh. Ka ardhur koha që me-
dia të marrë përgjegjësitë e veta,
pasi nëse do të jetë dikush që
mund të kontribuojë më fuqishëm
për të ndryshuar shoqërinë dhe
perceptimin e individëve për sho-
qërinë, është ajo.

Sot nuk mund të mendohet zh-
villimi i shoqërisë pa rregullin,
ligjin dhe drejtësinë sociale, të cilat
mund të vendosen vetëm nga një
lidership vizionar, që mendon jo
vetëm për vete dhe vetëm për sot;
por arrin ta kuptojë se edhe njeriu,
edhe paraja, edhe puna, edhe pro-
na, edhe familja, edhe shoqëria,
edhe kombi, edhe shteti kanë vlerë
në një sistem me rregulla dhe
barazi sociale para ligjit. Vetëm një
sistem i tillë mund ta bëjë funksio-
nale demokracinë, të kthejë respe-
ktin për njeriun, tolerancën për
ekzistencën dhe nevojën e tjetrit,
bindjen ndaj të vërtetës që nuk

është monopol i askujt, përpjekjen
për të rritur cilësinë e jetës dhe
shpresën për të nesërmen e secilit
dhe të të gjithëve. Është e drejta e
jetës i jep jetë çdo të drejte.

Politikëbërësit dhe votakërkues-
it u kërkohet të reflektojnë për ta
ulur bilancin e përgjakshëm që ka
pllakosur vendin. Sigurisë njerë-
zore, rivlerësimit të jetës duhet t'i
kushtohet vëmendje. Jo duke
ndërmarrë vetëm iniciativa ligjore
dhe masa administrative të pahar-
monizuara, por duke e përfshirë
atë si një nga elementët thelbësorë
të Strategjisë së Sigurisë Ko-
mbëtare.

Dilema ime më e madhe nuk
është një luftë e humbur, por një
luftë e pakryer. Sikur të kishte
luftë, qoftë ajo edhe e humbur, të
siguron dëshirën për të fituar, pasi
gjendesh sërish në betejë!

Po e përfundoj duke risjellë në
kujtesë Martin Luther King, që na
mëson se: "Errësira nuk largohet me
errësirë, vetëm drita mund ta lar-
gojë. Urrejtja s'mund të largohet me
urrejtje, vetëm dashuria mund ta
largojë. Urrejtja shumëfishon urre-
jtje e dhuna shumëfishon dhunë…
Reaksioni zinxhir i së keqes duhet
këputur, ose ne do të zhytemi në
humnerën e errët të asgjësimit".

Dje në 'Deutsche Welle'

mund të përdorë tani vetëm
gjysmën e tyre. Galliano di Marco,
nga terminali i pasagjerëve të
Venecias thekson: "Që prej katër
vjetësh ne dëgjojmë për këto
frikëra, që madje anijet mund edhe
të përplasen më obketet në qytet.
Unë vetëm se mund t'ju siguroj, se
rreziku është zero, madje edhe me
një anije transoqeanike!"

Kështu industria e transoqean-
ikëve vazhdon të bëjë reklamë për
lundrime pranë San Markos, si diç-
ka unikale në botë, duke fituar
miliona prej kësaj. Por fronti
kundër transoqeanikëve po rritet
edhe për shkak të gazrave që ato
emetojnë prej oxhaqeve të tyre.
Gjithnjë e më shumë venecianë
dyshojnë, nëse ky është kursi i
duhur që duhet të ndjekë qyteti?!
Shoqëruesi i turistëve Stefano
Micheletti, thekson: "Projektet e
mëdha të ndërtimit deri më tani
vendosen nga shoqëritë e mëdha të
aeroporteve dhe porteve. Bëhet
fjalë për rritje ekonomike, gjithnjë
e më të madhe. Për të mirën e qy-
tetit mungojnë strategjitë."

55.000 banorë çdo vit përballen
me 30 milionë turistë. Kundër
kësaj tendence është e nevojshme
një strategji radikale. Aktivistët be-
sojnë, se turizmi në Venecia sërish
duhet drejtuar në dimensione nor-
male. Për ta shpëtuar qytetin e
tyre, venecianët duhet të heqin
dorë nga një pjesë e biznesit të
madh.
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HABIT DUKA:
BËMË GABIME TË
PAFALSHME
Pavarësisht fitores 2-3
në miqësoren ndaj
Turqisë, kreu i
Federatës Shqiptare
të Futbollit, Armand
Duka, nuk ka qenë
plotësisht i lumtur nga
loja e ekipit Kombëtar.
Në një prononcim për
"Supersport" nga
aeroporti i Rinasit,
Duka deklaroi se
skuadra duhet të
nxjerrë mësim nga
gabimet e bërë në
miqësoren ndaj
Turqisë në mënyrë që
ato gabime mos
përsëriten në ndeshjet
zyrtare.

MIQËSORJA
NDAJ TURQISË
"Jam i kënaqur me
rezultatin e ekipit dhe
me përgatitjen që i
bënë ndeshjes dhe atë
çfarë dhanë në fushë.
Në një ndeshje
miqësore është i
rëndësishëm
eksperimenti teknik
dhe nëse merr një
fitore, është një
kënaqësi më shumë.
Duhet të nxjerrim
mësime nga gjërat që
bëmë keq, për t'i
korrigjuar në të
ardhmen. Edhe kjo
ndeshje nuk ka pasur
pak gabime, por
shpresojmë të mos i
përsërisim më. Nuk
duhet të bëjmë gabime
amatoreske."

KUALIFIKIMI NË
EUROPIANIN
2020
"2020-a? Kam shumë
besim te skuadra. Ka
të gjitha mundësitë për
të fituar çdo ndeshje,
por s'mund të themi
që jemi një skuadër e
madhe, që mund të
marrim 3 pikët në çdo
takim. Me një short të
mirë, i kemi të gjitha
mundësitë për të
arritur në Europianin
e 2020-ës."

BESIMI TEK
TRAJNERI
PANUÇI
"Rruga është shumë e
gjatë dhe ne kemi
objektivat tona për
2020-ën, por, nëse do
të kualifikohemi, do të
falënderojmë Panuçin
dhe të tjerët. Kemi
eksperienca pozitive,
kur ekipi rri më shumë
bashkë. Në shtator do
të presim shortin."

Kuqezinjtë e kanë me të gjithë. FSHF dhe korçarët mohojnë pretendimet e vlonjatëve

Federata dhe Skënderbeu,
bashkë kundër Flamurtarit
Vlonjatët akuzojnë zhvendosjen e kalendaritJeton Selimi

Klubi i Flamurtarit ka
reaguar dje ashpër
pas ndryshimit të kal-

endarit. "Flamurtari denon-
con me forcë thellimin e
qëndrimit dashakeqës të
FSHF-së dhe ndikimin e saj
në garë, duke dënuar në
mënyrë direkte ekipin tonë.
Në mënyrë të paprecedent,
FSHF-ja ndryshon ditën e
ndeshjes për çdo ekip në
Kategorinë Superiore, por jo
për Flamurtarin. "

1. 1. 1. 1. 1. Ndryshohet kalendari
për Laçin, ku ndeshja zhven-
doset nga e shtuna në të
hënë, me arsyen se fusha e
ekipit pritës nuk është në
kushte optimale.

2.2.2.2.2. Ndryshohet jo vetëm
kalendari për Vllazninë, por
nga ekip pritës kthehet në
ekip udhëtues, duke e zhvil-
luar ndeshjen në fushën e
Skënderbeut.

3.3.3.3.3. Ndryshon në mënyrë
arbitrare, pa asnjë konsen-
sus midis klubeve, datën për
ndeshjen Flamurtari-
Skënderbeu vetëm për të fa-
vorizuar korçarët me arsyen
se disa lojtarë i ka të grum-
bulluar me Kombëtaret."

FSHF
FSHF ka reaguar me një

deklaratë për shtyp në lidhje
me shtyrjen e ndeshjes Vl-
laznia-Lushnja. Institucioni

i futbollit i është përgjigjur
reagimit të ashpër të Fla-
murtarit, i cili akuzoi për ve-
prim dashakeqëse për ndry-
shimet në kalendarin e kam-

PRESIDENTI I FSHF-së

DERBI I ROMËS

Lacio me sytë nga Strakosha
Thomas Strakosha është një nga surprizat më të

bukura të Serisë A, por edhe për ambientin sport-
iv në Shqipëri. Askush nuk priste që gardiani shqiptar
të arrinte në nivele të tilla, ajo pritje e penalltisë ndaj
Dibalës ishte vetëm një prej mrekullive të tij. 'Strak',
ky është pagëzimi i ri që lacialët i kanë vënë Stra-
koshës, njeriut të derbit. Në 7 ndeshje që Strakosha
ka qenë i pranishëm ndaj Romës, numërohet vetëm
një humbje, duke futur këtu edhe ndeshjet me
ekipin e të rinjve, Primaverën. Një nga faqet kush-
tuar kësaj skuadre "lazionews24.com", ka hedhur
statistikat e frikshme të këtij portieri. Një kundër-
përgjigje për çdo kritikë, Strakosha ia doli. Gardiani
i Lacios është shndërruar në një pikat e forta të
Lacios që këtë sezon është duke ëndërruar të sh-
kojë larg, deri në fitimin e kampionatit italian. Pro-
jekti i Inzaghit është vlerësuar pafund falë rezul-
tateve të arritura në këto kohë, por basti i tij fillon
që nga porta dhe aty gjendet Thomas Strakosha.

pionatit. Sipas vlonjatëve
FSHF ka favorizuar disa
skuadra të veçanta për të
përgatitur sa më mirë ndesh-
jet. "Në asnjë rast tjetër,

FSHF nuk ka hedhur asnjë
hap në vendimmarrje për
ndryshim të kalendarit, pa
pasur më parë zyrtarisht nga
të dyja klubet kërkesën për
shtyrjen e ndeshjes".
SKËNDERBEU

Ndryshimi i ditës së
ndeshjes Flamurtari-
Skënderbeu ka sjellë një sërë
reagimesh dhe i fundit vjen
nga klubi korçar që i përgjig-
jet homologëve vlonjatë.
Këta të fundit kanë shpre-
hur pakënaqësi për ndry-
shimin e kalendarit të
ndeshjes për javën e 10-të
kundër Skënderbeut. Por,
klubi korçar ka dalë me një
deklaratë për shtyp pak
minuta më parë, duke sqaru-
ar arsyen se përse është i
drejtë vendimi për t'u zhv-
endosur me 24 orë (luhet të
enjten), takimi kundër Fla-
murtarit. "Klubi i futbollit
'Skënderbeu' duke marrë
shkas nga reagimi zyrtar i
Flamurtari F.C ditën e sotme
hedh poshtë absolutisht çdo
fjalë, fjali dhe paragraf ku
cenohet dhe aludohet për
favorizim të ekipit tonë në
lidhje me kalendarin".

REAGIMI
"Flamurtari denoncon me forcë thellimin e qëndrimit dashakeqës të FSHF-së dhe
ndikimin e saj në garë, duke dënuar në mënyrë direkte ekipin tonë. Në mënyrë të
paprecedent, FSHF-ja ndryshon ditën e ndeshjes për çdo ekip në Kategorinë
Superiore, por jo për Flamurtarin."

Post-eliminimi

Kriza e dështimit, në
Itali ëndërrojnë dyshen

Maldini-Murinjo
Dështimi i bujshëm  i

Italisë që nuk arriti
të siguronte një biletë
për në Botërorin 2018, ka
bërë që të fillojë kërkesa
e llogarisë ndaj dyshes që
cilësohet shkaktare për
këtë situatë, presidentit
të Federatës, Tavekio dhe
trajnerit Ventura.
Tavekio cilësohet si faj-
tori kryesor, pasi i ka be-
suar Venturës, ndërkohë
që në qarkullim kishte
emra shumë më intere-
santë dhe trajnerë më të
njohur e më të aftë. Në
mediat italine, perzon-
azhe të ndryshëm të fut-
bollit kanë kërkuar
largimin e tij, ndërsa për-
mendet gjithnjë e më
shumë afrimi i një figure
të mirëfilltë futbolli në
drejtimin e Federatës
Italiane. Emri që
qarkullon më shumë në
Itali është ai i Paolo Mal-

dinit, pasi mendojnë se ai
mund të kthejë imazhin e
kësaj përfaqësueseje aty ku
e meriton dhe të udhëheqë
ringritjen e saj. Ndërkohë, të
gjithë kërkojnë largimin e
menjëhershëm të Venturës
dhe emërimin sa më shpejt
të një trajneri shumë të njo-
hur. Sipas Xhuzepe Bergo-
mit, legjendë e Interit dhe
Italisë, Zhoze Murinjo do të

ishte njeriu i duhur për një
projekt të ri fitues. "Duhet
reformuar gjithçka që nga
baza, nga sektori i të rinjve.
Pyes veten se si cilësohemi
ende një fuqi e futbollit
botëror? Mendoj se si tra-
jner, Murinjo është emri i
duhur. Duhet gjetur një
emër i madh edhe për tra-
jner të përkohshëm",-tha
ish-mbrojtësi i Italisë.
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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. Fillojnën panikun.
3. Gibson aktor.
5. Në mes të cogito dhe sum e thën nga Des-
cartes.
9. Mund të jetë trofe.
11. Janë vendet si Katari
14. Maureen që qe aktore.
16. Janë kundërmuese.
17. Mund të fitojnë etapa.
20. Ushtojnë nga "ola".
22. Një thirrje
26. Janë ministritë.
27. Një rrugë në Paris.
28. Markë cigareje.
29. Eshtë nginjja.
32. Ricciarelli soprano.
33. Fillojnë sefte.
34. Ente Ekonomike Sarandë.
35. Mbyllin një ditar.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- "Çdo dalje është një hyrje diku." Tom Stoppard
- Mendojnë për të ardhmen me shqetësim, dhe

harrojnë të tashmen, nuk e jetojnë të tashmen e as
të ardhmen, (i humbin të dyja).

- Njerëzit mërziten nga fëmijëria, nxitojnë të rriten, më
pas shpresojnë të kthehen të vegjël (fëmijë) përsëri.

- Dhimbja e nxit njeriun të mendojë. Men-
dimi e bën njeriun të mençur. Mençuria
e bën jetën të lehtë.

- Prej njëqind sëmundjeve, pesëdhjetë
shkaktohen nga gabimet tona e pesëdh-
jetë të tjera nga mosdija jonë.

- A nuk duhet që dhënësi i lëmoshës
t’i jetë mirënjohës marrësit të saj? A
nuk është nevojë dhënia e
lëmoshës? A nuk është mëshirë
marrja e saj?   (Fridrih Nice)

- Nëqoftëse një mik ka ndonjë
shqetësim, mos e mërzitni atë duke
e pyetur nëse mund të bëni ndonjë
gjë për të. Mendoni diçka të
dobishme dhe bëjeni.   (Edgar
Uoyson Haui)

- Edhe djalli vetë është i mirë, kur
është i kënaqur.   (Tomas Fuller)

HORIZONTAL

1. Mund të jetë kursimi.
5. Ylli i Nostradamus.
8. Tamam pa kufij.
11. Ross këngëtare.
13. I lashtë.
15. Eshtë Aleanca ku sapoi kemi aderuar.
19. Kufijtë e lëvizjes
20. I ka tek plepi.
21. Paguhen për shërbim.
23. Fillojnë  lejen.
24. Kufizojnë trotuaret.
25. Bëjnë karrierë në parti.
27. Thahet me bonifikim.
28. Mund të  jetë unik një i tillë .
29. Preka komik shkordran.
31. Fund dhjetori.
32. Fillojnë aksionin.
33. Ente Operative Tiranë
34. Agjenci Ajrore Durrës.
36. Një pjesë e dimensioneve.

39. Eshtë përfaqsuesja e Adriam Mutu.
41. Kalimi në ekstreme.
42. Eshtë e re pas Krishtit.
43. Shkruhet për të mos vazhduar më.
44. Si i gjithë .
47. Kush e thotë lutet.
48. Kufij elementi.
49. Ishte nyja që preu Alekdansdri i Madh.
50. Një pjesë e titanëve.
51. Mund të jetë kundërmuese.
52. Pak titanike.

VERTIKAL
1. Si i përshtatëshëm.
2. Mund të  jenë fetare.
3. Ai i kuq e ka një huq.
4. Pak analogji.
6. Eshtë metri i rrobaqepësit.
7. Në hyrje të oazit.

8. Arte pa re.
9. Arthur që qe dramaturg.
10. Janë boshte.
12. Michelangelo regjisor.
14. Mund të  bëjë stil të lirë .
16. Ishin monedhe te Tobias.
17. Eshtë bas me katër tela.
18. Pak efikasitet.
22. Eshtë marrëveshje me nota.
25. Ishte babai i Akilit.
26. Fillojnë  nazet.
27. Në krye të kuadrove.
29. Eshtë faqe muri.
30. Një apendisit i menjëhershëm.
35. Kurosawa që qe regjisor.
36. Vriten nga espada.
37. Eshtë shtet aziatik.
38. Edouard piktor.
40. Një transporti është kamioni.
45. Uni i Freud.
46. Një cigan.
47. Fundi i një samurai.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

36. Satelit i Jupiterit
37. I ka tek Luani.
38. Boldi komik italian.
42. Eshtë kolana në filma
43. Kush e thotë lutet.
44. Oxa këngëtare.
46. Inicialet e Nolte aktor.
47. Eshtë tokë që... fitohet.
48. Një... gjermane.

VERTIKAL
1. Një votë në favor.
2. Filozofi me eksperimentin e gomarit.
3. Në hyrje makinës.
4. Fillojnë lehtë.
5. Irlanda në Dublin.
6. Eshtë edhe ajo e historisë.
7. Një pjesë e gamiljeve
8. Notat pa kufij.
9. Ishin komitë.

10. Ka kryeqytet Islamabad.
12. Don... i Interpretuar nga Terence
13. Mbyllin aktet.
15. Janë përmasa.
18. Gjysma e lutjes.
19. Castellitto aktor.
20. Inicilat e Dalí, piktor.
21. Tanita këngëtare.
23. Eshtë trysni
24. Në hyrje të Europës.
25. Janë rrobat për t'u larë.
30. Bën mëza.
31. Moreau aktore.
32. Janë thika.
39. Një pjesë e satelitit.
40. Janë teke në sende.
41. Pak marramendëse.
42. I ka tek zdapi.
45. Inicialet e Nolte-s.
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