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Pronat që nuk kanë 
marrë kompensimin, 
aplikimi për 3500 
dosje e përfituesit

Akuzat e Llallës në Kongres, Lu i shkon në zyrë

Shefi i kabinetit, Cici: Takimi, miqësor e bashkëpunues. Reagon Shefi i kabinetit, Cici: Takimi, miqësor e bashkëpunues. Reagon 
edhe Vasili: Mori fund skenari i Sorosit për skupin e radhës...edhe Vasili: Mori fund skenari i Sorosit për skupin e radhës...

Takimi në Presidencë,
60 minutat e bisedës 
mes ambasadorit të
SHBA dhe Ilir Metës 

Ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lu, i shkoi dje 
në zyrë Presidentit të Republikës, Ilir Meta, një ditë pas 
zbardhjes së letrës që ish-kryeprokurori Adriatik Llalla i 
kishte drejtuar Kongresit Amerikan. Në këtë letër thuhej 
se Donald Lu i ka kërkuar Llallës ...

Në faqen 6

NGJARJA NE FIER 

Sulmi me armë në lokalin
 e të “fortit” të Fierit, 
policia: Paralajmërim 

për Agim Boriçin
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PERPLASJA PER SKENDERBEUN

‘68, beteja diplomatike 
në Romë, kur 

aktiviteti i Papës 
zemëroi komunistët

DEBATI PA MIKROFON MES PALOKES DHE KRYEMINISTRIT. DEPUTETI TENTON T’I BJERE ME PLAZMA

Mësimet që nxjerrim nga 
revolta e kuksianëve 

Rebelimi i kuksianëve, në kundër-
shtim të vendosjes së një tarife 

absurde për të kaluar në oborrin e 
shtëpisë së tyre, brenda pak orëve 
degjeneroi në ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga VALBONA NATHANAILI i

 

Maturantët para 2018
nisin plotësimin e 
formularit A1Z, 

kriteret që u duhen

KALENDARI SIPAS QYTETEVE
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Lehtësohet bashkimi 
familjar për refugjatët 
e mitur, kanë të drejtë 

edhe kur mbushin 18 vjeç
Në faqen 11

GJYKATA EUROPIANE

Nga DARINA TANUSHI

Nga INA ALLKANJARI

Në faqet 2-3-4

Gjakmarrja ndaj të riut në Kinostudio, historia e panjohur e djaloshit fatkeq 

Flet avokati i Mario Majollarit: Jeta në Suedi e të riut

Në faqen 7

Maravgi Staifo: Kërcënimin e ndjente për shkak të së shkuarës nga i ati
jepte zgjidhje situatës ku 
ndodhej. Ai ishte i bindur 
se një ditë, hasmi i kri-
juar pikërisht prej dorës 
së babait të tij do të lante 
gjakun e derdhur vite më 
parë. Ndoshta Suedia ishte 
mundësia e tij për të pasur 
një jetë të sigurt. Në një ...

I ndjerë në rrezik dhe i 
pambrojtur në vendin 

e tij, përballë të shkuarës 
që e përndiqte prej 18 
vitesh, Mario Majollari, i 
riu 28-vjeçar, i cili ra pre 
e gjakmarrjes, tentoi për 
një periudhë të gjatë t’i 

Basha: Goditje fatale regjimit kriminal. Ministri i Jashtëm kërkon ndjesë 
që lagu me ujë deputetët në Kuvend, Rama: Nuk jemi si opozita

Nga ADRI NURELLARI 

Çështja e vendosjes së pagesës për 
Rrugën e Kombit ka shkaktuar 

një pakënaqësi të jashtëzakonshme te 
qytetarët e të gjithë krahëve politikë 
për arsye ... Vijon në faqen 20

Abuzimi me Rrugën e Kombit dhe 
kostoja e katërfishtë e taksapaguesve 

Opinioni
 Ditësi

Maravgi StaifoMario Majollari
EKSKLUZIVE
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SEANCA PLENARE
PROTESTA

Debatet në Byro, Paloka: Kam bërë burg politik, vendi drejt përplasjes civile

Dhuna në Kuvend, përjashtohet
Bushati dhe 6 deputetë të opozitës
Ministri provokoi opozitën, Ruçi s'e 'fal'

TAULANT BALLA
"Rregullorja e Kuvendit
është e qartë dhe
deputetët dhunues
duhet të ndëshkohen.
Por sot kemi asistuar
edhe në elementë të
veprave penale, që
lidhen me goditje të
personave që kryejnë
detyra publike. Shikoni
deputetin demokrat,
Flamur Noka, i cili shkul
mikrofonin nga foltorja
dhe godet me mjete të
forta ndaj kryeministrit
dhe kryetarit të Kuvendit.
I bëj thirrje prokurorisë
të hetojë dhunën në
seancë!", tha z.Balla.

"Xhafaj të arrestojë Ramën, shkeli rregullat"

Kryemadhi: Kryeministri
frikacak, do ia nxijmë jetën

Salianji: Të
ruhen nga mielli

i Kolumbisë

Bushati kërkon
ndjesë: Nuk
durova dot

Byroja e Kuvendit për
jashtoi dje 6 deputetë
të opozitës dhe minis-

trin e Jashtëm, Ditmir Bus-
hati. Byroja përjashtoi për 10
ditë deputetët, Edi Paloka dhe
Ervin Salianji, Flamur Noka,
Klevis Balliu, Endrit Brahim-
llari, Kejdi Mehmetaj. Sipas
vendimit asnjë prej tyre nuk
lejohet të marrë pjesë në se-
ancën parlamentare të
radhës. Po ashtu u vendos për-
jashtimi me 10 ditë edhe i min-
istrit të Jashtëm, Ditmir Bus-
hati që iu përgjigj me ujë de-
putetëve të opozitës. Pas de-
bateve të forta në mbledhje,
vendimi u mor vetëm me vo-
tat e deputetëve të shumicës.
Dy deputetët e opozitës që
morën pjesën në votim, Palo-
ka dhe Mima votuan në bllok
kundër vendimit për përjash-
timet, përfshirë edhe minis-
trin Bushati, pasi kërkojnë që
i pari të përjashtohet Rama
për gjuhën sipas tyre ofen-
duese ndaj qytetarëve. De-
putetët e opozitës debatuan
me deputetët e mazhorancës.
Paloka i është drejtuar depu-
tetit Hyseni: "Kam bërë burg
për politikë, por kurrë për
vjedhje pronash. Nga ana e tij,
deputeti Flamur Noka u
shpreh: "Solla miell nga kuk-
sianët e mi, sepse ata aq
mundësi kishin, mbase
kryeministri do miell tjetër".
Kurse demokrati Ervin
Salianji deklaroi: "Keni prova
ose fakte që vërtetojnë dëmin
tim? Kemi dëgjuar që vetëm
mielli e sjell në vete, e futëm
në Kuvend". Në  debat u përf-
shi dhe deputeti i LSI-së, En-
drit Braimllari: "Kryeministri
ofendoi rëndë shqiptarët.
Frazat e Ramës juve ju duken
poezi, por ato janë ofendimet
më të rënda që i bëhen popul-
lit. Shqiptaret janë provokuar
nga Edi Rama duke i kraha-
suar me organ gjenital. Ky
kryeministër e ka humbur të
drejtën legjitime për të drejtu-
ar, tani çdo gjë i mbetet në dorë
popullit. Ministri i Jashtëm
është sjellë si një ordiner. Pro-
vokoi rëndë opozitën duke i
hedhur ujë". Kurse demokra-
ti Klevis Balliu theksoi:
"Kryeministri fyen shqiptarët
dhe nuk është marrë asnjë

Valentina Madani

Demokrati Ervin Salian-
ji hyri dje në mbledhjen

e Byrosë së Kuvendit për të
dhënë qëndrimin e tij për atë
çfarë ndodhi në Kuvend, por
nuk priti vendimin që do
merrej për të. Sipas tij çdo
vendim i marrë është thje-
sht formal në një parlament
që ka humbur legjitimitetin
e tij. Mielli që hodhëm në Ku-
vend, tha Salianji, ndihmon
demokracinë, por duhet
bërë kujdes nga mielli që
vjen nga Kolumbia. "Është
një vendim i marrë për të
gjithë deputetët e opozitës
që nuk dëmtuan askënd sot.
Mielli i përdorur në Kuvend
është miell që ndihmon
demokracinë shqiptare. E
kundërta, mielli i Kolum-
bisë po e shkatërron Sh-
qipërinë dhe duhen kapur
personat që sjellin kokainë
në Shqipëri, që sjellin drogë
dhe jo personat që reagojnë
për shkak të një padrejtësie
që vetë kryeministri e ka
pranuar për 11 të arrestuar-
it e Kukësit. Vendimi që mar-
rin për ne është i ditur para
se ne të hyjmë, hyra vetëm
për t'i thënë shokëve të By-
rosë Politike, shokut Gra-
moz që është edhe pasardhës
dhe është në të njëjtin vend,
që vendimet që marrin janë
thjesht formale në një par-
lament ilegjitim. Nëse do të
ishte për Gramoz Ruçin
dhe Edi Ramën ne nuk do
të ishim në parlament asn-
jë ditë, por do të ishim pas
një teli me gjemba",-tha
Salianji.

Ministri i Jashtëm, Dit
mir Bushati përmes

një statusi të gjatë në "Face-
book" reagoi pas situatës së
tensionuar që u krijua në
Kuvend, e ku ai u pa t'i përgjig-
jet nervozizmit të opozi-
tarëve me të njëjtën mon-
edhë. Duke kërkuar ndjesë
për gjestin e tij, Bushati thotë
se nuk mundi të ruajë kon-
trollin pas situatës së krijuar.
"Edhe njëherë ndjesë  për çka
unë personalisht nuk mun-
da të  evitoj sot dhe më  vjen
vërtet mirë  që  i përkas një
familje politike, ku gabimet
shihen në  sy dhe kush ga-
bon nuk i bën bisht përgje-
gjësisë së  vet ndaj publikut",-
shprehet z.Bushati. Sipas tij:
"Është e qartë : Sa më  shumë
i afrohemi BE-së, sa më  të
shumta e konkrete bëhen re-
zultatet e reformave dhe
veçanërisht të  Reformës në
Drejtësi dhe vetingut, aq me
keq ndjehen dhe sillen me
vetë  Shqipërinë, Lulzim
Basha e Monika Kryemadhi.
Por Shqipëria i ka përmbush-
ur detyrat e shtëpisë për mar-
rjen rekomandimit të
shumëpritur dhe askush
nuk mund ta djegë këtë sta-
cion të  ri të  rrugëtimit tonë
europian". Deputetja e LSI,
Silva Caka, e cilësoi minis-
trin, Ditmir Bushati, fytyrën
më të shëmtuar të një qever-
ie që nuk përballon dot të
vërtetat e opozitës. Ajo ka
reaguar pas ngjarjeve në Ku-
vend, ku ministri goditi me
ujë në drejtim të opozitës.
Caka shprehet me ironi se
"DiTRIMI i Qeverisë mani-
feston dhe vërteton me gjeste
dështimin e tij dhe të qever-
isë së tij përballë Europës".

Opozita akuzoi dje edhe
jashtë  sallës së  Kuven-

dit kryeministrin Edi
Rama. Kryetarja e LSI-së
Monika Kryemadhi ka bërë
thirrje për largimin e
kryeministrit Edi Rama
nga Kuvendi, pas gjuhës
fyese të përdorur ndaj
qytetarëve. "Nuk do ta
lëmë, do t'ia nxijmë jetën,
derisa t'iu kërkojë sh-
qiptarëve. Rama si gjith-
monë frikacak. Si gjith-
monë largohet nga përgje-
gjësitë e fëmijëve të vet, nga
përgjegjësia e familjes, e
politikës. Ai njeri që nuk do
të dijë për fëmijën e vet, do
të dijë për shqiptarët?! Du-
het ta arrestojë Fatmir
Xhafaj tani se shkeli rreg-
ullat e qarkullimit rrugor,
se i fusin në  burg shqiptarët

për një rrip sigurimi që nuk
vendosin në makina, për një
çati që duan të rregullojnë se
po iu shembet dhe nuk fusin
në burg trafikantët, krimi-
nelët. Kanë arrestuar atje 11
kuksianë dhe i kanë lënë në
burg",-theksoi zj.Kryemadhi.
Seanca e djeshme e Kuvendit
u shoqërua me tensione dhe
përplasje, ndërsa deputetët e
opozitës kërkuan përjash-

timin e Ramës nga Kuvendi
për shkak të fjalorit të për-
dorur nga kryeministri dy
javë me parë si dhe lirimin e
kuksianeve të arrestuar.
Deputetet e opozitës qëlluan
me miell, vezë dhe letra në
drejtim të kryeministrit dhe
ministrave, ndërsa mbanin
në dorë edhe disa pankarta
që kanë shkaktuar të qeshu-
ra mes deputetëve. Depute-
tet e LSI-së Kejdi Meh-
metaj dhe Floida Kërpaçi,
kanë mbajtur nga një fletë
të  bardhë  me mbishkri-
min "Rama d*ck, populli
Big" duke e krahasuar
kryeministrin me organet
gjenitale. Deputetja Kër-
paçi dhe Ervin Salianji
kanë shpërthyer në të qe-
shura nga kjo formë pro-
teste pranë foltores.

vendim. Falje ka kërkuar
edhe zoti Rama, por 11 kuk-
sianët janë në burg. Lufta me
këtë mazhorancë do të vijojë
brenda dhe jashtë Kuvendit.
Ndërkohë, ministri Bushati
mësohet se nuk ka qenë
prezent në mbledhjen e By-
rosë. Nënkryetari i Partisë
Demokratike, Edi Paloka, e
konsideroi një formalitet të
radhës mbledhjen e Byrosë së

Kuvendit, pasi sipas tij ven-
dimet që do merren prej saj
dihen tashmë. Pas mbledhjes
së Byrosë, deputeti demokrat,
Edi Paloka, tha se vendimi
pritej, ndërsa shtoi se kryemi-
nistri nuk përjashtohet edhe
pse ka ofenduar popullin duke
e krahasuar me organin gjen-
ital. "Një parlament që është
bërë një qelbësirllëk i gjithi, që
nuk duhet vlerësuar më nga

shqiptarët. Një shtet që po e
çon vendin drejt greminës dhe
përplasjes civile dhe që për fat
të keq nuk ka as reagimin më
të vogël që duhet të ketë as nga
ndërkombëtarët, as nga ata
njerëz që përfaqësojnë të ash-
tuquajturën shoqëri civile,
por që e vënë opozitën përballë
një situate që mund të sjellë
pasoja të pariparueshme për
vendin",-tha z.Paloka.

Byroja Parlamentare

Protesta e opozitës dje në Kuvend
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Berisha:
Parlamenti do
ta nxjerrë me
lecka Ramën

FAQJA E PARE

DEKLARATAT

PANKARTAT
Ndryshe nga herët e tjera,
këtë të enjte opozita erdhi
në Kuvend me pankarta.
Deputetët e saj mbajtën
në duar pankarta ku
shkruhej "Liro kuksianët",
"Arresto kriminelët".

12
6

REAGIMI
Deputetja e LSI, Kejdi
Mehmetaj qëlloi me ujë në
drejtim të kryeministrit.
Gjatë këtij momenti një
prej ministreve dëgjohet të
thotë "aaa bravo, aaa
budallaqe".

12
6

Deputetët e opozitës qëllojnë kryeministrin me letra, vezë, miell e shishe me ujë

Tension në Kuvend, opozita 'godet'
Ramën, fyerjet mes deputetëve

Basha: Goditje fatale regjimit kriminal
DEBATET
"Ky kryeministër dhe
ajo prokurore që lanë
të arratisej Arben
Çekajn e 613 kg
kokainë, i duan të
shtypur kuksianët dhe
të gjithë qytetarët që
ngrenë zërin. Ky
kryeministër dhe ky
ministër i Brendshëm,
vëllezërit e të cilëve
janë trafikantë droge, i
duan në burg
baballarët kuksianë.
Mos i harroni
kuksianët!

të përjashtojë nga parla-
menti kryeministrin Edi
Rama për gjuhën joetike që
përdori seancën e javës së
kaluar. Fjalën e tij, Lulzim
Basha e nisi me akuza ndaj
qeverisë. Arrestimi i qyte-

Ish-Kryeministri Sali
Berisha i bëri dje thir-

rje kryeparlamentarit
Gramoz Ruçi që të nxjer-
rë nga Kuvendi kryemi-
nistrin Edi Rama. Gjatë
fjalës së tij nga vendi,
Berisha nuk mbajti asn-
jë fjalim përveçse parul-
lës së opozitës, për të
nxjerrë jashtë kryemi-
nistrin për fjalorin jo
etik që përdori në se-
ancën e javës së kaluar.
"Nxirre jashtë për fyer-
jen publike më të madhe
që u ka bërë shqiptarëve
që nga dita e themelimit
të Parlamentit të Sh-
qipërisë deri sot. Nxirre
jashtë njeriun që meri-
ton nga çdo shqiptar të
thirret sot t*ap, t*ap dhe
vetëm t*ap. Nxirre jash-
të. Nxirre jashtë njeriun
që shndërroi Shqipërinë
në vendin e të burgo-
surve politikë, nxirre
jashtë njeriun që urren
Kukësin, nxirre jashtë se
parlamenti do ta nxjerrë
atë me lecka. Jashtë Edi
Rama! Kjo është fjala
ime", u shpreh z.Berisha.

Valentina Madani

Topa letre, miell, vezë
dhe shishe me ujë ish
in dje mënyra më e

mirë e opozitarëve si shenjë
kundërshtie ndaj pranisë së
kryeministrit Edi Rama në
Kuvend. Në seancën e
djeshme plenare, opozita zg-
jodhi për t'i përdorur këto
mënyra si formë proteste
kundër vendimit të byrosë
për të mos e miratuar
kërkesën e saj për të përjas-
htuar kryeministrin Rama.
Ndryshe nga herët e tjera,
opozita erdhi në Kuvend me
pankarta. Deputetët e saj
mbajtën në duar pankarta
ku shkruhej "Liro kuksian-
ët", "Arresto kriminelët".
Për katër herë radhazi
kryeparlamentari Ruçi
ndërpreu punimet e Kuven-
dit, ndërsa opozitës beteja i
kushtoi tre deputetë të për-
jashtuar. Opozita këmbën-
guli në përjashtimin e
kryeministrit për fjalorin e
përdorur ndaj deputetëve
disa javë më parë në parla-
ment. Flamur Noka u përjas-
htua për shkak se hodhi
miell në drejtim të kryemi-
nistrit Rama. Me rinisjen e
punimeve në vend të miellit
u përdorën vezët, topat e
letrës dhe shihet e ujit nga
deputetet Klevis Balliu, Erv-
in Salianji dhe Kejdi Meh-
metaj. Kryeministri Rama
reagoi me gjakftohtësi duke
qëndruar pa lëvizur, ndo-
nëse xhaketa i ishte zbar-
dhur. Ai u pa teksa pinte
vetëm ujë pa thënë
asnjë fjalë. Nga miel-
li e pësoi edhe minis-
tri Bushati, i cili nuk
qëndroi indiferent
ndaj situatës. Një re-
agim i tij, që hodhi ujë
në drejtim të de-
putetëve të opozitës e
acaroi më tej situ-
atën, veprim për të cilin pati
pakënaqësi edhe kryeminis-
tri. Më vonë, pas seancës, ai
kërkoi ndjesë për veprimin,
duke e quajtur instiktiv dhe
duke thënë se nuk arriti dot
të ruajë gjakftohtësinë. Tek-
sa seanca ndërpritej, ai që
transmetonte 'live' gjithçka
ndodhte brenda par-
lamentit ishte ish-
kryeministri Ber-
isha. Kryeministri
nuk foli, por krye-
tari i grupit par-
lamentar socialist,
Taulant Balla dha ar-
syen se përse sipas
mazhorancës, opozi-
ta po e bllokonte vijimin
normal të jetës parlamen-
tare. Akuzat vijuan edhe jas-
htë punimeve të Kuvendit.
Në mes të kaosit, mazhoran-
ca vijoi e vetme me votimin e
projektligjeve dhe mar-
rëveshjeve që ishin në rend
të ditës. Ruçi hodhi në votim
projektligjet e rendit
të ditës, të cilat u vo-
tuan me 74 vota të
mazhorancës së PS,
ndërsa ligjvënësit e
opozitës mbanin të
bllokuar foltoren dhe
u binin tavolinave.

AKUZAAKUZAAKUZAAKUZAAKUZATTTTT
Deputetët e opozitës

bllokuan foltoren e parla-
mentit pas fjalimit të kreut
të PD-së, Lulzim Basha. Ky i
fundit i kërkoi kryepar-
lamentarit Gramoz Ruçi që

tarëve nga Kukësi ishte
kryefjala e kreut të demo-
kratëve, duke akuzuar
kryeministrin se urdhëroi
arrestimin e protestuesve
të Rrugës së Kombit. Kreu i
PD kërkoi lirimin e 11 kuk-
sianëve që mbahen në burg
për protestat e dhunshme.
Z.Basha u bëri thirrje të
gjithë qytetarëve që të ngri-
hen në protesta dhe të de-
noncojnë çdo padrejtësi
nga ana e qeverisë. "Ky
kryeministër dhe ajo
prokurore që lanë të arrat-
isej Arben Çekajn e 613 kg
kokainë, i duan të shtypur
kuksianët dhe të gjithë
qytetarët që ngrenë zërin.
Ky kryeministër dhe ky
ministër i Brendshëm,
vëllezërit e të cilëve janë
trafikantë droge, i duan në
burg baballarët kuksianë.
Mos i harroni kuksianët!
Ata janë ende në burg. Lir-
ia dhe dinjiteti i tyre janë të
dhunuara. Ndaj nuk duhet
t'i harrojmë. Ndaj sot dua
t'ju shpreh mirënjohjen të
gjithë atyre që kanë ngritur
zërin në mbrojtje të të
drejtave të kuksianëve dhe
qytetarëve të ndershëm.
Ata treguan se në këtë vend
ka ende shpresë, se ka ende
kurajë, por qëndruan besni-
kë një të vërtete të madhe,
padrejtësia diku është një
kërcënim për drejtësinë
kudo. I bëj thirrje çdo sh-
qiptari të mos presë të
bëhen qindra, dhjetëra mil-
iona, por të reagojë secili
me mënyrën e tij të reagim-
it. Këto përpjekje të gjitha
bashkë do përbëjnë një
goditje fatale për këtë regjim
kriminal që kemi sot në krye
të vendit", u shpreh Lulzim
Basha. Pas fjalës së kreut të
demokratëve, deputetët
opozitarë u mblodhën tek
foltorja duke bllokuar zhvil-
limin e seancës.

Rama, opozitës: Pyll, pyll.
Noka: Në të s*mës do shkosh

VOTIMI
Mazhoranca votoi
projektligjet e rendit të
ditës. Kuvendi votoi
projektrezolutën për KQZ-
në, marrëveshjen me Koso-
vën për pensionet, të cilat u
miratuan me 74 vota pro.

12
6

Protagonistë të debatit dje në Kuvend më së shumti
ishin deputeti i PD-së, Flamur Noka dhe kryemi-

nistri Edi Rama. Por, përtej tensioneve nuk munguan
edhe batutat në seancën e djeshme plenare, ku opozi-
ta  bllokoi foltoren, duke kërkuar përjashtimin e
kryeministrit Edi Rama. Gramoz Ruçi i dha fjalën de-
putetit socialist, Erjon Braçe nga vendi, ndërsa ky i
fundit filloi të akuzojë kryedemokratin Lulzim Basha.
Deputeti demokrat, Flamur Noka ndërhyri duke i
kërkuar Braçes të ngrihet në këmbë, pasi nuk e sheh.
Kjo shkaktoi të qeshura mes deputetëve në sallë.

Debati pa mikrofon, Paloka: Mendohu mirë o budall

DEBATET

EDI PALOKA, RAMËS: Mendohu mirë o budall!
FLAMUR NOKA, RAMËS: Hajdut, hajdut, ke vjedhur
të gjithë Shqipërinë.
EDI RAMA, NOKËS: Pylli... pylli.
FLAMUR NOKA, RAMËS: Në të s*mës do të shkosh,
s'do kesh qeli që të bëjë derman.
SALI BERISHA, RAMËS: Dil jashtë o rrugaç nga
parlamenti, tr*p.
Rama gjatë gjithë kohës dëgjohet duke thënë pylli,
pylli.
FLAMUR NOKA, RAMËS: S'jam si puna jote që
vjedh, as nuk pi kokainë, more vesh!
Gramoz Ruçi futet në sallë
SALI BERISHA I DREJTOHET RUÇIT: E përjashtove
Bushatin Gramoz?
SALI BERISHA: Sa të jenë ata në burg (kuksianet)
kështu do e keni.
FLAMUR NOKA: Përjashtoje Ramën.
EDI RAMA: Unë nuk po shaj, shoh pyllin përballë
dhe them pyll.
EDI RAMA, GARDËS: Largohuni që këtej, mos më
rrini aty. (Ia bën me shenjë).

Situata e tensionuar gjatë
seancës së djeshme parlamentare
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Përfaqësuesja e Lartë e
Bashkimit Europian
për Punët e Jashtme

dhe Politikën e Sigurisë dhe
zv.presidente e Komisionit
Europian, Federica Mogheri-
ni dhe Komisioneri Europian
për Zgjerim, Johanes Hahn
pritet të vijnë në Tiranë pikër-
isht më 17 prill. Ndërsa pritet
që atë ditë Komisioni Evropi-
an të japë rekomandimin e tij
për nisjen e bisedimeve me
Shqipërinë për negociatat e
anëtarësimit në BE, dy drej-
tuesit e lartë do t'u dorëzojnë
autoriteteve shqiptare pro-
gres-raportin e KE-së. Pritet
që ky raport të jetë pozitiv për
Shqipërinë, ndërkohë që më
tej do të duhet vendimi i
vendeve anëtare të BE-së për
t'u mbushur atyre mendjen të
votojnë "pro" hapjes së nego-
ciatave. Ndërkohë dje, minis-
tri për Evropën dhe Punët e
Jashtme, Ditmir Bushati de-
klaroi pas seancës së
rrëmujshme të parlamentit se
askush nuk mund të djegë
rrugëtimin evropian të sh-
qiptarëve. "Shqipëria i ka
përmbushur detyrat e sh-
tëpisë për marrjen e rekoman-
dimit të shumëpritur dhe
askush nuk mund ta djegë
këtë stacion të ri të rrugëtim-
it tonë europian", u shpreh
Bushati, ndërsa kërkoi
ndjesë për veprimin e tij në
Kuvend. Po për këtë reagoi dje
edhe kryeministri Edi Rama.
"Ditmir Bushati reagoi sot
(dje) instinktivisht ndaj një
agresioni të shëmtuar dhe
gaboi. Kërkoi ndjesë publike
e prapëseprapë u ndëshkua.
Sepse për ne rregullat vlejnë
njësoj për të gjithë dhe ne nuk
jemi njësoj si ata që jo vetëm
s'e njohin ndjesën, po janë
krenarë për shëmtitë e tyre!",
u shpreh Rama. Gjatë se-
ancës së djeshme, ministri
Bushati u hodhi ujë de-
putetëve të opozitës. Për këtë
ai u shpreh në një status në
rrjetin social "Facebook":
"Dua të pranoj që në fillim se
jam i keqardhur për reagimin
tim instinktiv ndaj agresion-
it të ulët me miell, vezë e të
tjera mjete rrethanore, nga
grupi i pushtuesve të dhun-
shëm të foltores së Kuvendit,
pa llogaritur lumin e të

Progres-raporti për Shqipërinë, Mogherini e Hahn në Tiranë më 7 prill

Bushati kërkon ndjesë për ujin në
Kuvend, Rama: Nuk jemi si opozita
Ministri: Basha e Kryemadhi ndihen keq për çeljen e negociatave

Darina Tanushi

sharave vulgare! U kërkoj
ndjesë qytetarëve për faktin
që nuk arrita të ruaj gjakf-
tohtësinë në ato kushte krejt
të papranueshme për çdo
mjedis publik, e lëre më pastaj
për një Kuvend demokratik.
Por - vijoi ministri më tej - re-
agimi im në atë skenë ku ligë-
sia e verbërisë politike është
ulur këmbëkryq duke na tur-
përuar të gjithëve, edhe
njëherë tjetër në sytë e

prindërve e të fëmijëve të
këtij vendi, as nuk e fshin as
nuk e lehtëson barrën e
rëndë të përgjegjësisë së
dhunuesve recidivë të bash-
këjetesës parlamentare. Të
cilët ushqejnë publikun me
farmakun e gjuhës vulgare,
duke u bërë shembulli
udhëheqës për çdo rrëmujax-
hi e shkatërrues potencial të
aspiratave të qytetareve të
zakonshëm të këtij vendi".

"Salla e Kuvendit, nga një
hapësirë ku, si në çdo vend
të botës demokratike, duhet
të triumfojë debati i civili-
zuar, është kthyer nga Lul-
zim Basha dhe Monika Krye-
madhi në një skenë tur-
përuese, ku opozita me çdo
kusht kërkon të vrasë fjalën
argumentin dhe vetë ligjësitë
e bashkëjetesës demokra-
tike", nënvizoi ministri. "Jav-
ën e ardhshme Shqipëria dhe

shqiptarët presin një lajm të
një rëndësie të posaçme: Re-
komandimin e Komisionit
Evropian për çeljen e negoci-
atave të Shqipërisë me Bash-
kimin Evropian. Në vend që
të ishim sot të gjithë bashkë,
për këtë sukses të Sh-
qipërisë, jo të qeverisë, të sh-
qiptarëve pa dallim, jo të një
pale në Kuvend, jemi të ndarë
keqas nga një opozitë që in-
vestohet çdo ditë e më shumë

për ta kthyer këtë vend në
një problem për miqtë e part-
nerët e Shqipërisë", theksoi
ai. "Është e qartë: Sa më
shumë i afrohemi BE-së, sa
më të shumta e konkrete
bëhen rezultatet e reformave
dhe veçanërisht të Reformës
në Drejtësi dhe Vetingut, aq
më keq ndjehen dhe sillen me
vetë Shqipërinë, Lulzim
Basha e Monika Kryemadhi",
tha Bushati.

OPOZITA
"Njësoj siç tentuan të
bllokojnë reformën në
drejtësi me çdo mjet
dhe siç tentuan të
shkatërrojnë zgjedhjen
për të bllokuar
vetingun, ata sot po
tentojnë të bllokojnë
të ardhmen e
Shqipërisë Evropianë.
Nuk ia dolën atëherë,
nuk do t'ia dalin dot as
tani. Edhe njëherë
ndjesë për çka unë
personalisht nuk
munda të evitoj sot",
tha dje Bushati.

Kreu i grupit parlamentar të PS takon raporterin e BE në Bundestag

Balla: Ajo që bëri opozita në Kuvend
nuk i bën mirë integrimit të vendit

Kryetari i grupit par
lamentar të Partisë

Socialiste, Taulant Balla u
takua dje pasdite me depu-
tetin e Bundestagut gjer-
man, Manuel Sarrazin, i
cili është raportues për
Bashkimin Europian në
Bundestag. Pas takimit,
Balla u shpreh se Sh-
qipëria është në një mo-
ment shumë të rëndë-
sishëm në rrugën e saj
drejt BE-së dhe stacionin e
radhës ka rekomandimin
që Komisioni Europian do
t'u sugjerojë vendeve
anëtare, të cilat përmes
vendimmarrjes në këshill
marrin vendimin përfun-
dimtar për hapjen e nego-
ciatave. Sipas Ballës, ditët
dhe javët në vijim janë
shumë të rëndësishme,
sepse hapja e negociatave

nuk duhet konsideruar si
një fitore e PS-së, si partia
qeverisëse e vendit, por du-
het konsideruar si një mo-
ment historik për të gjithë sh-
qiptarët. Ndërsa sa i takon
dhunës së opozitës në sallën
e parlamentit, Balla tha se
është për të ardhur keq që në

këto ditë të rëndësishme
për Shqipërinë dhe sh-
qiptarët, fotografia që
opozita ofroi sot (dje) në
Kuvendin e Shqipërisë nuk
i bën aspak mirë këtij pro-
cesi. "Unë jam shpresë-
plotë që grupet e mëdha
politike në parlamentin
gjerman do ta mbështesin,
por edhe të Gjelbrit që janë
një numër jo i paktë, po
edhe Liberalët. Duhet të
kemi parasysh që grupi i
ekstremit të djathtë me
siguri nuk do të jetë në fa-
vor të kësaj, sa kohë që
nuk janë në favor as të
BE", tha Balla. Më herët ai
tha se, "dhuna e opozitës
në Kuvend është kundër
hapjes së negociatave të
Shqipërisë me Bashkimin
Europian, në mbrojtje të
gjyqtarëve të korruptuar".

Profesionistët, mundësi 6-mujore
për të punuar në kompanitë më

prestigjioze në SHBA
Rreth 100 punonjës të administratës publike tashmë

do të kenë mundësi të punojnë për 6 muaj pranë
institucioneve dhe kompanive më prestigjioze në Shte-
tet e Bashkuara të Amerikës. Kështu, falë një projekti 5-
vjeçar që do të sigurojë bursa për të paktën 100 profe-
sionistë të përzgjedhur, do t'u mundësohet praktikë pro-
fesionale, trajnim dhe mentorim në një institucion pritës
në SHBA. Sakaq, krahas punës në institucionin pritës,
të përzgjedhurve të pro-
gramit u jepet mundësia
të ndjekin një trajnim
shtesë për të plotësuar
njohuritë dhe aftësitë e
tyre në një fushë të cak-
tuar (nga ana teorike).
Programi që do t'u mu-
ndësojë profesionistëve
këtë mundësi të artë, u
bë i mundur falë mar-
rëveshjes së nënshkru-
ar dje nga Zëvendës-
kryeministrja Senida
Mesi dhe bashkëdrej-
torët e Fondacionit Sh-
qiptaro-Amerikan i Zhvillimit (AADF) Martin Mata dhe
Aleksandër Sarapuli. Gjithashtu, punonjësve të adminis-
tratës publike dhe nëpunësve civilë, të cilët aplikojnë në
programin e praktikës profesionale do t'u sigurohet edhe
rikthimi i të përzgjedhurve në të njëjtin pozicion pune, si
një parakusht i rëndësishëm në implementimin me suk-
ses të programit. Pas implementimit të një viti pilot, thir-
rja për aplikime për vitin 2018-të hapet më 16 prill.

BASHKEPUNIMI

Momenti i hedhjes së ujit nga
Bushati, dje në parlament

Ambasadori amerikan në Tiranë,
Donald Lu dhe Adriatik Llalla
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60 minutat e bisedës mes ambasadorit amerikan dhe presidentit

Akuzat e Llallës në Kongres,
Lu i shkon në zyrë Ilir Metës
Shefi i kabinetit, Cici: Takimi, miqësor e bashkëpunues

Ish-kryeministri: Ambasadorja e BE ka "berisho-fobi" më të madhe se Rama

Sali Berisha: Vlahutin i ka
kërkuar Llallës arrestimin tim

KRYESIA E PD-së
Kreu i PD-së, Basha do të mbledhë kryesinë e PD-
së ditën e shtunë në orën 18:00, mbledhje e cila do

t'i paraprijë asaj të Këshillit Kombëtar, i cili do të
shqyrtojë para Kuvendit, propozimet për ndryshimet
në statutin e partisë. Kritikët e Bashës janë anëtarë

të këshillit dhe do të jenë pjesë e mbledhjes së
Kuvendit Kombëtar, që do të mbahet më 28-29 prill.

Mbledhja
8
8

Kreu i KQZ-së raporton në Kuvend: Duhet reformë e thellë

Zguri: Administrimi i zgjedhjeve,
ka ardhur koha për ndryshime epokale
Kreu i KQZ-së, Klement Zguri kërkoi dje reformim të

thellë të administrimit zgjedhor. Gjatë raportimit
në seancën e djeshme parlamentare, Zguri tha se parla-
menti duhet të bëjë ndryshime epokale përsa i procesit
zgjedhor dhe të largohet nga administrimi politik i tyre.
"Rekomandimet e OSBE/ODHIR, por edhe administri-
mi i procesit zgjedhor nga KQZ-ja nxjerrin në pah do-
mosdoshmërinë e rregullimit të legjislacionit, që rreg-
ullon organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve. Ad-
ministrimi i zgjedhjeve kërkon reformë të thellë. Ka
ardhur koha për ndryshime epokale. I takon këtij par-
lamenti të themelojë epokën e administrimit profesion-
al të zgjedhjeve dhe të largohet nga administrimi poli-
tik i tyre", u shpreh Zguri. Sipas tij, "praktika ka treguar
se ndikimi i partive politike tek komisionerët e niveleve
të dyta dhe të treta ka shkaktuar probleme në çdo proces
zgjedhor gjatë ditës së votimit dhe numërimit të votave.
Propozimi i komisionerëve nga ana e partive politike në
kapërcim të afateve ligjore, ka sjellë trajnim jo të du-
hur dhe në disa raste mungesë trajnimi për ta. Ndërri-
mi i tyre vetëm disa orë para fillimit të procesit të votim-
it, apo procesit të numërimit ka bërë që komisionierët
e trajnuar të zëvendësoheshin me komisionerë të patra-
jnuar. Kjo ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në
administrimin e procesit", tha Zguri. Ai ngriti edhe
çështjen e financimit të partive politike dhe fushatave
zgjedhore, e cila sipas kreut të KQZ-së meriton vëmend-
je të veçantë gjatë reformës.

Ish-kryeministri Sali
Berisha është pyetur në

studion e "Abc News"
lidhur me letrën e ish-
kryeprokurorit Adriatik
Llalla drejtuar Kongresit
amerikan. "Në takimet
mes dy personave kur s'ka
dëshmitarë të tjerë është
e vështirë të vërtetosh se
kush ka të drejtë", tha Ber-
isha. Ish-kryeministri de-
klaroi se kjo pyetje mund
t'i drejtohej z. Meta nëse e
beson apo jo. "Kam një
rast analog, kur Romana
Vlahutin kishte shkuar
në zyrën e z. Llalla dhe i
ka kërkuar arrestimin
tim. Z. Llalla ia tha këtë
presidentit Bujar Nishani,

megjithëse mua ma kishin
thënë ambasadorë të rëndë-
sishëm. Unë këtë e besoj
100%, sepse kjo zonjë u
thotë para disa muajsh am-
basadorëve mos hajdeni me
telefona në zyrën time, pasi
katër kate më poshtë ka

zyrën Sali Berisha dhe na
përgjon", tregoi Berisha.
"Pra, ajo ose ka një ber-
isho-fobi nja 10 herë më të
madhe se Edi Rama ose
është e sëmurë, ose bën një
provokacion kaq banal sa
i ka bërë edhe për të qe-
shur. Ndërsa në rastin e
ambasadorit Lu, nuk
mund ta them këtë gjë.
Kam kërkuar që të bëhet
transparenca e 4700 metra
katrorë vilë në Mullet për
ambasadoren Vlahutin
dhe kam besim që zonja do
të hetohet dhe vendet
anëtare kanë të gjitha me-
kanizmat për ta bërë këtë",
tha ish-kryeministri për
ambasadoren Vlahutin.

Ambasadori amerikan
në Tiranë, Donald Lu,
i shkoi dje në zyrë

Presidentit të Republikës,
Ilir Meta, një ditë pas
zbardhjes së letrës që ish-
kryeprokurori Adriatik Lla-
lla i kishte drejtuar Kon-
gresit Amerikan. Në këtë
letër thuhej se Donald Lu i
ka kërkuar Llallës ar-
restimin e Ilir Metës. Ndër-
kohë pas këtij takimi, që zg-
jati rreth një orë, Presiden-
ca sqaroi përmes drejtorit
të kabinetit, Arben Cici se
fokusi i bisedës mes Lu dhe
Metës ka qenë te mar-
rëdhëniet dypalëshe si dhe
ecuria e Reformës në Drejtë-
si. Interesit të mediave
lidhur me takimin e sotëm
mes Presidenti Meta dhe
ambasadorit Lu, drejtori i
Kabinetit të Presidentit, Ar-
ben Cici u shpreh: "Presiden-
ti i Republikës, Ilir Meta pri-
ti sot në një takim ambasa-
dorin e SHBA-ve në Sh-
qipëri, Donald LU me të cil-
in diskutuan mbi mar-
rëdhëniet e shkëlqyera mes
dy vendeve tona dhe mbi
çështjet aktuale të sigurisë
rajonale dhe ndërkombë-
tare. Në kuadër të integrim-
it evropian të Shqipërisë,
çështjes së rëndësishme të
hapjes së negociatave u nën-
vizua rëndësia e ecurisë dhe
implementimit të reformës
në drejtësi dhe u shkëmby-
en mendime rreth situatës
aktuale në vend. Fryma e
përzemërt, miqësore dhe
bashkëpunuese karakteriz-
oi, ashtu si gjithmonë këtë
takim", thuhet në reagimin
e Cicit. Por, ky takim vjen
vetëm një ditë pasi u pub-
likua letra që Llalla i kishte
nisur Kongresit Amerikan e
ku denoncoi ambasadorin
amerikan, Donald Lu për
presione në ushtrimin e
detyrës së tij si Krye-
prokuror i Republikës dhe që
për më tepër i kishte kërkuar
të prangoste kryetarin e
atëhershëm të Kuvendit dhe
të LSI-së. "Për më tepër, në një

mënyrë jodiplomatike dhe
kundër çdo norme të garan-
tuar nga Konventa e Vjenës,
ambasadori Lu i sugjeroi
Prokurorit të Përgjithshëm
se duhet të arrestonte krye-
tarin e parlamentit dhe gjith-
ashtu kryetarin e Lëvizjes
Socialiste për Integrim, Ilir
Meta", thuhet në letrën e Lla-
llës. Por, vetë Lu reagoi duke
thënë se Llalla gënjen. "Ish-
Prokurori i Përgjithshëm,
Llalla është një zyrtar pub-

lik i korruptuar dhe diskred-
ituar, i cili është nën hetim
aktiv për pastrim parash dhe
pasuri masive të pash-
pjeguara. Nuk është për t'u
habitur që vazhdon të flasë
kundër reformës në drejtësi,
sepse tani rrezikon të shkojë
në burg për korrupsionin e
tij", u shpreh Lu. "Ai ka pre-
tenduar se brenda katër
muajsh nga mbërritja ime në
Tiranë, unë i paskam thënë
të arrestojë ish-kryetarin e

Kuvendit, Ilir Meta. Kjo ësh-
të një gënjeshtër absurde nga
z. Llalla, pa kurrfarë baze në
fakte. Gënjeshtra e tij fyese
është një ofendim për Presi-
dentin Meta dhe popullin
shqiptar", tha dje Lu. Adria-
tik Llalla po hetohet nga
Prokuroria e Durrësit për
fshehje pasurie, pastrim
parash etj., ndërsa pak javë
më parë u shpall non grata
nga SHBA për shkak të
akuzave si i korruptuar.

Darina Tanushi

Ambasadori amerikan në Tiranë, Donald
Lu dhe Presidenti i Republikës, Ilir Meta

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR 189/6, LLOJI “TRUALL + NDËRTESË”, ZK 1557, VOL. 7, FQ. 132,
nga të cilat: SIPËRFAQE TOTALE TRUALLI 561 M2, NGA TË CILAT 237 M2
JANË NDËRTESË, NË PRONËSI TË ZNJ. ETLEVA HAKA, ME ADRESË: DRIZË,
FIER ”.

ÇMIMI   3.280.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 25.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA nr. 3/438+2-53, LLOJI ‘APARTAMENT’, VOLUMI 36, FAQE
37, SIPËRFAQE 103 M2,  ZONA KADASTRALE 8380, TIRANË, NË
PRONËSI TË Z. ALBAN QEMAL BALA.

ÇMIMI  12.016.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë
23.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .
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Shoqërohen disa persona. Ngjarja, për shkak të konflikteve

Sulmi me kallashnikov ndaj lokalit të të "fortit"
të Fierit, policia: Paralajmërim për Agim Boriçin

Lokali i Agim Boriçit, që u
sulmua me kallashnikov

FIER FIER FIER FIER FIER - Një ditë pas sulmit
me breshëri kallashnikovi
ndaj lokalit të të "fortit" të
Fierit, Agimi Boriçi, zbard-
hen detaje të reja në lidhje
me këtë ngjarje të rëndë që
tronditi banorët e zonës.
Burime zyrtare nga Drejto-
ria e Policisë së këtij qarku
dje bënë me dije për "Gaze-
ta Shqiptare" se atentati, i
cili kishte në shënjestër 47-
vjeçarin ishte një mesazh i
fortë ose paralajmërim për
këtë të fundit. "Autorët që
qëlluan me armë zjarri nga
një automjet tip 'Reno'
ndaj lokalit të Agim
Boriçit në lagjen '8 Shkur-
ti' nuk kanë pasur si qëllim
të vrisnin, por thjesht e
kanë paralajmëruar atë.
Dyshohet se ngjarja mund
të ketë marrë shkas për
konflikte të kohëve të fun-
dit. Ndërkohë, po hetojmë
dhe në pista të tjera për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të kësaj ngjarjeje",
thanë burimet policore. Po
sipas këtyre burimeve, në
momentin që është qëlluar
me breshëri kallashnikovi,
në lokal ndodhej Agim
Boriçi dhe vëllai i tij. Më-
sohet se pas atentatit dhe
gjetjes së makinës së dje-
gur të autorëve në lagjen
"15 Tetori" të qytetit të Fi-

erit, blutë kanë shoqëruar
dhe marrë në pyetje disa per-
sona. Bëhet fjalë për dëshmi-
tarë okularë, të cilët kanë
qenë të pranishëm në lokal
në momentin që është qëllu-
ar me breshëri automatiku
si dhe pjesëtarë të familjes
Boriçi. Pavarësisht heti-
meve të kryera nga grupi
hetimor, ende nuk është bërë
e mundur identifikimi dhe
vënia në pranga e agre-
sorëve. Nga ana tjetër, ban-
orë të lagjes "8 Shkurti"
thanë për "Gazeta Sh-
qiptare" se ishte fat i madh
që nuk pati viktima, por
vetëm dëme materiale. "Per-
sonat që qëlluan në drejtim

të lokalit kanë rrezikuar jetë
njerëzish. Afër lokalit
gjenden dy shkolla dhe nga
plumbat mund të vriteshin
edhe fëmijë. Jemi terrorizuar
nga ajo që ndodhi", u shpre-
hën banorët. Ngjarja ndodhi
rreth orës 11:50 të së
mërkurës. Lokali i të "for-
tit" të Fierit u qëllua me
breshëri plumbash nga një
automjet tip "Reno" me tar-
ga greke YNK 1329. Dysho-
het se autorët e sulmit kanë
qenë dy persona, të cilët më
pas u larguan me shpejtësi
në drejtim të Semanit dhe
vetëm pak minuta më pas
ata i vunë zjarrin makinës
pranë stacionit të trenit.

Në vijim të procesit
gjyqësor për të aku
zuarit për gjobë-

vënie ndaj tregtarëve dhe bi-
znesmenëve në Shkodër,
Gjykata e Krimeve të Rënda
shpalli ditën e djeshme ven-
dimin përfundimtar për
katër nga 7 të arrestuarit.
Katër të pandehurve u është
ulur një e treta e masës së
dënimit, pasi përfituan nga
gjykimi i shkurtuar. Kon-
kretisht, Muhamet Lici, i cili
është konsideruar më herët
si kreu i grupit kriminal u
dënua me 13 vite burg, Abe-
din Bajraktari me 11 vite
burg, Besmit Domnori me 9
vite burg dhe Denis Skutina
me 10 vite burg. Më herët
Prokuroria e Krimeve të Rën-
da dorëzoi në gjykatë dosjen
për 7 anëtarët e grupit të
gjobëvënësve, të cilët shan-
tazhonin tregtarët në Sh-
kodër. Sipas organit të
akuzës, të pandehurit u ven-
dosnin gjoba 1000 deri në 3000
lekë tregtarëve për të mbroj-
tur dyqanet në tregun e Sh-
kodrës. Operacioni për
goditjen e këtij grupi u reali-
zua në mars të vitit 2017,
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 operacionin policor i
koduar "ILLEGAL BILLS",
ku ranë në pranga gjobë-
vënësit e tregtarëve nga shër-
bimet e Drejtorisë Vendore të

Policisë Shkodër. Ky opera-
cion policor është përmbyl-
lur në kuadër të një hetimi 6-
mujor të zhvilluar nga shër-
bimet e specializuara të Drej-
torisë Vendore të Policisë së
Shkodrës, në bashkëpunim

me Prokurorinë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
për Krimet e Rënda, Tiranë.
Të pandehurit akuzohen për
kryerjen e veprave penale
"Shtrëngim me anë të
kanosjes për marrjen e pa-

surisë" dhe "Krijimit të grupit
të strukturuar kriminal".
Grupi i gjobëvënësve për-
bëhej nga shtetasit Muhamet
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 municion-
it luftarak"; Abedin Eljaz Ba-
jraktari, i vitlindjes 1990, lin-
dur dhe banues në lagjen
"Guerrile" Shkodër, në gjend-
je gjyqësore "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", Sh-
kodër; Besmir Merzuk Dom-
nori, i vitlindjes 1993, lindur
dhe banues në Lagjen "Qe-
mal Stafa" Shkodër; Gëzim
Ragip Vajushi, i vitlindjes
1960, i lindur e banues në
lagjen "Ahmet Haxhia", i
dënuar; Fatmir Vehbi Dibra,
i vitlindjes 1964, lindur dhe
banues në lagjen "Kongresi i

Përmetit", Shkodër. Këta sh-
tetas në bashkëpunim me
njëri-tjetrin, me anë të sh-
trëngimit, dhunës dhe kano-
sjes kishin ngritur një
skemë përfitimi të paligj-
shëm duke u marrë pagesa
çdo muaj bizneseve private,
të cilat ushtronin aktivite-
tin në zonën e njohur si
"Tregu i Zdrales" dhe "Rru-
ga e Gjenë e Kirasit", Sh-
kodër. Gjatë kontrolleve të
banesave, janë sekuestruar
në cilësinë e provës materi-
ale dy automjete, një au-
toveturë "Mercedez Benz" i
blinduar dhe një autove-
turë "Fiat", 7 telefona celu-
larë, 6 unifor ma kamu-
flazhi, një targë automjeti
BP 1065 HT, një palë dylbi,
tri skafandra motori, një
sasi lënde narkotike e llojit
kanabis sativa, fletore shën-
imesh, me shënime të emrave
të personave dhe lekët.

Prokuroria: Krijuan një skemë përfitimi të paligjshme, duke u marrë pagesa bizneseve private

Gjoba tregtarëve në Shkodër, Krimet
e Rënda dënojnë 4 të pandehurit

Në total 43 vite heqje lirie për të akuzuarit

Ina Allkanjari

AKUZA
Të pandehurit në
bashkëpunim me
njëri-tjetrin, duke
shfrytëzuar
rrezikshmërinë
kriminale që
paraqesin, me anë të
shtrëngimit, dhunës
dhe kanosjes kishin
ngritur një skemë
përfitimi të paligjshme,
duke u marrë pagesa
çdo muaj bizneseve
private, të cilat
ushtronin aktivitetin në
zonën e njohur si
"Tregu i Zdrales" dhe
"Rruga e Gjenë e
Kirasit", Shkodër.

DËNIMET NGA GJYKATA

 Muhamet Mustafa Lici 13 vite burg
 Besmir Merzuk Domnori 9 vite burg
 Abedin Eljaz Bajraktari 11 vite burg
 Denis Zaim Skutina 10 vite burg

Operacionin policor i koduar
"ILLEGAL BILLS", ku ranë në pranga
gjobëvënësit e tregtarëve

KËRKESË PËR OFERTE

Vizitë Studimore

Data e fundit për dërgimin e ofertave: 20 Prill, 2018

CEED Albania planifikon të organizojë një Vizitë Studimore në Itali për të paraqitur realitetet e ndryshme
Agroturistike tek përfaqësuesit e fermave të përzgjedhura nga projekti që do të transformohen në
Ferma Agroturistike.
Për këtë qëllim, CEED Albania në kuadër të projektit “Agro Tourism Albania “, është duke kërkuar oferta
nga agjenci të ndryshme turistike për:

1. Bileta për vajtje-ardhje, për rreth 12 persona, nga Tirana - Torino - Tirana
2. Sigurimi I jetës në Udhëtim per 12 persona
3. Një Mini-bus për 12 + 1 persona për 5 ditë në Itali (përfshirë të gjitha shpenzimet që lidhen me
transportin me këtë mjet).
* Levizjet e mini bus sipas axhendes me poshte
4. Akomodimi në Hotel me 3 * - 4 * për 4 Netë për 12 persona në dhoma teke (vetëm mëngjesin e
përfshirë))

Kohëzgjatja e udhëtimit: 5 ditë (duke përfshirë 2 ditë udhëtim)

Datat e propozuara: 12 – 23 Maj 2018

Zona e udhëtimit: Torino - Piemonte

Programi (DRAFT)

Dita 1 – Transferta TRN. Aeroport – Hotel

Dita 2 – Transfertë nga Hoteli në fermën e parë Agroturistike. Drekë pune në fermë.   Transfertë në
fermën e 2-të Agroturistike. Kthimi në Hotel.

 (Shërbimet e autobusit gjatë intervalit kohor 9:00 – 19:00)

Dita 3 - 09:00 Transfertë nga Hoteli drejt (Alba, Torino) Takim pune. 12:00 Transfertë për në fermën
e 3-të Agroturistike. Drekë pune në fermë. Transfertë nga ferma në Hotel.

(Shërbimet e autobusit gjatë intervalit kohor 9:00 – 19:00)

Dita 4 - 09:00 Transfertë nga Hoteli drejt Cuneo. Takim pune. 12:00 Transfertë për në fermën e 4-të
Agroturistike, Drekë pune në fermë. Transfertë nga ferma në Hotel.

 (Shërbimet e autobusit gjatë intervalit kohor 9:00 – 19:00)

Dita 5 - Transferta Hotel - TRN. Aeroport.

Paketa e aplikimit: Kompanitë e interesuara ju lutemi të kontaktoni projektin “Agro Tourism Albania”
me email në: jshano@ceed-albania.org, për informacione të mëtejshme.

Afati i ofertës: Ofertat duhet të dërgohen me e-mail në adresën jshano@ceed-albania.org,
ose në version të printuar jo më vonë se data 20 Prill 2018, ora 16:00 (orë lokale – Tiranë)
pranë zyrave të projektit në adresën e mëposhtme:

CEED Albania
Rr. George W. Bush, Pallati Fati, Kulla I, Kati 10, Ap. 29, Tirana, Albania



E premte 13 Prill  2018 -  7AKTUALITET

Gjakmarrja ndaj të riut në Kinostudio, historia e panjohur e djaloshit fatkeq

Flet avokati i Mario Majollarit:
Jeta në Suedi e 28-vjeçarit

Maravgi Staifo: Kërcënimin e ndjente për shkak të së shkuarës nga i ati

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

Subject: – RFP for Empowering Albanian Mayors through peer to peer exchange pro-
gram

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

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The of-
fers must be delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked UNDP/
RFP 45117
RFP for Empowering Albanian Mayors through peer to peer exchange programy”

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

Relevant dates: All interested companies should provide their offer in the following ad-
dress, not later than 18 -Apr-18

Address for communications:
Email: procurement.al@undp.org
Or
Str. “Skenderbej”, Gurten Center (Volkswagen building), 2nd floor
Tirana, Albania

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerja e suportit vjetor te produkteve
Cissco”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4,671,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht
pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë
sipas detajeve të mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerja e suportit vjetor te produkteve
Cissco”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 08 Maj  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Ina Allkanjari

I ndjerë në rrezik dhe i
pambrojtur në vendin e
tij, përballë të shkuarës

që e përndiqte prej 18 vitesh,
Mario Majollari, i riu 28-
vjeçar, i cili ra pre e gjakmar-
rjes, tentoi për një periudhë
të gjatë t'i jepte zgjidhje sit-
uatës ku ndodhej. Ai ishte i
bindur se një ditë, hasmi i
krijuar pikërisht prej dorës
së babait të tij do të lante
gjakun e derdhur vite më
parë. Ndoshta Suedia ishte
mundësia e tij për të pasur
një jetë të sigurt. Në një in-
tervistë ekskluzive për
"Gazeta Shqiptare", avokati
mbrojtës i të ndjerit, Marav-
gi Staifo, na tregon tentati-
vat e shumta të Marios për
të siguruar azil në Suedi. I
tronditur nga lajmi, avoka-
ti shprehet se bordi i emi-
grimit e refuzoi kërkesën e
Marios për azil me arsy-
etimin se të riut mund t'i sig-
urohej mbrojtje nga au-
toritetet shqiptare. "I riu e
përshkroi situatën në Sh-
qipëri dhe tregoi se nuk ish-
te e mundur të merrje
mbrojtje, ndoshta për shkak
të traditave të vjetra që
mbart vendi si në rastin e
gjakmarrjes. Ai u shpreh se
nuk ndihej i sigurt në situ-
atën që gjendej. Mendoj se
bordi e dinte situatën në
Shqipëri, por i thanë që du-
het të përpiqej në çdo
mënyrë që të merrte sigur-
inë në vendin e tij", tregoi
avokati Maravgi Staifo. Pas
refuzimit të azilit, Mario u
përpoq të qëndronte larg
Shqipërisë duke shkuar në
destinacione të ndryshme
për të jetuar si Belgjikë,
Gjermani apo Oman. 28-
vjeçari kishte vetëm dy
muaj që ishte kthyer në ven-
dit e tij dhe mbrëmjen e 10
prillit, pikërisht poshtë
banesës ku jetonte me ma-

manë dhe të motrën, ai u qël-
lua me tri plumba dhe gjeti
vdekjen e menjëhershme.

Zoti MaraZoti MaraZoti MaraZoti MaraZoti Maravgi Staifvgi Staifvgi Staifvgi Staifvgi Staifooooo, ju, ju, ju, ju, ju
kkkkkeni qenë aeni qenë aeni qenë aeni qenë aeni qenë avvvvvokaokaokaokaokati i Marioti i Marioti i Marioti i Marioti i Mario
Majollarit në Suedi. KMajollarit në Suedi. KMajollarit në Suedi. KMajollarit në Suedi. KMajollarit në Suedi. Kur da-ur da-ur da-ur da-ur da-
ton takimi juaj i parë?ton takimi juaj i parë?ton takimi juaj i parë?ton takimi juaj i parë?ton takimi juaj i parë?

Unë kam qenë avokati
mbrojtës i Marios, e takova
në vitin 2014 dhe ishte klien-
ti im deri në dhjetor të 2016-
ës. Kur dikush aplikon për
azil, bordi i emigrimit i cak-
ton një avokat, në qoftë se
klienti nuk ka mundësi ta
paguajë dhe në këtë mënyrë
ai u vu në kontakt me mua.

Çfarë të tha për situatënÇfarë të tha për situatënÇfarë të tha për situatënÇfarë të tha për situatënÇfarë të tha për situatën
e tij në Shqipëri, cila ishtee tij në Shqipëri, cila ishtee tij në Shqipëri, cila ishtee tij në Shqipëri, cila ishtee tij në Shqipëri, cila ishte
arsyeja që kishte aplikuararsyeja që kishte aplikuararsyeja që kishte aplikuararsyeja që kishte aplikuararsyeja që kishte aplikuar

për azil?për azil?për azil?për azil?për azil?
Siç e dini, ai bëri një ap-

likim për azil pasi ndihej i
kërcënuar në vendin e tij,
për shkak të gjakmarrjes.
Kjo ishte arsyeja reale pse
kërkonte të largohej nga
Shqipëria. Bordi i emigrim-
it e besoi historinë e tij, por i
thanë se duhet të kërkojë
mbrojtje nga autoritet sh-
qiptare. Bordi arriti në konk-
luzionin që në bazë të infor-
macionit që dispononte, ish-
te e mundur që Mario të mer-
rte mbrojtje në vendin e tij.

Cila ishte konkretishtCila ishte konkretishtCila ishte konkretishtCila ishte konkretishtCila ishte konkretisht
arsyeja e refuzimit për për-arsyeja e refuzimit për për-arsyeja e refuzimit për për-arsyeja e refuzimit për për-arsyeja e refuzimit për për-
fitimin e azilit?fitimin e azilit?fitimin e azilit?fitimin e azilit?fitimin e azilit?

Brodi vendosi të refuzojë
aplikimi e tij, sepse Mario

duhet të kërkonte dhe të ap-
likonte për mbrojtje tek au-
toritetet shqiptare. I riu e
përshkroi situatën në Sh-
qipëri dhe tregoi se nuk ish-
te e mundur të merrje
mbrojtje, ndoshta për shkak
të traditave të vjetra që
mbart vendi, si në rastin e
gjakmarrjes. Ai u shpreh se
nuk mund të merrte një
mbrojtje në situatën që
gjendej. Mendoj se bordi e
dinte situatën në Shqipëri,
por i thanë që duhet të
përpiqej në çdo mënyrë që të
merrte siguri në vendin e tij.

Kishte mungesë doku-Kishte mungesë doku-Kishte mungesë doku-Kishte mungesë doku-Kishte mungesë doku-
mentacioni që vërtetontementacioni që vërtetontementacioni që vërtetontementacioni që vërtetontementacioni që vërtetonte
situatën e tij?situatën e tij?situatën e tij?situatën e tij?situatën e tij?

Bordi i emigrimit dis-

ponon informacione se si
është situata në Shqipëri, që
nuk është 100% e sigurt, por
pavarësisht kësaj, i thanë që
autoritetet e vendit të tij
mund t'i jepnin mbrojtje.
Ata nuk i thanë se nuk e be-
sonin historinë e tij, por se
nuk ishte përpjekur mjaf-
tueshëm në vendin vet për-
para se të vinte në Suedi.
Nuk besoj se bordi ka një
kontakt direkt me autorite-
tet shqiptare, ata kanë infor-
macione nga organizata të
shumta ndërkombëtare, të
cilat i shpjegojnë cila është
situata në shtete të ndry-
shme.

Si proceduat më tej?Si proceduat më tej?Si proceduat më tej?Si proceduat më tej?Si proceduat më tej?
Ne u përpoqëm të përsh-

kruanim përpara au-
toriteteve suedeze se Mario
nuk e kishte të mundur të
merrte një mbrojtje, por nuk
arritëm të siguronim
aprovim për azil. Mesa kup-
tova nuk ishte e mundur që
Mario të merrte siguri në
vendin e tij, unë besova tek
ai, por nuk u bë e mundur t'i
ofrohej azili.

Çfarë ju tregoi Mario përÇfarë ju tregoi Mario përÇfarë ju tregoi Mario përÇfarë ju tregoi Mario përÇfarë ju tregoi Mario për
të shkuarën e tij, pse ndi-të shkuarën e tij, pse ndi-të shkuarën e tij, pse ndi-të shkuarën e tij, pse ndi-të shkuarën e tij, pse ndi-
hej ai i rrezikuar? Kishtehej ai i rrezikuar? Kishtehej ai i rrezikuar? Kishtehej ai i rrezikuar? Kishtehej ai i rrezikuar? Kishte
marrë ndonjë kërcënimmarrë ndonjë kërcënimmarrë ndonjë kërcënimmarrë ndonjë kërcënimmarrë ndonjë kërcënim
direkt nga ndonjë person nëdirekt nga ndonjë person nëdirekt nga ndonjë person nëdirekt nga ndonjë person nëdirekt nga ndonjë person në
Shqipëri?Shqipëri?Shqipëri?Shqipëri?Shqipëri?

Klienti im, Mario, u shpje-
goi autoriteteve në Suedi se
ndihej i kërcënuar dhe i rrez-
ikuar në vendin e tij për sh-
kak të së shkuarës dhe u
tregua shumë i qartë në atë
çfarë e shqetësonte. Ai nuk
deklaroi të ketë pasur një
kërcënim direkt nga ndonjë
person, por ndihej i rrez-
ikuar prej krimit që kishte
kryer babai i tij vite më parë.
Rreziku ishte karshi famil-
jes së tij për shkak të së sh-
kuarës së të atit.

KKKKKur e takuaur e takuaur e takuaur e takuaur e takuat për herë tët për herë tët për herë tët për herë tët për herë të
fundit, si mund ta përshk-fundit, si mund ta përshk-fundit, si mund ta përshk-fundit, si mund ta përshk-fundit, si mund ta përshk-
ruani gjendjen e Marios,ruani gjendjen e Marios,ruani gjendjen e Marios,ruani gjendjen e Marios,ruani gjendjen e Marios,
ndihej i frikësuar?ndihej i frikësuar?ndihej i frikësuar?ndihej i frikësuar?ndihej i frikësuar?

Marion e takova për herë
të fundit në dhjetor të vitit
2016, u përpoqëm shumë që
atij t'i ofrohej një zgjidhje.
Kur dëgjova çfarë i kishte
ndodhur, u trishtova shumë.
Jam shumë i pikëlluar. Ky
është një demonstrim i
qartë se kishte të drejtë në
atë që na tha. Do dëshiroja
shumë t'i ishte ofruar një
zgjidhje.

Viktima
Mario Majollari

Avokati mbrojtës i
28-vjeçarit, Maravgi Staifo

EKSKLUZIVE
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DROGA E FAJDET
Në Shkodër aktualisht
numri i përdoruesve
të lëndëve narkotike
është në rritje, ashtu
siç edhe i
trafikantëve. Ndërsa,
ka më shumë persona
të alkoolizuar, të cilët
më pas kthehen në
dhunues dhe abuzues
në familjet e tyre. Po
ashtu, një fenomen
tjetër i përhapur në
masë janë fajdet që
jepen për qytetarët
nga persona të lidhur
me botën e krimit dhe
pushtetin.

SHKODER

"Njerëzit e botës së krimit po deformojnë tregun me paratë e pista"

Klerikët e Shkodrës: Droga, fajdet dhe
lojërat e fatit po shkatërrojnë familjen

"Shteti të mbrojë tabanin kombëtar nga
degjenerimi, korrupsioni, shthurja dhe imoraliteti"

100 euro për të kaluar
drejt zonës Shengen,
pranga dy punonjësve
të Policisë Kufitare
SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Shërbimi

për Çështjet e Brendshme
dhe Ankesat në bash-
këpunim me Prokurorinë
e Shkodrës kanë goditur
një tjetër rast të shpër-
dorimit të detyrës. Mëso-
het se SHÇBA kishte
regjistruar procedimin pe-
nal mbi bazën e informa-
cioneve që kishte siguruar
më herët, për dyshime se
rezultonin të implikuar
edhe punonjës të policisë.
Pas një hetimi me metoda
speciale, u bë e mundur të
dokumentohej ky aktiv-
itet, ndërsa u ndaluan dy
efektivë të Policisë Kufit-
are. Bëhet fjalë për Luan
Xhekën, me detyrë ndih-
mëskontollor në Pikën e
Kalimit Kufitar të
Muriqanit dhe Bardhok
Preçin, me detyrë
përgjegjës turni në Stacio-
nin e Policisë Kufitare në
Shëngjin. Burime zyrtare
nga policia dje bënë me dije
se ata akuzohen për ve-
prën penale të "Shpër-
dorimit të detyrës", ndërsa
gjykata ka vendosur ndaj
tyre masën e sigurisë "Ar-
rest në burg". Hetimet
kanë dokumentuar se kun-
drejt pagesave që shkonin
deri në 100 euro, këta
punonjës policie duke
shpërdoruar detyrën, lejo-
nin kalimin në pikat kufit-
are të shtetasve shqiptarë
që u ishte ndaluar udhëti-
mi në zonën Shengen, si
dhe regjistronin e vulosnin
fiktivisht pasaportat e sh-
tetasve të ndryshëm për të
evituar shkeljen e afatit të
qëndrimit në zonën Shen-
gen. Materialet ndaj dy
efektivëve të policisë i janë
përcjellë për hetime të
mëtejshme prokurorisë.
Nga ana tjetër, SHÇBA fton
qytetarët dhe mediat të
denoncojnë çdo rast
paligjshmërie të konstatu-
ar apo korrupsioni, ku
janë të implikuar punon-
jës të policisë, në numrin
falas 0800 90 90 ose të sh-
kruajnë në adresën anke-
sa @ shcba. gov.al.

FAMULLTARI

DOM MARJAN
GEGA
"Njerëzit e botës së
krimit, të cilët duan të
përfitojnë mbi dobësitë e
të tjerëve janë të shumtë
dhe shpeshherë janë
njerëz me pushtet dhe
me ndikim të madh në
shoqëri, të cilët jetojnë
në kurrizin e të tjerëve,
shpeshherë nuk e
përdorin ata vetë
drogën, por jetojnë me
moton: 'vdekja jote është
jetë për mua, një shans
që unë të jetoj'. Ka edhe
një problem të
jashtëzakonshëm socio-
ekonomik, që është
deformimi i tregut nga
paratë e pista".

FAMULLTARI

AT NIKOLLA
PETANI
"Një viktimë për drogën që
vazhdon të trafikohet apo
kultivohet në Shqipëri
është edhe vetë shteti. Kur
dëgjon çdo ditë në media
për disa tonë me hashash
që kapen në Europë,
trafikuar nga shqiptarët,
besoj që kushdo që e
ndjen veten shqiptar të
ndërgjegjshëm nuk ndjehet
aspak mirë, madje
hidhërim dhe ankth të kap
kur mendon për të
nesërmen e Shqipërisë.
Nëse ky fenomen nuk
parandalohet në kohë,
atëherë është një fenomen
i rrezikshëm për shoqërinë
dhe familjen tonë".

ARQIPESHKVI

ANGELO
MASSAFRA
Në takimin e organizuar
nga drejtuesit e tri
komuniteteve fetare,
arqipeshkvi i dioqezës
Shkodër-Pult, monsinjor
Angelo Massafra u
shpreh: "Nganjëherë këta
persona që merren me
këto vese janë viktima të
sistemit apo edhe
situatave. Pas këtyre
problemeve ka persona
me mish e kocka, viktima
nganjëherë të sistemit dhe
nganjëherë të situatave.
Nuk duhet të humbim
sysh personin njerëzor
me gjithë ngarkesën e tij
të pozitivitetit dhe të
vuajtjes".

MYFTIU

MUHAMED SYTARI
"Përhapja e kazinove,
shtimi i fajdeve dhe
bixhozit, korrupsioni në
masë të frikshme, por jo
vetëm po shkatërrojnë
familje të tëra shqiptare,
që e kanë humbur
udhëzimin. Shtimi i
rasteve të vetëvrasjes
për shkak të falimentimit
si pasojë e bixhozit dhe
lojërave të fatit, i
vrasjeve si pasojë e
borxheve me fajde apo
shkatërrimi i familjeve
për shkak të përhapjes
së imoralitetit janë
alarme, për të cilat
duhet të shqetësohen
edhe institucione të
ndryshme shtetërore".

Senad Nikshiqi

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Droga, fajdet dhe lojërat e
fatit, fenomene këto që
kanë tronditur dhe po

tronditin shoqërinë shqiptare
gjatë 28 viteve të fundit kanë
mbledhur në një takim të për-
bashkët drejtuesit e tri komu-
niteteve fetare në Shkodër
(mysliman, katolik dhe
ortodoks). Në takimin e organi-
zuar nga klerikët pasditen e së
mërkurës në kinema "Milleni-
um" të qytetit verior morën
pjesë edhe përfaqësues të poli-
cisë, bashkisë dhe të prefek-
turës. Myftiu i Shkodrës, imam
Muhamed Sytari tha se përmes
këtyre elementëve negativë po
shkatërrohet familja.
TAKIMI I
KOMINUTETEVE
FETARE

"Realitet e sotme shqiptare
po na udhëzojnë gjithnjë e më
tepër madhështinë e ajeteve që
na distancojnë nga këto vese,
alkooli, bixhozi, lojërat e fatit,
fajdet dhe jo vetëm. Përhapja në
masë e drogave, mbjellja, kultiv-
imi dhe rritja e bimëve narko-
tike janë alarme të mjaf-
tueshme, që duhet të na an-
gazhojnë për të kontribuar
përherë e më tepër për të mirë
e atdheut dhe kombit tonë.
Përhapja e kazinove, shtimi i
fajdeve dhe bixhozit, korrupsio-
ni në masë të frikshme, por jo
vetëm, po shkatërrojnë familje
të tëra shqiptare që e kanë
humbur udhëzimin. Të gjithë
duhet të ndërgjegjësohen se
jeta e ndërtuar mbi instinktet
kafshërore si dhe devijimi i
mendjes janë shkatërrimtare e
racës njerëzore. Shtimi i rasteve
të vetëvrasjes për shkak të fali-
mentimit si pasojë e bixhozit
dhe lojërave të fatit, i vrasjeve
si pasojë e borxheve me fajde
apo shkatërrimi i familjeve për
shkak të përhapjes së imorali-
tetit janë alarme, për të cilat du-
het të shqetësohen edhe insti-
tucione të ndryshme sh-
tetërore. E kanë për detyrë
mbrojtjen e tabanit kombëtar
nga degjenerimi, korrupsioni,
shthurja dhe imoraliteti", pohoi
imami Muhamed Sytari.
Ndërkaq, Arqipeshkvi i dio-
qezës Shkodër-Pult, monsinjor
Angelo Massafra u shpreh se
nganjëherë këta persona që
merren me këto vese janë vik-
tima të sistemit apo edhe situ-
atave. "Pas këtyre problemeve
ka persona me mish e kocka,
viktima nganjëherë të sistemit
dhe nganjëherë të situatave.
Nuk duhet të humbim sysh
personin njerëzor me gjithë
ngarkesën e tij të pozitivitetit
dhe të vuajtjes". Gjatë fjalës së
tij, famulltari i kishës
ortodokse në Shkodër, At Ni-
kolla Petani deklaroi se një vik-
timë për drogën që vazhdon të
trafikohet apo kultivohet në Sh-
qipëri është edhe vetë shteti.
"Sot (dy ditë më parë) jemi të
gjithë së bashku për t'u thënë
ndal këtyre fenomeneve, sepse
secili në familjen e tij mundet
që të bëjë diçka. E di që ko-
hërat kanë ndryshuar, por
familja jonë duhet që të qën-
drojë në baza të shëndosha.
Kur dëgjon çdo ditë në media
për disa tonë me hashash që

kapen në Europë, trafikuar nga
shqiptarët ose kur thonë se
hashashi është i një cilësie të
lartë, konkurruese në vendet
europiane besoj që kushdo që
e ndjen veten shqiptar të
ndërgjegjshëm nuk ndjehet
aspak mirë, madje hidhërim
dhe ankth të kap kur mendon
për të nesërmen e Shqipërisë.
Nëse ky fenomen nuk paran-
dalohet në kohë, atëherë është
një fenomen i rrezikshëm për
shoqërinë dhe familjen tonë.
Ka edhe një kategori njerëzish
që e shohin me indiferentizëm
dhe heshtin dhe ta dini që edhe
ne jemi fajtorë të kësaj çështje-
je. Ka edhe disa të tjerë që e
shohin si tregti fitimprurëse

për një kohë të shpejtë, si
ekonomi për veten, ose për
vendin duke lobuar edhe për
legalizimin dhe përdorimin e
hashashit si bimë mjekësore e
rregulluar nga vetë shteti, por
pavarësisht kësaj, kanabizimi i
vendit është një fatkeqësi, një
mallkim, një mëkat dhe me
shumë viktima. Një viktimë
është edhe vetë shteti shqiptar.
Pavarësisht punës së bërë,
përsëri nuk po parandalohet".
Ai që tërhoqi vëmendjen në
takimin e së mërkurës ishte
famulltari i Velipojës, dom Mar-
jan Gega, i cili tha se njerëz të
botës së krimit janë ata që mer-
ren me trafikimin e drogës dhe
këta persona janë me pushtet

dhe po humbin shpresat e sig-
urta të pjesë dërrmuese të
njerëzve. "Njerëzit e botës së
krimit, të cilët duan të përfi-
tojnë mbi dobësitë e të tjerëve
janë të shumtë dhe shpesh-
herë janë njerëz me pushtet
dhe me ndikim të madh në sho-
qëri, të cilët jetojnë në kurriz-
in e të tjerëve, shpeshherë nuk
e përdorin ata vetë drogën, por
jetojnë me moton: 'vdekja jote
është jetë për mua, një shans
që unë të jetoj'. Shihni se çfarë
po ndodh në Shqipëri vitet e
fundit me kultivimin e drogës,
trafikimin në forma nga më të
ndryshmet me importimin dhe
eksportimin e drogave që me
siguri nuk e bëjnë njerëzit e

thjeshtë, njerëzit pa ndonjë iden-
titet. Ka edhe një problem të jas-
htëzakonshëm socio-ekonomik,
që është deformimi i tregut. Nëse
kemi përdoruesit dhe duam të
dimë pse i përdorin, nga ana
tjetër kemi trafikuesit dhe një
imapkt të paevitueshëm që ësh-
të deformimi i tregut nga paratë
e pista. Këtu ata njerëz, të cilët
janë duke i përdorur paratë e pis-
ta po ngjisin shkallët e distan-
cave të pambërritshme të një
pakice dhe po humbasin shpre-
sat e sigurta shumica dër-
rmuese e njerëzve. Nuk ka
barazi njerëzore, sepse ata që
kanë paratë e pista mund të
investojnë më shpejt dhe biles
edhe të deformojnë tregun".

Takimi i drejtuesve të tri komuniteteve fetare në Shkodër
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Ministria e Infras
trukturës dhe En
ergjisë bëri të ditur

se do të ketë matje të reja në
Rrugën e Kombit për të iden-
tifikuar ata që do të njihen
si frekuentues të shpeshtë.
Deklaratën e bëri zv.ministri
Infrastrukturës dhe En-
ergjisë Artan Shkreli në një
takim me banorët e Tro-
pojës. Zëvendësministri Sh-
kreli u njoh nga afër me pre-
tendimet e banorëve për
tarifën e kalimit në Rrugën
e Kombit dhe propozimet e
tyre për të zbutur efektin
mbi komunitetin lokal. "Për
sa u përket atyre që nuk për-
dorin makinat private dhe
këtu fus njerëz që janë
shumë në nevojë, fus stu-
dentë, njerëz që marrin
transportin publik apo të
moshuarit, natyrisht kjo do
të ketë një trajtim të veçantë
dhe preferencial. Gjithash-
tu, për përdoruesit e shpesh-
të do të shohim një formulë
që këta njerëz, siç foli dhe
zotëria që shkon disa herë
në muaj në Tiranë apo që
shkojnë shumë herë në vit,
se nuk është e thënë të sh-
kojnë patjetër dy herë në
javë, të krijojmë një fashë për
këta njerëz dhe mënyrën si
identifikohen ata tek pjesa
ku paguan. Do të bëjmë dhe
disa matje të tjera për të
kuptuar se çfarë do të thotë
përdorues i shpeshtë i
rrugës",-u shpreh Shkreli.
VIZITVIZITVIZITVIZITVIZITAAAAA

Gjatë vizitës në Tropojë,
zv.ministri Shkreli u prit në
një takim edhe nga krye-
bashkiaku Besnik Dushaj
me të cilin diskutoi mbi çësh-
tjen e infrastrukturës dhe
procesin e negociatave mes
qeverisë dhe kompanisë kon-
cesionare, referuar mirëm-
bajtjes së Rrugës së Kombit.
"Besoj se do të arrijmë në një
formulë të atillë që, nga njëra
anë, tarifa të paguhet, por
nga ana tjetër, njerëzit, pra
shtresat apo grupet e ndry-
shme, të cilët nuk e kanë këtë
mundësi, të lehtësohen në
këtë pagesë. Problemi është
që ne, dhe këtë nuk e them
për Rrugën e Kombit, duhet
të mësohemi se ajo që ndodh
në botë ndodh edhe tek ne,
por ne jemi me një hap
vonesë qoftë në të mirat apo
edhe efektet anësore që
kanë",-nënvizoi Shkreli. Këto
konsultime të drejtuesve të
Ministrisë së Infrastruk-
turës dhe Energjisë do të
vazhdojnë edhe në bashkitë
e tjera të qarkut të Kukësit.
TARIFTARIFTARIFTARIFTARIFAAAAA

Në fund të marsit hyri në
fuqi tarifa për Rrugën e Ko-
mbit. Sipas kontratës ko-
mpania që e ka marrë me
koncesion do të vendosë një
tarifë fikse për hyrje-daljen
e automjeteve në au-
tostradë. Tarifa e vendosur
për çdo automjet është 10
euro, 5 euro si taksë hyrje e
5 të tjera si taksë daljeje. Si-

Tarifat e Rrugës së Kombit, takime me banorët në Tropojë

Zv.ministri Shkreli: Lehtësi
për përdoruesit e shpeshtë
Dushaj: Tarifa të paguhet, ata që s'kanë mundësi të përjashtohen

Ornela Manjani

pas të dhënave, edhe nëse
autostrada realizon mini-
mumin e hyrje-daljeve të
makinave në ditë të ardhu-

rat vjetore do të jenë mini-
malisht 13 milionë euro,
duke mos llogaritur këtu
edhe kalimin e automjeteve

të rënda, të cilat kanë sigur-
isht tarifa më të larta. Ap-
likimi i tarifës është shtyrë
me dy muaj derisa të gjen-

det një zgjidhje për mënyrën
si do të trajtohen banorët e
zonës, të cilët e përdorin çdo
ditë rrugën.

Mbështetja për turizmin

Akordon 40 mln euro
investim nga BE dhe BERZH

Rreth 40 milionë euro
do të investojë Banka

Evropiane për Rindërtim
dhe Zhvillim dhe Bashkimi
Europian për zhvillimin e
turizmit në Shqipëri. Gjatë
një takimi me përfaqësues
të biznesit në këtë sektor,
kreu i delegacionit të BE,
Romana Vlahutin u shpreh
se për zhvillimin e turizmit
nuk mjaftojnë vetëm çmi-
met e ulëta, por investimi
në ato gjëra që rajoni nuk i
ofron. Përfaqësuesja e BE
renditi disa pika ku po ndë-
rhyhet duke theksuar si të
rëndësishme mbështetjen
financiare të ndërmarrjeve
të vogla dhe të mesme në
këtë sektor. "Mjedisi është
sfidë madhore , mos e nënv-
lerësoni, ka shumë për të
bërë këtu për sa i përket of-
ertës. Ne do investojmë
bashkë me BERZH 40 mil-
ionë euro ku faza e parë pi-
lot është 20 milionë euro.
Ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme janë tejet të rëndë-
sishme, në këtë kuadër ju
konkurroni me tregje mjaft
të zhvilluara rreth jush
kështu që nuk është e lehtë.
Duhet të dini për gjërat pi-
kante, jo vetëm çmimet e ul-
ëta. Ndërhyrja jonë tjetër
në të ardhmen është qasja
rajonale",-u shpreh Vlahu-
tin. I pranishëm në këtë
takim ministri i Turizmit
dhe Mjedisit, Blendi Klosi

u ndal te projekti për zhvil-
limin e turizmit, i cili do të
shtrihet në katër pika krye-
sore në: Tiranë, Alpe, mari-
na e bregdetit Adriatik dhe
në jug. Sipas Klosit pastrimi
është detyra kryesore duke
lajmëruar për një tjetër ak-
sion në datat 16- 22 prill. "Në
javën që vjen dhe këtu do të
doja shumë që t'u thosha të
gjithëve që të ishit pjesë e
aksionit tonë të pastrojmë
tokën gjatë Javës së Tokës
që për ne është data 16-22
prill që është Dita e Tokës
për të bërë një pastrim gjen-
eral të lumenjve dhe breg-
detit dhe këtu të gjithë in-

stitucionet shtetërore dhe
të gjithë partnerët e institu-
cioneve shtetërore do të jenë
të angazhuar dhe këtu iu bëj
thirrje dhe komunitetit dhe
gjithë se cilit që të marrë një
pjesë sado të vogël që të jetë
në hartën e deteve dhe lu-
menjve të Shqipërisë për të
bërë një pastrim total. Pady-
shim që pas datës 22 prill  do
të vazhdojmë me një cikël të
pafund pastrimi dhe
mbrojtje e mjedisit për të pa-
sur mundësi që në sezonin
turistik për herë të parë të
jetë një sezon, i cili të ofrojë
shumë buzëqeshje", u shpreh
Klosi.

DETYRIMET

Doganat çojnë
në prokurori

dhjetëra raste
Ndryshimi dhe falsifiki

mi i të dhënave për au-
tomjete të ndryshme duke
shmangur detyrimet doga-
nore ka bërë që Drejtoria e
Hetimit, pranë Adminis-
tratës Doganore Shqiptare,
krahas bllokimit të tyre, të
nisë dhe procedurën e
hetimit të mëtejshëm. Kësh-
tu vetëm për muajt e parë
të këtij viti, Drejtoria e
Hetimit Doganor ka refer-
uar pranë prokurorisë për
hetim të mëtejshëm për
mashtrim dhe shmangie të
detyrimeve doganore 10
raste, nga të cilat janë
sekuestruar 4 automjete të
ndryshme motorike luk-
soze, ndërkohë që për vitin
2017 janë dërguar 96 raste.
Referimet janë kaluar për
ndjekje të mëtejshme
prokurorive të rretheve Ti-
ranë, Durrës, Gjirokastër,
Përmet, Sarandë dhe El-
basan. Nga këto janë
sekuestruar 9 automjete
luksoze, prodhime të viteve
të fundit, me një vlerë malli
rreth 33.000.000 lekë. Për 15
automjete është dërguar
informacioni për marrje
vendimi për shmangien në
shumën 3.808.862 lekë dhe
gjobë në shumën 8.108.560
lekë. Vazhdojnë hetimet
edhe për raste të tjera.



Të dhënat e Bankës së Shqipërisë

Industria dhe shërbimet
presin rritje

Situata financiare dhe pritshmëritë për gjendjen
ekonomike të biznesit gjatë 3 muajve të parë të

vitit kanë shënuar një rritje në nivelin 3.8%. Sipas
Treguesit të Ndjesisë Ekonomike të publikuar nga
Banka e Shqipërisë, ky përmirësim i besimit në
ekonomi është udhëhequr nga Sektori i Industrisë
dhe Shërbimeve, ndërsa besimi i konsumatorit dhe
dega e ndërtimit presin një përkeqësim të situatës së
tyre. Treguesi i besimit në degën e tregtisë është rri-
tur sa i takon normës së shfrytëzimit të kapaciteteve
dhe ecurisë që ka pasur gjatë kësaj periudhe, por ka
pësuar rënie në pritshmërinë e rritjes së çmimeve
me -3 pikë përqindje dhe në kahun e parashikimeve
të situatës ekonomike për muajt në vazhdim. Sek-
tori i ndërtimit raporton një situatë financiare të
përkeqësuar, ku shkaku kryesor është rënia e poro-
sive të kontratave me -50.3 pikë përqindjeje. Konsuma-
torët janë shprehur pesimistë për të bërë blerje të
mëdha, kjo normë e treguesit ka vijuar të qëndrojë
poshtë, në balancën -56.8 pikë përqindje. Në rënie me
një tremujor më parë qëndron edhe treguesi i situ-
atës së përgjithshme ekonomike, ndërsa gjendja fi-
nanciare e pritur e familjes nuk ka ndryshuar, por
mbetet mbi mesataren.

ZV/MINISTRI I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
"Për përdoruesit e shpeshtë do të shohim një formulë që këta njerëz, siç foli dhe zotëria

që shkon disa herë në muaj në Tiranë apo që shkojnë shumë herë në vit, se nuk është e
thënë të shkojnë patjetër dy herë në javë, të krijojmë një fashë për këta njerëz dhe

mënyrën si identifikohen ata tek pjesa ku paguan. Do të bëjmë dhe disa matje të tjera
për të kuptuar se çfarë do të thotë përdorues i shpeshtë i rrugës",- u shpreh Shkreli.

"Besoj se do të arrijmë
në një formulë të

atillë, që nga njëra anë
tarifa të paguhet, por

nga ana tjetër njerëzit,
pra shtresat apo grupet

e ndryshme, të cilët
nuk e kanë këtë

mundësi, të lehtësohen
në këtë pagesë.

Problemi është që ne,
dhe këtë nuk e them

për Rrugën e Kombit,
duhet të mësohemi se
ajo që ndodh në botë,

ndodh edhe tek ne.

MARREVESHJA

Kreu i delegacionit të BE, Romana Vlahutin,
gjatë takimit me përfaqësues të biznesit

Zv.ministri Infrastrukturës dhe Energjisë, Artan
Shkreli, gjatë takimit me banorët e Tropojës
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KALENDARI NGA QSHA/ Ja cilat qytete kanë mundësinë të aplikojnë në 16 dhe 17 prill

Maturantët para 2018-ës nisin
plotësimin e formularit A1Z

Kriteret që duhet të përmbushin kandidatët

 
Aplikimi me Formularin A1Z (Maturantët përpara vitit 2018) 

Datë Aplikuesit në Qytetet 

12.04.2018 
Tirana 
Qytet 

Tirana Qark Durrës Kavajë Krujë Kamëz Mirditë     

13.04.2018 
Tirana 
Qytet 

Tirana Qark Dibër Vlorë Gjirokastër Peqin Gramsh Librazhd Sarandë Skrapar Përmet 

16.04.2018 Elbasan Korçë Pogradec Kolonjë Devoll Berat Kuçovë Kurbin Kukës Mat Delvinë 

17.04.2018 Fier Mallakastër Tepelenë Lushnjë Shkodër M. Madhe Pukë Lezhë Bulqizë Has Tropojë 

Voltiza Duro

Ditën e djeshme ka ni
sur plotësimi i formu
larit A1Z nga të gjithë

maturantët që kanë përfun-
duar studimet e shkollës së
mesme para vitit 2018-të. Si-
pas kalendarit të publikuar
nga Qendra e Shërbimeve
Arsimore, sot do të bëhet ap-
likimi në qarkun e Tiranës,
Dibër, Vlorë, Gjirokastër,
Peqin, Gramsh, Librazhd,
Sarandë, Skrapar e Përmet.
Ndërsa në datën 16 prill do
të kenë mundësi të plotë-
sojnë formularin A1Z mat-
urantët e vjetër në qytetet
e Elbasanit, Korçës, Po-
gradecit, Kolonjës, Devollit,
Beratit, Kuçovës, Kurbinit,
Kukësit, Matit si dhe
Delvinës. Gazeta Shqiptare
publikon sot kalendarin për
maturantët para 2018-ës, me
datat përkatëse sipas
qyteteve në mbarë vendin.
Ndërkohë, QSHA-ja bën me
dije se formulari A1Z mund
të plotësohet nga kandidatët
që kanë përfunduar sh-
kollën e mesme para vitit
2018 dhe që kanë detyrim
për të dhënë një ose disa
provime të Maturës Sh-
tetërore; si dhe nga kandi-
datët që kanë përfunduar sh-
kollën e mesme para vitit
2018 dhe që nuk kanë detyr-
ime të Maturës Shtetërore.
Gjithashtu, edhe kandidatët
që kanë kryer arsimin e
mesëm jashtë vendit dhe,
pasi kanë bërë njehsimin e
diplomës në komisionin për-
katës, rezultojnë se kanë ose
nuk kanë detyrime të

Maturës Shtetërore kanë të
drejtë të plotësojnë formu-
larin A1Z. Plotësimi online i
Formularit A1Z bëhet në sh-
kollat ku kandidatët kanë
kryer arsimin e mesëm të
lartë ose në shkollën e për-
caktuar nga KMSH-ja e
vendbanimit, nëse shkolla e
mesme që kanë përfunduar
është mbyllur. Për të plotë-
suar formularin A1Z, kandi-
datët duhet të paraqesin tek
mbikëqyrësi një kopje të no-
terizuar të dëftesës së
pjekurisë apo vërtetimin, me
notat e të gjitha viteve të
shkollës së mesme, me fo-
tografi si dhe certifikatën e
maturës me notat e të gjitha
viteve të shkollës së mesme,
lëshuar nga drejtori i sh-
kollës, sipas regjistrit të
amzës apo dokumentin e
lëshuar nga Arkivi i Shtetit.
"Edhe procesi i plotësimit të
Formularit A1Z do të ndiqet
nga një person i ngarkuar
nga drejtoria e shkollës, që
quhet "mbikëqyrës",-thuhet
në njoftimin e firmosur nga
drejtoresha e QSHA-së, Reza-
na Vrapi. Deri në 20 prill
2018, Komisioni Shkollor i
Maturës Shtetërore dhe Ko-
misioni i Maturës Sh-
tetërore pranë drejtorive apo
zyrave arsimore do të plotë-
sojnë online bazën e të
dhënave me fushat për-
katëse, sipas udhëzuesit të
dërguar nga QShA-ja. Në të
gjitha ato raste kur të dhënat

mund të mund të kenë ga-
bime, maturantët kanë
mundësinë që të dërgojnë
vërejtjet e tyre për pasak-
tësitë e deri në 30 prill 2018-
të bëhen të gjitha korri-
gjimet e nevojshme në

sistem.
TESTIMI

Maturanti paraqitet në
qendrën e provimit, 1 orë e
30 minuta përpara fillimit të
provimit. Në momentin e
paraqitjes në mjediset e

provimit, duhet të ketë doku-
mentin e identifikimit dhe
mjetet e nevojshme, si: laps,
vizore, kompas, makinë të
thjeshtë llogaritëse. Mat-
urantët që dorëzojnë testin,
firmosin për dorëzimin e tij

në listën që disponon AP-ja.
Kandidatët që dorëzojnë tes-
tin e provimit përpara kohës
së përcaktuar, nuk mund të
dalin nga qendra e provim-
it, para kohës së përfundim-
it të provimit.

Brenda majit, 4.5 milionë euro për pajisjet shëndetësore

Investim rreth 2 miliardë lekë për 10 spitale në
vend. Manastirliu: Do përfundojnë brenda vitit

FORMULARI
A1Z
Formulari A1Z mund
të plotësohet nga
kandidatët që kanë
përfunduar shkollën
e mesme para vitit
2018 dhe që kanë
detyrim për të
dhënë një ose disa
provime të Maturës
Shtetërore; si dhe
nga kandidatët që
kanë përfunduar
shkollën e mesme
para vitit 2018 dhe
që nuk kanë
detyrime të Maturës
Shtetërore.

Plot 1 miliard e 961 mil
ionë lekë është vlera e

investimeve në të paktën
10 spitale që priten të për-
fundojnë brenda këtij viti.
Gjatë analizës së gjash-
tëmujorit të parë, para
grupit socialist, Ministrja
e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Ogerta
Manastirliu bëri me dije se
ndërtimi i një spitali të ri
të Kirurgjisë së Përgjiths-
hme-CEB, është investimi
më i madh, i cili do të
prekë vlerën prej 200 mil-
ionë lekësh. "Fuqizimi i
spitaleve rajonale është
objektivi kryesor i punës
së Ministrisë së Shëndetë-
sisë, paralel me të gjitha
angazhimet e tjera që

tashmë kemi ndërmarrë.
Nëpërmjet projektit, fuqiz-
imit dhe mirëorganizimit të

Bankës Botërore, 4.5 milionë
euro pajisje mjekësore janë
destinuar për fuqizimin e

spitaleve rajonale, të cilat
brenda muajit maj
shpërndahen në të gjithë

këto spitale, duke përmirë-
suar nivelin e diagnostikim-
it dhe trajtimit të sëmund-
jeve",-tha Manastirliu në
fjalën e saj. Kjo e fundit de-
klaroi se nga programi i bo-
nusit deri në 250 mijë lekë
plus pagën deri më tani 11
mjekë(kardiolog, kirurg, ob-

stetër, gjinekologë, anest-
ezistë-reanimator) kanë
pranuar të shkojnë në spi-
talet rajonale për plotë-
simin e nevojave. Gjith-
ashtu, janë emëruar edhe
8 mjekë specialistë.
NDIHMA
EKONOMIKE

Gjatë raportimit mbi
punën e MSHMS, ministr-
ja Manastirliu u ndal edhe
në skemën e re të ndih-
mës ekonomike. "Kjo ësh-
të një reformë, e cila ësh-
të bërë në konsulencë të
Bankës Botërore dhe ësh-
të ndjekur nga afër nga ta.
Synimi ishte të drejtonte
ndihmën ekonomike te
ata persona që kanë më
shumë nevojë. Skema e re
e ndihmës ekonomike ka
shmangur abuzivitetin, ka
shënjestruar më mirë
varfërinë, pasi 10063
familje të reja janë përf-
shirë në skemë për arsye
të heqjes së kritereve për-
jashtuese",-theksoi Ma-
nastirliu.

SKEMA E RE
"Kjo është një reformë, e
cila është bërë në
konsulencë të Bankës
Botërore dhe është
ndjekur nga afër nga ta.
Synimi ishte të drejtonte
ndihmën ekonomike te
ata persona që kanë më
shumë nevojë. Skema e
re e ndihmës ekonomike
ka shmangur
abuzivitetin, ka
shënjestruar më mirë
varfërinë, pasi 10063
familje të reja janë
përfshirë në skemë për
arsye të heqjes së
kritereve përjashtuese",-
theksoi Manastirliu.

Foto ilustruese
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PËRMBAJTJA E VENDIMIT:

Voltiza Duro

Refugjatët e mitur të
pashoqëruar, të cilët

në procesin e
azilimit mbushin

moshën madhore e
ruajnë të drejtën e
bashkimit familjar
shkruan ‘Deutsche

Welle’. Ky vendim i
Gjykatës Evropiane
të Drejtësisë, e cila
është gjykata më e
lartë e BE mund të

prekë fatin e
dhjetëra mijëra të

miturve të
pashoqëruar, të cilët
kërkuan azil në BE.

TË MITURIT

Manastirliu: Të garantojmë mbrojtje për këtë kategori

U evidentuan 372 fëmijë në situatë rruge
brenda 2017-ës, 251 marrin shërbime sociale

Vendimi i Gjykatës Europiane të Drejtësisë: Aplikim për ribashkim brenda tre muajsh

Lehtësohet bashkimi familjar
për refugjatët e mitur

"Kanë të drejtë edhe kur mbushin 18 vjeç"
Gjykata Evropiane e

Drejtësisë vendosi
që të miturit kanë të

drejtë për bashkim famil-
jar, edhe kur mbushin 18
vjeç gjatë procesit të
azilimit. Ky vendim mund
të ketë pasoja të ndjeshme
për qeverinë e Kancelares
Merkel. Refugjatët e mitur
të pashoqëruar, të cilët në
procesin e azilimit
mbushin moshën madhore
e ruajnë të drejtën e bash-
kimit familjar shkruan
Deutsche Welle. Ky vendim
i Gjykatës Evropiane të
Drejtësisë, e cila është
gjykata më e lartë e BE
mund të prekë fatin e dh-
jetëra mijëra të miturve të
pashoqëruar, të cilët
kërkuan azil në BE. Njëko-
hësisht ai i kundërvihet
edhe pozicionit të kundër-
shtarëve të mbështetësve
të vijës së ashpër ndaj mi-
grantëve në Gjermani, të
cilët duan t'i frenojnë bash-
kimet familjare. Sipas ven-
dimit refugjatët e rinj, që
kanë aplikuar për azil në
BE kur ishin ende në
moshë minore, por që
mbushin moshën 18 vjeç
përpara se të marrin azil, e
ruajnë të drejtën e bash-
kimit familjar. Megjithatë,
ata duhet të plotësojnë një
aplikim për ribashkim jo
më vonë se tre muaj pasi të
jetë regjistruar kërkesa e
tyre për azil. Gjithashtu,
në vendim theksohet se
refugjatët që hyjnë në këtë
kategori do të shihen si "të
mitur" edhe po të jenë 18

vjeç ose më të vegjël.
Ndërkaq, gjykata Evropi-
ane e Drejtësisë vendosi që

për të drejtën e refugjatëve
të rinj për t'u ribashkuar
me familjet  e tyre nuk

"kanë fuqi të vendosin sh-
tetet anëtare".  Rasti  që
shqyrtoi gjykata kishte të
bënte me një grua nga Eri-
trea, e cila kishte kërkuar
azil  në Holandë dhe që
kishte mbushur moshën
madhore gjatë pritjes së
përgjigjes së azilit. GJED
tërhoqi vëmendjen se
direktiva për refugjatët e
mitur dhe të pashoqëruar
"parashikon kushte më të
përshtatshme për usht-
rimin e së drejtës për bash-
kim familjar".

VENDIMI

Gjykata Evropiane e Drejtësisë vendosi
që të miturit kanë të drejtë për bashkim

familjar, edhe kur mbushin 18 vjeç
gjatë procesit të azilimit. Ky vendim
mund të ketë pasoja të ndjeshme për

qeverinë e kancelares Merkel.

“
• Refugjatët e rinj, që kanë aplikuar për azil në BE kur ishin ende

në moshë minore, por që mbushin moshën 18 vjeç përpara se të
marrin azil, e ruajnë të drejtën e bashkimit familjar.

• Megjithatë, ata duhet të plotësojnë një aplikim për ribashkim jo
më vonë se tri muaj pasi të jetë regjistruar kërkesa e tyre për azil.

• Refugjatët që hyjnë në këtë kategori do të shihen si "të mitur"
edhe po të jenë 18 vjeç ose më të vegjël.

• Gjykata vendosi që për të drejtën e refugjatëve të rinj për t'u rib-
ashkuar me familjet e tyre nuk "kanë fuqi të vendosin shtetet
anëtare".

• Rasti që shqyrtoi gjykata kishte të bënte me një grua nga Eri-
trea, e cila kishte kërkuar azil në Holandë dhe që kishte mbush-
ur moshën madhore gjatë pritjes së përgjigjes së azilit.

• GJED tërhoqi vëmendjen se direktiva për refugjatët e mitur dhe
të pashoqëruar "parashikon kushte më të përshtatshme për ush-
trimin e së drejtës për bashkim familjar"

Brenda 2017-ës janë evi
dentuar plot 372 fëmijë

në situatë rruge, ku 251 prej
të cilëve kanë marrë ndih-
mën e nevojshme nga shër-
bimet sociale që operojnë në
vend. Dje, në kuadër të ditës
Ndërkombëtare për Fëmijët
në Situatë Rruge, u zhvillua
një aktivitet solidarizues ku
ishin të pranishëm krye-
bashkiaku i Tiranës, Erion
Veliaj; ministrja e Shënde-
tësisë dhe Mbrojtjes So-
ciale, Ogerta Manastirliu si
dhe ambasadori amerikan
në Shqipëri, Donald Lu. Për

t'i dhënë një zgjidhje afatg-
jatë problemit të fëmijëve të
rrugës, Veliaj tha se është i
domosdoshëm bashkëpuni-
mi i të gjithë aktorëve, aty-
re shtetërorë dhe shoqërisë
në përgjithësi. "Jo vetëm
ministria, jo vetëm bashkia,
jo vetëm OJF-të, jo vetëm
qendrat sociale, por kushdo
qytetar që shikon një fëm-
ijë në situatë rruge ka mis-
ionin e qytetarit që ta rapor-
tojë. Nëse dikush mendon
se duke i dhënë 20 lekë në
semafor ka kryer detyrën e
vet qytetare, në fakt, sapo i

ka vënë çmim jetës dhe
çmimin e trafikimit të atij
fëmije. Në disa raste situ-
atat janë ekstreme, ku
prindërit e këtyre fëmijëve
na duhet t'i procedojmë
edhe penalisht", - deklaroi
kryebashkiaku. Ndërkohë
ministria e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale shpre-
hu vullnetin për të
adresuar çdo rast problem-
atik dhe ofrimin e shërbi-
meve sociale. "Vëmendja
jonë është tek ata fëmijë, të
cilët nuk mund të gëzojnë
fëmijërinë e tyre, ashtu si

gjithë të tjerët, për shkak
të shfrytëzimit, neglizhim-
it, dhunës, abuzimit apo
trafikimit. Ndaj, ne kemi
bashkuar të gjithë forcat së
bashku, ministria e Shën-
detësisë dhe Mbrojtjes So-
ciale, partnerët ndërko-
mbëtarë, organizatat e sho-
qërisë civile, bashkitë për
të adresuar çdo rast të çdo
fëmije në situatë rruge dhe
për të garantuar mbrojtje
dhe shërbime sociale për
të gjithë fëmijët", - tha Ma-
nastirliu. Aktivitetin e
përshëndeti edhe ambasa-
dori amerikan në vendin
tonë, Donald Lu, i cili de-
klaroi se në një kohë që
Shqipëria afrohet edhe më
shumë me Bashkimin
Evropian, duhet të trego-
het një vëmendje e shtu-
ar edhe për fëmijët në
vështirësi.

KRYEBASHKIAKU ERION VELIAJ
"Jo vetëm ministria, jo vetëm bashkia, jo vetëm
OJF-të, jo vetëm qendrat sociale, por kushdo
qytetar që shikon një fëmijë në situatë rruge ka
misionin e qytetarit që ta raportojë. Nëse dikush
mendon se duke i dhënë 20 lekë në semafor ka
kryer detyrën e vet qytetare, në fakt, sapo i ka vënë
çmim jetës dhe çmimin e trafikimit të atij fëmije."



Foto ilustruese

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj në aktivitetin
e Ditës Ndërkombëtare për Fëmijët në Situatë Rruge
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DOKUMENTET

Pronarëve që u është
zënë tona nga ndër
timet pa leje, dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3'500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të

vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
së miratuar në VKM për sub-
jektet përfituese"-thuhet në
njoftimin e Agjencisë së Tra-
jtimit të Pronave, të cilit i
bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku
është përcaktuar edhe shu-
ma për secilin, por për të

marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e
thjeshtë. Bazuar në VKM
nr.383 datë 19.05.2010 "Për
përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male", i ndryshuar, subjektet
përfitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën

takuese në pronën që ko-
mpensohet. Nëse kërkesa
paraqitet nga një pjesë e
bashkëpronarëve, ajo sho-
qërohet nga prokura e
posaçme e nënshkruar prej
tyre, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të
tërhequr vlerën financiare,
në emër të tyre. Në rastin e
kërkesave individuale të se-
cilit bashkëpronar apo të një
pjese të tyre, për çdo aplikim
të kryer, paguhet tarifë shër-
bimi, pavarësisht se i përket
të njëjtës pasuri të paluajt-
shme.

Ornela Manjani

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017

Pronat që nuk kanë marrë
kompensimin, aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)

Emri Atësia Mbiemri
Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)

Emri Atësia Mbiemri

1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila plotësohet
në ATP;

2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil.

3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha subjektet që
përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e
drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre;

4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë për hapjen e
llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues,
ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare ku do të
transferohet vlera financiare e përfituar;

5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit;
6. Dokument identifikimi.

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)

8370 7/255 72.30 57,126 4,130,209.80    
ENVER KASEM NOVAKU 8330 8/423 20.00 35,763 715,260.00       

ABDULLA SEFER SHEQERI
IKBALE SALO VORPSI

LEJLA LIMAN VORPSI

LINDITA ABDULLA SHEQERI
LULZIM MYLYM JUNA

MASAR SALI VORPSI
MIMOZA ADEM YLLI

MYZEJEN SALI VORPSI
NAZMI MYLYM JUNA

NERMIN SALI VORPSI

RAKIP LIMAN VORPSI
SANIE MYLYM JUNA

SEFER ABDULLA SHEQERI
SHEFKI MYLYM JUNA

SUZANA ADEM YLLI
VALBONA ADEM YLLI

XHAVIT LIMAN VORPSI

YLBER MYLYM JUNA
PERUZ ÇAKMAXHIU

SARA ÇAKMAXHIU
XHEVAHIRE ÇAKMAXHIU

MAJLINDA BEQIR NOFULLA
ILIR NURI NOFULLA

SONILA NURI NOFULLA

RUZHDIE PEZA
XHAFERR MUSTAFA KARADAKU

ZYHA OSMANAJ
PETRAQ ÇUNI 8602 2/79-T 16.15 6,619 106,896.85       

NDUE RROK PJETRUSHAJ 8632 10/155 264.90 11,570 3,064,893.00    
FITNETE AGALLIU

AFRIM AGALLIU

DASHAMIR AGALLIU
TEFERI AGALLIU

MARJANA AGALLIU
REFIT AGALLIU

MEHMET AGALLIU

8605

8523

8527

8350

KOMUNITETI MYSLIMAN

8120

33/333

23/377

1/232

6/314

6,312

23,955

203/1

20.55

9.72 8,300.00      80,676.00         

224,984.98       

519.70

6,355,261.50    

1,173,939.30    

265.30

29.99 7,502

57,126

3,280,346.40    

FITNETE AGALLIU
AFRIM AGALLIU
DASHAMIR AGALLIU

TEFERI AGALLIU
MARJANA AGALLIU

REFIT AGALLIU
MEHMET AGALLIU

8605 33/335 224.96       8,300.00     1,867,168.00 

VELI SHABAN LAMI 2679 440/153 300 4,242.00        1,272,600.00

ZANMIR VAIT HASA 8310 10/237 30.40 23,955.00       728,232.00

ARTUR SEJATI 8330 9/283 2.70 35,763.00       96,560.10

8170 1/138 176.30 23,955.00       4,223,266.50

ARJAN KARAJ

BUJAR KARAJ

FATIME KARAJ

PETRIT KARAJ

PRANVERA KARAJ

VJOLLCA KARAJ

ZAMIRA KARAJ

LAJE KARAJ

SALI KARAJ

AGRON SHARA

ASLLAN SHARA

DILAVER SHARA

EQREM VATHI

ERMIR VATHI

HAXHI VATHI

KIZZI SHARA

NERIMAN VATHI

QAMILE VATHI

SHKELQIM SHARA

VJOLLCA SHARA

XHAVIT VATHI

8330

8120

KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR

6/442 23,955.00       

4/195

2,189,487.00

9,119,565.00

91.40

255 35,763.00       

LULZIM KIKA

HALIL KIKA

AFERDITA VORPSI

VJOLLCA VORPSI

LIRI KIKA

FLUTURA VERZIVOLLI

NAZIRE KIKA

SADETE KIKA

SOKOL KIKA

ARJETA KIKA

HATUSHE KIKA

BARDHYL KIKA

VERA KIKA

ALDA KIKA

KLEJDA KIKA

AVENIR KIKA

SH.A. 8210 2/329 166.90 38,359.00       6,402,117.10

KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR 8170 1/138 198 23,955.00       4,743,090.00

NAMIK MYNYR KURTI

URIM MYNYR KURTI

KARATHANASIS

8260 4/453

1/6318140

1,034,678.00

246,736.5010.30

46.00 22,493.00       

23,955.00       
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AISHE ALLUSHI

ARTAN ALLUSHI

BAJRAM ALLUSHI

ELSIDA ALLUSHI

ELVIS ALLUSHI

SUL KRUJA

TATJANA SHTISHI

AFERDITA QAZIM KIKA

ARSETA MUHARREM PLESHTI

AVENIR ALI KIKA

BARDHYL ALI KIKA

FLUTURA QAZIM VERZIVOLLI

HALIL QAZIM KIKA

HATUSHE SHABAN KIKA

KUJTIM ALI KIKA

LIRI QAZIM KIKA

LULZIM QAZIM KIKA

NAZIRE SHABAN KIKA

SADETE SHABAN KIKA

SOKOL MUHARREM KIKA

VJOLLCA QAZIM VORPSI

NIKO MJEDA

EMILIA MJEDA

RAMIZ BRAJA 1066 338/8 156.90 3,560.00        558,564.00

NEXHIP MEJDANI 2372 752/53 547.90 3,560.00        1,950,524.00

NAIM SADIK MARKU 2372 752/54 367.60 3,560.00        1,308,656.00

DEMIR BUNGA 8526 1307/1 105.3 1,030.00        108,459

ISMAIL ISUF STRINGA 8526 1307/3 224.20 1,030.00        230,926.00

DONIKA MUHAMET TOPALLI 8526 3/5/7 394.40 1,030.00        406,232.00

SHEH  IBRAHIM GUMA 8527 1414/13 805.16 6,312.00        5,082,169.92

IBRAHIM DUHANXHIU 8527 1374/4 902.10 6,312.00        5,694,055.20

IBRAHIM BEVAPI 8527 1376/3 857.50 6,312.00        5,412,540.00

FLORINDA TOLLUMI 8526 314/43 16.4 1,030.00        16,892

FATMIR MUSA TANUSHI

MIMOZA FERIT TANUSHI

8260

8260

314/24/1

6/6

2/422

4/357

325,274.00

53.20 57,126.00       

1,731,961.00

1,214,622.0022,493.00       54.00

3,039,103.20

315.80 1,030.00        

77.00 22,493.00       

8160

8526

NUSHI RANIL DRAGOTI 8526 314/24/2 448.10 1,030.00        461,543.00

FIDE ISMAIL YMERI 8526 314/25 831.40 1,030.00        856,342.00

RAKIP LALOSHI 8526 314/26 593.00 1,030.00        610,790.00

SULEJMAN ISAK DISHANI 8527 89/1 261.2 6,312.00        1,648,694.4

RAMAZAN SULEJMAN MURATI

XHEMILE ISMAIL MURATI

AHMET ZENELHOXHA

KAMBER MEHJA

GLIQERI BORODANI

THANAS BORODANI

GAZMENDA BORODANI

ILIR BORODANI

YLLKA BORODANI

PETRIKA JOSIFI

APOSTOL SHUTERIQI

RILINDA SHUTURIQI

STEFAN SHUTURIQI

AFERDITA SHUTURIQI

KLAJDI SHUTURIQI

HALIME MURAT KERNIQI (KOÇI)

RIZA YMER HOXHAJ

QAMIL HAMZA OSMANAGIQ

SKENDER QAMIL OSMANAGIQ

LUMNIJE QAMIL OSMANAGIQ

HAKI QAMIL OSMANAGIQ

HIQMET QAMIL OSMANAGIQ

XHELADIN BRAHIM MYRTJA

IXHLAL BRAHIM MYRTJA (QUKU)

YLVI BRAHIM MYRTJA

RAMADAN RASIM HAXHIJA

ISUF RAMADAN HAXHIJA

SAIME RAMADAN HAXHIJA

MUHAMET RAMADAN HAXHIJA

MESAR RAMADAN HAXHIJA

BELKIZE RAMADAN HAXHIJA

22/291

1314/2

13/622

1314/1

6,312.00        

3,097,298.40

2,342,383.20

682,550.00

155,666.57,502.00        

8,500.00        80.30

490.70

371.10

6,312.00        

20.758523

8591

8527

8527

Mhole

VKM nr.89 dt.3.2.2016,fq.929.
Nangë

VKM nr.89 dt.3.2.2016,fq.929.

SOFIJE YMER LULI

FAHRIJE YMER LULI

BAHRIJE YMER LULI

NADIRE YMER LULI

BURHAM YMER LULI

NIMETULLAH YMER LULI

FEJZULLAH YMER LULI

XHAVID YMER LULI

KUDRETE YMER LULI

ZYLIHA YMER LULI

HAXHI MAN KOLGECI 1347 7/32 206.51 1,374.00        283,744.74

152.36 1,295,060.008,500.00        8591 5/179

AGRON GANI DELIU

SKENDER RUSTEM DELIU

AIDA GANI DELIU

BEDRIJE XHEMAL HAJDARI

BILAL AZIS DELIU

EDLIRA GANI MURATAJ

FATIME RUSTEM SHIMA

IKBALE SEID DELIU

ISLAM RUSTEM DELIU

NURIJE ABDULLA DELIU

AIDA TUGU

ANASTASI GORENCA

EQEREM TUGU

ISLAM TUGU

JEMINE MACI(TUGU)

MIRAND TUGU

NJAZE TUGU

EDUART ENVER DUSHKU

LUMTURI ENVER DUSHKU

AGRON GANI DELIU

SKENDER RUSTEM DELIU

AIDA GANI DELIU

BEDRIJE XHEMAL HAJDARI

BILAL AZIS DELIU

EDLIRA GANI MURATAJ

FATIME RUSTEM SHIMA

IKBALE SEID DELIU

ISLAM RUSTEM DELIU

NURIJE ABDULLA DELIU

IBRAHIM NAIL UZEIRI

REFIK JAKUP HYSENI

LUTFI MUHAMET NUREDINI

RUZHDI REXHEP HIMA

ISA QANI ADEMI

PETRIT FEJZO SHAHAJ

ZAMIRA SHYQYRI SHAHAJ

6/271 803.9

4/92

6/271

3,827,442.00       

10,556

57,126

2,560

1,183,327.60       10,556

836,035.20          

645,120.00          

8,485,968.40       

67

112.1

79.2

252

10,556

8150

8110

8110

8230

3321

1/129

24/2

DALLANDYSHE ÇENE

FATIME ÇENE

GEZIM ÇENE

SUZANA ÇENE

AGIM DAUT TAFALLA

ANILA FETA TAFALLA

ARBEN XHAVIT TUFA

BASHKIM DAUT TAFALLA

DHURATA XHAVIT PERJA

ERMIRA FERIT OMERI

GANIMETE FERIT TOPRRA

GEZIM FERIT DULLA

JONUZ XHAVIT TUFA

ISLAM DAUT TAFALLA

RAJMONDA FERID DULLA

REBI XHAVIT TUFA

REXHEP DAUT TAFALLA

NIMETE CELA 8190 3/349 105.3 36,197 3,811,544.10       

AFERDITA VORPSI

ALDA KIKA

ARJETA PLESHTI

AVENIR KIKA

BARDHYL KIKA

FLUTURA VERZIVOLLI

HALIL KIKA

KLEJDA KIKA

LIRI KIKA

LULEZIM KIKA

NADIRE KIKA

SADETE KIKA

SOKOL KIKA

VERA KIKA

VJOLLCA KIKA

193.4

69.0

24.8

4,632,897.00       23,955

22,493 1,552,017.00       

30,059 745,463.20          

8120

8180

5/286

1/283

2/882

8260

YLLI AVNI NDREU 8230 4/290 9.3 10,556 98,170.80            

KUJTIM ABDYL EMIRI 8370 5/380 33.0 57,126 1,885,158.00       

XHEMAL KARAJ 1649 54/19 345 665 229,425.00          

MYSLYM ALI HALDEDA 2372 752/5 299.8 3,560 1,067,288.00       

MUHAMET NUREDIN GOXHAJ 1649 39/6 464.6 665 308,959.00          

GEZIM MUHAMET GOXHAJ 1649 39/7 257.8 665 171,437.00          

XHEZO QAMIL LEZO 1649 39/5 663 665 440,895.00          

BEGLIE SAFE META 1649 39/28 241.1 665 160,331.50          

FOTI NEZIR CELA 1649 65/87 162.0 665 107,730.00          

MARIJE MARKU

SANDER MARKU

NDOC MARKU

VERA MARKU

ZEF MARKU

KOLEC MARKU

61.815/733 8,500 525,300.00          8593
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ABDUL HAMIT GJATA

MUSTAFA HAMIT GJATA

MYNEVER HYSEN ZAIMI 8526 2276/3 489.5 1,030 504,185

ELIDA XHAFERR MUKJA 8526 3/2/10 434.7 1,030 447,741

AISHE MUSA KORRA 8526 3/5/8 865.9 1,030 891,877.00          

XHAFERR MUSTAFA GJATA 8527 134/1 1,156.7 6,312 7,301,090.40       

DELIMET MEHMET BANGA 8527 302/1 1,433.5 6,312 9,048,252.00       

AGRON SHARA

ASLLAN SHARA

DILAVER SHARA

EQREM VATHI

ERMIR VATHI

HAXHI VATHI

KIZI SHARA

NERIMAN VATHI

QAMILE VATHI

SHKELQIM SHARA

VJOLLCA SHARA

XHAVIT VATHI

VIRGJINUSH HASAN NEZA 8260 1/354 37.4 22,493 841,238.20          

YLLI ISUF LULI 3976 65/68 203.0 665 134,995.00          

AGRON GANI DELIU

SKENDER RUSTEM DELIU

AIDA GANI DELIU

BEDRIJE XHEMAL HAJDARI

BILAL AZIS DELIU

EDLIRA GANI MURATAJ

FATIME RUSTEM SHIMA

IKBALE SEID DELIU

ISLAM RUSTEM DELIU

NURIJE ABDULLA DELIU

5,421,376.80       858.91414/12 6,312

8,642,197.20       10,556

143.6

818.7

8527

23,9558120

8110

6/435

6/271

3,439,938.00       

ATALANTA PEKMEZI

DORONTINA PASKO

EFTERPI PASKO

PANDELI PASKO

POLIKSENI LEKA

MYLAZIM ISLAM DEHARAJ 8160 4/404 10.5 57,126 599,823.00          

BARDHYL PELINKU

BARDHHANE NAIPI

LULBARDH PELINKU

FATBARDHA LUCA

LUMBARDHE NAZIFI

AQIF BEKTASHI

ERMIRA DOKA

ERMIRA PELINKU

LORIN PELINKU

ERDIT PELINKU

IKBAL PELINKU

LEALBA PELINKU

ALKET PELINKU

HASAN SHIMA 8140 6/949 11.9 23,955 285,064.50          

BAJRAM XHAFER PREZA

MEZIKO RESUL KALAJA

FATMIR QOSJA

ALTIN RESHAT QOSJA

GENTA RESHAT QOSJA

REFIK MUÇA 1649 69/19 107.4 665 71,421.00            

8210 1/255 627.4 38,359 24,066,436.60      

SAIDE PAJOVA

ZYBA MUSAJ

FATMIR BESNIKU(KOPILI)

ENGJELLUSHE IBRAHIM SHENGJERGJI

ZYHRA GRECA

MAKBULE ZENELHOXHA

HYSEN VELENICA

HIQMETE LABINOTI

EDISON VELENICA

SHEFQET TUXHARI

ILIRJANA STAFA

1,588,102.80       

5/129

118.3

34.0

201.0

4.2

116/19

1328/17/2

57,12627.8

57,126

3,413

57,126

1,030

1,942,284.00       

686,013.00          

121,849.00          

237,072.90          8270

8526

3292

8270

8270

6/495

4/190

KISHA KATOLIKE

MEHMET PAJUNI 8527 307/1 499.5 6,312 3,152,844.00       

LUFTIJE IBRAHIM HAXHIHYSENI 8527 1414/8 902.2 6,312 5,694,433.92       

MUSTAF HYSEN CENAJ

ISAK HYSEN CENAJ

GANI HYSEN CENAJ

AVDYL HYSEN CENAJ

FERIT JAHJA SULA 8170 3/414 5.5 23,955 131,752.50          

EDUART ENVER DUSHKU

LUMTURI ENVER DUSHKU

ILIA SOTIR LIKA 8170 3/431 35.3 23,955 845,611.50          

VILSON ESTREF KULLA 8170 3/351 13.6 23,955 325,788.00          

FREDERIK ADIL BREGU 8170 3/352 12.4 23,955 297,042.00          

300.0

150.0

24/1

23/238 792,000.00          

2,560

5,280

768,000.00          

2315

3321

GEZIM KALLMETI

HAMIDE RUSHEKU

NADIRE KELLEZI

SAMI KALLMETI

XHEJE MUÇA

KASEM MUHARREM ILJAZI

LUFTIE MUHARREM ILJAZI

NAIM MUHARREM ILJAZI

RUKIE MUHARREM ILJAZI

SULTANE MUHARREM ILJAZI

8210 1/552 341.0 38,359 13,080,419.00      

ILMI XHELO XHAFERI 8170 3/327 1.0 23,955 23,955.00            

SKENDER OSMAN HALILI 3976 76/44 173.9 665 115,643.50          

SKENDER OSMAN HALILI 3976 76/43 52.3 665 34,779.50            

SEMIHA BEQIR BONJAKU(QOQJ
A)

BUKURIJE LEKAJ(QOQJA

SHQIPE BEQIR MEÇA(QOQJA)

FATOS BEQIR QOQJA

SADIK BEQIR QOQJA

LUTFIE KAZAZI

LUTFIE KAZAZI

SEMIHA BEQIR BONJAKU(QOQJ
A)

BUKURIJE LEKAJ(QOQJA

SHQIPE BEQIR MEÇA(QOQJA)

FATOS BEQIR QOQJA

SADIK BEQIR QOQJA

AIDA FUGU

IKBALE QOSJA

MIRAND FUGU

SHPRESA QOSJA

YMER QOSJA

AISHE ISUF ILJAZI

LIRI ZYLFO (ILJAZI)

METI ILJAZI

NADIRE HERRI (ILJAZI)

ZENEPE ABDULLAH ILJAZI

4,647,270.00       

8,192,610.00       

352,138.50          

428.3

194.0

342.0

80.9

14.7 23,955

155.5 23,955

22,493

23,955

23,955

23,955

8340 10,259,926.50      

8260

8170 3,725,002.50       

1,819,683.70       6/677

4/890

1/360

9/565

8120

8120

KISHA KATOLIKE

4/328

9/1376

8340

BAJRAM MUSA MYRTA

RIFAT MUSA MYRTA

IBRAHIM MUSA MYRTA

ISMETE MUSA DEDA

NAXHIJE GANI MYRTO

MIMIZA GANI MYRTO

BESNIK GANI MYRTO

SELMAN TAHIR BELSHAKU 8527 149/8 109.2 6,312 689,270.40          

KELMEND TASI PELLUMBI 8526 3/1/5 457.8 1,030 471,534.00          

ADEM BAKALLI

AISHE BAKALLI

SHAZIVAR MASAR KARAOSMANI

SHEGUSH MASAR KOSOVA

FATBARDH SAMI DOKO

ARBEN SAMI DOKO

NESFIJE TEKI SELENICA(TELA)

BULENT TEKI TELA

EDMOND TEKI TELA

AGRON TEKI TELA

GJERAK MAZLLEM KARAISKAJ

FELATUN MAZLLEM KARAISKAJ

NEBI ISMAIL SEFA

HAJALI ISMAIL YPI

XHANETA ISMAIL PRODANI

SUHELA XHEVDET LIBOHOVA

TEUTA SKENDER FOR A

LAVDIJE SKENDER KALASA

178,285.00          

19,855

938.6

90.5 1,970

195.2

6,312

29/230 3,875,497.45       

8527

8525

136/641791

198/1 5,924,443.20       

ISAK XHEMALI MUSTA 8527 1320/5 499.8 6,312 3,154,737.60       

EDUART DALIP HASANI 8526 117/1/1 8.6 1,030 8,858.00              

ADRIAN TOPALLI 8526 383/8 936.9 1,030 965,007.00          

KADRI SHAHIN DERVISHI

BEJAZE TARE DERVISHI

DALIP TARE DERVISHI

HAJDAR TARE DERVISHI

ADRIANA DERVISHI

KLEJVIS AGRON DERVISHI

XHORXHINA AGRON DERVISHI

HURMA SELIM DERVISHI

ZHULJETA MUSA DERVISHI

ELIDA MUSA DERVISHI

BRUNILDA MUSA DERVISHI

KLODIANA MUSA DERVISHI

DALIP TARE DERVISHI

KADRI SHAHIN DERVISHI

BEJAZE TARE DERVISHI

HAJDAR TARE DERVISHI

ADRIANA DERVISHI

KLEJVIS AGRON DERVISHI

XHORXHINA AGRON DERVISHI

HURMA SELIM DERVISHI

ZHULJETA MUSA DERVISHI

ELIDA MUSA DERVISHI

BRUNILDA MUSA DERVISHI

KLODIANA MUSA DERVISHI

82,021.80            

57,068.34            2,478

33.1 2,478

23.0

1842

9/76

8/221

1842

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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Emmanuel Macron: Kemi prova se qeveria siriane ka bërë sulm kimik

Tërhiqet Trump, Franca gati
për sulm ajror ndaj Sirisë

Merkel: S’do të marrim pjesë në asnjë operacion ushtarak

SHKURTE

Emigracioni në Gjermani, ja
kush ka të drejtë për asistencë

Vala e madhe e migracionit në Gjermani ka bërë që të
rritet edhe numri i atyre që marrin ndihmën so-

ciale. Sipas raportimeve në media, që bazohen në të
dhënat e Agjencisë Federale të Punës, në fund të dhje-
torit në Gjermani ka pasur 5,93 milionë vetë që marrin
ndihmën sociale të shtetit të gjerman. Prej tyre afro gjys-
ma, 2,3 milionë ka qenë të huaj. Grupimin më të madh e
përbëjnë sirianët, 588.301 vetë marrin ndihmë sociale
prej tyre. Të dytët në renditje janë turqit, të pasuar nga
irakianët dhe afganët. Një pjesë e nevojtarëve vijnë edhe
nga vendet e BE-së. Por jo çdokush që aplikon për ndi-
hmën sociale mund ta marrë atë. Qytetarët e huaj du-
het të plotësojnë kushte të caktuara. Së pari, ata duhet
të provojnë se në Gjermani qëndrojnë në mënyrë le-
gale dhe se kanë leje të rregullt qëndrimi. Ndërsa
qytetarët që kanë ardhur në Gjermani si refugjatë e
kërkojnë azil, e marrin ndihmën mbi bazën e ligjit
për kontributet për azilkërkuesit. Nëse u njihet azili,
ata mund të aplikojnë për ndihmë sociale tek Agjen-
cia Federale e Punës, ku duhet të provojnë se janë
nevojtarë. Në përgjithësi nga të huajt kërkohet një
dokument që nuk janë vetëm për një kohë të shkurtër
në këtë vend. Nëse dikush është qytetar i një vendi të
BE, duhet të paraqesë një kontratë qiraje, një njoftim
regjistrimi si edhe kartën e identitetit. Kush vjen në
Gjermani vetëm sepse kërkon punë, nuk ka të drejtë
për mbështetje sociale. Në Gjermani marrin ndihma
sociale qytetarë nga 193 vende të botës.

Policia greke ka rënë në gjurmët e një bande grabitë
sish shqiptarë, që vepronte në zonën e Janinës dhe

sidomos në fshatrat pranë vijës kufitare. Pas arrestimit
të një shtetasi shqiptar me moshë 25 vjeç, janë identi-
fikuar edhe tre bashkëkombës të tjerë, që janë shpallur
në kërkim. Policia e Janinës doli në një konferencë për
shtyp enkas për këtë ngjarje ku tha se karakteristikë e
pjesëtarëve të bandës ishte se ata i kryenin grabitjet
me fytyra të maskuara, ndërsa ishin tepër të dhunshëm.
I kërcënonin me jetë viktimat, i rrihnin dhe i lidhnin,
por edhe i plagosnin. Madje, gjatë një grabitjeje vitin e
kaluar e rrahën kaq keq viktimën, një plak 90-vjeçar,
saqë ky ndërroi jetë pas katër muajsh në spital ku ish-
te dërguar që në momentin e parë. Policia thotë gjith-
ashtu se deri tani ka verifikuar 13 grabitje të kryera
nga grupi që prej prillit 2017, kur datohet fillimi i vep-
rimtarisë kriminale. Ata preferonin para cash, pajisje
elektronike dhe automjete. Ndërsa në një rast, nën
kërcënimin e një arme gjahu dhe një thike u morën 20
euro dy emigrantëve shqiptarë, të cilët po prisnin auto-
busin në stacion. Ndërkohë, policia po vijon hetimet për
zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Dosja ka zbardhur abuzimet seksuale ndaj fëmijëve

Skandal në Vatikan, zbulohen
64 raste pedofilie në Kili

Sulmi ndaj Sirisë mund
të ndodhë shumë shpe
jt ose nuk mund të

ndodhë, nuk kam dhënë
ndonjë shenjë mbi kohën e
hakmarrjes për sulmin e
dyshuar me armë kimike.
Në çdo rast, Shtetet e Bash-
kuara, nën administratën
time kanë bërë punë të mirë
në çrrënjosjen e Shtetit Is-
lamik nga rajoni", deklaroi
Presidenti Donald Trump
ditën e djeshme. Komentet
tij u bënë përmes "Twitter"-
it një ditë pasi e bëri thuajse
të pashmangshme një ndë-
rhyrje ushtarake ku parala-
jmëroi Rusinë për sulme me
raketa ndaj Sirisë. Ndërko-
hë, disa ditë më parë ai u
shpreh se do t'i përgjigjet
"fuqishëm" sulmit të dys-
huar kimik në Duma të Sir-
isë. Megjithatë SHBA, Fran-
ca dhe Britania kanë zhvil-
luar konsulta të gjera mbi
një sulm të mundshëm ush-
tarak jo më vonë sesa fundi
i kësaj jave. Një operacion i
përbashkët, Francën krye-
suese e jo Shtetet e Bash-
kuara, mund të dërgojë një
mesazh uniteti ndërko-
mbëtar mbi zbatimin e
ligjeve parandaluese të
armëve kimike dhe për të
kundërshtuar mbështetjen
ushtarake e politike të Ru-
sisë e Iranit ndaj Sirisë. Pres-
identi francez, Emmanuel
Macron tha të enjten se
Franca ka prova të pa-
kundërshtueshme se qever-
ia siriane ka sulmuar me gaz
klorin. "Franca "nuk mund
të tolerojë regjimet që men-
dojnë se gjithçka është e
lejuar", u shpreh ai. Ndërko-
hë, kancelarja Merkel në një
konferencë për media në
Berlin tha se Gjermania
nuk do të marrë pjesë në as-
një sulm ajror ndaj Sirisë, në
kundërpërgjigje ndaj sulmit
të dyshuar kimik në qytetin
Duma. "Gjermania nuk do
të marrë pjesë në asnjë op-
eracion të mundshëm  usht-
arak. Megjithatë, ne mbësh-
tesim të gjithë atë që po
bëhet për të treguar se për-
dorimi i armëve kimike ësh-
të i papranueshëm", u
shpreh Merkel. Më 7 prill,
dhjetëra persona vdiqën në
Duma të Sirisë, në atë që dy-
shohet se ka qenë një sulm
kimik. Ligjvënësit rusë
kanë paralajmëruar Shtetet
e Bashkuara se Moska do ta
konsideronte një sulm ajror
mbi Sirinë si një krim lufte
dhe kjo mund të shkakton-
te edhe një përplasje të drejt-
përdrejtë mes ushtrive
amerikane e ruse. "Çdo ra-
ketë e lëshuar mbi Siri do të

rrëzohej, ndërsa vendlë-
shimet e tyre do të shënje-
stroheshin", deklaroi am-
basadori i Rusisë në Liban.
Trump sugjeroi të hënën se
nuk kishte aspak dyshime se
Siria ishte fajtore, por as ai

dhe as ndonjë zyrtar i lartë i
administratës nuk kanë
paraqitur prova të rënda.
Kjo është në kontrast të
thellë me incidentin e një viti
më parë, kur qeveria ameri-
kane kishte video dhe prova

të tjera të një sulmi nga avi-
onët sirianë që kishin për-
dorur gaz sarin. Atij inciden-
ti, Trump iu kundërpërgjigj
duke lëshuar dhjetëra rake-
ta "cruise" nga luftanijet mbi
një bazë ajrore siriane.

Vatikani është trondi
tur nga një tjetër

skandal pedofilie. Një
raport prej 2300 faqesh
ku dokumentohen 64 ras-
te abuzimi pedofilie nga
kleri katolik në Kili i ësh-
të dorëzuar Papa Françe-
skut.  Raporti është har-
tuar nga kryetari i kon-
gregacionit të doktrinës
fetare në Selinë e Shenjtë,
arqipeshkopi maltez,
Charles J. Scicluna. Dësh-
mitë e kësaj dosjeje kanë
zbardhur abuzimet sek-
suale të kryera ndaj mjaft
fëmijëve nga prifti e gui-
da e tyre shpirtërore, kil-
iani Fernando Karadima
e që janë mbajtur fshehur
nga peshkopi Juan Bar-
ris Madrid. Me një letër
të shpërndarë nga zyra e
shtypit të Vatikanit, Ati i
Shenjtë informon se ka
thirrur me urgjencë në
Romë peshkopët kilianë
për të dialoguar mbi ven-
dimet që duhen marrë me
vlerësimet e rastit ndaj
informacioneve të sh-
trembëruara që kanë
mbërritur deri më sot nga
kisha kiliane. Papa
Françesku ka thirrur në
Selinë e Shenjtë dhe famil-

Greqi, arrestohet banda shqiptare
që kishte tmerruar Janinën

jarët e viktimave të pedofil-
isë në Kili, të cilëve u kërkon
publikisht falje. "Dëshmitë e
mbledhura në Kili mbi ras-
tet e pedofilisë nga kleri
vendës dëshmojnë mjaft jetë
të pafajshme të kryqëzuara
e kjo më shkakton dhimbje
e turp. Pranoj se kam bërë
gabime serioze të vlerësimit
dhe të perceptimit të situ-
atës për shkak të mungesës
së një informacioni të
vërtetë e të balancuar", u
shpreh Papa Françesku.

Kryetari i kongregacionit
të doktrinës fetare në
Selinë e Shenjtë, arqipesh-
kopi maltez Charles J. Sci-
cluna me kërkesë të Papës
ka udhëtuar në Kili e ka
punuar për zbardhjen e
plotë të akuzave e zërave
mbi rastet e pedofilisë nga
kleri vendës. Raporti prej
2300 faqesh i hartuar nga
ai është dëshmia e këtij
skandali të ri pedofilie, që
ka turpëruar përsëri Vati-
kanin.

"Gjermania nuk do të
marrë pjesë në asnjë

operacion të
mundshëm ushtarak.

Megjithatë, ne
mbështesim të gjithë
atë që po bëhet për të
treguar se përdorimi

i armëve kimike
është i

papranueshëm",
u shpreh Merkel.

KANCELARJA

Presidenti Donald Trump dhe
ai francez, Emmanuel Macron

Kancelarja Merkel

Papa Françesku
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Kjo deklaratë e Puljezes qe bërë
në fund të janarit të 1968, kur në
Tiranë pati përfunduar cikli krye-
sor i festimeve të 500-vjetorit të
Skënderbeut. Ai ishte ftuar për të
marrë pjesë në to bashkë me sena-
torin italian Luca de Luca (si edhe
me një të tretë: Gabriele Romoli).

Nga autoritetet e larta të Ti-
ranës kjo dërgatë treshe u kon-
siderua "delegacion i arbëreshëve",
duke lënë të kuptohej se përveç
misionit kulturor mbante paralel-
isht edhe një funksion politik.

Aldo Pulieze, kalabrez, qe komu-
nist i krahut stalinist, pra aspak në
përputhje me vijën politike zyrtare
të PKI, e cila ishte distancuar prej
diktatorit sovjetik.
PO LUKA DE LUKA
KUSH ËSHTË?

Në 5 maj, tetë ditë pas mbylljes
së veprimtarisë katërditore të jo
pak antikomunistëve shqiptarë të
emigruar dhe të arbëreshëve, u

KULTURE

PERPLASJA

PJESA E DYTË

Në shkrimin e javës së kaluar
vumë në dukje të lexuesit se, ndër-
sa antikomunistët dhe kundërsh-
tarët e regjimit politik në Shqipëri,
mes tyre edhe prej bashkëko-
mbësve që nuk e kishin lajtmotiv
të jetës këtë synim, veçanërisht
arbëreshë, nën statusin e pelegrin-
it fetar katolik, nisën në 24 prill
1968 një cikël katërditor veprim-
tarish në përkujtim të 500-vjetorit
të vdekjes së Skënderbeut.

Ndërkaq ambasada shqiptare në
Romë ishte e mobilizuar për ta
neutralizuar dhe sfiduar këtë ak-
sion të tyre, i cili për disa
udhëheqës të saj qe posaçërisht i
ndërgjegjshëm si antikomunist.

Javën e shkuar përshkruam,
duke e provuar me një dokument
nga arkivi i Ministrisë së Punëve
të Jashtme, se në 24 prill, po atë
ditë kur pati nisur veprimtaria e
të emigruarve, një pjesë e tyre poli-
tikë, dhe e arbëreshëve, me rastin
e të nesërmes, 25 prillit, Ditës së
Rezistencës Italiane, të cilën ai
popull e quan më së shumti Dita e
Çlirimit nga diktatura fashiste e
Musolinit dhe e pushtimit nazist,
u mbajt një konferencë mbi
Luftën Nacional-Çlirimtare në Sh-
qipëri.

Ju lutem, duke lexuar këto
radhë fiksojeni këtë detaj: në këtë
aktivitet të inkurajuar nga ambas-
ada qe folur mbi temën "Republi-
ka Popullore e Shqipërisë, fener
ndriçues i socializmit në Evropë".

Në raportin e vet për Tiranën
përfaqësia diplomatike shqiptare
do të theksonte se fjalën kryesore
e kishte mbajtur sekretari i Sho-
qatës së Miqësisë Itali-Shqipëri,
Aldo Pulieze (Aldo Pugliese). Në
fund të veprimtarisë, ku pjesëmar-
rësit thuhej se qenë "rreth 100
veta", ishin shfaqur dy dokumen-
tarë të Kinostudios "Shqipëria e
Re": "Poema e 20 mijëve" dhe "Ditë
të gëzuara".

(Pikërisht në 24 prill, siç njof-
tonte ambasada, në qytetin e Bar-
it, në librarinë "Cravezzo", qe
hapur edhe një ekspozitë filatelike
shqiptare, e cila kishte pasur suk-
ses real dhe për të pati shkruar
edhe shtypi lokal italian).

Por, përse ambasada theksonte,
në raportin e saj për Ministrinë e
Punëve të Jashtme në Tiranë, si
temë themelore të aktivitetit rolin
e Shqipërisë si fener ndriçues i so-
cializmit në Evropë?

Do t'ua zbulojmë këtë "sekret"
gradualisht, në vijim të këtij cikli,
por tani le t'i marrim gjërat me
radhë, sipas rreshtimit të tyre
natyrshëm kronologjik, logjik po
ashtu.
CILI ËSHTË ALDO
PULIEZE?

Komiteti Shqiptar për Mar-
rëdhëniet Kulturore dhe Miqësore
me Botën e Jashtme në një infor-
macion të tij, drejtuar aparatit të
Komitetit Qendror të Partisë së

1968, beteja diplomatike në Romë, kur
aktiviteti i Papës zemëroi komunistët

Katër ditë prilli që tronditën Romën, antikomunistët
dhe komunistët 'përplasen' për SkënderbeunNga Ylli Polovina

Punës, për gjashtëmujorin e parë
të vitit 1968 ka veçuar edhe këtë
deklaratë të sekretarit të Shoqatës
së Miqësisë Itali-Shqipëri, Aldo
Puliezes.

Sipas saj, "Për ne, arbëreshët,
pasardhës të atyre kreshnikëve që
morën udhën e mërgimit pas push-
timit otoman të Shqipërisë e që
ruajtën të paprekur gjatë shekujve
dashurinë për atdheun dhe që aq
shumë dëshiruan për të parë një
ditë të lirë e të lumtur, për ne pra,
ishte veçanërisht prekëse të shih-
nim për së afërmi atë shkallë të
lartë të unitetit politik e moral që
ka arritur populli shqiptar, rezul-
tatet e mëdha në fushën
ekonomike, shoqërore, kulturore
dhe artistike, besimin e thellë që
ka burri dhe gruaja shqiptare në
një të ardhme akoma më të ndrit-
shme. Dhe kjo që është bërë sot
realitet, është ëndrra e aq brezave
të shkuara".

mblodh në Romë këshilli drejtues
i Shoqatës së Miqësisë Itali-Sh-
qipëri. Kordoni i aktiviteteve me
vatër inkurajimi dhe mbështetje-
je Vatikanin, për të cilat do të para-
qitim të dhëna të plota në vijim të
këtij cikli shkrimesh, e kishte vënë
këtë organizatë pro Tiranës zyrtare
në vështirësi dhe ajo po lëvizte për
t'i shpëtuar rënies drastike të
ndikimit mbi bashkësinë arbërore
në Itali.

Mbledhja e shpejtë, pothuaj
rrufe, për të mobilizuar forcat dhe
sfiduar kundërkomunistët, kishte
për objektiv kryesor "Program-pla-
nin e punës për vitin në vazhdim".
Po ashtu në të u zgjodh kryesia e
Shoqatës "duke zgjedhur si presi-
dent të sajën senatorin Luca de
Luca".

"Gjatë mbledhjes, thotë një
raport i Komitetit Shqiptar për
Marrëdhënie Kulturore dhe Miqë-
sore me Botën e Jashtme drejtuar

aparatit të KQ të PPSH-së, pati dis-
kutime, propozime për shtimin e
aktivitetit të shoqatës".

Pastaj: "Në mbasdite të po asaj
date u bë inaugurimi i lokalit të ri
të shoqatës. Me këtë rast në sallat
e godinës u hap një ekspozitë e
madhe fotografike mbi jetën e
Skënderbeut, manifestimet që u
zhvilluan në Shqipëri me rastin e
500-vjetorit të Skënderbeut, Kon-
ferencën e Dytë Albanologjike si
edhe rezultatet e arritura në Sh-
qipëri gjatë vitit 1967. Ekspozita u
shikua nga shumë njerëz dhe u
pëlqeu shumë.

Me rastin e mësipërm u shfaq
edhe filmi artistik "Skënderbeu".

Në një informacion tjetër të
Komitetit Shqiptar për Mar-
rëdhënie Kulturore dhe Miqësore
me Botën e Jashtme gjejmë këto të
dhëna për Luka de Luka. Sipas tij,
"është senator. Ka qenë në Partinë
Komuniste revizioniste italiane.
Ka pasur gjithnjë lidhje me ambas-
adën tonë në Romë dhe në vitin
1962, pas marrjes së materialeve
tona, ka filluar të mbajë qëndrim
antirevizionist. Në 1966 ka prerë
hapët çdo marrëdhënie me partinë
revizioniste, duke u larguar prej saj.
Është arbëresh dhe personalitet i
njohur. Nuk ka hyrë në PK (mark-
siste-leniniste)".

Por a është e saktë kjo pamje
rreth profilit politik të këtij sena-
tori, i cili qe tashmë drejtuesi
numër një i Shoqatës Itali-Sh-
qipëri?

Eksponent i Partisë Komuniste
Italiane, senator në tri legjislatura,
në vitin 1966 ai ishte përjashtuar
për "padinjitet politik dhe moral".
Arsyeja përse PKI mori këtë masë
të fortë ndaj tij qe pasojë e një dek-
larate të bërë prej Luka de Luka-s
kur natën e 1 prillit 1965 u vra para
shtëpisë së vet me shtatë të shtë-
na revolveri Luixhi Silipo, gazetar
dhe bashkëdrejtor i të përjavshmes
"Kalabria nesër" (Calabria
domani"), po ashtu edhe një nga
drejtuesit e Partisë Komu-
niste Italiane për Kalabrinë 

Papa Pali VI pret pjesëmarrësit
arbëreshë shqiptarë

Konferenca shkencore
për Skënderbeun në Vatikan
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serb të Kosovës, 17 vjeçar sekretar
personal i Bajram Currit, anëtar i
Komitetit "Mbrojtja Kombëtare e
Kosovës", në 1924 punonjës në
Ministrinë e Financave të Sh-
qipërisë, të drejtuar prej Luigj
Gurakuqit, bashkëluftëtar në
"Shpellën e Dragobisë" me Currin
dhe pas kësaj i dënuar me vdekje
në litar nga Ahmet Zogu. I kapur
prej njerëzve të këtij të fundit, por
i arratisur nga burgu, Tahiri emi-
groi. U rikthye në Kosovë në 1941
dhe u bë flamurtar i idesë së Sh-
qipërisë Etnike, duke u cilësuar
edhe si njëri nga udhëheqësit e
Lidhjes së Dytë të Prizrenit. Ky
pozicion ia bëri të nevojshme bash-
kërendimin me gjermanët në vep-
rime ushtarake kundër komu-
nistëve jugosllavë të Titos, të cilët
i konsideronte rrezikun më të
madh kombëtar. Nga fundi i vitit
1944, me triumfin e bolshevizmit,
Tahir Zemaj rimori udhën e emi-
grantit politik. Në 1964 pati botuar
në Bruksel librin "Lidhja e Dytë e
Prizrenit dhe lufta heroike e popu-
llit për mbrojtjen e Kosovës". Tri
mote më pas nga ajo prani e tij e
mallëngjyer në Romë, Tahir Zem-
aj do të ndërronte jetë.

Ndërkaq mes të pranishmëve të
aktivitetit katërditor të fundprillit
1968 për 500-vjetorin e vdekjes së
Skënderbeut ishte, siç e bëmë të
ditur në shkrimin e javës së shkuar,
edhe Nelo Drizari, gjatë Luftës së
Dytë Botërore shef i Seksionit Sh-
qiptar në SHBA i OWI (Zyra e In-
formacioneve të Luftës), nëpërm-
jet të cilës ngriti e drejtoi për vite
me radhë seksionin shqip të radi-
os "Zëri i Amerikës".

Por a ishte një antikomunist i
mirëfilltë ky autor i shquar
fjalorësh që emigrantët shqiptarë
të mësonin gjuhën amerikane si,
më kryesorja, edhe i një libri mjaft
origjinal për Gjergj Kastriotin
("Skënderbeu- Jeta e tij, korrespon-
denca, oratoria, fitoret dhe filozo-

fia", botuar atë vit, 1968?
Për të krijuar një për-

shtypje më të plotë se sa
ndodhej tek ky person-
alitet përmasa antikomu-
niste, po ju paraqesim
një kabllogram të deshi-
fruar, i cili në 4 qershor
të vitit 1968, pra afro
dyzetë ditë pas veprim-
tarive të Romës, prej Mi-
sionit Shqiptar pranë
Kombeve të Bashkuara
në Nju Jork, i është dër-
guar Ministrisë së
Punëve të Jashtme në
Tiranë.

Duke mos ekspozuar
diplomatin raportues
dhe disa të dhëna të
tjera teknike, teksti i
këtij mesazhi sekret
përmban këto fjalë:
"Erdhi për vizitë në
mision Nelo Drizari që
kohët e fundit ka bërë
librin e Skënderbeut.
Tha se donte të shkru-

ante një libër për përparimet e ven-
dit tonë dhe se për këtë donte të
shkonte në Shqipëri. I dhamë ma-
teriale dhe do t'i dërgojmë në të
ardhmen. Foli mirë për vendin tonë
dhe shante ballistët".
I PRET VETË PAPA PALI VI

Rikthehemi në rrjedhën e vep-
rimtarive katërditore të Romës, të
kryera në përputhje dhe bash-
këpunim me Vatikanin.

Pa shkuar ora 11:00 e paradites
së 24 prillit pelegrinët festues të
500-vjetorit të Skënderbeut ishin
para altarit të Kishës së Shën
Pjetrit, ku nisi Mesha Pontifikale,
të kënduarit ritual për herë të parë
shqip në atë faltore shumë të mad-
he të Krishtërimit. Gjatë cere-
monisë u përdor riti bizantin. Këtë
e kryen tre Prelatë: Imzot Perni-
ciaro (peshkop i arbëreshëve të
Siçilisë), Imzot Gjon Starnati
(peshkop i porsaemëruar si Admin-
istrator Apostolik i Ungrës së Kal-
abrisë) dhe Imzot Theodor Minìshi
(Arqimandrit Ordinar i Grottafer-
rata-s afër Romës).

Për të ndjekur ritin pjesëmar-
rësve u ishte shpërndarë nga Rre-
thi Italo-Arbëresh "Besa" një
libërth liturgjie me tërë tekstin në
arbërisht dhe përkrah në gjuhën
italiane.

Pasditen e 24 prillit, në orën
17:00, pelegrinët festues të 500-vje-
torit të Skënderbeut u mblodhën
në sallën "Aula Magna" të Insti-
tutit Papal. Pasi fillimisht përuru-
an një ekspozitë ikonografike për
Gjergj Kastriotin, kontribut i Insti-
tutit të Studimeve Shqiptare në
Universitetin "La Sapienza" të
Romës me në krye Ernest Koliqin,
ndoqën një konferencë ku foli pro-
fesor Zef  Valentini, autor i gjashtë
vëllimeve për historinë mesjetare
të Shqipërisë. Bashkëngjitur këtij
shkrimi ka një foto që dëshmon
grupin drejtues të kësaj veprimta-
rie shkencore (kryesohej nga Rozo-
lin Petrotta, president i Qendrës
Ndërkombëtare për Studimet Sh-
qiptare pranë Universitetit të Pal-
ermos; Ernest Koliqi; Antonio Ko-
rteze, përfaqësues i Komitetit për
kremtimet e Romës dhe Karl Gura-
kuqi).

Kulmimi i ngjarjes do të
ndodhte të nesërmen, në 25 prill
paradite, kur pelegrinët e festës së
Skënderbeut i priti vetë Pali VI.
Pas fjalës së tij, e cila u bë men-
jëherë publike në italisht dhe sh-
qip të nesërmen, në 26 prill, duke
u botuar në faqen e parë të gazetës
së Vatikanit "L'Osservatore Ro-
mano", Papa nisi t'u japë pjesëmar-
rësve dorën për t'ia puthur. Ishte i
këtij çasti episodi i dhurimit që iu
bë nga studiuesi arbëresh Zef
Skiroi i librit "Këngët popullore
shqiptare".

Pasdite, gjindja e madhe e fes-
tuesve do të drejtohej për tek
Sheshi Albania, ku që prej vitit
1940 ndodhet një monument i
madh i Skënderbeut. Këtu, shumi-
ca që nuk e dinin, do të ndeshnin
me një surprizë.

(inspektor rajonal i PKI).
Aldo Pulieze, pra sekre-

tari i Shoqatës Itali-Shqipëri, ishte
mik i të vrarit si edhe koleg i afërt
në parti i Luca de Luca-s. Pra, sho-
qatën e drejtonin dy komunistë
radikalë kalabrezë me mar-
rëdhënie shumë të afërta.

Krimi i vrasjes së Silipos, siç
rezultoi prej hetimeve gjer sa u
arkivua, nuk ishte me sfond të
qartë politik, por Luka de Luka, i
cili qe personi i fundit që pati
takuar viktimën, në 6 shtator 1966,
deklaroi se vrasësi ishte "një shok
nga brenda partisë". Në verifikimet

e mëvonshme u ravijëzua se mbi
këtë ngjarje mund të kishte dorë
edhe një eksponent i Partisë Komu-
niste Çekosllovake, Dragutin, i cili
në kohën kur u bë deklarata që fa-
jësonte struktura të PKI, në shta-
tor 1966, pati qëndruar për ca kohë
në Kalabri.

Prej tërë kësaj historie një gjë
doli e dukshme: Luka de Luka pati
akuzuar si shtytës së vrasjes së
Luixhi Silipos krahun "revizionist"
të Partisë Komuniste Italiane në
Kalabri, pra sipas tij, ishte vrarë në
mënyrë mafioze një stalinist.

Me pak fjalë për lexuesin ka in-

teres të drejtpërdrejtë ky fakt: kry-
etari i Shoqatës së Miqësisë Itali-
Shqipëri nuk qe vetëlarguar nga
PKI, sepse e dënonte kursin e saj
"revizionist", çfarë pëlqehej në Ti-
ranë, por ishte një i përjashtuar
prej saj.
"REAKSIONARËT" E
VEPRIMTARISË SË ROMËS

Dijetari shkodran i emigruar në
Itali dhe pedagog në Universitetin
e Palermos, Karl Gurakuqi, i cili
është edhe autori i një përshkrimi
të hollësishëm të kësaj veprimta-
rie, mes të tjerash, tek informon
për pjesëmarrësit më të spikatur,
ndihet i emocionuar tek përshkru-
an sjelljen e një njeriu të madh në
moshë, i cili mezi ecën dhe shu-
micën e kohës i ka sytë të përlotur.
Thotë se i ka mbetur fare pak jetë
dhe kjo që po shihte në buzë të
fikjes së saj, e lumturonte.

Ky qe shqiptari kosovar i emi-
gruar në Bruksel, Tahir Zemaj.

Ishte një antikomunist mjaft i
njohur, luftëtar kundër pushtimit



Fjala e Papës
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Monografia e prof. dr. Sha
ban Sinanit është qartë
sisht e frymëzuar prej fig-

urës dhe veprës së Jeronim De
Radës, por zgjeron me ambicie
kufijtë e saj, duke e përfshirë
botën arbëreshe në kompleksitetin
e shumëfishtë të historisë së kul-
turës së saj. Rezultati është një
pikëpamje origjinale dhe inovative
- do të thosha enciklopedike, duke
marrë në konsideratë bibliografinë
e plotë, të pasur dhe të veçantë të
përdorur nga autori, që hap pers-
pektiva të reja kërkimi dhe që, në
të njëjtën kohë, vlerëson në për-
puthje me traditën më të mirë sh-
kencore në fushën humaniste, lin-
jat kërkimore të shtjelluara në de-
kadat e fundit.

Duke përdorur në mënyrë
jokonvencionale teknikat metod-
ologjike të shkollave të ndryshme,
të kombinuara ndërmjet tyre jo
për të shkaktuar mbivendosje të
tepërta, por në të kundërtën, për
të nxitur analiza joparagjykuese
të aspekteve të ndryshme të traj-
tuara, libri shfaqet në formën e tij
shumëkëndëshe si një refleksion
organik i një periudhe të gjatë his-
torike (shek XVIII - shek. XX). Ky
është një libër i mbështetur mbi
kontributet e vlefshme të dhëna
nga figura prestigjioze të kulturës
arbëreshe (dhe jo vetëm) të këtij
harku kohor dhe, mbi të gjitha, mbi
fenomenet kulturore të ndezura
nga iluminizmi dhe të zhvilluara
nga shekulli i nacionalizmave, që
duke arritur kohët ditët tona ripro-
pozohen nën format modern tem-
atika të rëndësisë së veçantë: ndër
këto ajo e identitetit përkundër
tendencave homogjenizuese të glo-
balizimit.

Këto aspekte dhe origjinat e pro-
ceseve të ndërtimit të identitetit
trajtohen në kapitullin e parë Prej
shekullit të iluminizmit gjuhësor
në shekullin e nacionalizmit gju-
hësor (Disa të dhëna të reja për një
riperiodizim të historisë së letër-
sisë shqipe), në të cilin autori, në
një kah hulumton me ndjesh-
mërinë e rrallë prej bibliofili dhe,
në një kah tjetër rindërton me be-
snikërinë rigoroze të filologut,
matricat - për fat të keq jo shpesh
të hasura - të koncepteve mbi të
cilat, që në shek. XVIII u theme-
lua ideologjia shqiptare e cila në
vijimësi ka ushqyer lëvizjen rig-
jallëruese të Rilindjes. Konceptet
që të rikthejnë tek aktivitetet e
kishës katolike, në Itali si në Ball-
kan, një rol përhapës joindiferent,
që shkakton rithirrjen e influksit,
edhe ai jodytësor, të ideve ilumi-
niste që u manifestuan, përtej dhe
përkundër çdo karakteri paradok-
sal, që u përket zakonisht veprave
pedagogjike, didaktike dhe for-
muese të zhvilluara nga intelektu-
alët katolike: ndër ta murgjit ba-
silianë, këta edhe arbëreshë, të
cilët vepruan në Jug të Shqipërisë;
franceskanët e veriut, gli papades-
ët arbëreshë në Itali.

Vepra e realizuar përgjatë shek-
ullit të tetëmbëdhjetë, gati-gati një
amalgamë kombëtare, tregon një
ngjashmëri qëllimesh që tradhton
ngjashmërinë e origjinës, dhe kjo
bëhet objekt shqyrtimi i kapitul-
lit të dytë të librit, që prof. dr. Si-
nani jo pa qëllim e ka titulluar
Botë arbërore veriore në letërsinë
arbëreshe: rasti i patronimeve, ku
tregohen  se si "dallesat" krahinore

bashkëkohore te paramenduara,
nuk japin njohuri të drejta mbi fak-
tet e ndodhura përpara në di-
asporë, por kërkojnë qasje të reja
duke shfrytëzuar qasjet e shken-
cave linguistike. Në këtë rast të

onomastikës dhe toponomastikës
historike, të cilat kontribuojnë në
mënyrë mahnitëse në zgjidhjen e
disa "enigmave" që historiografia
deri me sot nuk ka qenë në gjend-
je t'i zgjidhë.

Në këtë linjë kërkimore vijon
pjesa e tretë, De Rada dhe Milosau.
Rreth varianteve të emrit të au-
torit dhe të veprës, në të cilin rim-
erren dhe diskutohet disa intuita
të Arshi Pipës. Ka interes të madh
çështja që rreh rreth origjinës së
emrit të heroit të veprës deradian,
por edhe rreth autorit.

Kapitulli i katërt, duke hetuar
mbi materialet e vlefshme në
dorëshkrim të Thimi Mitkos, mik i
madh i Dhimitër Kamardës, i
Jeronim de Radës dhe i Xhusepe
Skiròsë, ndalon në lajmin e dhënë
nga Gj. Pekmezi, përkujdesës i bot-
imit të dytë të Bëljet shqipëtare
(Vjenë 1924) kur vinte në dukje se
një vjershë e De Radës, bashkë me
tekste të tjerë, nuk ishte përfshirë
në volum. Duke ndjekur zhvilli-
met rreth këtij lajmi, prof. Sinani
ofron një pasqyrë interesante të
traditës së ndërkomunikimit të tra-
ditës gojore dhe të letërsisë roman-
tike arbëreshe me sistemin letrar
shqiptar, qëllimi i të cilës është
mirëdokumentuar nga historia e
Kangjeljit VII të Milosaos, një his-
tori që lejon ndërlidhjen e zonave
të largëta të albanofobisë dhe për
t'i njohur De Radës dhe veprave të
tij merita më simbolike dhe më të
vendosura, dhe pa ja errësuar mer-
itat estetike dhe letrare. Për këtë
qëllim të fundit, shkruhet edhe në
pjesët e tjera në vijim: Një poemë
për Janji Uniadin-n nga Jeronim

Shaban Sinani
Të rejat për "Hieronymin

në botën arbëreshe"
Libri i profesorit sipas një
analize nga përtej detit

Nga Prof. Matteo Mandalà*

De Rada dhe një krahasim
ndërtekstor me poemën Skënder-
beu të Henry Longfellou-t; Pamje
ungjillore në poezinë e De Radës;
"Rapsodie di un poema Albanese"
dhe "Il Codice Chieutino": çështje
të shkallëve të autorësisë; Kulti i
epopesë gjatë Rilindjes dhe vepra
e De Radës; Dora d'Istria, Angelo
de Gubernatis dhe Jeronim de
Rada në letrat e tyre; "Shêjzat" për
Jeronim de Radën, Jeronim de
Rada dhe një çështje e riperiodiz-
imit të historisë së letërsisë shqipe
- të cilat mbajnë si pikë referimi
botën "deradiane", zbulojnë zako-
net e Autorit për të lëvizur me sh-
kathtësi në fushën e studimeve
krahasimtare, ndër të tjera dhe pa
anashkaluar hapjen e hapësirave
për analiza të drejtuara metod-
ologjikisht drejt ektodikës dhe kri-
tikës letrare, dhe drejt
antropologjisë kulturore dhe kul-
turologjisë.

Figura e De Radës dhe bota ar-
bëreshe shkëlqejnë serish në sfon-
din e dy eseve Letërsia arbëreshe
si urë ndërmjet nënsistemeve
(Prej fillimeve deri ne shekullin
XIX) e Arbëreshi si karakter në
letërsinë shqipe: "Karpa" dhe "Kur-
bani ballkanik", në të cilat prof.
Shaban Sinani jep prova gjerësisht
për erudizmin e tij të thellë: së pari,
me një përnjohje metodike dhe rig-
oroze historiko-kulturore vendos
njëri mbi tjetrin gurët e urës arro-
gante të komunikimit letrar që ar-
bëreshët, siç tregon dhe hapja e lib-
rit të Francesco Altimarit, e cila
është përfshirë me qëllim në këtë
libër, ia kishin dalë të krijonin në
pesë shekujt e qëndrimit të tyre në
Itali dhe që harresa e historisë
rrezikon gjithnjë që t'ia humbim
gjurmët. Së dyti, duke analizuar
romanet e dy shkrimtarëve të
ditëve tona, Martin Camaj dhe
Luan Starova, ekzaltohet roli i be-
suar arbëreshëve dhe kulturës së
tyre si ruajtës së një kujtese kole-
ktive dhe ngarkesë të jashtëzakon-
shme antropologjike.

Botimi i këtij volumi do të për-
bëjë një progres domethënës në
përhapjen e një njohjeje më të qen-
drueshme dhe të sigurtë të De
Radës dhe të botës arbëreshe.

*Katedra e gjuhës dhe letërsisë
shqipe. Departamenti i kulturës
dhe i shkencave shoqërore, Univer-
siteti i Palermos

Në foto:
Kopertina e librit

"PERËNDITË PAGANE, SHIKIMI, DELIKATESA DHE ...",
 VLERËSIMI PËR 10 ARTISTËT SHQIPTARË NË MILANO

Shumë krenare për 10 artistët
shqiptarë në ekspozitën "Ex

Gratia" në Milano. Dhe shumë e
lumtur që Ministria e Kulturës
është mbështetëse e kësaj ek-
spozite, ku shpaloset art bash-
këkohor shqiptar"! Ministrja e
Kulturës, Mirela Kumbaro e
njoftoi me një urim të
përzemërt çeljen e një ekspozite
të 10 artistëve shqiptarë në Mil-
ano, këtë të shtunë.

Por ndërsa pika finale është
Italia, ka një udhëtim të nisur
në Shkodër, muaj më parë, me
një shkollë arti ku artistët u për-
ballën dhe biseduan me emra të
njohur të artit bashkëkohor sot.
EX GRATIA

Të shtunën më 14 prill 2018,
me rastin e edicionit të njëzete-
tretë të MIART - ekspozitës
ndërkombëtare të artit modern
dhe bashkëkohor në Milano in-
augurohet aktivitetit i pestë i
projektit në PRATICA. Ky cikël
ekspozitash është mirëpritur
nga avokati Giuseppe Ian-

naçone, e mbahet në mesin e një
pjese të koleksionit të tij personal
të artit bashkëkohor dhe vendoset
brenda një zone të dedikuar të
firmës së tij ligjore. Pas prezantim-
it të artistëve Davide Monaldi,

Luca De Leva, Andrea Romano
dhe Beatrice Marchi, në PRATICA
do të prezantohet një krahasim i
vazhdueshëm midis veprave të
artistëve të njohur ndërkombëtarë
dhe artistëve të talentuar, por ako-
ma të panjohur, të ftuar në event
për të krijuar projekte specifike për
ambientin. Ndaj, këtë të shtunë,
më 14 prill, një ekspozitë kolektive
e 10 artistëve të rinj shqiptarë në
bashkëpunim me shkollën e 'Art
House' do të jetë i hapur për pub-
likun për një vizitë "EX GRATIA".

Eventi është një ide e zhvilluar
nga Giuseppe Iannaçone, e kuru-
ar nga Adrian Paci dhe Rischa Pa-

terlini, me bashkëpunimin e
veçantë të prof. Zef Paci. Për Mi-
art 2018, Giuseppe Iannaçone ka
zgjedhur t'ia kushtojë "In Prati-
ca#5", një projekti të veçantë që e
bën Italinë të njohë punët e reali-
zuara bujarisht, nga Adrian dhe
Melisa Paci në Shkodër, Shqipëri:
ose më tepër një shkollë për
artistët. "Ajo që më frymëzoi - shk-
ruan Iannaçone - ishte akti i bu-
jarisë që ju, Adrian, keni treguar
ndaj qytetit tuaj të origjinës, Sh-
kodrës dhe artistëve shqiptarë.
Falë shkollës së 'Art House' ju keni
bërë të mundur që dhjetë artistë
të kenë mundësinë të takohen, të
ndajnë përvojat dhe të diskutojnë
punën e tyre, pa kërkuar asgjë në
kthim. Ju u keni dhënë atyre ras-
tin për të mësuar nga përvojat e
kuratorëve dhe kritikëve ndërko-
mbëtarë". "'Art House' është një

vend - shprehet Adrian Paci - ku
përcillen ide në një shtëpi private
që hapet për komunitetin e qytetit
të vet dhe ku bashkësia e një qyte-
ti të vogël hyn në dialog me kon-
tributet intelektuale dhe kulturore
të botës së madhe të artit, pa hum-
bur intimitetin dhe natyrën e
ngushtë të marrëdhënies".

Me fjalë të tjera, nëse Shqipëria
nuk shkon në pjesën tjetër të
botës, është pjesa tjetër e botës që
shkon në Shqipëri.
VLERËSIMI
PËR ARTISTËT

Në hapësirat e firmës ligjore,
midis veprave të Koleksionit Ian-
naçone, të rikonceptuar për këtë
ngjarje do të ekspozohen edhe ve-
prat e dhjetë artistëve të programit
"Art House School" 2017.

"Asnjëherë më parë - shk-
ruan Giuseppe Iannaçone - 
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DEBATI

Del raporti dëshpërues për Teatrin
Kombëtar: Duhet ndërhyrë në themele

Faksimilet e inspektimit të Institutit të
Ndërtimit: Edhe sikur të ndërhyhet 90%...

Kastriot Çipi: Çuli e Kumbaro
gënjyen për rrezikun e zjarrit në godinë

Fatmira Nikolli

Vihen re përkulje dhe dëm
time në disa zona të so
letës, paraqiten degradime

lokale, në disa elemente druri vi-
hen re deformime të dukshme
dhe kalbje, po ashtu vihen re
dëmtime në një pjesë të pllakave.
Vende-vende betoni është i dëm-
tuar. Në pjesët e zbuluara vihet
re dukuria e segregacionit të be-
tonit, kjo dukuri ndikon jo vetëm
në aftësinë mbajtëse të betonit,
por edhe në lidhjen beton-çelik.
Në pjesët e zbuluara është i duk-
shëm korrodimi i çelikut... çka
zvogëlon aftësinë mbajtëse të shu-
frave. KONKLUZION: Riparimi i
objektit dhe sjella në kushtet
teknike të sotme përbën një vësh-
tirësi. Ajo kërkon kosto të larta,
disa herë më tepër se kostoja min-
imale fiskale dhe një ndërhyrje
rrënjësore në 90% të objektit.
Kërkon ndërhyrje në themele, në
strukturën mbajtëse të objektit,
në çatinë e objektit si edhe në so-
letat e ndërkateve. Ndërhyrja
sado e madhe të jetë në objekt,
nuk e sjell në kushtet optimale
teknike të sotme sipas kodeve të
projektimit".

Është ky konkluzioni i një ins-
pektimi në terren, i bërë nga gru-
pi i punës së Institutit të Ndërtim-
it për Teatrin Kombëtar.

Raporti i përbërë prej 12 faqesh
analizon në detaje të gjitha prob-
lematikat e godinës, nga çatia, te
themelet, nga betoni te çimento.

Teksa e ka publikuar regjisori
Kastriot Çipi, ish-drejtor i Teatrit
Eksperimental "Kujtim Spahivog-
li", ka shkruar se: "Raporti i In-
stitutit të Ndërtimit përgënjesh-
tron drejtorin e TK Hervin Çuli,
drejtoren e IMK Arta Dollani dhe
ministren e Kulturës Mirela
Kumbaro! Në asnjë rresht nuk

provohet rreziku i shembjes dhe
zjarrit! Përkundrazi, raporti ësh-
të akuzë për shpërdorim detyre
nga këta zyrtarë publikë, që prej
më shumë se katër vjetësh nuk
kanë marrë asnjë masë për
mirëmbajtjen e ndërtesës"!

Duket se Çipi i referohet asaj
pjese të raportit, ku thuhet se, "si-
pas shkallës së qëndrueshmërisë
ndaj zjarrit të ndërtesave dhe të
veprave të artit, grupet e djegsh-
mërisë dhe kufijtë minimalë të
qëndrueshmërisë së pjesëve të
ndërtesës ndaj zjarrit janë për ras-

tin e godinës së teatrit, kategoria
IV, pra vështirësisht të djegshme
(nga 5 kategori që ka rregullorja e

Policisë së Zjarrfikësve e
Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëti-
mi). Po aty sqarohet se shkalla

vështirësisht të djegshme do të
thotë që: nën ndikimin e zjarrit
ose të temperaturës së lartë
flakërohen me vështirësi, digjen si
prush, ose karbonizohen dhe vazh-
dojnë të digjen vetëm në prani të
burimit të zjarrit e pas heqjes së
burimit të zjarrit, menjëherë
ndërpritet djegia.

I njëjti raport, i firmosur nga
Agron Hysenlliu, Gramos Dushku,
Anila Xhahysa, Stela Bita, Arjan
Çiku, Silvana Pasho, Mamica She-
hi, Blerina Gjini, Afrim Çenga,
Denada Gjoka dhe Ermal Draçi (in-
xhinierë dhe arkitektë), thotë se,
"kushtet aktuale të godinës së Te-
atrit Kombëtar nuk janë të përsh-
tatshme për kryerjen e aktiv-
iteteve për të cilat është projektu-
ar. Ato janë pothuajse jashtë nor-
mave të projektimit të godinave të
këtij lloji. Ambientet nuk ofrojnë
kushte optimale për stafin, por
edhe për qytetarët që e frekuen-
tojnë shpesh atë".

Ata thonë se, "duhet të realizo-
het një studim fizibiliteti, i cili ësh-
të një element i nevojshëm për të
përcaktuar kërkesat për perfor-
mancat që do të realizohen sipas
kërkesave të komunitetit.

Shtohet se mungojnë daljet e
emergjencës, prani e lagështirës,
plasaritje e çarje e dyshemesë, etj.

REGJISORI
"Raporti i Institutit të Ndërtimit përgënjeshtron
drejtorin e TK Hervin Çuli, drejtoren e IMK Arta
Dollani dhe ministren e Kulturës Mirela
Kumbaro! Në asnjë rresht nuk provohet rreziku
i shembjes dhe zjarrit! Përkundrazi, raporti
është akuzë për shpërdorim detyre nga këta
zyrtarë publikë, që prej më shumë se katër
vjetësh nuk kanë marrë asnjë masë për
mirëmbajtjen e ndërtesës"!

nuk e kisha imagjinuar që
një ditë do të kisha të ftuar

dhjetë artistë që ekspozojnë punën
e tyre. Sidoqoftë, tani që i shoh së
bashku, vë re edhe një herë se kur

artistët janë në gjendje të arrijnë
të lexojnë brenda dhe të prekin
thellësitë e njeriut, një mrekulli
ndodh. Bukuria lëvizëse e Marc
Quinn duket sikur flet të njëjtën

gjë gjuhë të dashurisë
si video e Alketa Ra-
majt. Imazhet e bra-
zilianëve të rinj por-
tretizuar nga Jetmir
Idrizi të kujtojnë të
njëjtin kërkim për
identitetin seksual il-
ustruar në shkrepjet
fotografike të Nan Gol-
din. Fotografitë e real-
izuara nga Stefano
Romano komuni-
kojnë me figurat
solide të Massimo
Bartolinit, shikimi i
fytyrës në veprën e
Silva Agostinit të kuj-
ton shikimin e ve-
prave të Dana Schutz.
E kuqja e neonit në
fotografitë e Remijon
Pronjës duket se bie
ndesh me ndjesinë e

intimitetit shtëpiak në veprat e
Paola Pivit, delikatesa në vizatimet
e Bora Baboçit rishfaqet në ato të
krijuara nga Andrea Romano, para-
qitja e perëndive pagane apo të

krishtera nga Alket Frashëri janë
në pajtim me panteonin e
hyjnive. Heronjtë mitologjikë të
Luigi Ontanit; peizazhet e Lek M.
Gjeloshit të kujtojnë ato të Her-
nan Bas; piktura e Iva Lulashit
ballafaqohet me atë të Borre-
mans; vizatimet introspektive të
Fatlum Doçit janë të ngjashme
me peizazhet e ëndrrave të
artistëve indianë, të tillë si Atul
Dodiya".

Ideja e këtij projekti është
shpjeguar plotësisht në vëllimin
që shoqëron ekspozitën, redaktu-
ar nga Mousse Publishing në ital-
isht, anglisht dhe shqip. Edicio-
ni përmban imazhe të veprave të
artistëve, që kanë ndjekur sh-
kollën e 'Art House' si dhe një
përmbledhje bisedash mes Adri-
an e Zef Pacit me dhjetë artistët
që janë në qendër të ekspozitës.

Ekspozita çelet me mbësh-
tetjen e Ministrisë së Kulturës së
Shqipërisë. Ekspozita mund të
vizitohet në Studio "Giuseppe
Iannaçone" nga 15 prill deri më
13 korrik 2018.
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Abuzimi me Rrugën e Kombit dhe kostoja e
katërfishtë e taksapaguesve për mirëmbajtjen e saj

Adri Nurellari

Opinioni i   Ditës

(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 ndryshme objektive. Megjith-
atë besoj se elementi kryesor që ka
shkaktuar pakënaqësisë më të
madhe ishte dimensioni i kostos së
shtuar që kjo kontratë koncesion-
are sjell. Fatkeqësisht sikur mos të
mjaftonte sasia e madhe e parave,
e paguar tashmë nga qytetarët për
ta ndërtuar këtë rrugë, vënia në
jetë e pagesës për përdorimin e
kësaj rruge faktikisht përbën një
tatim të katërfishtë për mirëm-
bajtjen e kësaj rruge.

Ne paguajmë tashmë dy herë
për mirëmbajtjen e kësaj rruge
nëpërmjet taksës së makinave dhe
taksës së qarkullimit tek karburan-
tet, mirëpo prej sot e tutje do
paguajmë çdo herë që kjo rrugë
përdoret si dhe për ato fitime të
munguara të kompanisë konce-
sionare. Pra, shqiptarët e kanë
paguar shumëfish ndërtimin e
kësaj rruge dhe do e paguajnë
shumëfish mirëmbajtjen e saj që
do të thotë abuzim me ndërtimin
e abuzim me mirëmbajtjen.

 Personalisht unë jam kundër
kësaj takse për arsye patriotike,
kjo rrugë jo më kot është quajtur
Rrugë e Kombit, sepse nuk është
ndërtuar me ndonjë iluzion se do
e justifikojë veten ekonomikisht,
por me bindjen se duhet për di-
mensionin gjeopolitik e interesat
tona kombëtare. Kjo është arsyeja
perse shqiptarët kanë qenë të gat-
shëm të paguajnë taksën Majko
për ndërtimin e kësaj rruge,
ndërkohë që ato para nuk u përk-
thyen në asnjë kilometër rrugë nga
qeveria e asokohshme socialiste.

Po ashtu shqiptarët gëlltitën
edhe abuzimet e bëra nga qeveria
e PD-së me këtë rrugë, me proces-
et gjyqësore të lëna në mes apo me
kreditë komerciale të rënda të
marra që ende paguhen nga bux-
heti edhe sot. Po ashtu, kapërdinë
edhe papërgjegjshmërinë e hapjes
se ngutshme për qëllime elekto-
rale të tunelit të parë të Thirrës
që mandej u shemb dhe solli një
dëm tjetër prej 30 milionë eurosh
për të cilën askush nuk u vu para
përgjegjësisë. Shqiptarët për hir të
domethënies së rrugës heshtën
për urat e paguara, por që ende
ngelen të pa ndërtuara të kësaj
rruge që i kanë marrë jetën dh-
jetëra qytetarëve.

Argumenti naiv i përdorur nga
qeveria për të justifikuar këtë kon-
cesion është që këtu bëhet fjalë
për të zgjedhur midis dy lloj page-
sash ose mënyrës së pagesës së
mirëmbajtjes së rrugës nga të
gjithë ne ose nga vetëm përdorues-
it. Në pamje të parë kjo duket si
një zgjedhje parimore, nëse qever-
ia bashkë me vendosjen e pagesës
për rrugën, do të ulte tatimet që
iu merren qytetarëve për
qarkullimin, mirëpo nuk po propo-
zohet kjo gjë.

Po ashtu nuk është e vërtetë se
Shqipëria është i vetmi vend ku
qytetarët nuk paguajnë për rrugën

nga kjo rënie sipas kontratës pagu-
het nga buxheti i shtetit. Nëse ajo
shtohet përtej parashikimit,
atëherë fitimet do ndahen
përgjysmë mes shtetit dhe ko-
mpanisë mirëpo gjasat që kjo gjë
të ndodhi janë shumë të vogla.

Deri në fund të koncesionit, ko-
mpania ka të garantuara 400 mil-
ionë euro të ardhura që nëse nuk i
merr nga trafiku do i marrë nga
buxheti. Vetë fakti që kompania
nuk ka asnjë risk në këtë biznes
dhe i ka të ardhurat të garantuara
nga shteti lë të kuptohet se çfarë
lloj marrëveshje abuzive është kjo
dhe dëshmon se nuk kemi të bëjmë
me një sipërmarrje të mirëfilltë
private. Logjika e Partneritetit Pri-
vat Publik të shumëpërmendur ka
në thelb të sajën idenë që shërbime
publike jo vetëm që sigurojnë in-
vestime private, por edhe përfi-
tojnë  filozofisë së efikasitetit dhe
konkurrencës të sektorit privat.
Mirëpo në këtë rast duke qenë se
rruga është ndërtuar nga buxheti
shtetëror ne s'kemi asgjë që të bëj
me liberalizmin, pra asnjë nga të
mirat e sektorit privat pasi nuk ka
as konkurrencë, as risk, e as in-
vestim. Nejse ky dimension etik
është një problem tjetër më vete i
këtij koncesioni, dhe shkon përtej
qëllimit të këtij artikulli, i cili syn-
on të merret më shumë koston e
katërt që kjo rrugë do të sjellë për
xhepat e qytetarëve.

Planifikimi i qarkullimit dhe
përllogaritja e fitimit të garantuar
në kontratë është bërë duke mar-
rë të mirëqenë se situatë infras-
trukturore në rajon do të qëndrojë
e pandryshuar dhe Rrugës së Ko-
mbit domosdoshmërish do t'i shto-
het trafiku në të ardhmen.  Plani-
fikuesit kanë marrë të mirëqenë se
bashkëkombësit e Kosovës dhe
Maqedonisë nuk kanë rrugë tjetër
ku të shkojnë, dhe dashur pa-
dashur do të duhet ta përdorin
rrugën e kombit në të ardhmen.

Mirëpo po të analizohen projek-
tet infrastrukturore të rajonit
shikohet qartazi se rruga e kombit
shumë shpejt do të konkurrohet
nga rrugëtime të tjera alternative
se gjasat janë shumë të mëdha që
trafiku aktual në rrugën e kombit
të vijë duke u zvogëluar dhe që fit-
imi I munguar i garantuar dhe
paguar nga buxheti i shtetit për
koncesionarin, të vijë duke u sh-
tuar duke përbërë një barrë të
katërt për taksapaguesit.

Kur flitet për përdoruesit e
rrugës nga Kosova sot, dihet se
Rrugës së Kombit, porti i Durrësit
ka tërhequr një pjesë të mirë të
bizneseve të Kosovës.

Mirëpo  Mali i Zi është duke
ndërtuar me financimin e bankës
kineze Exim, autostradën Tivar
Boljare, e cila do ta konkurrojë
drejtpërdrejtë autostradën dhe
portin tonë. Ky projekt gjigand që
vitin që vjen pret përurimin e
pjesës më të vështirë, është pjesë
e korridorit pan-evropian 11 që do
të jetë 164 kilometra i gjatë dhe do
të ketë 50 tunele dhe 95 ura. Ban-
orët e rajonit të Pejës, ku
janë të përqendruara bi-

se faktikisht shtetasit e Shqipërisë
e paguajnë goxha rëndë mirëm-
bajtjen e rrugës, vetëm se ato para
që paguajnë nuk shkojnë për
rrugët, por për sektorë të tjerë të
qeverisë.  Deri tani Shqipëria ka
pasur një qasje të ngjashme me
vende të ndryshme të Evropës, si:
Austria, Republika Çeke, Sllovakia,
Zvicra etj. ku qytetarët  paguajnë
shuma të caktuara fikse në formën
e vinjetave me afate, pavarësisht
nëse i përdorin apo jo autostradat.
Po ashtu ka vende si Finlanda, Es-
tonia, Ukraina, Qipro dhe Estonia

ku nuk paguhen aspak tolle për
rrugët. Megjithatë nëse kërkohet
që autostradën ta paguajnë për-
doruesit, atëherë duhet që mos-
përdoruesit e rrugës të mos pagua-
jnë më për qarkullimin.

Një pjese e mirë e qytetarëve me
të drejtë janë të indinjuar për për-
masën e tarifës së rrugës, e cila ësh-
të më e larta në rajon. Mirëpo edhe
këtu ka një pandershmëri të mad-
he, sepse llogaritja e pagesës për
kilometër linear dhe krahasimi me
vendet e tjera bëhet duke llogari-
tur 110  kilometrat Milot-Morinë.

Faktikisht në këtë distancë
vetëm 60 kilometrat e ndërtuara

nga Bechtel & Enka nga Rrësheni
deri në kthesën e Kolshit afër Kal-
imashit janë kilometra autostradë,
pjesa tjetër është rrugë që nuk
meriton të quhet autostradë. Pra,
faktikisht tarifa i bie të jetë 8.4 euro
për 100 kilometra autostradë, që jo
vetëm e rendit si më të lartën në
rajon, por e bën tarifë të ngjashme
me tollet e rrugëve që paguhen në
Spanjë e Itali.

Konkretisht kjo tarifë rrugore
nuk po shton veç një barrë të re
qytetarëve, por dy kosto njëherësh
duke shkaktuar një kosto të katër-

fishtë për mirëmbajtjen e rrugëve.
Po shton pagesën për kalimin e
rrugës, por edhe pagesën për fiti-
min e munguar që do paguhet
gjithsesi nga taksapaguesit. Deri
sot qytetarët paguajnë dyfish për
mirëmbajtjen e rrugëve pasi
paguajnë në formën e taksës së
regjistrimit të automjeteve (që fak-
tikisht është me lartë se ajo e
vendeve fqinje ) si dhe paguajnë si
taksë mbi qarkullim nëpërmjet
karburantit.

Qytetarët paguajnë sot jo vetëm
32.4 lekë për litër karburant, por
edhe dëmin  ekonomik të tërthortë
që shkaktohet prej kostos që kar-

buranti i shtrenjtë shton në çmim-
in e prodhimeve apo shërbimeve
në Shqipëri. Së bashku këto dy tak-
sa fusin në buxhetin e shtetit diku
tek 150-160 milionë euro për
mirëmbajtjen e rrugëve ndërkohë
që faktikisht në vitin 2016 buxheti
i shtetit kishte dedikuar për
mirëmbajtjen e rrugëve vetëm 22
milionë euro pra më pak se 1/7 e
totalit që mbledh për këtë qëllim.
Kjo do të thotë që qytetarët jo
vetëm që tashmë i paguajnë ato 5-
6 milionë euro të parashikuara se
duhen për ta mirëmbajtur au-

tostradën, por paguan mjaf-
tueshëm para që brenda tre katër
vitesh të përfundohen edhe urat e
ngelura në pjesën e Kukësit. Page-
sa e tretë është e përdoruesit të
rrugës, ndërsa pagesa e katërt ësh-
të ajo që qytetarët do paguajnë për
të kompensuar fitimet e parash-
ikuara për kompaninë koncesion-
are.

Studimi mbi të cilin është ba-
zuar koncesioni analizon peri-
udhën 2014-15 kur lëvizën rreth
5000 automjete në ditë dhe parash-
ikon që pas vendosjes së tarifës së
rrugës ka për të pasur një rënie të
lehtë dhe diferenca e shkaktuar 
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... shkatërrimin e pikës të
mbledhjes së parave, ndërtuar nga
firma koncesionare. Rezultati ish-
te që më shumë se arsyet e pro-
testës, në qendër të medias dhe të
vëmendjes së publikut u vendos
shkatërrimi. Fakt është që pro-
testat dhe rebelimet shpesh dalin
jashtë edhe çdo plani për kontroll
e vetëpërmbajtje, që mund të jetë
ndërtuar më parë. Veçanërisht në
vendin tonë, ku dhuna në grum-
bullime të tilla është shndërruar
në normë. Kujtoni protestën e 21
janarit 2011, kur Partia Socialiste
ishte në opozitë, e cila u mbyll jo
vetëm me dëme materiale, por për
fat të keq, edhe me katër të vrarë.

Pyetja që shtrohet është: A du-
het që opozita aktuale të përqafojë
po atë strategji dhune e proteste që
kishte edhe pozita e sotme kur ish-
te në opozitë, afro pesë vite më
parë? Revolta e kuksianëve ka çfarë
të na mësojë.

Në një vështrim të parë, duket
sikur opozita ka të drejtë: një push-
tet që ka rrëshqitur në zonën gri
të autoritarizmit, arsyeton më
mirë kur njerëzit ngrihen në re-
voltë. Socialistët dje e përdorën
dhunën për të ardhur në pushtet,
edhe demokratët duhet të veprojnë
në të njëjtën mënyrë. Akoma ekz-
iston perceptimi se opozita duhet
të përgjigjet me të njëjtën mon-
edhë: socialistët dje nuk njihnin
institucionet, edhe demokratët

Opinioni i   Ditës

Nga Dr. Valbona

Nathanaili

nuk duhet t'i njohin; socialistët dje
nuk pranonin rezultatin e
zgjedhjeve, edhe demokratët nuk
duhet t'i njohin; socialistët fyejnë
dhe denigrojnë demokratët, edhe
demokratët duhet të fyejnë dhe të
denigrojnë...

Protesta publike është një e
drejtë themelore dhe përbën një
aktivitet të rëndësishëm në çdo
demokraci, por synimi i saj duhet
të jetë mbrojtja e të drejtave dhe e
institucioneve e jo shkatërrimi i
tyre. Djegiet dhe shkatërrimet në

Mësimet që nxjerrim
nga revolta e kuksianëve

zneset kryesore të Kosovës,
mund të udhëtojnë deri në

Berane që është 79 km larg e
mandej të lidhen me këtë au-
tostradë e të udhëtojnë 127km të
tjera me shpejtësi të lartë për të
mbërritur në portin e Tivarit.  Me
gjasa ky itinerar do të zgjasë dy orë
e gjysmë nga katër orë që duhen
tani për të mbërritur në Durrës.

Këtu duhet pasur parasysh që
një pjesë domethënëse e trafikut
të Rrugës së Kombit përbëhet nga
emigrantët e Kosovës dhe Maqedo-
nisë që kthehen në atdhe për push-
ime duke ardhur prej veriut të
Evropës në Kroaci e Mal të Zi e për
të kaluar më tutje në Rrugën e
Kombit. Për këta udhëtarë është
më e leverdishme dhe e shpejtë që
të marrin këtë autostradë në Tivar
e të vijojnë për verilindje të Malit
të zi sesa të vazhdojnë në itinerarin
Tivar-Ulqin-Muriqan-Morinë ku
cilësia e rrugës dhe prania e dy
kufijve do e bëjnë udhëtimin më
të gjatë.  Autostrada për Pejë,
gjithashtu, pritet që të mbarojë
vitin që vjen duke e bërë më atrak-
tiv këtë alternativë.  Pra, ndërtimi
i kësaj autostrade mund të nxisë
shumë që të evitojnë tërësisht hyr-
jen transit në Shqipëri. Nga ana
tjetër, ekziston edhe projekti i au-
tostradës Nish-Merdare-Prishtinë
që do ketë efekt të ngjashëm.
Ndërtimi i kësaj rruge do të bindë
shumë bashkatdhetarë tanë që të
mos vijnë për pushime nga bregu i
Adriatikut, por  të shkojnë në Kos-
ovë nëpërmjet Serbisë.

Kur vjen puna për lidhjen mes
Kosovës dhe Malit të Zi ekziston
një tjetër rrugë alternative që ësh-
të në ndërtim e sipër që do rivali-

zojë rrugën e kombit. Dihet që
përveç emigrantëve, janë dhjetëra
e mijëra qytetarë të Kosovës sh-
kojnë tradicionalisht në bregdetin
malazez kaluar nëpërmjet rrugës
së kombit. Kjo rrugë është projek-
ti i rrugës Deçan Plavë që është
duke u ndërtuar aktualisht në Ko-
sovë, por edhe rruga Podgoricë-
Cemi i Trieshit në Mal të Zi.

Republika e Shqipërisë e ka për-
funduar tashmë vitin e kaluar
rrugën Shkodër-Vermosh ndërko-
hë që pritet përurimi i pikës së re
kufitare të Grabomit, e cila do e bëjë
distancën Podgoricë-Cemi i
Trieshit-Grabom-Plave 84 kilome-
tra. Me përfundimin e rrugës
Deçan Plavë atëherë distanca
Deçan-Plavë-Podgoricë bëhet 133
kilometra (distanca Deçan-
Podgoricë aktualisht nga Rruga e
Kombit është 257km.

Porti i Durrësit është duke u
kërcënuar jo vetëm nga porti i Ti-
varit, por edhe nga ai i Selanikut
për shkak të autostradave të reja
që janë duke u ndërtuar në drejtim
të Egjeut. Autostrada Arbën Xha-
ferri, Prishtinë-Hani i Elezit është
afër përfundimit dhe po ashtu
Maqedonia e ka përfunduar tash-
më e pret ta vendosi në përdorim
autostradën Demir Kapija-
Smokvica në kuadër të korridorit
të 10-të.

Falë këtyre dy projekteve
udhëtimi drejt Selanikut prej
Prishtinës ka për të zgjatur më pak
se tre orë e gjysmë çka është koha
e njëjtë që nevojitet sot për të sh-
kuar në Durrës. Këtu duhet pasur
parasysh që Kosova është duke re-
habilituar edhe hekurudhat me
fondet e BERZH-it, çka do i mundë-

sojë edhe lidhje funksionale cilë-
sore hekurudhore me portin e Sel-
anikut.

Një tjetër alternativë që ka për
të shkaktuar uljen e trafikut në
rrugën e kombit, ka për të qenë
projekti i rrugës së Arbrit, me
shpresën që do vihen në jetë. Një
pjesë e mirë e përdoruesve të
Rrugës së Kombit janë bashkëko-
mbës të Maqedonisë Perëndimore,
të cilët vijnë në Shqipëri apo
Evropën e Veriut duke transituar
në Kosovë. Sot distanca Shkup-Ti-
ranë është 292 kilometra qoftë nëse
merret Rruga e Kombit e qoftë nëse
ndërmerret rruga që të nxjerr në
Qafë-Thanë. Mirëpo me rrugën e
Arbrit kjo distancë bëhet 210 kilo-
metra, kështu që kuptohet se do
jetë alternativë shumë më e lever-
dishme.

Edhe sikur mos të bëhet fjalë
për rrugën e Arbrit si alternativë,
faktikisht investimi që po bëhet në
modernizimin e korridorit të 8-të
do të jetë konkurrencë për Rrugën
e Kombit, por edhe për leverdish-
mërinë e hamendësuar të konce-
sionit të Rrugës së Arbrit. Konkre-
tisht Maqedonia po përfundon au-
tostradën Kërçovë-Ohër që do të
lehtësojë pjesën më të vështirë
malore të korridorit 8-të duke sh-
kurtuar së paku gjysmë ore në
shpejtësi. Kjo do të thotë që teto-
varëve apo gostivarasve do iu lever-
disë më shumë që të vijnë në Ti-
ranë nëpërmjet autostradës që çon
në Strugë për të futur në Shqipëri
në Qafë Thanë sesa të vazhdojnë
të udhëtojnë nëpërmjet Kosovës
ku përveç distancës më të gjatë do
duhet të presin të kalojnë jo një po
dy kufij ndërshtetëror.

Një tjetër kërcënim për
trafikun e parashikuar të rrugës
është vetë procesi i liberalizimit
të vizave që pritet të ndodhi në
fund të këtij viti në Kosovë. Deri
tani Republika e Shqipërisë ka
përfituar nga turistët e "garantu-
ar" që vijnë nga Kosova, të cilët
zgjedhin Shqipërinë si destina-
cion për pushime jo vetëm për
shkak të lidhjes patriotike dhe
çmimeve të ulta, por edhe si pa-
sojë e izolimit pra e pamundësisë
për të udhëtuar pa viza shengen.
Republika e Shqipërisë përfiton
më shumë se 500 milionë euro në
vit prej këtij turizmi.  Kjo gjë ka
për të ndryshuar së shpejti dhe
nuk ka dyshim që mijëra qyteta-
rë të Kosovës që deri më sot e kanë
pasur të pamundur zonën shen-
gen, paratë që do të shpenzonin në
Shqipëri do I kursejnë për të ek-
sploruar perëndimin ose për të
vizituar të afërmit e tyre në di-
asporë. Po ashtu në mungesë të
vizave shumë kosovarë do jenë të
tunduar që t'i rikthehen traditës
së dikurshme të kohës së
Jugosllavisë për të kaluar verën
në bregdetin bullgar të Detit të Zi
apo në brigjet greke të Egjeut.

Këtu duhet llogaritur edhe
konkurrenca që vjen nga Turqia si
pasojë e uljes drastike të çmimeve
që kanë ndodhur aty pas sulmeve
terroriste, pas grushtit të dështu-
ar të shtetit në vitin 2016 dhe si
pasojë përkeqësimit të imazhit që
ndodhi në sytë e botës perëndi-
more.  Rënia e kërkesës në perën-
dim për ofertën turistike të Tur-
qisë bëri që çmimet të uleshin
ndjeshëm në Turqi gjë që u sho-
qërua me një rritje prej 40% të

numri të turistëve kosovarë që
përzgjodhën Turqinë për të kalu-
ar verën. Kjo gjë u reflektua në
prurjet e turistëve kosovarë në Sh-
qipëri. Sipas INSTAT-it, në vitin
2017 hynë 1.7 milionë shtetas nga
Kosova, me një rënie të ndjeshme
prej 19% nga viti i mëparshëm.

Në vitin 2016 pesha specifike e
turistëve të Kosovës në Shqipëri
përbënte  45% të totalit të viz-
itorëve të huaj ndërsa në vitin
2017 ra në 34%.

Me pak fjalë trafiku aktual i
rrugës së kombit që vjen prej bash-
këkombësve tanë të Kosovës dhe
Maqedonisë do të konkurrohet nga
disa itinerare alternative njëher-
azi: nga autostrada e re Tivar-Be-
ranë që del në Pejë, nga autostra-
da e re Nish-Merdare-Prishtinë që
pritet të ndërtohet së shpejti, nga
autostrada Arbën Xhaferri dhe ajo
Demir Kapi- Gjevgjeli që e lidh
Prishtinën më shpejt me korridor-
in e 10-të dhe Selaniku, nga Rruga
e Arbrit si dhe nga modernizimi i
korridorit të 8-të nëpërmjet
ndërtimit të autostradës Kërçovë-
Strugë.

Po ashtu liberalizimi i vizave për
kosovarët me siguri që ka për të
sjellë një ulje të vizitorëve në breg-
detin e Shqipërisë që do të
zvogëlojë edhe më shumë
qarkullimin në Rrugën e Kombit.
Të gjitha këto elemente ka shumë
mundësi që të përkthehen në një
qarkullim edhe më të zvogëluar në
Rrugën e Kombit çka do të shtojë
ndjeshëm fitimin e munguar që do
të kompensohet nga buxhetit i sh-
teti, pra do të rrisë barrën e katërt
të taksapaguesve për mirëm-
bajtjen e kësaj rruge.

hyrje të tunelit të Kukësit u për-
dorën nga pozita për të degjeneru-
ar jo pretekstin, se ishte e pamun-
dur të bëhej (tarifa e papërbal-
lueshme për banorët e Kukësit),
por arsyet kryesore të rebelimit:
mungesën e një pozite që ka në

vëmendje edhe interesat e njerëzve
të thjeshtë, të një pozite që nuk
përpiqet ta mbajë në ekuilibër pe-
shoren e pushtetit dhe nuk trego-
het e matur në vendimmarrje.

Djegiet dhe shkatërrimet në
hyrje të tunelit të Kukësit treguan
se pozita e sotme ka dy standarde:
dëshmorët e djeshëm janë banditët
e sotëm.

Por, apeli këtu është për
opozitën! Në një vend ku ekzis-
tojnë institucionet, ku ka gjykata
dhe media, me atë shkallë lirie e
demokracie që janë të afta të man-
ifestojnë, zgjidhja gjendet krye-
sisht te to. Strategjia e të bërit
opozitë nuk duhet të ndërtohet
vetëm me opsionin e revoltës,
sepse më shumë se inkurajon,
frenon, më shumë se motivon, ng-
jall pakënaqësi. Veçanërisht kur
shoqërohen me shkatërrime! Par-
tia Demokratike duhet të tregojë
se është demokratike, duke filluar
dialogun me institucionet. Duke
çuar në gjykatë çdo abuzim me
pushtetin, i çfarëdo natyre qoftë.
Duke vënë në pikëpyetje legjiti-
mitetin e çdo vendimi që kërkon
miratimin në parlament, por mer-
ret me firmën e kryeministrit.
Duke denoncuar në media çdo
politikë që mendon se është e pa-
drejtë. Duke iniciuar referen-
dum për çdo koncesion a shitje të
pasurisë publike. Duke de-
maskuar çdo përpjekje të qever-
isë për të sabotuar demokracinë.
Duke "kërcënuar" jo me fuqinë e
revoltës, por me atë të arsyetimit
e dialogimit me institucionet.
Duke na treguar se edhe duke qenë
në opozitë, funksionon me rendi-
ment të plotë, njësoj si nesër kur
do të jetë në pushtet.
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Guri: Ndaj Partizanit do fitojë
ekipi më i mirë, Kukësi!Sfida më e fortë e Superi

ores në javën e 29-të do
të jetë ajo mes Kukësit dhe
Partizanit. Kjo ndeshje do të
jetë shumë vendimtare për
vendin e dytë, pasi verilin-
dorët ndodhen 6 pikë larg
ndjekësit më të afërt,
skuadrës së Dalipit. Në një
intervistë për "RTSH Sport",
Guri është shprehur se në
këtë ndeshje do të fitojë eki-
pi më i mirë, pra skuadra e

Kukësit. Ndërsa sa i përket
çështjes së merkatos, Guri
sqaron se dëshiron të shkojë
në një kampionat më të
fortë se Superiorja. "Partiza-
ni ishte rivali ynë për ven-
din e dytë, por diferenca
duhet të thellohet akoma
më tepër, pasi është vetëm

6 pikë larg. Do të na mbësh-
tesë së tepërmi tifozeria dhe
ky është avantazhi ynë.
Takimi ndaj Partizanit do të
jetë një ndeshje shumë e
bukur dhe mendoj se do të
fitojë më i miri, do të fitojë
Kukësi. Kemi mënyrat tona
për të sulmuar kundërsh-

tarin dhe trajneri e di më
së miri këtë pjesë. Ne do
t'u bindemi detyrave që na
jep ai. Unë nuk i prish ob-
jektivat e klubit për të ar-
ritur ato personalet, pasi
arritjet e mia janë vetëm
falë klubit. Ndërsa sa i për-
ket pjesës së transferimit
tim, shpresoj që të shkoj
në një kampionat më të
fortë se Superiorja", është
shprehur Sidrit Guri.

Trajneri i Partizanit beson se mund t'ia dalë të sigurojë një biletë për në Champions

Dalipi: Në Kukës
shkojmë vetëm për fitore
Në "Zeqir Ymeri" luhet vendi i dytë

Jeton Selimi

Klevis Dalipi nuk fir
mos për barazimin
në Kukës! Trajneri i

Partizanit kërkon të marrë
maksimumin nga transferta e
"Zeqir Ymerit", i vetëdijshëm
se vetëm suksesi mund t'i
hapë rrugë ëndrrës për t'u
përfaqësuar në Ligën e Kam-
pioneve në rast të dënimit
eventual të Skënderbeut.
Dalipi beson tek ekipi i tij dhe
është i bindur se ka gjetur
orientimin drejt suksesit pas
5 ndeshjeve radhazi pa hum-
bje, mes të cilave 4 fitore.

A do të jetë sfida ndajA do të jetë sfida ndajA do të jetë sfida ndajA do të jetë sfida ndajA do të jetë sfida ndaj
KKKKKukësit, një prukësit, një prukësit, një prukësit, një prukësit, një prooooovë fvë fvë fvë fvë forororororce përce përce përce përce për
Partizanin?Partizanin?Partizanin?Partizanin?Partizanin?

E kam thënë edhe direkt
pas transfertës me Laçin, që
parashikohet një ndeshje e
vështirë. Për vetë pozitat që
ne ndodhemi. Skuadra ka
marrë një fytyrë të vërtetë,
këtë e tregoi më së miri në
Laç. Duke ditur që përballemi
me një skuadër si Kukësi që
dihet kualiteti. Ne i dimë
shumë mirë vështirësinë e
ndeshjes, por shkojmë aty për
të treguar fytyrën e vërtetë.
Mund të ketë shumë episode,
por skuadra jonë është e plotë
dhe mund të shkojmë vetëm
për fitore.

Me 6 pikë diferencë, aMe 6 pikë diferencë, aMe 6 pikë diferencë, aMe 6 pikë diferencë, aMe 6 pikë diferencë, a
mund të bësh bast për bara-mund të bësh bast për bara-mund të bësh bast për bara-mund të bësh bast për bara-mund të bësh bast për bara-
zim?zim?zim?zim?zim?

Nuk vë bast, sepse nuk i
njoh as vetë personalisht
bastet. Gjatë 90 minutave do
të japim gjithçka, siç kemi
prodhuar deri tani. Ka ardhur
moment i vërtetë.

Po barazimi mund t'iu le-Po barazimi mund t'iu le-Po barazimi mund t'iu le-Po barazimi mund t'iu le-Po barazimi mund t'iu le-
verdiste?verdiste?verdiste?verdiste?verdiste?

Janë 8 ndeshje finale në të
cilat do marrim maksimumin.
Do shkojmë për objektivin
tonë të vetëm për të fituar
ndeshjen. Mbas ndeshjes
mund të bëjmë llogari, si u
shfaqëm, si luajtëm, morëm
maksimumin, apo morëm atë
që duhet.

Përveç dëshirës, a keniPërveç dëshirës, a keniPërveç dëshirës, a keniPërveç dëshirës, a keniPërveç dëshirës, a keni
forca për ta ruajtur vendinforca për ta ruajtur vendinforca për ta ruajtur vendinforca për ta ruajtur vendinforca për ta ruajtur vendin
e tretë?e tretë?e tretë?e tretë?e tretë?

Do luftojmë, e përsëris
janë 8 ndeshje finale. Skuad-
ra duhet t'i vlerësojë. Fut-
bolli është aq i bukur, por
edhe aq i vështirë, si të
ngreh lart, të ul edhe posh-
të. Jam i bindur që deri në
këto momente kemi bërë

SUPERLIGA
JAVA E 29-të
TË SHTUNËN

Lushnja - Flamurtari 16:00
Luftëtari - Laçi 16:00
Kukësi - Partizani 16:00
Skënderbeu - Kamza 19:00

TË DIELËN
Vllaznia - Teuta 19:00

RENDITJA
Skuadra N P
Skënderbeu 28 63
Kukësi 28 51
Partizani 28 45
Laçi 28 42
Luftëtari 28 41
Flamurtari 28 37
Kamza 28 34
Vllaznia 28 33
Teuta 28 30
Lushnja 28 10mirë, por jo gjithçka mirë.

Ke zgjedhur ndonjë tak-Ke zgjedhur ndonjë tak-Ke zgjedhur ndonjë tak-Ke zgjedhur ndonjë tak-Ke zgjedhur ndonjë tak-
tikë të veçantë për ketëtikë të veçantë për ketëtikë të veçantë për ketëtikë të veçantë për ketëtikë të veçantë për ketë
ndeshje? Apo duke parë,ndeshje? Apo duke parë,ndeshje? Apo duke parë,ndeshje? Apo duke parë,ndeshje? Apo duke parë,
duke bërë?duke bërë?duke bërë?duke bërë?duke bërë?

Ibrahimi rezulton munge-
sa e vetme për këtë takim.
Është rikthyer Fejzullahi, që
ka zhvilluar një përgatitje
mjaft të mirë, por mendoj që
për një ndeshje kaq specifike,
kaq të vështirë për vetë pozi-
tat, besoj që nuk do të ishte
mirë edhe për vetë Fejzulla-
hin, duke qenë që nuk është
ende në kontingjentin e tij
më të mirë fizik. Do mun-
dohem që ta plotësoj pozicio-
nin e krahut të djathtë me një
lojtar tjetër në mungesë të
Ibrahimit.

Keni në dispozicion 18 tit-Keni në dispozicion 18 tit-Keni në dispozicion 18 tit-Keni në dispozicion 18 tit-Keni në dispozicion 18 tit-
ullarë, sa e vështirë është tëullarë, sa e vështirë është tëullarë, sa e vështirë është tëullarë, sa e vështirë është tëullarë, sa e vështirë është të
menaxhoni këtë grupmenaxhoni këtë grupmenaxhoni këtë grupmenaxhoni këtë grupmenaxhoni këtë grup
lojtarësh?lojtarësh?lojtarësh?lojtarësh?lojtarësh?

Trajneri dhe stafi duhet të
bëjnë zgjedhjet e duhura në
momentin e duhur, por çdo
ndeshje ka specifikën e saj. Në
ndeshjen me Kukësin do të
aktivizohen ata që do ta meri-
tojnë plotësisht, por sigurisht
kur ke edhe një stol me shumë
cilësi, të jep edhe shumë
zgjidhje gjatë lojës.

Në 5 ndeshjet e funditNë 5 ndeshjet e funditNë 5 ndeshjet e funditNë 5 ndeshjet e funditNë 5 ndeshjet e fundit
Partizani nuk pëson gol, ësh-Partizani nuk pëson gol, ësh-Partizani nuk pëson gol, ësh-Partizani nuk pëson gol, ësh-Partizani nuk pëson gol, ësh-

të kjo një filozofi e lojës tuaj?të kjo një filozofi e lojës tuaj?të kjo një filozofi e lojës tuaj?të kjo një filozofi e lojës tuaj?të kjo një filozofi e lojës tuaj?
Po të mbani mend në kon-

ferencën e fundit, kam dek-
laruar se e rëndësishme ësh-
të që skuadra të fitojë. Për të
mbërritur tek fitorja është më
e vështirë sesa për të marrë
vetëm një pikë, ndaj ne nuk
hyjmë në lojë për të mos pë-
suar gol, por për ta fituar
ndeshjen. E rëndësishme ësh-
të që skuadra të fitojë, pëson
apo nuk pëson gol. E dimë që
është shumë e vështirë, pasi
duke iu afruar fundit të kam-

pionatit, të gjitha ekipet mo-
bilizohen dhe japin maksi-
mumin. Dua të shtoj që kemi
një grup të plotë lojtarësh me
shumë cilësi.

Cilës skuadër i druheshCilës skuadër i druheshCilës skuadër i druheshCilës skuadër i druheshCilës skuadër i druhesh
më shumë, Laçit apo Luftë-më shumë, Laçit apo Luftë-më shumë, Laçit apo Luftë-më shumë, Laçit apo Luftë-më shumë, Laçit apo Luftë-
tarit?tarit?tarit?tarit?tarit?

Laçi është disi më lart. Ne
fituam me rezultatin 3-0,
megjithatë s'duhet të har-
rojmë që edhe fati ishte me ne.
Nuk është tablo reale e lojës
rezultati 3-0. Ndërsa ndeshja
me Luftëtarin ishte sfidë

brenda shtëpisë. Të dyja këto
ekipe do të luftojnë për ven-
din e 3-të, ne do të bëjmë mak-
simumin për të arritur objek-
tivin.

A jeni më i qetë me be-A jeni më i qetë me be-A jeni më i qetë me be-A jeni më i qetë me be-A jeni më i qetë me be-
simin që ju ka dhënë presi-simin që ju ka dhënë presi-simin që ju ka dhënë presi-simin që ju ka dhënë presi-simin që ju ka dhënë presi-
denti Demi?denti Demi?denti Demi?denti Demi?denti Demi?

Sigurisht që më qetëson,
por e kam deklaruar edhe më
parë që jam i qetë dhe duke
qenë se presidenti më besoi
skuadrën, pasi e njoh mirë
ambientin sepse kam 5 vite
këtu, unë do të vazhdoj të bëj
punën time me përkushtim.
Pavarësisht ndonjë fjale në
media, lojtarët duhet të më
ndjekin, duhet të kenë besni-
këri në atë që ne bëjmë gjatë
gjithë javës. Unë besoj se
skuadrën e kam pasur me
vete. Sigurisht në të ardhmen
kemi shumë punë për të bërë,
duhet të shkojmë afër perfek-
sionit. Një skuadër për të ar-
ritur objektivat, këtë duhet të
ketë, perfeksionin.

SorSorSorSorSormani deklarmani deklarmani deklarmani deklarmani deklaroi se uoi se uoi se uoi se uoi se u
largua pasi nuk kishte disi-largua pasi nuk kishte disi-largua pasi nuk kishte disi-largua pasi nuk kishte disi-largua pasi nuk kishte disi-
plinë te Partizani. Po me juplinë te Partizani. Po me juplinë te Partizani. Po me juplinë te Partizani. Po me juplinë te Partizani. Po me ju
si është?si është?si është?si është?si është?

Nuk besoj se kjo ndodh me
mua. Skuadra po tregon pro-
fesionalizëm të vërtetë. Dua
të përmend lojtarët e vjetër,
që kanë qenë dhe janë bërë

model për lojtarët e rinj, por
edhe për ata që kanë ardhur
rishtazi në janar. Këta të
vjetrit që kanë 4 vite, Batha,
Trashi, Hoxha, Ibrahimi, por
edhe Progni të cilët duan t'u
tregojnë lojtarëve të rinj se sa
e rëndësishme është kjo
fanellë. Të gjithë grup mund
të bëhemi një skuadër e fortë,
siç kemi bërë në këto moment.

Cili është objektiCili është objektiCili është objektiCili është objektiCili është objektivi ivi ivi ivi ivi i
skuadrës?skuadrës?skuadrës?skuadrës?skuadrës?

Unë e mora skuadrën në
dy fronte. Rrezikonim për
poshtë, por edhe të arrinim
Kupat e Europës. Tashmë
këtu ku jemi sot po flasim të
shkojmë më lart. Duam të sh-
kojmë në Kupat e Europës.
Kur e mora skuadrën, këtë
objektiv e rrezikonim. Gjith-
ashtu, do të luftojmë edhe për
vendin e dytë, pasi janë edhe
8 ndeshje për t'u luajtur.
Megjithatë, duhet t'i marrim
një e nga një.

A ju shkon në mendje njëA ju shkon në mendje njëA ju shkon në mendje njëA ju shkon në mendje njëA ju shkon në mendje një
skenar i mundshëm, kuskenar i mundshëm, kuskenar i mundshëm, kuskenar i mundshëm, kuskenar i mundshëm, ku
mund të dënohet Skënder-mund të dënohet Skënder-mund të dënohet Skënder-mund të dënohet Skënder-mund të dënohet Skënder-
beu dhe ju të merbeu dhe ju të merbeu dhe ju të merbeu dhe ju të merbeu dhe ju të merrrrrrni pjesë nëni pjesë nëni pjesë nëni pjesë nëni pjesë në
Champions League?Champions League?Champions League?Champions League?Champions League?

Patjetër që më shkon në
mendje dënimi i Skënder-
beut, por nuk më vjen mirë
për Skënderbeun, sepse ky
dënim nuk i bën mirë futbol-
lit shqiptar. Ne do të luftojmë
për vendin e dytë. Nëse
Skënderbeu dënohet realisht,
atëherë pjesëmarrja jonë në
Champions League do të jetë
një bonus i madh për
skuadrën.

A do të vA do të vA do të vA do të vA do të vendosin 8 jaendosin 8 jaendosin 8 jaendosin 8 jaendosin 8 javët evët evët evët evët e
mbetura të ardhmen tuaj?mbetura të ardhmen tuaj?mbetura të ardhmen tuaj?mbetura të ardhmen tuaj?mbetura të ardhmen tuaj?

Patjetër që do të jenë ven-
dimtare. Nëse unë fitoj dhe
skuadra nuk merr pjesë në
Kupat e Europës, nuk ka kup-
tim. Duhet të jenë paralelisht
të dyja edhe pjesëmarrja,
edhe performanca ime me
skuadrën, të cilat mund të na
japin garanci për të ardhmen.

Takoni: Bufon duhej t'ia
kishte thyer turinjtë arbitrit

ISH-PORTIERI
I JUVES

Stefano Takoni është një
nga legjendat e Juven-

tusit. Për rreth një dekadë
ai ka mbrojtur katërkën-
dorin e bardhezinjve, duke
fituar me ta tituj në Itali,
por edhe trofe ndërko-
mbëtarë në vitet '80, kur
Juventusi ishte një super-
fuqi në futbollin europian.
Sipas tij, ajo që ndodhi
mbrëmë në ndeshjen ndaj
Realit është një turp i
vërtetë dhe sipas tij, Bufon

do të kishte bërë mirë t'i thy-
ente turinjtë gjyqtarit. "Duke
e ditur se do ta mbyllja me
futbollin, unë do t'ia kisha
thyer turinjtë. Do të kishte
qenë finalja e madhe e një
karrierë të shkëlqyer. Nuk
mund të japësh një penalti të
tillë në minutën e 95-të.
Psikologjikisht të gjithë janë
në tension dhe nuk mund ta
japësh kështu", tha ai për

'RMC'. Sipas Takonit, prob-
lemi i vërtetë është Pierluix-
hi Kolina, i cili përzgjedh
gjyqtarët dhe precedentin e
Peruxhias me Juventusin.
"Kolina është dashakeqës,
ishte një gjyqtar i korrup-
tueshëm, siç bëri ndaj Ju-
ventusit në Peruxhia. Ai ka
vepruar pa mirëbesim dhe
duhet ndryshuar
përzgjedhësi i gjyqtarëve

çdo 2-3 vite. Kur fitoi Roma,
të gjitha skuadrat italiane
shkuan ta komplimento-
nin. Por kur u mund Juve,
të gjitha i dalin kundër
dhe për këtë më vjen keq",
tha ish-portieri, i cili
paralajmëron rivalët e
bardhezinjve. "Napoli do të
kishte preferuar që Juven-
tusi të ecte më tej. Tani do
të jenë më të përqendruar
dhe askush nuk do të
mund t'i rivalizojë. Inati do
t'i bashkojë të gjithë dhe do
të kërkojnë fitoren e titul-
lit dhe Kupës", tha Takoni.
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Marsi në shenjën tuaj ju dhuron energji për
t'ju përkushtuar angazhimeve të përditshme.
Ndërsa Urani ju mbështet me ide gjeniale
për të lëvizur gjithçka. Do t'ia dilni të nisni
një projekt që po e mendoni prej shumë
kohësh: rezultatet nuk do të vonojnë.

Me Mërkurin tek Peshqit, thellohuni në
gjërat që ju përshtaten dhe ju interesojnë
më shumë, dhe do të rrisni kompetencat
tuaja profesionale. Mërkuri bashkëpunëtor
do t'ju ndihmojë të zgjeroni horizontin dhe
të pasuroni lidhjet me të tjerët.

Jupiteri ju cakton pak energji dhe burime,
pak mundësi konkurrence, pak mirëkup-
tim shoqëror dhe vështirësi në përmbyll-
jen e kontratave. Me marsin armiqësor,
mund të keni tensione në çështje famil-
jare, që nuk do të jenë shumë të lehta për
t'u zgjidhur.

Nuk është momenti për të marrë vendime të
nxituara: para se të lëvizni, mendohuni mirë!
Druajtja se mos dilni keq, për fat, do t'ju shpë-
tojë! Ndikimi i Mërkurit do të bëjë që të jeni jo
të qetë, jo të saktë dhe të shpërqendruar.
Mundohuni të mos ndikoheni.

Për shkak të Neptunit jo të favorshëm tek
Peshqit, nganjëherë kush ju qëndron pranë
mund t'ju duket se ju kundërshton. Kërkoni
një bisedë sqaruese. Ndërsa jeni nën
ndikimin e Neptunit, mos e merrni çdo gjë
për të mirëqenë.

Të shpërblyer nga Venusi dhe Marsi dhe
Urani nga Dashi, krijimtaria juaj do të jetë
më shumë se kurrë e spikatur, qofshit apo
jo artist. Do të jeni të suksesshëm në punë.
Saturni vazhdon veprimtarinë e vet që
ndikon pozitivisht tek ju. Autoritetin dhe be-
sueshmërinë do të keni në ngritje.

Neptuni për ju luan një rol gjithmonë thel-
bësor dhe ju dhuron intuitën dhe aftësinë
për t'u marrë vesh me të gjithë, edhe me
heshtje. Mos merrni përsipër shumë an-
gazhime që e dini se nuk keni mundësi t'i
menaxhoni. Mësoni të thoni jo.

Nëse jeni beqarë, Jupiteri mund t'ju ndih-
mojë të zgjeroni njohjet dhe të lindin his-
tori të reja. Nëse keni një partner, çlironi
pasionin. Me Uranin kundra, duhet të bëni
kujdes në çështje dhe negociata që kanë
të bëjnë me punën.

Pozicioni negativ i Uranit mund t'ju shtyjë të
merrni vendime të papritura dhe të bëni ndry-
shime të rastit. Pa u shqetësuar, jepini zgjidhje
të prerë situatave të ndryshme. Nisur nga pozi-
cioni i Marsit, bëni kujdes ndaj ndonjë shqetë-
simi të shkaktuar nga vrulli i tepërt.

Me pozicionimin e Saturnit nuk duhet të
ngadalësoni ritmin për të realizuar një pro-
jekt me sukses. Ndoshta do t'ju duhet një
kohë e gjatë, por ç'rëndësi ka? Jeni në çift.
Saturni do t'ju ndihmojë të stabilizoheni dhe
të ndërmerrni rrugën e qëndrueshmërisë.

Nën ndikimin e Hënës që zihet me Sat-
urnin, do të keni keqkuptime të mund-
shme në familje, e për rrjedhojë një nd-
jenjë fajësie për çdo gjë pa arsye. Klima
e ftohtë ju bën të mbylleni në shtëpi, por
angazhime të ndryshme ju shtrëngojnë
të jeni në lëvizje.

Jupiteri ju sjell fatin në anën tuaj, dhe mbi
të gjitha, do të bëjë që punët të mos ju
marrin shumë kohë nga kënaqësia. Në
punë parashikohen bashkëpunime të reja,
projekte të reja dhe perspektiva të reja më
fitimprurëse.

BRICJAPI
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