
LISTA E ATP, 290 PRONARET
QE MARRIN 260 MILIONE LEKE

(Në foto)  Toka (foto ilustruese)
Në faqen 8

 

Në faqen 12

FLET LEDI SHAMKU

Zbulohet përkthimi i
Eqerem Çabej, vjen
Jokli në shqip, ja si

u zbulua dorëshkrimi

Policia: Me armë qëlloi Vladimir Kurti, Ruzhdi Hode bashkëpunëtor 

28-vjeçari: Pistoletën e kishim28-vjeçari: Pistoletën e kishim
 për t’i trembur, e hodhëm në lumë  për t’i trembur, e hodhëm në lumë 

Kamzë, kapen dy të
rinjtë që vranë babain e 
4 fëmijëve, grabitësit: 
Nuk donim t’i vrisnim

Dy ditë pas ngjarjes së rëndë në Kamzë ku humbi jetën 
Agim Buci dhe u plagos bashkëshortja e tij, policia ka vënë 
në pranga dy nga autorët e dyshuar. Në një deklaratë për 
mediat, drejtori i policisë së Tiranës, Kastriot ...
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SAMITI

Meta takon Tuskun:
Inkurajim për thellimin 
e reformave, Shqipëria 
ka mundësi për në BE
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“PSE E VRAVA”

Horror në Shkodër, 
69-vjeçari masakron

bashkëshorten me çekiç 
në kokë, pse ndodhi

DREJTORESHA E AGJENCISE: CDO PERFITUES DO TE MARRE 70 PER QIND TE VLERES

Mos e 
braktisni PD-në?

Shqipëria ka gjasat më të mëdha 
këtë vit të hapë negociatat pas 

disa orvatjeve të vështira e të pasuk-
sesshme në vitet e shkuara. Nëse do 
të gjesh fajtorët ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga BEN ANDONIiNga ANILA SHUKA 

Vendimi për çeljen e negociatave të 
anëtarësimit me Shqipërinë dhe 

Maqedoninë do të merret në samitin 
e BE në qershor. Deri atëherë edhe 
Gjermania duhet ... Vijon në faqen 20

Cilat janë rezervat e 
Berlinit ndaj Edi Ramës? 

Dje
 “Deutsche Welle”në

 

Falsifikimi i dokumenteve, 
gjykata sekuestron

25.000 m2 tokë në Razëm,
nën hetim ish-zyrtarë

KUR NISEN HETIMET
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Vendimi, sa duhet të 
jetë mesatarja për 

pranimet në universitetet 
publike e profesionale 
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MESUESIA MBI 7

Nga INA ALLKANJARI

Nga PAMELA ALIAJ
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Nora Istrefi ndez Dubain, shfaqet më seksi se kurrë, Ermal Meta braktis gazetën?

Rike Roci: S’martohem dot, jemi “trokë”

Në faqen 8

Aisel Mammadova: Pas 10 vitesh rikthehem në Eurovizion  
me Diellzën, çfarë men-
duat? Në fakt, asgjë. Nuk 
mendoja aty, se emocionet 
janë të tepërta. Pse sipas 
jush u eliminuat? U elimi-
nova sepse aty akoma nuk 
u pa çfarë di të bëj unë në 
kërcim. Më jepnin rryma 
që mua nuk më ...

Ishit një nga pjesëmarrë-
set e cila mori pjesë për 

herë të dytë në “Dancing 
With the Stars”. Si ishte 
kjo eksperiencë për ju? 
Eksperienca në “Dancing”, 
e mirë, deri sa duroi. Kur 
dolët në garë për eliminim 

Baçi: Firmoset lista emërore dhe shumat përkatëse të atyre që iu zunë tokat 
nga ndërtimet pa leje. Paratë do kalojnë në llogaritë brenda pak ditësh.  
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TAKIMET NË
BRUKSEL
Ministri për Europën
dhe Punët e
Jashtme, Ditmir
Bushati ka zhvilluar
një takim me
sekretarin e Shtetit
të SHBA-ve, Mike
Pompeo gjatë
pjesëmarrjes në
takimin e ministrave
të Jashtëm të NATO-
s në Bruksel.
Ndërkohë, po dje ai
takoi edhe ministrin
grek të Punëve të
Jashtme, Nikos
Kotzias, ndërsa në
një bisedë me
gazetarë tha se ka
lodhje nga
evropianizimi.

Përfaqësuesja e diasporës: Bëni biznes me Turqinë, flini me Serbinë dhe flirtoni me Rusinë

Ministri i Jashtëm kritikohet në SHBA,
të shqetësuar për lidhjet me Erdogan
Zbardhen debatet e ashpra në Universitetin e Columbias

Holanda kushtëzon votën në BE
për rezultatet antikorrupsion,

Rama: Mos minoni shpresën tonë

Samiti i Krerëve të Shteteve të
Procesit të Brdo-Brijunit, dje në Shkup

Amerika nuk ka aleat
më të mirë se Sh
qipëria dhe ameri-

kanët nuk kanë miq më të
mirë se shqiptarët", thotë
profesor David L. Phillips,
citon "Deutsche Welle". Ky
është thelbi i një takimi të
mbajtur këto ditë në Univer-
sitetin Columbia, ku minis-
tri i Jashtëm shqiptar, Dit-
mir Bushati foli për sfidat e
Ballkanit Perëndimor. Sfida
që prekin marrëdhëniet e
Shqipërisë me SHBA. Penet-
rimi rus dhe penetrimi turk
me ngjyrim islamik në Ball-
kan janë shqetësimet aktu-
ale të SHBA-ve për këtë ra-
jon, të cilin prof.. Phillips e
quan "rajon të komplikuar
me marrëdhënie të komp-
likuara". Rajon që ai e njeh
mirë, sepse ka gati 30 vjet që
punon me të. Po ai njeh mirë
dhe Shqipërinë, ku ka qenë
me delegacionin e parë
amerikan të nivelit të lartë
që vizitoi vendin pas hapjes,
së bashku me James Baker.
RUSIA NË SHQIPËRIRUSIA NË SHQIPËRIRUSIA NË SHQIPËRIRUSIA NË SHQIPËRIRUSIA NË SHQIPËRI

Shqetësim kanë SHBA-të
për rritjen e penetrimit rus në
Ballkanin Perëndimor dhe
atë që sipas "New York
Times", e ka kthyer rajonin
në fushëbeteje që të kujton
Luftën e Ftohtë, ku rusët
kanë akses në infrastrukturë
dhe jetën publike. Rusia ësh-
të shumë prezente në Ballka-
nin Perëndimor, veçanërisht
në Bosnje dhe Serbi. Influen-
ca ruse është e fortë në elitat
politike, në biznes dhe në me-
dia. "Ne, si Shqipëri e kemi
konsideruar veten të jemi
imunë ndaj Rusisë. Duhet të
them se vitet e fundit Rusia
ka tentuar të penetrojë në
jetën publike, për shembull në
media", thotë ministri Bus-
hati.
TURQIA NË BALLKANTURQIA NË BALLKANTURQIA NË BALLKANTURQIA NË BALLKANTURQIA NË BALLKAN

Prof. Phillips pyet nga
vijnë financimet për
ndërtimin e xhamisë së mad-
he në Tiranë. "Nga përvoja
ime me Shqipërinë, naciona-
lizmi aty ka pasur vlera më
të mëdha se sa islamizmi. A
kanë zëvendësuar këto vlera
njëra- tjetrën?", është pyet-
ja që ai i drejton ministrit
shqiptar, i cili e mbron kësh-

tu ndërtimin e xhamisë:
"Xhamia është ndërtuar,
nuk e di pse kjo duhet debat-
uar. Për një kohë të gjatë ko-
muniteti mysliman në Tiranë

nuk ka pasur xhami dhe
klerikët shkonin në shkol-
lat publike". Ministri konfir-
mon marrëdhëniet e mira
me Turqinë, por shton "kjo

nuk na ka penguar që të jemi
vigjilentë për çështje të poli-
tikave ndërkombëtare. Në
disa raste ne kemi qenë në
drejtim tjetër nga Turqia".

"Jo - thotë Prof. Phillips. - Kur
Parlamenti Evropian ka
mbajtur qëndrim ndaj Tur-
qisë, ju keni mbajtur anën e
Turqisë". Edhe nga publiku
bëhen pyetje për investimet
turke në rajon. Gazetarja
nga Kosova, Jeta Xharra
ndodhet në publik dhe
shfrytëzon rastin për të
treguar qëndrimin e saj, që
nuk përputhet me atë të min-
istrit shqiptar. Gazetarja
thotë se në Shqipëri, Maqe-
doni dhe Kosovë, Turqia e
Erdoganit ka axhendë is-
lamike. Gra dhe burra sh-
qiptarë i janë bashkuar ISIS.
"Nuk ka politika për prefer-
enca ndaj investimeve turke
në Shqipëri. Turqia është
vendi i pestë për investimet
në Shqipëri. Shqiptarët po
japin kontribut të madh në
luftën kundër terrorizmit",
mbrohet ministri Bushati.
Një përfaqësuese e diasporës
ka qëndrim më radikal kur
thotë për politikën sh-
qiptare: "Ju bëni biznes me
Turqinë, flini me Serbinë dhe
flirtoni me Rusinë". Prof.
David Phillips këshillon kr-
ijimin e një akademie, ku të
jepen mësime për parandal-
imin e ekstremizmit të dhun-
shëm, ku Universiteti Co-
lumbia mund të ndihmojë me
kontributin e vet.
GREQIA DHEGREQIA DHEGREQIA DHEGREQIA DHEGREQIA DHE
SHQIPËRIASHQIPËRIASHQIPËRIASHQIPËRIASHQIPËRIA

Të gjithë këto i dëgjon me
vëmendje ambasadorja gre-
ke pranë OKB-së, Maria
Theofili. Ajo është e para që
e merr fjalën nga publiku për
të dhënë një mesazh nga min-
istri i Jashtëm grek, Nikos
Kotzias. "Greqia mbështetet
perspektivën evropiane të
Ballkanit Perëndimor. Secili
nga vendet është një rast më
vete. Me Shqipërinë, Greqia
do i zgjidhë problemet në një
paketë më vete". "Dërgoji të

Holanda është një
tjetër shtet që i ka

vënë kusht Shqipërisë re-
zultatet në luftën ndaj ko-
rrupsionit, para se të japë
votën për çeljen e negoci-
atave. Mediat holandeze
shkruan dje se artisti-poli-
tikan ekstravagant (Edi
Rama) gjithashtu e kup-
ton se ka ende një rrugë
të gjatë për të bërë. Sh-
qipëria duhet së pari të
ndalojë korrupsionin, si-
pas qeverisë së Rutte.
"Vetëm atëherë do të
flasim për më tej", ka
thënë kryeministri i
Holandës, Mark Rutte.
"Në të njëjtën kohë,
Holanda gjithashtu thotë
se e ardhmja jonë është në
BE. Me fjalë të tjera, për-

fundimisht do të martohe-
mi. Ne duhet të paktën të
bisedojmë me njëri-tjetrin.
Ne vetëm trokasim në derën
e BE, ne nuk po vijmë ako-
ma", ka thënë shefi i qever-
isë shqiptare. I pyetur për
korrupsionin e lartë në Sh-
qipëri sipas raporteve
ndërkombëtare, në bazë të të

cilave dhe Holanda do të
votojë pro apo kundër
hapjes së negociatave,
Rama ka thënë: "Holanda
nuk mund ta minojë
shpresën tonë. Dhe nëse
Shqipëria ndonjëherë do
të bashkohet me BE-në,
unë dhe Rutte nuk do të
jemi më kryeministra.
Brukseli dëshiron të nego-
ciojë me Shqipërinë për
pranimin në BE. Holanda
nuk mund të minojë
shpresat tona". Ka qenë
kjo deklarata e kryemi-
nistrit Edi Rama bërë për
mediat holandeze. Sipas
NRC, Brukseli dëshiron të
fillojë negociatat me Sh-
qipërinë për pranimin në
BE, por janë krerët evro-
pianë, ata që do të votojnë.

fala ministrit dhe thuaji aty
ku ndodhet, në Vjenë, që në
bisedimet që janë duke u zh-
villuar të gjejë një zgjidhje
para takimit të ministrave të
NATO-s, që pritet të mbahet
në korrik", thotë prof. Phil-
lips, i cili nuk e përmend em-
rin e Maqedonisë, por të
gjithë e dinë për çfarë bëhet
fjalë. Paketa si zgjidhje për
Shqipërinë përmban me sig-
uri ligjin e luftës, i cili është
ende në fuqi midis Greqisë
dhe Shqipërisë që nga Lufta
e Dytë Botërore dhe Greqia
nuk pranon ta shfuqizojë.
Por jo vetëm kaq. Nga pub-
liku ngrihet pyetja për atë që
quhet "Çështja Çame". Një
përfaqësues i Organizatës
s h q i p t a r o - a m e r i k a n e
"Çamëria", pyet a është
Çamëria temë e bisedimeve
që Shqipëria zhvillon aktual-
isht me Greqinë dhe kërkon
më shumë transparencë për
këtë çështje, sepse informa-
cionet nga politikanët e të dy
vendeve janë të ndryshme.
BUSHABUSHABUSHABUSHABUSHATI NUK ETI NUK ETI NUK ETI NUK ETI NUK E
PËRMENDI KOSOPËRMENDI KOSOPËRMENDI KOSOPËRMENDI KOSOPËRMENDI KOSOVËNVËNVËNVËNVËN

Ministri Bushati thotë se
në tavolinën e bisedimeve
flitet për çështje të së kalu-
arës, por edhe të jetës së
përditshme të qytetarëve.
Edhe këtu Prof. Phillips
ofron ndihmën e shoqatës
për dialogun historik të drej-
tuar prej tij. Ministri Bus-
hati nuk e përmendi Kosovën
më vete në pikat për të cilat
foli. Ka disa kohë që Sh-
qipëria nuk ka më nevojë të
luajë rolin e avokatit mbro-
jtës për Kosovën. Kosova ka
aktualisht avokatë mbrojtës
më të mirë se Shqipëria. "Sh-
qipëria mbështet përpjekjet
e Kosovës për të mbyllur të
gjitha çështjet e hapura me
vendet fqinjë dhe liberaliz-
imin e vizave", tha sidoqoftë
ministri Bushati.

Ministri i Jashtëm shqiptar,
Ditmir Bushati, dje në Bruksel
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Presidenti në Samitin e Krerëve të Shteteve të Procesit të Brdo-Brijunit

Meta takon Tuskun: Inkurajim
për thellimin e reformave

"Shqipëria, çdo mundësi për anëtarësim në BE"

Negociatat, Xhafaj takon homologun Collomb

Ministri francez, në Tiranë për
të vlerësuar luftën kundër krimit



Vetingu, Llalla
përballë Komisionit të
Apelimit në 16 maj

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta ka bindjen e
plotë se Shqipëria i ka

të gjitha mundësitë për t'u
anëtarësuar në Bashkimin
Evropian. Z. Ilir Meta po
merr pjesë në Samitin e
Krerëve të Shteteve të Pro-
cesit të Brdo-Brijunit, Kroa-
cisë, Sllovenisë, Maqedonisë,
Shqipërisë, Kosovës, Malit
të Zi, Serbisë dhe Bosnje-
Hercegovinës, i cili po zhvil-
lohet aktualisht në Shkup
të Maqedonisë. Në këtë
samit marrin pjesë si të ftu-
ar të posaçëm presidenti i
Këshillit Evropian, zoti
Donald Tusk, si dhe kryemi-
nistri i Bullgarisë, Boyko
Borisov. Gjatë qëndrimit në
Shkup, Presidenti i Repub-
likës, Ilir Meta zhvilloi një
takim të veçantë me presi-
dentin e Këshillit Evropian,
Donald Tusk. Zyra e shtypit
e kreut të shtetit njoftoi se
z.Meta e konsideroi shumë
të rëndësishme pjesëmar-
rjen e presidentit Tusk në
Samitin e Liderëve të Pro-
cesit të Brdo-Brijunit, shen-
jë e vëmendjes dhe mbësh-
tetjes gjithnjë e në rritje të
BE-së ndaj Ballkanit Perën-
dimor. Kreu i shtetit gjith-
ashtu vlerësoi vizitën dhe
mesazhet inkurajuese që
Presidenti Tusk përcolli
gjatë vizitës së tij në Tiranë,
të cilat duhet të nxitin të
gjitha institucionet sh-
qiptare drejt arritjeve
konkrete në zbatim të 5 pri-
oriteteve kyçe. Duke shpre-
suar në vendimmarrjen pozi-
tive të Këshillit të qershorit
ndaj rekomandimit për çel-
jen e negociatave të anëtarë-
simit të Shqipërisë, Presi-
denti Meta theksoi se ky do
të ishte një moment oportun
për të marrë përgjegjësi të
reja dhe më angazhuese
karshi qytetarëve shqiptarë
dhe partnerëve evropianë.
Presidenti Meta pohoi se
Shqipëria i ka të gjitha
mundësitë dhe angazhimin
e shprehur qartë për kaluar
në fazën e vështirë të nego-
cimit drejt anëtarësimit. Z.
Meta theksoi rëndësinë që
ka edhe vendimi për liberal-
izimin e sa më të shpejtë të
vizave me Kosovën, një hap
i merituar që do të mundë-
sojë lëvizjen e lirë të qyteta-
rëve kosovarë drejt hapë-
sirës shengen. Kurse përmes
një postimi në rrjetin social

"Twitter", Presidenti i Sh-
qipërisë, Ilir Meta njoftoi se
ka zhvilluar një takim me
presidentin e Këshillit të
Bashkimit Europian,
Donald Tusk, një takim i
ngrohtë e miqësor, siç thek-
son vetë kreu i shtetit.
"Inkurajim për të përshpej-
tuar thellimin e reformave

në 5 prioritetet kyçe. Në
pritje të mesazheve pozitive
nga Samiti i Sofjes dhe
mbledhja e Këshillit Europi-
an në qershor", shkruan më
tej Presidenti i Republikës.
Mesazh pozitiv nga mbledh-
ja e Këshillit të BE-së në
muajin qershor, sigurisht që
pritet me kërshëri të jetë çel-

ja zyrtare e negociatave për
anëtarësim në bllokun euro-
pian, ndërsa inkurajimi mbi
thellimin e reformave në 5
prioritetet kyçe kanë të
bëjnë me ato prioritete që
sollën deri te rekomandimi
pozitiv i Komisionit Europi-
an për hapjen e negociatave
brenda vitit me Shqipërinë.

Valentina Madani

Gjatë qëndrimit në Par
is, pjesëmarrës në

konferencën ndërkombë-
tare mbi luftën kundër fi-
nancimit të organizatave
terroriste "No Money for
Terror", ministri i Bren-
dshëm, Fatmir Xhafaj zh-
villoi një takim edhe me
homologun francez, min-
istrin Collomb. Sipas njo-
ftimit të Ministrisë së
Brendshme, të shpërndarë
për mediat, ministri Col-
lomb shprehu sërish
kënaqësinë për forcimin e
bashkëpunimit mes dy
vendeve dhe autoriteteve
policore në fushën e sig-
urisë dhe punëve të bre-
ndshme dhe veçanërisht
në arritjet pozitive të mua-
jve të fundit në luftën
kundër krimit të organi-
zuar, menaxhimin e ku-
fijve dhe migracionit të
parregullt. Nga ana e tij,
ministri Xhafaj shprehu
vlerësim të veçantë për
inkurajimin e autorite-
teve më të larta franceze
në këtë drejtim dhe

veçanërisht për vlerësimet
pozitive të bëra publike nga
ministri Collomb. Gjithash-
tu, të dy ministrat ndanë
mendime rreth procesit të in-
tegrimit evropian të Sh-
qipërisë, veçanërisht pas
raportit të fundit të Komi-
sionit Evropian, i cili reko-
mandon hapjen e negociat-
ave për anëtarësim në BE.
Ministria e Brendshme thek-
son se rezultatet në fushat e
sipërpërmendura, të vlerë-
suara edhe nga autoritetet
franceze, luajnë një rol të

rëndësishëm në proceset
dhe vendimet e rëndë-
sishme në të ardhmen. Dy
ministrat ranë dakord të
takohen së shpejti në Par-
is ose në Tiranë së bashku
me ekipet përkatëse, për të
vlerësuar punën e bërë
dhe për të thelluar më tej
bashkëpunimin në fushën
e rendit dhe sigurisë. Fran-
ca së bashku me Gjerman-
inë dhe Holandën janë tri
vendet skeptike për
hapjen e negociatave për
Shqipërinë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit njoftoi dje seancën për
ish-kryeprokurorin Adriatik Llallën, e cila do të

mbahet më 16 maj në orën 10:00. "Seanca për subjek-
tin e rivlerësimit Adriatik Llalla do të mbahet më 16
maj, ora 10:00. Seanca, pas ankimit të Komisionerit
Publik për vendimin e KPK për Adriatik Llallën",
thotë në një njoftim KPA. Ndërprerja e procesit të
vetingut nga KPK erdhi pas dorëheqjes së Llallës nga
sistemi i drejtësisë. Pas vendimit për ndërprerjen e
vetingut për ish-kryeprokurorin u vu në lëvizje
Kolegji i Posaçëm i Apelimit nga Komisioneri Publik,
i cili kërkoi rivlerësimin e z. Llalla. Kjo është hera e
parë për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit në marrjen
në shqyrtim të një kërkese ankimuese nga Komision-
eri Publik. Ndërkohë, Llalla do të përballet në këtë
proces edhe me ish-paraardhësen e tij Ina Rama, e
cila është pjesë e trupës së Kolegjit të Posaçëm të
Apelimit. Pas shumë akuzave për akumulim të pasur-
isë në mënyrë joligjore, kjo do të jetë hera e parë kur
ish-kryeprokurori personalisht ose përmes avokatit
do të japë llogari. Aktualisht Llalla është nën hetim
për "pastrim parash" nga Prokuroria e Durrësit.

AFATET
Zv.ministrja e Brendshme, Romina Kuko deklaroi
dje se afati i fundit për dorëzimin e formularëve të
vetëdeklarimit nga policët është data 5 maj.
Lidhur me pretendimet e sindikatës, Kuko u
shpreh se nuk ka asnjë kosto financiare, pasi
nuk ka nevojë të shoqërohet nga asnjë
dokumentacion shtesë. Ajo pranoi se ka pasur
disa largime nga policia kohët e fundit, por shtoi
se motivacioni i tyre nuk është bazuar nëse ka
qenë për shkak të vetingut ose jo.



"Inkurajim për të
përshpejtuar
thellimin e

reformave në 5
prioritetet kyçe. Në
pritje të mesazheve
pozitive nga Samiti

i Sofjes dhe
mbledhja e

Këshillit Europian
në qershor",

shprehet Presidenti
i Republikës.

REFORMAT

Presidenti i Republikës, Ilir Meta dhe
Presidenti i Këshillit Evropian, zoti Donald Tusk
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KUVENDI I PD
BOJKOTI

Zbardhet axhenda e punimeve, të dielën në sallë edhe Mustafaj dhe Selami

Kuvendi miraton statutin e PD,
kritikët bojkotojnë Bashën

Ftesa, Bregu: Më ka çu nana me la gojën

ZGJEDHJET
Pas miratimit të statutit, Partia Demokratike do të
nisë një proces ristrukturimi të thellë në bazë, nga
seksionet e deri tek kryetarët. Pas zgjedhjeve në
të gjitha degët e saj në vjeshtë, Partia Demokratike
do të mbledhë Kuvendin Zgjedhor për të votuar
organet drejtuese të saj.



AKUZA

Vasili, Ramës:
Paranojak i
sëmurë për

karrigen

Partia Demokratike
mbledh Kuvendin Ko
mbëtar ditën e diel në

orën 10:00 në ambientet e
Pallatit të Kongreseve për
miratimin e statutit të ri të
PD-së. Por, kreu i PD-së Lul-
zim Basha do të bojkotohet
nga grupi i kritikëve të tij
përveç Eduard Selamit, i cili
u përball me të për kreun e
kësaj force politike. Mëso-
het se z.Selami ka konfir-
muar pjesëmarrjen në Kuv-
endin Kombëtar, ndërsa ka
kërkuar të flasë para dele-
gatëve për statutin dhe prob-
lemet e brendshme në këtë
forcë politike. Pjesë e Kuven-
dit Kombëtar do të jetë edhe
ish-funksionari i lartë i Par-
tisë Demokratike, Besnik
Mustafaj, ndërsa ish-de-
putetët Jozefina Topalli, Ar-
ben Imami, Ridvan Bode,
Astrit Patozi dhe Majlinda
Bregu bojkotin e arsyetojnë
duke theksuar se axhenda e
këtij Kuvendi nuk parash-
ikon diskutime për statutin
dhe nuk ekziston mundësia
që ata të marrin fjalën para
delegatëve. Por, burime
pranë Partisë Demokratike
theksojnë se është statuti që
i mundëson çdo pjesëmarrë-
si të flasë në Kuvend, ndërsa
i cilësojnë pretendimet si al-
ibi për mospjesëmarrje.
Ndryshe nga kuvendet që
kemi parë në vitet e shkuara,
formati i këtij të 29 prillit
duket krejt ndryshe, i ngjas-
hëm me protestat në bule-
vard. Burimet pranë grupit
organizator theksuan se të
parët në Kuvend do të flasin
qytetarët, të cilët do të sjellin
historinë e tyre personale
dhe pakënaqësinë ndaj qever-
isë. Më pas pritet të flasë kry-
etari i Partisë Demokratike,
Lulzim Basha, i cili do të
paraqesë tezat e tij për
Partinë Demokratike dhe
platformën e tij për rikthimin
në pushtet. Sekretari i
përgjithshëm i demokratëve,
Arben Ristani, do të lexojë
statutin për ta hedhur në
votim para rreth 7.500 dele-
gatëve. Po të njëjtat burime
saktësuan se parashikohet
që Kuvendi statutor të mby-
llë punimet brenda 4 orëve.

Valentina Madani

Kreu i grupit parlamen
tar të LSI-së, Petrit

Vasili, akuzoi dje Edi
Ramën se, "po vret edhe
Tiranën për karrigen e
tij". Përmes një postimi në
rrjetet sociale, Vasili shk-
ruan se "Rama shembi
gjithçka që Tirana ndërtoi
me shumë mund", duke
vijuar më tej se ai është
kthyer në "armiqësor për
tiranasit, por tashmë
edhe për amerikanët",
duke cituar më pas Depar-
tamentin Amerikan të
Shtetit. "Departamenti
Amerikan i Shtetit e ka
vlerësuar Tiranën si një
vend i rrezikshmërisë së
lartë për krime që prekin
interesa zyrtare të qever-
isë amerikane. Krimi i or-
ganizuar vazhdon të jetë
një shqetësim për shu-
micën e shqiptarëve, me
një rrjet organizatash
kriminale të përfshira në
trafikim lëndësh narko-
tike, grabitje, ryshfete,
pastrim parash, prostitu-
cion dhe trafik qeniesh
njerëzore", - tha Vasili.

Disa ditë pas publikim
it të raportit të orga-

nizatës "Reporterët pa
kufij" për lirinë e medias
në Shqipëri, dje reagoi ka
ardhur edhe reagimi i PD-
së. Deputetja e PD-së, Al-
bana Vokshi deklaroi se
media në Shqipëri është e
censuruar si pasojë e pre-
sionit qeveritar. Ajo aku-
zoi kryeministrin Rama
për fyerje ndaj gazetarëve.
Vokshi bëri me dije se ësh-
të hartuar një projektrezo-
lutë në mbrojtje të tyre, e
cila sipas saj do të garan-
tojnë lirinë e shtypit dhe
liri profesionale. "Për-
shëndes qëndrimin e orga-
nizatës 'Reporterët pa
kufij' për lirinë e medias.
'Reporterët pa kufij' tha të
vërtetën e rëndë për
gjendjen e medias në Sh-
qipëri. Censurën, rritjen
e armiqësisë, e nxitur kjo
nga vetë kryeministri
Rama. Raporti veçon sjell-

"Censura, e nxitur nga kryeministri Rama"

Vokshi: Gati projektrezoluta
për mbrojtjen e gazetarëve

Majlinda Bregu, e sapo-
emëruar në postin e Sekre-
tares së Përgjithshme të
Këshillit të Bashkëpunimit
Rajonal ka treguar se ka
marrë një telefonatë për Kuv-
endin e PD, por nuk e ka
kursyer ironinë, teksa është
shprehur se ishte si ajo e tip-
it 'me ka çu nana me la gojën".
E pyetur nga "Abc News"
nëse ka një ftesë nga PD-ja për

Kuvendin Kombëtar, Bregu
nuk e ka kursyer ironinë,
teksa ka folur për telefonatën
që ka marrë. "Kam marrë dje
një telefonatë, pasdite nga
ora 18:00 nga një vajzë e or-
ganizimit në PD, e cila mesa
duket e kishte listën e gjatë
për të ftuar dhe foli aq shpe-
jt! Thashë OK, faleminderit e
kaq. Edhe ftesat e dasmave
nuk bëhen të tilla, janë më

zyrtare. Është fiks, më ka çu
nana me la gojën, nuk di nëse
mua më kanë ftuar për të
qenë në lozhë me ambasa-
doren kineze, por unë nuk
pres ndonjë gjë serioze ditën
e diel, ashtu si nuk pres që
nëse nuk ka analizë të
gjendjes së PD, të humbjes më
të madhe, të faktit se pse sot
e kësaj dite ende nuk shton
dot besuesit, është parti që të

noterizoje atë si kryetar", tha
Bregu. Pas miratimit të stat-
utit, Partia Demokratike do
të nisë një proces ristruk-
turimi të thellë në bazë, nga
seksionet e deri tek kry-
etarët. Pas zgjedhjeve në të
gjitha degët e saj në vjeshtë,
Partia Demokratike do të
mbledhë Kuvendin Zgjed-
hor për të votuar organet
drejtuese të saj.

jen e kryeministrit me sul-
met e vazhdueshëm ndaj
gazetarëve, duke i quajtur
ata sharlatanë edhe injo-
rantë. Raporti përforcon
shqetësimet e ngritura edhe
nga DASH, ku u denoncua
kapja e medias për interesa
të qeverisë. Edhe në progres-
raportin e KE flitet për prob-

leme me lirinë e shtypit. Në
cilësinë e kryetares së Komi-
sionit të Medias kemi inici-
uar hartimin e një projektr-
ezolutë kundër gjuhës fyese
të kryeministrit Rama ndaj
gazetarëve. Miratimi në par-
lament i kësaj rezolute në
mbrojtje të gazetarëve ësh-
të shumë i rëndësishëm për

të inkurajuar lirinë e sh-
typit dhe një liri profesio-
nale që do të ndihmonte
në luftimin e korrupsion-
it, të ushqyera nga vetë
kryeministri përveç mar-
rëveshjeve të fshehura
dhe interesave klien-
teliste", u shpreh deputet-
ja e PD, Albana Vokshi.

Rezoluta
Vokshi akuzoi z.Rama
për fyerje ndaj
gazetarëve. Ajo njoftoi
se dije se është hartuar
një projektrezolutë në
mbrojtje të tyre, e cila
sipas saj do të
garantojnë lirinë e
shtypit dhe lirinë
profesionale.

Edhe pse tri ditë më
parë janë ftuar

zyrtarisht për të
marrë pjesë,

Jozefina Topalli,
Arben Imami,

Ridvan Bode, Astrit
Patozi, Majlinda
Bregu nuk do të
bëhen pjesë e

punimeve të forumit
më të rëndësishëm të

demokratëve.

BRAKTISJA

Kuvendi Kombëtar i PD-së

Kreu i PD-së Lulzim Basha

Deputetja e PD-së,
Albana Vokshi
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MBLEDHJA
Në mbledhjen e Asamblesë do të jepet
informacion për punën e deritanishme mbi
analizën e performancës së qeverisjes vendore,
si dhe mbi punën e strukturave vendore të partisë
për kryerjen e disa veprimtarive organizative për
periudhën janar-prill 2018.



Braçe shpërthen kundër Veliajt:
Lali na thuaj ku të jetojmë pa frikë?!

Analizohet puna e qeverisë, shtyhen ndryshimet në sekretariatin e PS

PS mbledh Asamblenë, Rama e ministrat
tur në Shqipëri deri në fund të qershorit
"Puna për Shqipërinë që duam", PS llogari në bazë

Kreu i Grupit Parlamentar të PS: Parakushtet i kemi plotësuar

Balla: Shqipëria përparim në luftën
kundër krimit e kanabisit në 2017

Partia Socialiste mbledh
sot, Asamblenë Kombë-
tare, ku pritet një

raportim mbi performancën
e qeverisë. Në fillim të
mbledhjes pritet të flasë
kryeministri e njëherësh
kryetari i PS-së Edi Rama,
për të vijuar me një ra-
portim të koordinatorit ko-
mbëtar, Elisa Spiropali, për
ecurinë e deritanishme të
procesit të bashkëqever-
isjes. Pjesë e axhendës së
mbledhjes së nesërme do të
jetë edhe udhëzimi për zhvil-
limin e llogaridhënies pub-
like të qeverisjes qendrore
dhe vendore "Puna për Sh-
qipërinë që duam", prej
datës 1 maj deri më 30 qer-
shor 2018. Në mbledhjen e
Asamblesë do të jepet po ash-
tu informacion për punën e
deritanishme mbi analizën e
performancës së qeverisjes
vendore, si dhe mbi punën e
strukturave vendore të par-
tisë për kryerjen e disa vep-
rimtarive organizative për
periudhën janar-prill 2018.
Një tjetër pikë e rendit të
ditës është vendimi për kuo-
tizacionin e anëtarësisë së
Partisë Socialiste për vitin
2018. Ajo çfarë bie në sy ësh-
të mungesa në axhendë e
ndryshimeve në Sekretaria-
tin e PS-së, që kryesia e par-
tisë disa javë më parë kishte
vendosur të realizohej në
mbledhjen e Asamblesë.
Burime nga PS-së bënë të di-
tur se kjo është shtyrë për
një tjetër mbledhje. Këtë
herë socialistët do të mblid-
hen në qendër të Tiranës
dhe jo në periferi, në orën
10:00. Ajo që pritet të jetë në
fokus të fjalimit të kryemi-
nistrit dhe njëherësh kreut
socialist është marrja e re-
komandimit nga ana e Ko-
misionit Evropian, javën e
kaluar, meritë kjo e punës
dhe e reformave në këto
vite të kësaj qeverie, siç
kanë cilësuar vetë social-
istët.  Në këtë mbledhje
pritet të jepen edhe detyra
për riorganizimin e bazës
së partisë, për shkak të af-
rimit të zgjedhjeve ven-
dore, një sfidë e vështirë kjo
për PS-në, tashmë e vetme.
Burimet nga PS bënë me
dije se turi që do të nisë në
datën 1 maj dhe që do të
kryesohet nga kryeministri
Rama, por edhe ministrat
sipas zonave, por jo vetëm

do të zhvillohet nëpër qyte-
tet e vendit, për të sqaruar
atë çfarë kanë bërë në këtë
një vit të mandatit të tyre
të dytë qeverisës. Turi që
pritet të zgjasë sipas udhë-
zimit deri në fund të mua-
jit qershor vjen pasi
kryeministri porositi de-
putetët që të jenë pranë
qytetarëve në zonat që ata
mbulojnë. Pikërisht për
këtë, ministrat e deputetët
do të marrin prej anëtarë-
sisë dhe qytetarëve një
përgjigje për mënyrën se si
ata kanë drejtuar në këtë
periudhë.

Darina Tanushi

Kryetari i Grupit Par
lamentar Socialist,

Taulant Balla, e cilësoi
vizitën e kryeministrit
Edi Rama në Berlin dhe
takimin me Kancelaren
Angela Merkel si një prej
takimeve më të rëndë-
sishme e të suksesshme
duke theksuar se, Gjer-
mania mbetet një prej
mbështetësve kryesorë
për integrimin europian
të Shqipërisë. Në një inter-
vistë në ERTV, Balla tha
se "Shqipëria sot nuk ka
më kushte, por parakush-
tet i ka plotësuar sipas
asaj që ka thënë Komisio-
ni Europian". Duke u
ndalur në arritjet dhe sfi-
dat e Shqipërisë, Balla dha
disa fakte dhe shifra të
konfirmuara nga EURO-
STAT që konfirmojnë re-

Deputeti socialist, Erion Braçe ka shpërthyer dje,
kundër kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj sa

i përket lejeve të ndërtimit për pallatet në kryeqytet. Në
një postim në rrjetin social, 'Facebook', Braçe shkroi:
"Lali, na thuaj ku të jetojmë pa frikë, pa mbyllur penx-
heret që të mos na shohin e mos na dëgjojnë kur je-
tojmë! 17 vite më parë, kur hyra në shtëpinë ku jetoj,
shihja lindjen e diellit, perëndimin e tij, më përplasej në
fytyrë flladi i veriut! 17 vite më pas, unë jam në të njëjtën
shtëpi. Por, nuk shoh më lindjen e diellit", shkroi Braçe,
duke postuar fotot e një pallati që ngrihet para shtëpisë
ku ai banon pranë Liqenit Artificial. "Para 5 vitesh er-
dhi njëri që s'e njoh dhe ndërtoi 11 kate, ky pallati i
bardhë, ngjitur me të erdhi Samiri dhe ndërtoi e po vijon
ta ndërtojë këtë kullën, ende gri",-shkruan Braçe. Braçe
i drejtohet Veliaj me disa pyetje, ku i kërkon llogari nëse
e ka parë territorin ku ka dhënë këtë leje, dhe nëse e ka
parë se çfarë dendësie ka mes pallateve pranë tij. "Kjo
nuk quhet më lagje Erion, geto pa as më të voglin dis-
kutim! Tani, gjeji rrugë këtyre për kantierin që ju ke
lejuar! Nga rruga e re këta nuk kalojnë, harrojeni! Ndry-
she unë i pari do kallëzoj për shkatërrim prone! Gjeji
dhe orarin për të punuar! Ndryshe unë i pari do kallëzoj
për prishje të qetësisë publike! Se ju ke dhënë leje të
ndërtojnë 3 vite rresht!!", shkruan deputeti socialist.
"Tani kam nja dy pyetje për Lalin: Ej, a e ke parë terri-
torin ku ke dhënë këtë lejen? A e ke parë çfarë dendësie
ka këtu- pallati im 13 kate, ai në krah dyfish më i madh
po 13 kate, përballë 14 kate, ai i bardhi 13, Samiri i lindjes
18, Samiri i perëndimit 22, ngjitur me te 9 dhe 11 kate të
tjera? Ku do jetojmë o Lal? Do thithim ajër apo aromën e
njëri tjetrit?", e pyet Braçe, Veliajn.

zultatet mbresëlënëse të Sh-
qipërisë në luftën kundër
krimit dhe kanabisit, si dhe
mbi azilkërkuesit shqiptarë
në Gjermani. "Certifikuesi
më i paanshëm i të gjithë shi-
frave shqetësuese që ju ngri-
ni, janë institucionet europi-
ane si Eurostat dhe ato gjer-
mane, që ne i besojmë. Dua t'i
marr me radhë. Këtu kemi një

grafik të thjeshtë se si ka
qenë niveli i azilkërkuesve
në tremujorin e parë të
2016. Në tremujorin e parë
të vitit 2016 numri i
azilkërkuesave ishte 4050,
në tremujorin e parë të
vitit 2017 ishte 1775 dhe në
tremujorin e parë të vitit
2018 ishte vetëm 728. Kra-
hasuar me pikun e 2016,
jemi 6 herë më pak. Dua të
ndaj me ju një shifër që nuk
është bërë ende publike. Sot
shqiptarët janë të parët për
sa i përket numrit të të
kthyerve vullnetarisht në
vendin e tyre të origjinës",
- deklaroi Balla. Për sa i
përket kanabisit, Balla tha
se "viti 2017 ishte viti i një
suksesi të pakontes-
tueshëm nga partnerët
tanë në BE, përfshirë edhe
Gjermaninë".

AGJENDA E ASAMBLESË SË PS-SË

1.Fjala e kryetarit të Partisë Socialiste, kryeministrit Edi Rama
2.Raportim mbi performancën e qeverisë. Bashkangjitur
informacion nga analizat e zhvilluara nga Partia Socialiste dhe
Grupi Parlamentar me çdo ministër të qeverisë.
3.Raportim i koordinatorit kombëtar, Elisa Spiropali, për ecurinë e
deritanishme të procesit të bashkëqeverisjes.
4.Udhëzim për zhvillimin e llogaridhënies publike të qeverisjes
qendrore dhe vendore "Puna për Shqipërinë që duam", prej datës 1
maj deri më 30 qershor 2018.
5.Informacion për punën e deritanishme mbi analizën e
performancës së qeverisjes vendore.
6.Informacion mbi punën e strukturave vendore të partisë për kryerjen
e disa veprimtarive organizative për periudhën janar-prill 2018.
7.Vendim për kuotizacionin e anëtarësisë së Partisë Socialiste për
vitin 2018.
8.Çështje të tjera.
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Kompensohen tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, para në llogari brenda pak ditëve

Lista e ATP, 290 pronarët që
marrin 260 milionë lekë

Baçi: Çdo pronar merr 70% të vlerës së përgjithshme të pronës

Ornela Manjani

Agjencia e Trajtimit të
Pronave shpërndan
fondin prej 260 mil-

ionë lekësh për 290 pronarë,
të cilëve u është zënë toka
nga ndërtimet pa leje. Pr-
onarët përfitojnë pesë këste
të pagesës, që është 70% e
vlerës së pronës. Drejtore-
sha e përgjithshme e Agjen-
cisë së Trajtimit të Pronave
ka firmosur listën me për-
fitues dhe shumat përkatëse.
Paratë do të kalojnë në llog-
aritë e pronave brenda pak
ditë.
KOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMI

Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka përfunduar pro-
cesin e shqyrtimit për 290
kërkesa të paraqitura nga
subjektet përfituese, pr-
onarë të pasurive të palua-

jtshme, pronë private, të
prekura nga ndërtimet in-
formale. Pronarët nga i
gjithë vendi përfitojnë deri
më tani kompensimin në
vlerë, në masën 70% të
shumës së përgjithshme në
të holla, të miratuar me ven-
dimet përkatëse të Këshillit
të Ministrave. "Për 290

kërkesat, për të cilat ka për-
funduar procesi i shqyrtim-
it nga ana e ATP-së, ka rezu-
ltuar se dokumentacioni i
tyre është në përputhje me
kriteret e përcaktuara në
Vendimin e Këshillit të Min-
istrave nr. 383, datë 19.05.2010
"Për përcaktimin e proce-
durave të shpërndarjes së

fondit të kompensimit në
vlerë për pronarët e pasur-
ive të paluajtshme, pronë
private, që preken nga ndër-
timet informale", i ndry-
shuar. Pronarët do të përfi-
tojnë nga fondi financiar që
shpërndahet nga ATP për
këto 290 kërkesa është në
vlerën 261 253 389 lekë", - thu-

het në njoftimin e Agjencisë
së Trajtimit të Pronave, që
mban firmën e drejtoreshës
së përgjithshme, Jonida
Baçi. Të dhënat në lidhje me
pasuritë që kompensohen
dhe mbi gjeneralitetet e sub-
jekteve përfituese jepen në
listën që publikon të plotë
"Gazeta Shqiptare". Agjen-

cia e Trajtimit të Pronave
njofton subjektet e intere-
suara se vlerat përkatëse
për secilin përfitues do të
jenë disponibël në llogaritë
e tyre në bankat e nivelit të
dytë, pas përfundimit të pro-
cedurave të transfertave
bankare në ditët në vazh-
dim.

46 894 894‐K 22.10.2015 HENRIETA SEFEDIN BALLIU ELBASAN 8527 133/1

47 884 884‐B 23.10.2015 SAIDA FATBARDH MUÇA ELBASAN 8525 30/246

48 894 894‐L 29.10.2015 MERITA XHEVDET TRUNGU ELBASAN 8527 133/1

49 894 894‐M 30.10.2015 ELIDA SEFEDIN AGOLLI ELBASAN 8527 133/1

50 796 796‐N 17.11.2015 GENC ABDULLA MYFTIU TIRANE 8110 5/490

51 796 796‐O 26.11.2015 SKENDER REXHEP BASHA TIRANE 8110 5/490

52 994 994‐B 15.12.2015 ANILA MUSTAFA KATRO ELBASAN 8527 1374/2/4

53 894 894‐N 18.01.2016 VJOLLCA QEMAL ARAPI ELBASAN 8527 133/1

54 661 661‐D 02.03.2016 FLUTURA RAMAZAN PASKO TIRANE 8340 5/338

55 841 841‐F 18.03.2016 ELIDA RAHMI SHARRA VLORE 8603 21/125

56 1039 1039‐A 18.03.2016 ELIDA RAHMI SHARRA TIRANE 8120 8/401

57 1040 1040‐A 18.03.2016 ELIDA RAHMI SHARRA TIRANE 8120 8/401

58 1064 1064‐A 05.05.2016 ELVIS LUAN MULLAJ IBRAHIMI TIRANE 2679 440/108

59 1064 1064‐B 05.05.2016 LIRIJE RAMADAN MULLAJ IBRAHIMI TIRANE 2679 440/108

60 1064 1064‐C 05.05.2016 DEVI QEMAL MULLAJ IBRAHIMI TIRANE 2679 440/108

61 1064 1064‐D 12.05.2016 LUMTURI MYSLYM MULLAJ IBRAHIMI TIRANE 2679 440/108

62 1064 1064‐E 12.05.2016 PAQIZE IBRAHIM MULLAJ IBRAHIMI TIRANE 2679 440/108

63 1064 1064‐F 17.05.2016 YLMERITA  QAZIM MULLAJ IBRAHIMI TIRANE 2679 440/108

64 1064 1064‐G 17.05.2016 ENTELA  SKENDER LLESHI TIRANE 2679 440/108

65 1064 1064‐H 24.05.2016 QANIJE SELMAN MULLAJ  TIRANE 2679 440/108

66 1064 1064‐J 25.05.2016 LORENC GEZIM MULLAJ TIRANE 2679 440/108

67 1064 1064‐K 02.06.2016 SOFIANA LUAN  PASHAKO TIRANE 2679 440/108

68 661 661‐E 08.06.2016 LUMTURI RAMAZAN MALAJ TIRANE 8340 5/338

69 1089 1089‐A 15.06.2016 ZYLFIJE ABDI DINGU TIRANE 8190 4/153

70 1089 1089‐B 16.06.2016 LULZIM FAIK ZALTA TIRANE 8190 4/153

71 1089 1089‐E 20.06.2016 ABDULLA RAMAZAN HYKA TIRANE 8190 4/153

72 1089 1089‐C 20.06.2016 ISMETE MUSA HYKA TIRANE 8190 4/153

73 1089 1089‐D 20.06.2016 FATMIRA SALI KALLUSHI TIRANE 8190 4/153

74 1086 1086‐E 22.06.2016 DIANA AHMET KUQI TIRANE 8330 1/835

75 1089 1089‐F 27.06.2016 FATBARDH XHEK META TIRANE 8190 4/153

76 788 788‐C 30.06.2016 GANI MUSTAFA SKIFTERI TIRANE 8330 3/451

77 1086 1086‐I 01.07.2016 ARTA KAPLLAN POSHNJARI TIRANE 8330 1/835

78 1089 1089‐G 04.07.2016 ARBEN MYRTEZA MALOKU TIRANE 8190 4/153

79 697 697‐G 06.07.2016 RIGELS PETRIT KRUJA TIRANE 8260 2/35

80 788 788‐D 07.07.2016 MUHAMET XHEMAL DRIZA TIRANE 8330 3/451

81 788 788‐E 10.08.2016 ALI MUSTAFA SKIFTERI TIRANE 8330 3/451

82 788 788‐F 15.08.2016 GANI MUSTAFA SKIFTERI TIRANE 8330 3/451

83 1089 1089‐H 16.08.2016 TATJANA XHEK MUSA (META) TIRANE 8190 4/153

84 1157 1157‐A 19.08.2016 XHELAL MALIQ MURTHI TIRANE 8340 2/138

85 1160 1160‐A 22.08.2016 FATBARDH KAPLLAN HOXHA TIRANE 8330 1/835

86 1167 1167‐A 23.08.2016 ELISABETA XHEMAL BAJRAMI ELBASAN 8526 383/2

87 1157 1157‐B 24.08.2016 JEMINE MEHMET KORÇA TIRANE 8340 2/138

88 1157 1157‐C 25.08.2016 FATMIR BESIM MURTHI TIRANE 8340 2/138

1 733 733‐A 09.03.2015 ALI SELMAN BEGEJA TIRANE 8320 2/453

2 733 733‐C 09.03.2015 BASHKIM MERSIN VORPSI TIRANE 8320 2/453

3 733 733‐B 09.03.2015 HAMIDE MITHAT FAJA TIRANE 8320 2/453

4 733 733‐D 11.03.2015 MAKSIM SELMAN BEGEJA TIRANE 8320 2/453

5 733 733‐G 13.03.2015 DOLORES SELMAN GJINALI TIRANE 8320 2/453

6 733 733‐E 13.03.2015 GEZIM MITHAT VORPSI TIRANE 8320 2/453

7 733 733‐F 13.03.2015 LEJLA SELMAN HERRI TIRANE 8320 2/453

8 733 733‐H 16.03.2015 SABRIJE MITHAT MARA TIRANE 8320 2/453

9 733 733‐I 18.03.2015 ILIR ZYHDI MËNERI TIRANE 8320 2/453

10 733 733‐J 18.06.2015 MEREME MITHAT HOXHA TIRANE 8320 2/453

11 733 733‐K 22.06.2015 BETINA ZYHDI XHEPA TIRANE 8320 2/453

12 796 796‐A 22.06.2015 EQREM HAJDAR BASHA TIRANE 8110 5/490

13 796 796‐B 22.06.2015 MUHAMET HAJDAR BASHA TIRANE 8110 5/490

14 796 796‐C 24.06.2015 SUZANA ALI BASHA TIRANE 8110 5/490

15 796 796‐D 25.06.2015 DHURATA HYSEN ISLAMI TIRANE 8110 5/490

16 796 796‐E 26.06.2015 LULZIM RAMAZAN BASHA TIRANE 8110 5/490

17 733 733‐L 30.06.2015 RAMAZAN XHEMAL SARAÇI TIRANE 8320 2/453

18 796 796‐F 02.07.2015 EQREM HAJDAR BASHA TIRANE 8110 5/490

19 796 796‐G 03.07.2015 ILIRA KOÇO BASHA TIRANE 8110 5/490

20 796 796‐H 03.07.2015 AFERDITA RAMAZAN GURI TIRANE 8110 5/490

21 796 796‐I 08.07.2015 ENON AHMET MYFTIU TIRANE 8110 5/490

22 829 829‐A 08.07.2015 MERITA EQREM  BIRAÇI TIRANE 8140 6/260

23 796 796‐J 20.07.2015 TEUTA SADIK FARKA TIRANE 8110 5/490

24 829 829‐B 28.07.2015 MERITA EQREM BIRAÇI TIRANE 8140 6/260

25 733 733‐M 03.09.2015 ERVINA FLAMUR TËRSHANA TIRANE 8320 2/453

26 881 881‐A 14.09.2015 LEFTERI HEKURAN REXHEPI ELBASAN 8526 391/13

27 881 881‐B 14.09.2015 MONDI AGIM REXHEPI ELBASAN 8526 391/13

28 884 884‐A 21.09.2015 MIMOZA MEHMET HASEKIU ELBASAN 8525 30/246

29 888 888‐A 22.09.2015 LIRI MEHMET LEKA TIRANE 8340 5/17

30 733 733‐N 05.10.2015 DHURATA ZYHDI REÇI TIRANE 8320 2/453

31 796 796‐K 05.10.2015 IRIS AGIM BASHA TIRANE 8110 5/490

32 733 733‐O 06.10.2015 SELIM ZYHDI VORPSI TIRANE 8320 2/453

33 796 796‐L 09.10.2015 ENGJELLUSHE HAMID GJOZA TIRANE 8110 5/490

34 796 796‐M 09.10.2015 XHAFER HALIT MEÇE TIRANE 8110 5/490

35 894 894‐A 09.10.2015 ZYRA VELI MARKU ELBASAN 8527 133/1

36 894 894‐C 09.10.2015 MARJETA VELI LEKA ELBASAN 8527 133/1

37 894 894‐B 09.10.2015 ZHANETA VELI DHAMA ELBASAN 8527 133/1

38 894 894‐E 09.10.2015 BASHKIM VELI SINA ELBASAN 8527 133/1

39 894 894‐D 09.10.2015 EDUART VELI SINA ELBASAN 8527 133/1

40 895 895‐A 14.10.2015 NAZMI TAIP DRINI SHKODER 8594 11/104

41 894 894‐F 15.10.2015 LAVDIE ASTRIT KUTELI ELBASAN 8527 133/1

42 894 894‐G 15.10.2015 MEREME HASAN  BUHARAJA ELBASAN 8527 133/1

43 894 894‐H 16.10.2015 ARIAN ASTRIT KADILLI ELBASAN 8527 133/1

44 894 894‐I 16.10.2015 LILJANA ASTRIT BIXHEKU ELBASAN 8527 133/1

45 894 894‐J 21.10.2015 ENGJELLUSHE SEFEDIN AMETLLARI ELBASAN 8527 133/1

89 1160 1160‐B 26.08.2016 ILIR KAPLLAN HOXHA TIRANE 8330 1/835

90 1181 1181‐B 29.08.2016 FESTIM QERIM XHAMETA TIRANE 8230 2/350

91 1181 1181‐A 29.08.2016 SADIK HASAN XHAMETA TIRANE 8230 2/350

92 1185 1185‐A 30.08.2016 FATMIRA SALI KALLUSHI TIRANE 8190 3/855

93 1160 1160‐C 31.08.2016 AGRON RIDVAN KULLA TIRANE 8330 1/835

94 1160 1160‐D 31.08.2016 ALBANA AZIZ HOXHA TIRANE 8330 1/835

95 1185 1185‐B 31.08.2016 ISMETE MUSA HYKA TIRANE 8190 3/855

96 1185 1185‐C 31.08.2016 LULZIM FAIK ZALTA TIRANE 8190 3/855

97 1185 1185‐D 31.08.2016 TATJANA XHEK MUSA (META) TIRANE 8190 3/855

98 1185 1185‐E 01.09.2016 ABDULLA RAMAZAN HYKA TIRANE 8190 3/855

99 796 796‐P 05.09.2016 BESNIKE FADIL BASHA TIRANE 8110 5/490

100 1160 1160‐E 05.09.2016 FATOS HILMI DATJA TIRANE 8330 1/835

101 1181 1181‐E 14.09.2016 KASEM HAMID XHAMETA TIRANE 8230 2/350

102 1219 1219‐C 14.09.2016 DRITA MUSTAFA  LEKOÇAJ VLORE 8601 27/20

103 1221 1221‐A 15.09.2016 PELLUMB MALIQ MENERI TIRANE 8250 3/352

104 1160 1160‐F 21.09.2016 DIANA AHMET KUQI TIRANE 8330 1/835

105 753 753‐B 29.09.2016 XHAVIT HAXHI VATHI TIRANE 8120 6/440

106 1166 1166‐J 06.10.2016 MEHMET OSMAN KUSURI TIRANE 8330 5/729

107 1251 1251‐A 17.10.2016 DALIP KADRI BAKALLI ELBASAN 8527 1362/5

108 1251 1251‐D 24.10.2016 BEKTASH HASAN POJANI ELBASAN 8527 1362/5

109 1251 1251‐B 24.10.2016 BLENDI MUSA BAKALLI ELBASAN 8527 1362/5

110 1251 1251‐C 24.10.2016 DRITAN SADIK CENGELI ELBASAN 8527 1362/5

111 1181 1181‐F 27.10.2016 GEZIM HASAN XHAMETA TIRANE 8230 2/350

112 1160 1160‐G 28.10.2016 ARTA KAPLLAN POSHNJARI TIRANE 8330 1/835

113 1251 1251‐E 09.11.2016 FATBARDHA BAJRAM HAXHI ELBASAN 8527 1362/5

114 1251 1251‐G 10.11.2016 SHEJNAZ ALI PAZARI ELBASAN 8527 1362/5

115 1251 1251‐F 10.11.2016 BURBUQE KADRI BUJARI ELBASAN 8527 1362/5

116 1160 1160‐H 16.11.2016 HALIL HIDER RAMA TIRANE 8330 1/835

117 788 788‐G 22.11.2016 FLUTURA QAZIM BOGDANI TIRANE 8330 3/451

118 1181 1181‐G 19.12.2016 BAJRAM HAMIT XHAMETA TIRANE 8230 2/350

119 1251 1251‐H 19.12.2016 QAZIM FATUSH ABDIHOXHA ELBASAN 8527 1362/5

120 1291 1291‐A 16.01.2017 LLUKMAN SHABAN XHAMETA TIRANE 8230 1/860

121 1295 1295‐A 16.01.2017 FRAN GJON TOMA LEZHE 8632 8/61

122 1298 1298‐A 16.01.2017 MYSLIM SHEFQET KOKONOZI TIRANE 8170 3/827

123 1320 1320‐A 20.01.2017 BARDHYL ALI KIKA TIRANE 8260 4/425

124 1321 1321‐A 20.01.2017 SAIMIR KADRI BIBA TIRANE 8260 3/191

125 1291 1291‐B 23.01.2017 XHAFER JASHAR XHAMETA TIRANE 8230 1/860

126 1323 1323‐A 23.01.2017 SELIM ZYHDI VORPSI TIRANE 8320 2/453

127 1295 1295‐B 26.01.2017 LUIGJ KOL GJOKAJ LEZHE 8632 8/61

128 1167 1167‐B 27.01.2017 ISMAIL XHEMAL BERISHA ELBASAN 8526 383/2

129 1185 1185‐F 27.01.2017 FATBARDH XHEK META TIRANE 8190 3/855

130 1265 1265‐G 01.02.2017 GAZMEND FETA HARIZAJ VLORE 8603 12/220

131 1323 1323‐C 02.02.2017 DOLORES SELMAN GJINALI TIRANE 8320 2/453

132 1323 1323‐D 02.02.2017 LEJLA SELMAN HERRI TIRANE 8320 2/453

133 1323 1323‐B 02.02.2017 LULJANA ZYHDI LLAGAMI TIRANE 8320 2/453

134 764 764‐H 03.02.2017 PLORENT ALI TAHIRAJ ELBASAN 8522 14/482
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NJOFTIM ANKANDI
Përmbaruesi Gjyqësor Lekë Dodaj shpall ankandin e parë për pasurinë e paluajtshme të palës
debitore, si më poshtë :

1. Lloji i pasurisë Ndërtesë, me Numër pasurie 5/212 -ND, Volumi 7, Faqe 121, Zona
Kadastrale 8170, me sipërfaqe 95 m2, ndodhur në adresën: Rruga “Ali Shefqeti”,
Hyrja 1, Tiranë, në pronësi të z.Lulzim  Beqir Myrta, i datëlindjes 19.04.1976.

Çmimi me të cilën do të fillojë Ankandi i Parë është 7’680’000 (shtatë milionë e gjashtëqind
e tetëdhjetë mijë) Lekë.
Ankandi zhvillohet në datën 10.05.2018, Ora 16.00 në zyrën e Përmbaruesit Gjyqësor Lekë Dodaj në
adresën Rruga “Astrit Balluku”, Ndërtesa  2, Hyrja 25, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Për kontakt:  067 39 00 666, dhe në adresë emaili  leke_dodaj@hotmail.com.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 28 maj 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet ankandi për
shitjen e pasurisë  nr.58/54,vol 17, fq 2 të ndodhur në L.13, ZK 8518, Plazh, Durrës. Trualli që ka
sipërfaqen prej 600 m² kufizohet sipas një marrëveshje sipërmarrje.
Prona është e vëllezërve, z.Arben e z.Shkëlqim Riza Brameta
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi do të jetë 359.120 Euro.
Çmimi mund të llogaritet edhe në lek sipas kursit të këmbimit ditor.
Ofertuesit duhet të kenë depozituar në llogarinë e zyrës përmbarimore 10% të çmimit fillestar.

Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al
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KREDI ME 1 BILANC

Biznesi kërkon më
shumë kohë për t'u

formalizuar
Biznesi ka kërkuar që të

shtyhet afati i vendimit që
bankat të japin kredi vetëm
nëpërmjet një bilanci, atij
zyrtar. Një vit kohë është
kërkuar për bizneset e mes-
me dhe dy vjet për të veg-
jëlit. Luan Bregasi, presi-
dent i Biznes Albania e ka
argumentuar këtë kërkesë
me më shumë kohë që u
duhet këtyre subjekteve
për t'u formalizuar. Propo-
zimi u bë gjatë mbledhjes
së Këshillit Konsultativ të
Biznesit. "Ne kemi bërë një
propozim, ka ardhur dhe
nga bankat ky propozim,
që biznesit të vogël t'i shty-
het një vit. Pra, t'i lëmë pak
kohë, se ata vijnë nga errë-
sira dhe informaliteti sepse
në fakt, edhe kreditë kanë
rënë krahasuar me vitin e
kalaur. Dy vjet t'i lihet kohë
biznesit të vogël, një vit bi-
znesit të mesëm dhe korpo-
ratave mos t'u  lihet asnjë
afat. Të vihet në lëvizje bi-
lanci fiskal, është një pro-
pozim ka ardhur dhe nga
Shoqata e Bankave kjo gjë",
ka deklaruar Bregasi. Por
propozimi i Biznes Albania
nuk ka gjetur mbështetjen
e ministrit të Financave,
Arben Ahmetaj. Sipas këtij
të fundit, biznesit i është
lënë mjaftueshëm kohë për
formalizim.

The European Union Delegation to Albania
is looking for

Project Officer
With main focus on

the area of energy and environment sectors

We offer

  Multicultural working environment

 Competitive salary

 Benefits by law

For complete information and application, please
refer to:

https://eeas.europa.eu/delegations/albania_en
“Jobs & Funds” > “Jobs, Internships” > “Job offers”

Deadline for applications: 13/05/2018

135 1348 1348‐A 06.02.2017 MIMOZA MEHMET HASEKIU ELBASAN 8527 1320/2/2

136 1351 1351‐A 06.02.2017 MIMOZA MEHMET HASEKIU ELBASAN 8527 1320/2/3

137 1089 1089‐I 07.02.2017 KADRI XHEK META TIRANE 8190 4/153

138 1323 1323‐E 07.02.2017 ENDRI ILIR DEMNERI TIRANE 8320 2/453

139 1352 1352‐A 07.02.2017 ISLAM RESHIT ARBANA TIRANE 8180 9/277

140 1352 1352‐B 08.02.2017 BARDHYL HASAN MUMAJESI TIRANE 8180 9/277

141 1352 1352‐C 08.02.2017 BAJRAM MUHARREM MUMAJESI TIRANE 8180 9/277

142 1352 1352‐D 08.02.2017 MUBAREQ MUHARREM MUMAJESI TIRANE 8180 9/277

143 1352 1352‐E 08.02.2017 NAILE MAHMUT MUMAJESI TIRANE 8180 9/277

144 1352 1352‐F 08.02.2017 FATMIRA BEQIR ARBANA TIRANE 8180 9/277

145 1352 1352‐G 08.02.2017 ELVIJE RESHIT VOGLI TIRANE 8180 9/277

146 1185 1185‐G 09.02.2017 KADRI XHEK META TIRANE 8190 3/855

147 1323 1323‐G 09.02.2017 ALI SELMAN BEGEJA TIRANE 8320 2/453

148 1323 1323‐H 09.02.2017 BASHKIM MERSIN VORPSI TIRANE 8320 2/453

149 1323 1323‐F 09.02.2017 MAKSIM SELMAN BEGEJA TIRANE 8320 2/453

150 753 753‐C 10.02.2017 REDON SEIT VATHI TIRANE 8120 6/440

151 1323 1323‐I 13.02.2017 BETINA ZYHDI XHEPA TIRANE 8320 2/453

152 348 348‐C 14.02.2017 DITIKA ISMAIL SHEHI SHKODER 8597 18/154

153 1185 1185‐H 14.02.2017 ZYLFIJE ABDI  DINGU TIRANE 8190 3/855

154 1352 1352‐H 16.02.2017 MERITAN MAKSIM MUMAJESI TIRANE 8180 9/277

155 1352 1352‐I 16.02.2017 MENDUH MAKSIM MUMAJESI TIRANE 8180 9/277

156 1181 1181‐H 21.02.2017 MUHARREM HASAN XHAMETA TIRANE 8230 2/350

157 1348 1348‐B 21.02.2017 SAIDA FATBARDH MUÇA ELBASAN 8527 1320/2/2

158 1349 1349‐B 21.02.2017 SAIDA FATBARDH MUÇA ELBASAN 8527 1320/2/4

159 1350 1350‐B 21.02.2017 SAIDA FATBARDH MUÇA ELBASAN 8527 1351/1

160 1351 1351‐B 21.02.2017 SAIDA FATBARDH MUÇA ELBASAN 8527 1320/2/3

161 1160 1160‐I 22.02.2017 REZEHANA  NEHAT KARAMETI TIRANE 8330 1/835

162 753 753‐D 23.02.2017 BUKUROSHE QERIM MARAKU TIRANE 8120 6/440

163 317 317‐F 07.03.2017 XHEMAL QAZIM XHEPA ELBASAN 8521 2/232

164 1086 1086‐K 09.03.2017 REZEHANA  NEHAT KARAMETI TIRANE 8330 1/835

165 1352 1352‐J 10.03.2017 ARMANDO SELFO MOSHO TIRANE 8180 9/277

166 908 908‐T 15.03.2017 LEONARD THOMA QYRA TIRANE 8260 1/365

167 796 796‐Q 20.03.2017 SHPETIM YMER NDROQI TIRANE 8110 5/490

168 753 753‐E 23.03.2017 ASLLAN DURGUT SHARRA TIRANE 8120 6/440

169 1166 1166‐L 24.03.2017 HATLIJE SEFER MENI TIRANE 8330 5/729

170 1181 1181‐I 27.03.2017 FATOS LATIF XHAMETA TIRANE 8230 2/350

171 1323 1323‐J 20.04.2017 ERVINA FLAMUR TERSHANA TIRANE 8320 2/453

172 1151 1151‐D 03.05.2017 VJOLLCA MALIQ MUZHAQI TIRANE 8340 4/123

173 1157 1157‐D 03.05.2017 VJOLLCA MALIQ MUZHAQI TIRANE 8340 2/138

174 1158 1158‐D 03.05.2017 VJOLLCA MALIQ MUZHAQI TIRANE 8340 4/123

175 1151 1151‐E 05.05.2017 ILIRJANA MALIQ SPAHIU TIRANE 8340 4/123

176 1151 1151‐F 05.05.2017 DILE ZENEL MURTHI TIRANE 8340 4/123

177 1181 1181‐J 05.05.2017 ELIZANA GANI XHAMETA TIRANE 8230 2/350

178 1185 1185‐I 05.05.2017 ARBEN MYRTEZA MALOKU TIRANE 8190 3/855

179 1428 1428‐A 05.05.2017 PRANVERA MUSTAFA BOGDANI ELBASAN 8527 1414/16

180 894 894‐O 09.05.2017 MEREME HASAN  BUHARAJA ELBASAN 8527 133/1

181 1448 1448‐A 29.05.2017 FLUTURA IBRAHIM CANKJA TIRANE 8120 5/579

182 753 753‐G 31.05.2017 EDI AGRON SHARRA TIRANE 8120 6/440

183 753 753‐F 31.05.2017 ARTUR AZMI KERLUKU TIRANE 8120 6/440

184 1468 1468‐A 31.05.2017 ISMAIL  KASEM  SPAJA TIRANE 3976 68/28

185 1469 1469‐A 01.06.2017 GENCI BEQIR LULI TIRANE 8170 11/195

186 1265 1265‐H 05.06.2017 HASIE HAXHI HARIZAJ VLORE 8603 12/220

187 1265 1265‐I 06.06.2017 BESNIK QEREM HARIZAJ VLORE 8603 12/220

188 796 796‐R 14.06.2017 DONALD PETRAQ KOTA TIRANE 8110 5/490

189 1160 1160‐J 16.06.2017 KALLASHNIKOV FITIM HOXHA TIRANE 8330 1/835

190 1157 1157‐E 20.06.2017 LIRI MEHMET LEKA TIRANE 8340 2/138

191 1158 1158‐E 28.06.2017 LIRI MEHMET LEKA TIRANE 8340 4/123

192 1487 1487‐A 29.06.2017 PETRIT EQEREM LILA DURRES 8518 29/163

193 1219 1219‐P 05.07.2017 FLUTURA MURAT BANUSHAJ VLORE 8601 27/20

194 1490 1490‐A 06.07.2017 KASTRIOT  SEFER BENGASI TIRANE 8190 11/1169

195 1491 1491‐A 07.07.2017 KASTRIOT  SEFER BENGASI TIRANE 8190 11/1168

196 1265 1265‐J 10.07.2017 KRENAR AVDUL HARIZAJ VLORE 8603 12/220

197 1323 1323‐K 13.07.2017 DHURATA ZYHDI REÇI TIRANE 8320 2/453

198 661 661‐F 19.07.2017 ADEM REXHEP ZAJMI TIRANE 8340 5/338

199 1160 1160‐K 22.08.2017 DRITA MYRTEZA HOXHA TIRANE 8330 1/835

200 608 608‐S 23.08.2017 AGIM REXHEP BASHA TIRANE 8110 5/490

201 1264 1264‐F 20.09.2017 ZHANETA ISMAIL KOBURJA ELBASAN 8526 1299/4

202 1264 1264‐E 20.09.2017 BUJAR ISMAIL GJEVORI ELBASAN 8526 1299/4

203 1265 1265‐Q 13.10.2017 FATMIR RUSHIT HARIZAJ VLORE 8603 12/220

204 1265 1265‐P 13.10.2017 FATMIR RUSHIT HARIZAJ VLORE 8603 12/220

205 1265 1265‐O 13.10.2017 FATMIR RUSHIT HARIZAJ VLORE 8603 12/220

206 1265 1265‐L 13.10.2017 FATMIR RUSHIT HARIZAJ VLORE 8603 12/220

207 1265 1265‐K 13.10.2017 FATMIR RUSHIT HARIZAJ VLORE 8603 12/220

208 1265 1265‐M 13.10.2017 FATMIR RUSHIT HARIZAJ VLORE 8603 12/220

209 1265 1265‐S 13.10.2017 FATMIR RUSHIT HARIZAJ VLORE 8603 12/220

210 1265 1265‐R 13.10.2017 FATMIR RUSHIT HARIZAJ VLORE 8603 12/220

211 1265 1265‐N 13.10.2017 FATMIR RUSHIT HARIZAJ VLORE 8603 12/220

212 908 908‐TH 02.11.2017 BUKURIJE MEHMET AGALLIU TIRANE 8260 1/365

213 1515 1515‐A 03.11.2017 DJALA AVNI LIKA TIRANE 8260 7/522

214 1516 1516‐A 03.11.2017 DJALA AVNI LIKA TIRANE 8260 7/522

215 317 317‐G 09.11.2017 GENTIAN RAMAZAN KASMI ELBASAN 8521 2/232

216 788 788‐H 23.11.2017 ZEF PRENG ZHUPA TIRANE 8330 3/451

217 1521 1521‐A 04.12.2017 PRANVERA MUSTAFA BOGDANI ELBASAN 8527 1414/16

218 1522 1522‐A 04.12.2017 PRANVERA MUSTAFA BOGDANI ELBASAN 8527 1414/15

219 788 788‐I 09.01.2018 LINDITA ABDYL SKIFTERI TIRANE 8330 3/451

241 1556 1556‐A 12.01.2018 IRMA ASTRIT KASMI DURRES 8517 43/15

242 1562 1562‐A 12.01.2018 BESNIK FASLLI HYSA TIRANE 2953 2/33

243 1586 1586‐A 15.01.2018 DITURIE XHEMAL VRAPI DURRES 8517 69/18

244 1587 1587‐A 15.01.2018 DITURIE XHEMAL VRAPI DURRES 8517 69/18

245 1588 1588‐A 15.01.2018 DITURIE XHEMAL VRAPI DURRES 8517 69/18

246 1601 1601‐A 17.01.2018
ALTIN            

JULINDA

HYSEN        

SADIK

HOXHA           

HOXHA
DURRES 8515 4/361

247 1602 1602‐A 17.01.2018
ALTIN          

JULINDA

HYSEN        

SADIK

HOXHA           

HOXHA
DURRES 8515 4/361

248 639 639‐Y 23.01.2018 RAMAZAN MUSTAFA QOQJA TIRANE 8160 3/470

249 1166 1166‐M 25.01.2018 MEHMET OSMAN KUSURI TIRANE 8330 5/729

250 784 784‐N 01.02.2018 BUJAR LATIF XHAMETA TIRANE 8230 5/213

251 1493 1493‐E 01.02.2018 MERITA VELI  DEMNERI TIRANE 8310 7/71

252 1494 1494‐E 01.02.2018 MERITA VELI  DEMNERI TIRANE 8310 7/72

253 1706 1706‐A 01.02.2018 MARIO ZYHDI RRUGA DURRES 8518 14/23

220 1529 1529‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

221 1530 1530‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

222 1531 1531‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

223 1532 1532‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

224 1533 1533‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

225 1534 1534‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

226 1535 1535‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

227 1536 1536‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

228 1537 1537‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

229 1538 1538‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

230 1539 1539‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

231 1540 1540‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10

232 1541 1541‐A 11.01.2018 ISUF ADEM VELO DURRES 8517 43/10
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Dy ditë pas ngjarjes së
rëndë në Kamzë ku
humbi jetën Agim

Buci dhe u plagos bash-
këshortja e tij, policia ka
vënë në pranga dy nga au-
torët e dyshuar. Në një dek-
laratë për mediat, drejtori i
policisë së Tiranës, Kastriot
Skenderaj zbuloi identitetin
e personave të arrestuar. Si-
pas policisë bëhet fjalë për
Ruzhdi Hode dhe Vladimir
Kurti, ky i fundit mendohet
se ka kryer edhe vrasjen e 52-
vjeçarit Agim Buci. Mësohet
se Kurti ka pranuar se ka
qenë autor i grabitjes ndër-
sa ka rrëfyer se armën e zjar-
rit, rrobat dhe dorezat i
hodhën në lumin e Tiranës.
Ka qenë pikërisht Vladimiri
ai i cili ka qëlluar për vdekje
Agim Bucin dhe më pas ka
plagosur gruan e tij Meritën.
Ndërsa bashkëpunëtori i tij
në krim, Ruzhdi Hode, ka
mbajtur në dorë një thikë.
Menjëherë pas dëshmisë,
policia ka shkuar në vendin
e treguar nga një prej au-
torëve dhe po kërkon armën
e krimit. "Pistoletën e kishim
për të trembur ata të dyqan-
it që të na jepnin lekët. Nuk
donim të vrisnim asnjë njeri,
por patëm frike se na kapi
dhe qëlluam", ka thënë
Vladimir Kurti para policisë.
Prova kryesore që ka çuar në
identifikimin e tyre fillimisht
kanë qenë pamjet e kamer-
ave të sigurisë të vetë dyqa-
nin ku ndodhi ngjarja. Kurti
dhe Hodaj u shoqëruan në
komisariat dhe më pas u ush-
trua kontroll në banesat e
tyre ku u gjetën të tjera pro-
va si doreza dhe veshje që
ishin përdorur gjatë gra-
bitjes. Pas rrëfimit të au-
torëve ndaj tyre u konfir-
muar arresti.
ARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMI

Drejtori i policisë së Ti-
ranës në një deklaratë për
mediat ka treguar ditën e
djeshme detaje nga operacio-
ni i arrestimit të autorëve të
dyshuar të vrasjes së Agim
Bucit dhe plagosjes së bash-
këshortes së tij, gjatë tenta-
tivës për grabitje të marketit
në rrugën 'OSBE'. Gjatë orëve
të para të mëngjesit të së
premtes, policia e Tiranës në
bashkëpunim të ngushtë me
Prokurorinë e Rrethit Gjyqë-
sor Tiranë, finalizuan me
sukses operacionin e koduar
"Hijet" duke zbardhur dhe do-
kumentuar autorësinë e ng-
jarjes së ndodhur ditën e
mërkurë në Kamzë, ku gjatë
vjedhjes me armë mbeti i
vrarë shtetasi Agim Buci dhe
u plagos bashkëshortja e tij,
Merita Buci. "Operacioni ësh-
të rezultat i punës profesion-
ale të pandërprerë, duke vlerë-
suar maksimalisht informa-
cionet e mbledhura si dhe pro-
vat e administruara nga gru-
pi i posaçëm hetimor. Si rezu-
ltat i hetimeve të deritan-
ishme, rezulton se autorë të
dyshuar kësaj ngjarjeje janë

28-vjeçari: Pistoletën e kishim për t'i trembur, e hodhëm në lumin e Tiranës

Kamzë, kapen dy grabitësit: Nuk
donim t'i vrisnim, jemi penduar!
Policia: Me armë qëlloi Vladimir Kurti, Ruzhdi Hode bashkëpunëtor në krim

Ina Allkanjari

2 shtetasit Vladimir Kurti, 28
vjeç, banues në Tiranë dhe
Ruzhdi Hode, 25 vjeç, banues
në Tiranë", u shpreh drejtori
i policisë së Tiranës Kastriot
Skënderaj. Kurti dhe Hode
ndodhen aktualisht të ndalu-
ar nga policia mbi bazën e
urdhrave të dala nga
prokuroria. Nga hetimet re-
zulton se i dyshuari Vladimir
Kurti ka kryer ekzekutimin
me armë zjarri të shtetasit
Buci dhe plagosjen e bash-
këshortes së tij. Në cilësinë e
provës materiale policia ka
sekuestruar automjetin tip
"Volklsvagen", me të cilin
autorët kanë shkuar dhe më

pas janë larguar nga vendi i
ngjarjes, veshjet dhe dorezat
e përdoruara në vendngjarje.
Ndërkohë vijojnë kërkimet
për gjetjen e provave të tjera
materiale.

Materialet për këtë ngjar-
je do t'i kalojnë për veprime
të mëtejshme Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë Tiranë për veprat pe-
nale të "Vjedhjes me armë me
pasojë vdekjen" e kryer në
bashkëpunim dhe "Prodhimi
e mbajtja pa leje e armëve dhe
municioneve luftarake".
GRABITJAGRABITJAGRABITJAGRABITJAGRABITJA

Falë pamjeve filmike të
sekuestruara nga kamerat e

sigurisë në marketin ku ndo-
dhi grabitja në Kamzë, poli-
cia ka rindërtuar skenën e
krimit ku mbeti i vrarë krye-
familjari Agim Buci dhe u
plagos bashkëshortja e tij.
Ngjarje e cila ndodhi në pra-
ni të djalit të mitur të çiftit
Buci. Grabitja e minimar-
ketit në rrugën 'OSBE' rreth
orës 21:07 të së mërkurës. Kur
Merita Buci po bëhej gati të
mbyllte dyqanin ushqimor,
dy persona të armatosur të
maskuar, me kapele dhe me
veshje sportive hynë për ta
grabitur. Në ato momente në
dyqan ndodhej 44-vjeçarja së
bashku me djalin e mitur 6-

vjeçar. Për të frikësuar au-
torët ajo ka nxjerrë një thikë
dhe ka thërritur bash-
këshortin. Në këtë moment,
në market hyri Agimi, i cili
u përlesh me një nga agre-
sorët. Ky i fundit nuk ka
hezituar dhe i ka drejtuar
pistoletën në gjoks, duke e
qëlluar nga afër. Bash-
këshortja Merita, ka tentu-
ar t'i vijë në ndihmë Agimit,
por agresorët kanë qëlluar
edhe mbi të duke e plagosur.
Pasi kanë qëlluar dy herë në
drejtim të çiftit, autorët
kanë marrë paratë dhe kanë
dalë në rrugë, duke ecur për
disa metra në këmbë.

SHKURTE

Skandali i CEZ,
gjykata zgjat

hetimet me 3 muaj,
nevojitet dëshmia

e Nuel Kalajt

Me kërkesë të
prokurorisë së Ti-

ranës, gjykata ka vendo-
sur të zgjasë hetimet për
çështjen 'CEZ' me një afat
tre mujor. Vendimi ka
ardhur nga gjykatësi i
hetimeve paraprake,
Lazër Sallaku, pasi sipas
tij nevojitet dëshmia e
Nuel Kalajt, i cili nuk ësh-
të pyetur për çështjen.
Prokurorët kanë dërguar
një letër porosi në Francë
dhe Kosovë për dëshminë
e tij. Nuel Kalaj konsid-
erohet si dëshmitar kyç
për çështjen, pasi ka ne-
gociuar për privatizimin
e OSSH te ceket e CEZ.
Hetimet për çështjen CEZ
nisën nga prokuroria e
Tiranës kohë më parë, e
cila vendosi mbylljen e
çështjes, por vendimmar-
rja u kthye mbrapsht nga
gjykata.

"Forca e ligjit",
dalin emrat e 5
prokurorëve që

do hetojnë krimin
në Tiranë

Janë përzgjedhur 5
prokurorët në Tiranë

të cilët do jenë pjesë e
Task Forcës Speciale
"Forca e ligjit" e krijuar
mbi bazën e marrëveshjes
mes kryeprokurores Ar-
ta Marku dhe ministrit të
Brendshëm Fatmir Xha-
faj. Prokurorët e përzgje-
dhur janë Marjola Merti-
ri, Ndin Tavani, Daniela
Sulaj, Anisa Cilimi dhe
Afërdita Ndoj. Prokuro-
rët pjesë e strukturës
"Forca e ligjit" pranë
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Tiranë do të he-
tojnë krimin e organizuar,
korrupsionin dhe veprat
e tjera të rënda penale.
Puna e tyre do të përqen-
drohet në pastrimin e
parave, korrupsionin,
shpërdorimin e detyrës
nga zyrtarët shtetërore,
trafiqet e paligjshme dhe
ndaj krimit të organizuar.

Kurti i dënuar më parë me 3.4 vite burg

Mori peng taksistin dhe e grabiti, e shkuara
kriminale e vrasësit të Agim Bucit

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE- Vladimir Kurti,
një nga personat e arres-
tuar ditën e djeshme nga
policia pasi dyshohet se
është një nga autorët e
grabitjes në Kamzë, nuk
është një emër i panjohur
për policinë. 28-vjeçari, i
cili dyshohet se ka qëllu-
ar me armë ndaj çiftit
Buci, ku mbeti i vrarë
kryefamiljari Agimi dhe u
plagos gruaja, rezulton i
dënuar më parë për ve-
prën penale 'vjedhje me
dhunë'. Në dhjetor të vitit
2010 ai së bashku me 2 miq
të tij kanë marrë një tak-
sist në qendër të Tiranës
dhe pasi e kanë çuar në
Babrru, nën kërcënimin e
një thike, i kanë marrë atij
celularin dhe paratë që
kishte me vete. Më pas
taksistin e kanë kaluar
në sediljen e pasme dhe
kur kanë qenë duke ecur
makina është përplasur
me një shtyllë ku të plago-
sur mbetën miqtë e Kurtit

dhe taksisti. Policia mbërri-
ti në vendin e ngjarjes dhe
arrestoi bashkëpunëtorët e
Kurtit, ndërsa ky i fundit

arriti të largohej. Kurti u ar-
restua disa ditë më vonë dhe
në 2012 u dënua nga gjykata
me 3.4 vite burg. "Vladimir

Kurti i biri i Petritit dhe i
Lirisë dtl 01.02.1990, lindur
në Mat dhe banues në Ka-
mëz, me arsim 8 klasë,
beqar, shtetësi e kombësi
shqiptare, i padënuar më
parë, hetuar e gjykuar me
masë sigurimi "arrest në
burg" përfaqësuar nga
avokatët e tij Ardian
Visha dhe Arben Prenga.
I pandehuri akuzohet për
kryerjen e veprës penale
të "Vjedhjes me dhunë "
në bashkëpunim, në dëm
të shtetasit Ilmi Sina,
parashikuar nga neni 139
e 25 të K.Penal",-thuhet në
vendimin e gjykatës për
vjedhjen e mëparshme. Në
atë periudhë mësohet se
Kurti bashkëpunoi me au-
toritetet duke lehtësuar
pozitat e tij.

Faksimile e vendimit të gjykatës
për grabitjen në 2010-ën

I arrestuari  Vladimir Kurti I arrestuari  Ruzhdi Hode
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Manastirliu dhe Ksanthos firmosin memorandumin

Trajtim falas për fëmijët me leucemi
në një prej spitaleve të Greqisë

TRAJTIMI
“Kjo marrëveshje krijon mundësinë për trajtimin
në këtë spital të 6 fëmijëve shqiptarë në vit, të
diagnostikuar me leucemi, që kanë nevojë për
transplant të palcës ose raste të komplikuara që
kanë nevojë për një trajtim më të specializuar”,
tha Manastirliu.

Këshilli i Ministrave: Për programet e mësuesisë vendoset mbi 7-të. Si bëhet përllogaritja

Vendimi, sa duhet të jetë mesatarja
për pranimet në universitetet publike
Ja si do të procedohet për programet profesionale

PËRLLOGARITJA
Ndërkohë nota
mesatare për
pranimin në
institucionet e
arsimit të lartë
përllogaritet si
mesatare e thjeshtë
e treguesve:
mesatarja
aritmetike e
thjeshtë e notave
përfundimtare
vjetore të lëndëve
për të gjitha vitet e
shkollimit në
arsimin e mesëm të
lartë si dhe
mesatarja
aritmetike e
thjeshtë e notave të
provimeve të
Maturës Shtetërore.

Tashmë fëmijët e diag
nostikuar me leucemi

do të kenë mundësinë të
trajtohen falas në mënyrë
të specializuar në një prej
spitaleve të shtetit grek.
Kjo është arritur ditën e
djeshme falë marrëveshjes
mes ministres së Shënde-
tësisë dhe Mbrojtjes So-
ciale, Ogerta Manastirliu
homologut së saj grek,
Andreas Ksanthos. “Kjo
marrëveshje krijon
mundësinë për trajtimin
në këtë spital të 6 fëmijëve
shqiptarë në vit, të diag-

nostikuar me leucemi, që
kanë nevojë për transplant të
palcës ose raste të komp-
likuara që kanë nevojë për një
trajtim më të specializuar”,-
tha Manastirliu. Kjo e fundit
më tej bëri me dije se ky mem-
orandum bashkëpunimi i fir-

mosur mes dy shteteve, syn-
on edhe bashkëpunimin për
shkëmbimin e përvojave në
fushën e onkologjisë për fëm-
ijët, për menaxhimin spitalor,
për trajnimin e personelit
shëndetësor dhe shkëmbimin
e përvojave e ekspertizës në

kuadër të projekteve rajo-
nale në fushën e shëndetësisë.
Ndërkohë, ministri i Shënde-
tësisë në Greqi u shpreh se ky
memorandum do të sjellë një
trajtim më të mirë të qyteta-
rëve. “Kemi shumë gjëra që
na bashkojnë dhe ky memo-

randum bashkëpunimi është
një urë lidhëse për të intensi-
fikuar bashkëpunim në fush-
ën e shëndetësisë, për tra-
jtimin sa më të mirë të qyteta-
rëve të të dy vendeve tona, që
kanë nevojë për shërbime
shëndetësore”,- theksoi An-

dreas Ksanthos. Takimi
zyrtar i ministres Manas-
tirliu u zhvillua në spitalin
Aghia Sofia të fondacionit
“Elpida - Marianna V. Var-
dinoyanis”, ku u firmos një
marrëveshje e rëndësishme
për trajtimin e fëmijëve sh-
qiptarë të diagnostikuar me
leuçemi dhe tumore malin-
je, përmes binjakëzimit të
spitalit Anghia Sofia dhe
QSUT. Presidentja e Fonda-
cionit Elpida znj. Marian-
na V.Vardinoyanis garan-
toi mbështetjen për fëmijët
shqiptarë, për trajtimin
falas në spitalin Aghia So-
fia në Athinë. Ndërkaq,
ministrja Manastirliu fal-
enderoi homologun grek
dhe Vardinoyanis, për
mbështetjen e pakursyer
për trajtimin e fëmijëve sh-
qiptarë në spitalin Aghia
Sofia.

Të gjithë ata që dëshi
rojnë të vazhdojnë
studimet në një prej

institucioneve të arsimit
të lartë në vend për vitin
akademik 2018-2019, për
nivelin bachelor duhet të
kenë një mesatare mbi 6-të.
Ky vendim është marrë nga
Këshilli i Ministrave në të
cilin përcaktohet qartë
mënyra e përllogaritjes së
notës mesatare. “Kanë të
drejtë të aplikojnë për t’u
pranuar në programet e stu-
dimit të ciklit të parë dhe
në programet e integruara
të studimeve të ciklit të
dytë ose për të transferuar
studimet në vitet e ndërm-
jetme të këtyre pro-
grameve, në institucionet e
arsimit të lartë, kandidatët
që kanë përfunduar me
sukses arsimin e mesëm të
lartë dhe që plotësojnë kri-
terin e notës mesatare të
përcaktuar në këtë ven-
dim”,-theksohet në vendi-
min e publikuar në Fle-
toren Zyrtare. Në këtë të
fundit bëhet me dije se për
të gjithë kandidatët, të cilët
kanë përfunduar arsimin e
mesëm të lartë, nota mesa-
tare për pranimin në pro-
gramet e studimit të ciklit
të parë dhe në programet
e integruara të studimeve
të ciklit të dytë ose për të
transferuar studimet në
vitet e ndërmjetme të kë-
tyre programeve, në insti-
tucionet e arsimit të lartë,
për vitin akademik 2018-
2019, të jetë nota 6 (gjash-
të). Ndërkohë nota mesa-
tare për pranimin në insti-
tucionet e arsimit të lartë
përllogaritet si mesatare e
thjeshtë e treguesve: me-
satarja aritmetike e

Voltiza Duro

thjeshtë e notave përfun-
dimtare vjetore të lëndëve
për të gjitha vitet e shkol-
limit në arsimin e mesëm
të lartë si dhe mesatarja
aritmetike e  thjeshtë e
notave të  provimeve të
Maturës Shtetërore. Ash-
tu siç  është deklaruar
edhe më parë nga Minis-
tria e Arsimit, për kandi-
datët që aplikojnë për t’u
pranuar në programet e
studimit të fushës së më-
suesisë,  për vitin aka-
demik 2018–2019, nota me-
satare e përllogaritur, si-
pas këtij vendimi, të jetë
nota 7 .  Ndërkaq,  pro-
gramet e studimit të fush-
ës së mësuesisë janë të pa-
racaktuara e nota mesa-
tare për pranimin në pro-
gramet e mësuesisë përl-
logaritet  si  mesatare e
thjeshtë e treguesve në
këtë vendim.

Programet profesionale
Në vendimin e Këshillit

të Ministrave theksohet,
gjithashtu, se kandidatët
që aplikojnë për t’u pran-
uar në programet e studi-
meve dyvjeçare, me karak-
ter profesional, nuk kanë
detyrimin të plotësojnë
kriterin e notës mesatare
të parashikuar në vendim.

“Institucionet arsimore të
arsimit të mesëm të lartë
dhe njësitë arsimore ven-

NOTA MESATARE SIPAS PROGRAMEVE

-Për të gjithë kandidatët, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë,
nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në
programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose për të transferuar
studimet në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e
arsimit të lartë, për vitin akademik 2018-2019, të jetë nota 6 (gjashtë)
-Për kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të
fushës së mësuesisë, për vitin akademik 2018–2019, nota mesatare e
përllogaritur, sipas këtij vendimi, të jetë nota 7 (shtatë)
- Kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve
dyvjeçare, me karakter profesional, nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin
e notës mesatare të parashikuar në pikën 2, të këtij vendimi.
- Në rastet kur nuk aplikohen provimet e Maturës Shtetërore, komisioni
përkatës përcakton mënyrën e përllogaritjes së notës mesatare. Komisioni
përkatës dërgon të dhënat te njësia arsimore përkatëse

dore janë përgjegjëse për
përllogaritjen e notës me-
satare dhe dërgimin e kë-

tyre të dhënave në Qen-
drën e Shërbimeve Arsimo-
re”,-thuhet në Fletoren Zyrtare. Ndërkohë proce-

durat  për njëvlersh-
mërinë e dokumenteve të
paraqitura nga shtetasit
shqiptarë dhe të huaj, të
cilët kanë përfunduar ar-
simin e mesëm të lartë jas-
htë vendit,  dhe përllog-
aritja e notës mesatare
për këta kandidatë do të
kryhen në Qendrën e Shër-
bimeve Arsimore. Më tej
në vendim bëhet me dije se
në rastet kur nuk apliko-
hen provimet e Maturës
Shtetërore, komisioni për-
katës përcakton mënyrën e
përllogaritjes së notës me-
satare. Ky komision ka për
detyrë të dërgojë të dhënat
te njësia arsimore për-
katëse.

Ministrja  Ogerta Manastirliu dhe
homologu  grek, Andreas Ksanthos

Faksimile e vendimit të
Këshillit të Ministrave

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt. 04.05.2018 ora 16:00
Përfundon Ankandi i Tretë për pasurinë:
- Pasuria “Apartament”  me sip. 72 m2, me adresë  Rr. “1 Maji”
Korçë.  Me çmim 16 330 Euro
 Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt
Cel 0682096575
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Bashkim Teli: Kohët e fundit bëra celebrimin, Suzanën e vrava se më kërkoi lekët e pensionit

Horror në Shkodër, 69-vjeçari masakron
bashkëshorten me çekiç në kokë

Autori arrestohet duke bërë "xhiro" para shtëpisë.
Policia: Çifti bashkëjetonte që prej 3 vitesh

"Në Itali ka marrë shtëpitë e burrave të moshuar"

Vrasja e 58-vjeçares, fqinja: Suzana Shemuni bëri
celebrimin se donte t'i merrte shtëpinë Bashkimit

ARRESTIMI
Pas vrasjes,
autori Bashkim
Teli ka dalë nga
shtëpia. Ai ka
bërë ecje normale
afër banesës,
duke mos tentuar
që të fshihet.
Forcat e policisë
e kanë arrestuar
vetëm pak metra
larg vendit të
ngjarjes. Gjatë
marrjes në pyetje,
69-vjeçari është
treguar krejt i
qetë, ndërsa nuk
qenë në gjendje të
dehur, siç u
pretendua
fillimisht. Ai ka
deklaruar para
bluve se e vrau
bashkëjetuesen
pas sherrit për
paratë e pensionit.

RREFIMI

Drejtuesja e shoqatës
së grave: I njihja
si çift të lumtur,
jam tronditur

Zenepe Dibra, intelek
tuale e njohur në Sh-

kodër dhe drejtuese e një
prej shoqatave të grave
në këtë qytet i ka pasur
fqinj autorin e krimit,
Bashkim Telin dhe gru-
an e tij 58-vjeçare, Suza-
na Shemuni. Ajo është e
tronditur kur ka më-
suar për ngjarjen e
rëndë, ndërsa nuk ka
pasur dijeni për prob-
lemet në çift. "Unë i kam
njohur si një çift i lum-
tur. Dilnin e shëtisnin së
bashku. Madje unë vetë
i kam cilësuar si çifti i
lumtur. Nuk kam vënë
re asgjë. Madje Suzana
më ka treguar se si ajo
kujdesej kur Bashkimi
ka qenë i shtruar në spi-
tal për një sëmundje që
ka pasur. Ne jemi tron-
ditur kur kemi marrë
vesh se çfarë ka
ndodhur. Është i disati
rast që gratë po dhuno-
hen në këtë mënyrë
makabre", tha Dibra.
Ndërkohë, ajo u shpreh
se "si drejtues e shoqatës
'Gratë Intelektuale Sh-
kodrane' e dënoj fort atë
që ka ndodhur, këtë vik-
timizim të gruas sh-
qiptare, që nuk e meri-
ton. Duhet të punohet më
tepër dhe shteti të
forcojë masat, ashtu siç
edhe shoqëria duhet të
reagojë".

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Krimi në familje tron
dit Shkodrën. Një 69-
vjeçar ka masakruar

bashkëjetuesen e tij me
çekiç në kokë. Mësohet se
pas një sherri banal, Bash-
kim Teli ka arritur deri në
çmenduri, duke vrarë në
mënyrë makabre 58-
vjeçaren Suzana Shemuni.
Burime zyrtare nga Drejto-
ria e Policisë së qarkut të Sh-
kodrës bënë me dije se ngjar-
ja e rëndë ka ndodhur me-
snatën e së enjtes në
banesën e çiftit në lagjen
"Qemal Stafa" të këtij qyte-
ti. Sipas bluve, autori dhe
viktima kishin rreth 3 vite
që jetonin me njëri-tjetrin në
katin e katërt të një pallati
në rrugën "Dervishbeg".
Vetëm kohët e fundit, ata
kishin bërë celebrimin. Pa-
varësisht zhurmës që kanë
dëgjuar, fqinjët nuk e kanë
njoftuar policinë. Pak pas
krimit horror, blutë kanë
arritur të informohen
përmes burimeve të tyre.
Menjëherë ata kanë shkuar
në vendngjarje, ndërsa kanë
konstatuar se 58-vjeçarja
ishte goditur barbarisht dhe
për pasojë kishte gjetur vde-
kjen e menjëhershme. Trupi
i Suzana Shemunit është
dërguar me një ambulancë
të spitalit rajonal të Shko-
drës drejt morgut për këqyr-
je të mëtejshme. Nga kryer-
ja e veprimeve paraprake,
hetuesit e çështjes pohuan
se vrasja ka ndodhur rreth
orës 00:00. Burime nga gru-
pi hetimor deklaruan se i
moshuari Teli e kishte godi-
tur disa herë me çekiç në
kokë gruan me të cilën bash-
këjetonte, duke i nxjerrë
trutë jashtë. Ndërkaq, au-
tori Bashkim Teli ka dalë
nga shtëpia. Ai ka bërë ecje
normale afër banesës, duke
mos tentuar që të fshihet.
Forcat e policisë e kanë ar-
restuar vetëm pak metra
larg vendit të ngjarjes. Gjatë
marrjes në pyetje, 69-vjeçari
është treguar krejt i qetë,
ndërsa nuk qenë në gjendje
të dehur, siç u pretendua filli-
misht. Ai ka deklaruar para
bluve se e vrau bashkëjetue-
sen pas sherrit për paratë e
pensionit.
DËSHMIADËSHMIADËSHMIADËSHMIADËSHMIA
E VRASËSITE VRASËSITE VRASËSITE VRASËSITE VRASËSIT

"Suzana më kërkoi paratë
e pensionit. Unë nuk ia
dhashë. Ajo këmbënguli
duke më akuzuar se i kam
shpenzuar. Ndërsa nuk pra-
nova t'ia jap dhe as t'i jap
asaj shpjegime. Sërish vazh-
doi të ngrejë zërin derisa e
qëllova me çekiç në kokë.
Ne kemi rreth 3 vite që je-
tojmë bashkë, ndërsa së
fundmi kemi bërë ce-
lebrimin duke qenë zyrtar-
isht të martuar", është
shprehur 69-vjeçari. Mëso-

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Vrasja e 58-
vjeçares Suzana Shemuni
ka shokuar fqinjët, të cilët
japin versione të ndry-
shme në lidhje me mar-
rëdhënien e saj me autor-
in e krimit. Disa nga ban-
orët e pallatit thanë se çif-
ti ishte i lumtur, ndërsa
disa të tjerë pohuan se
Bashkim Teli dhe Shemu-
ni kishin probleme herë pas
here. Drande Shishkja, fqin-
je prej shumë vitesh me vik-
timën dhe autorin pohoi
për "Gazeta Shqiptare" se
Suzana ka dashur që t'i
marrë shtëpinë Bashkimit.
"Çifti është celebruar, sepse
Suzana ka dashur që t'i
marrë shtëpinë Bashkimit.
Ne i njohim shumë mirë. Më
vjen keq për çfarë ka
ndodhur. Ajo donte sh-
tëpinë medoemos dhe për
këtë debatonin çdo natë.
Kam njerëz aty afër që më
tregonin se Suzana ia arri-
ti që të bënte celebrimin.
Pasi janë celebruar, ajo i
thoshte Bashkimit se shtë-
pia ishte e saj. Suzana ka
punuar me pleq e plaka në
Itali dhe kam dëgjuar se
disa i ka mbytur duke u
dhënë ilaçe. Bashkimi nuk
është njohur për njeri neg-
ativ, gruan e tij që ka vde-
kur para disa vitesh e kam

pasur shoqe. Suzana e ka
keqtrajtuar atë, e tërhiqte
zvarrë nganjëherë. Duke
parë këtë situatë, dy vajzat
e Bashkimit nuk kanë
ardhur asnjëherë, sepse
kanë pasur turp për mar-
tesën e babait", u shpreh
Drandja. Ndërsa, fqinji Gen-
ci Troshani tregoi se i ka

njohur si një çift i qetë dhe
pa probleme. "Kanë qenë një
çift i qetë dhe unë u habita
dhe m'u duk absurde kur
mora vesh se Bashkimi ka
vrarë Suzanën. Kanë qenë
një çift që kanë shkuar
shumë mirë mesa di unë.
Arsyen pse ka ndodhur nuk
e di. Bashkimi ka qenë një

tip i qetë dhe jo konfliktu-
al dhe problematik, ndaj
jemi të habitur për të, se si
ka mundësi ta bëjë një gjë
të tillë. Kam 25 vite që e
njoh Bashkimin. Edhe Su-
zana dukej grua e qetë dhe
na dukeshin si një çift i ri
kur dilnin së bashku dorë
për dore", tha Troshani.

het se Bashkim Teli ka qenë
i martuar më përpara, por
bashkëshortja i ishte ndarë
nga jeta. Nga martesa e

parë, Teli ka dy vajza. Edhe
viktima Suzana Shemuni ka
6 fëmijë, ndërsa edhe asaj i
kishte vdekur bashkëshor-

Senad Nikshiqi

ti. Sipas fqinjëve, Suzana ka
pasur edhe disa martesa të
tjera në Itali me shtetas ital-
ianë. Bashkimi dhe Suzana

bashkëjetuan për tri vite
dhe arritën të bënin ce-
lebrimin zyrtar, por lidhja e
tyre përfundoi në tragjedi.

58-vjeçarja e vrarë
Suzana Shemuni Pallati ku ndodhi ngjarja

Fqinja Drande Shishkja
duke folur për “GSH”

Fqinji Genci Troshani
duke folur për “GSH”



E shtunë 28 Prill  2018 -  11AKTUALITET

Nën hetim ish-zyrtarë të lartë të pushtetit lokal

Falsifikimi i dokumenteve,
gjykata sekuestron

25.000 m2 tokë në Razëm
Prokuroria nisi hetimet në vitin 2016

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Gjykata e Shkodrës
pas kërkesës së
prokurorisë së rre-

thit ka vendosur sekuestro
preventive për 25 mijë m2
tokë në zonën turistike të
Razmës. Burime nga organi
i akuzës bënë me dije se heti-
mi për sipërfaqen në fjalë
kishte nisur në mars të vitit
2016, pasi është përfituar në
mënyrë të paligjshme nga
disa persona. Ndërsa, kërke-
sa e prokurorisë është pran-
uar nga gjykata e qytetit
verior më 25 prill të këtij viti.
Mësohet se hetimi i nisur dy
vjet më parë u ndërpre për
një periudhë kohore dhe më
pas nisi sërish për kërkimin
e dokumenteve, duke arri-
tur në konkluzionin për
procedimin penal për ish-
zyrtarët. Sipas burimeve
nga prokuroria, dosja është
voluminoze, kjo falë
mbledhjes së të dhënave nga
përfituesit e ligjshëm. "Sek-
tori i Hetimit të Veprave Pe-
nale në fushën e krimit
ekonomiko-financiar dhe
korrupsionin në Prokuror-
inë pranë Gjykatës së Sh-
kallës së Parë Shkodër
kërkoi vendosjen e sekues-
tros preventive mbi rreth 25
000 m2 tokë e llojit pyll në
Razëm të Malësisë së Mad-

Babai përdhunoi fqinjën dhe e la shtatzënë, vajza
e mbron: S’ e dinte moshën, nuk ishte me dhunë

TIRANË - Ndonëse anali-
za e ADN-së e vuri me
shpatulla pas murit 55-
vjeçarin Ligor Biba, i cili
nuk e pranonte se e kishte
përdhunuar dhe lënë sh-
tatzënë fqinjën e tij 15-
vjeçare, familja duket se
nuk i ka kthyer shpinën.
Vajza e tij, Bona ka tele-
fonuar live gjatë emision-
it "Me zemër të hapur" në
Neës24 ku në qendër është
pikërisht historia e mi-
norenes. Në asnjë moment
ajo nuk pranonte se famil-
ja e saj kishte kërcënuar
vajzën dhe familjen e saj.
Duke mbrojtur të atin, ajo

Senad Nikshiqi

he",-thuhet në njoftimin zyr-
tar të prokurorisë. Po të
njëjtat burime sqaruan se
vendimet e komisionit të
Kthimit të Pronave për ish-
pronarët janë të falsifikuara
për rreth 52 mijë m2. "Kjo
sipërfaqe ndodhet ende e
regjistruar në favor të për-
fituesve të vendimit të
Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave ish-pronarëve. He-
timet treguan se vendimet e
Komisioni të Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave ish-
pronarëve, rrethi Malësi e
Madhe, me anë të të cilëve
janë kthyer 53 906 m2 tokë e
llojit pyll në Razëm, janë të
falsifikuara. Vazhdojnë he-
timet për funksionarët pub-
likë që kanë dhënë këto ven-
dime si dhe përfituesit të
pasuritë në mënyrë të

paligjshme për kryerjen e
veprave penale: "Falsifikim
i dokumenteve" dhe "Pastri-
mi i produkteve të veprës
penale ose veprimtarisë
kriminale",-thanë burimet
nga prokuroria e Shkodrës.
Ndërsa, mësohet se zyrtarët
e përfshirë në këtë skemë të
tjetërsimit të pronave  kanë
përdorur një taktikë të ng-
jashme si me atë në Kavajë,
Dhërmi, Himarë, apo Lezhë.
Në skemën e manipulimit
dyshohet se janë të përf-
shirë edhe ish-zyrtarë të
lartë. Bëhet fjalë për ish-zyr-
tarë të pushtetit lokal, të
hipotekave dhe komisionerë
të kthimit të pronave.
Nëpërmjet falsifikimit të
dokumenteve, ata e kishin
regjistruar tokën pyjore,
nën zërin "tokë bujqësore".

tha se ai nuk e ka ditur
moshën e 15-vjeçares dhe për
më tepër se marrëdhënie
mes tyre nuk kishte
ndodhur me dhunë. "Nuk
është asgjë e vërtetë. Deri
ditën që e kanë arrestuar
babain ka qenë në shtëpinë

time vajza dhe babai i saj.
Nuk është me dhunë ajo gjë.
Babai nuk e ka ditur
moshën, sepse jetonte në
emigrim. Nuk kemi vajtur
fare, jo më t'i kemi kërcënu-
ar. Do vijë momenti do flasë.
Kërkoj drejtësinë e babait
tim",-tha vajza e të aku-
zuari. Nga ana tjetër, 15-
vjeçarja që ka lindur fëmijën
e babait të saj tha se Ligori e
dinte, pasi mbesa e tij ishte
në klasë me të. Ngjarja e
ndodhur në fshatin Velçan
të Pogradecit u zbulua në
tetor të vitit 2017, pasi 15-
vjeçarja ishte 7 muajsh sh-
tatzënë nga përdhunimi.

Razma

Open Regional Fund Foreign Trade Promotion (ORF FT)

As an international cooperation enterprise for sustainable development with worldwide operations, the
federally owned Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH supports the
German Government in achieving its development-policy objectives. It provides viable, forward looking
solutions for political, economic, ecological and social development in a globalised world. GIZ promotes
complex reforms and change processes. Its corporate objective is to improve people•fs living conditions
on a sustainable basis.

Background of the project
The Open Regional Fund Foreign Trade Promotion (ORF FT) aims to improve framework conditions for free
trade and competitiveness through the promotion of regional cooperation. The ORF FT is implemented
through sub-projects with partners from three or more countries from the region. The sub-projects are
aimed at eliminating barriers to trade, improving trade procedures on the national level, strengthening
institutional capacities for imple-menting trade-relevant regional agreements (Central European Free Trade
Agreement, CEFTA and Stabilization and Association Agreements) and improving services for trading
businesses.
Further information on the program can be found at https://www.giz.de/en/worldwide/20321.html. The
ORF also acquired co-financing from the European Union as of January 01, 2017 for a period of 3 years.
The EU-financed component •gSupport to Facilitation of Trade between CEFTA Parties•h forms part of
the ORF FT and focuses on 3 areas:

 Component 1: Harmonisation of norms and practices for the elimination of non-tariff barriers in
regional trade

 Component 2: Streamlining of document and data submission requirements in regional trade
 Component 3: Simplification of customs clearance procedures; Focus: establishment of a regional

Authorized Economic Operators program

The candidate is expected to fulfil tasks within the EU component as well as the BMZ-financed core
business of the ORF FT.

ORF-FT Office to Albania seeks the following staff: Office Manager

Overall purpose of the post,
The office manager is responsible for:
 providing administrative services for the projegramme
 meeting the administrative needs of the programme independently, with a minimum of input and

leadership
 ensuring that financial and administrative regulations are complied with.

Main Tasks and Responsibilities:

1. Secretarial Work and Services
The office manager
 prepares and organizes internal meetings
 supervises adherence to deadlines
 prepares minutes, summaries and lists in agreement with the superior(s)
 coordinates logistical organization of events.

2. Administration
The office manager
 is responsible for organizing administrative and logistical aspects of programme activities

(meetings, workshops etc.)
 coordinates with the GIZ office on the mode of service delivery
 ensures that computers and software function properly
 monitors the availability of accessories and stocks and carries out procurement in accordance

with guidelines
 is responsible for filing documents in reference files or in DMS in line with GIZ•fs filing rules
 initiatives and supervises local consultancy- and local subsidy contracts as well as financing

contracts.

3. Finance and accounting
The office manager
 helps to prepare project budget planning and cost accounting
 helps to monitor costs and spending in accordance with the budget
 is responsible for financial management, such as cash withdrawals, keeping the cashbook, bank

accounts
 checks travel expense statements of staff for approval by the superior
 supports the project management to keep track of, to supervise and document the contract

provision and to account in agreement with GIZ-standing orders
 supports the programme management in the control of finance reports and files for the cost

sheets of the concluded contracts
 checks and delivers the bills to pay and the remaining relevant files in the GIZ-accounting under

compliance with internal rules (stamp of the project etc).

4. Other duties/additional tasks
The office manager
 PR focal point
 performs other duties and tasks at the request of management

Qualifications and experience sought
Requirements
 University degree in business administration, accounting, finance or related subjects

(Master or equivalent);
 At least 3 years professional experience in a comparable position;
 Good working knowledge of ITC technologies (related software, phone, fax, email, the internet)

and computer applications (e.g. MS Office);
 Albanian at native level, very good knowledge of the European language widely used in the

country: English, preferably in combination with German;
 In-depth understanding of financial planning and reporting and accounting principles;
 Broad experience of management and administration and in organizing and conducting major

events and workshops;
 Willingness to upskill as required by the tasks to be performed . corresponding measures are

agreed with management.

Contract conditions:
 Part . time employment 50%
 Programme office in Tirana
 Assignment period: until 31.12.2019.

Please forward your application until 6th of May 2018, to GIZ Office Albania by E-Mail: giz-albanien-
hr@giz.de,including the following information: Application letter, CV in English (Euro Pass format), references.

Only short-listed candidates will be contacted for interviews. Short-listed candidates might be asked to
bring certified copies of their diplomas and work certificates.

GIZ is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested groups
without any discrimination!



E shtunë 28 Prill 201812 - KULTURE

STUDIMI

Historia e veçantë e daktiloshkrimit,
në katalog ishte gabimisht i
regjistruar si punë e Anton KrajnitNga Ledi Shamku-Shkreli

“Jokli shqip, si u shpluhuros
 nga arkivi përkthimi i Çabejt”
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etimoloetimoloetimoloetimoloetimologjinë dhe fjalëfgjinë dhe fjalëfgjinë dhe fjalëfgjinë dhe fjalëfgjinë dhe fjalëfororororormiminmiminmiminmiminmimin
e shqipes”. Botimi që i kthen rep-e shqipes”. Botimi që i kthen rep-e shqipes”. Botimi që i kthen rep-e shqipes”. Botimi që i kthen rep-e shqipes”. Botimi që i kthen rep-
ertorit burimor të gjuhës sonëertorit burimor të gjuhës sonëertorit burimor të gjuhës sonëertorit burimor të gjuhës sonëertorit burimor të gjuhës sonë
plot 139 fjalë, ka një histori tëplot 139 fjalë, ka një histori tëplot 139 fjalë, ka një histori tëplot 139 fjalë, ka një histori tëplot 139 fjalë, ka një histori të
veçantë të përkthimit e gjetjes,veçantë të përkthimit e gjetjes,veçantë të përkthimit e gjetjes,veçantë të përkthimit e gjetjes,veçantë të përkthimit e gjetjes,
pasi ishte ‘bjerrë’ nëpër arkiva.pasi ishte ‘bjerrë’ nëpër arkiva.pasi ishte ‘bjerrë’ nëpër arkiva.pasi ishte ‘bjerrë’ nëpër arkiva.pasi ishte ‘bjerrë’ nëpër arkiva.
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nisën në vitin 2006, duke ndjekurnisën në vitin 2006, duke ndjekurnisën në vitin 2006, duke ndjekurnisën në vitin 2006, duke ndjekurnisën në vitin 2006, duke ndjekur
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Plot 140 vjet pas lindjes së
Norbert Joklit, gjerdani “Ex
cipere” i Botimeve “Çabej”

sjell në Shqipëri për herë të një
botim të tij.

Bëhet fjalë për “Studime përm-
bi etimologjinë dhe fjalëformimin
e shqipes”, një punim i çmuar, shk-
ruar nga Jokli 33-vjeçar në vitin
1911, pra mëse një shekull nga sot.
Kurioze janë një sërë faktesh këtu:
është vepra e tij e parë shkencore;
me të ai mbrojti titullin në Univer-
sitetin e Vjenës; ky botim përbën
të parin libër të Joklit në Shqipëri
dhe po ashtu për herë të parë kemi
mundësi që mendimin e Joklit ta
lexojmë të bartur në gjuhën shqipe
nga një kolos si Eqrem Çabej, i cili
është edhe shqipëruesi i këtij boti-
mi. Ndaj herësëparit sot do thënë
se çdo studiues a student i alban-
ologjisë mund të takohet me Jok-
lin vetë e jo më veç me citimet mbi
të siç deri më tash. Vetëm se më
parë, ia vlen që t’i ftillojmë lex-
uesve kureshtarë si mbërriti kjo
vepër deri këtu. Ka qenë viti 2006,
kur Brikena Çabej më bëri me dije
se në bibliografinë e plotë të Çabe-
jt, përpos studimeve e botimeve të
veta, në kronologjinë e viteve ‘50,
dilte edhe përkthimi i “Studien zur
albanesichen Etymologie und
Wortbildung” i Norbert Joklit, si
kopje e daktilografuar ruajtur në
arkivin e Institutit të Gjuhësisë e
të Historisë. Nën shtysën e saj iu
drejtova arkivit të institucionit
ku dhe punoja asokohe. Pasi sh-
kunda e shpluhurosa thuajse kre-
jt raftet e arkivit, e gjeta dak-
tiloshkrimin, i cili kish qëlluar pa
emër e madje në katalog ishte ga-
bimisht i regjistruar si punë e
Anton Krajnit (një tjetër mik e
koleg i Çabejt, bashkëhartues me
të i Fjalorit të Gjuhës Shqipe 1954).

Arkivisti ngulmonte se sh-
qipërimi qe punë e Krajnit, mirë-
po sinjalizimi në bibliografi e si-
domos karakteristikat krejt vet-
jake të shqipes së Çabejt nuk lin-
in shumë vend për dyshim. E kësh-
tu nisi puna mësë pari për digji-
talizimin e daktiloshkrimit, në të
cilin merret me mend se mungo-
nin krejt shenjat e germat e
veçanta, të paqena në tastet e
makinës së shkrimit me shirit.
Nuk qe i thjeshtë rikonstruksio-
ni i fjalëve të rralla plot me shen-
jat e mësipërme... Kështu që lypej
origjinali dhe këtu ka vend për një
detaj të çmuar: i vetëdijshëm se
dikur Jokli do të botohej në sh-
qip, për të shmangur çdo mangësi
të botimit të kushdikurshëm, Ça-
bej në përmbyllje të përkthimit
kish vënë me dorën e vet shën-
imin: “Vepra në origjinal gjendet
në Bibliotekën Kombëtare, në
koordinatat 50B50”.

Mbresuese! Gjysmë shekulli më
vonë pas këtij shënimi, e kërkuam
me Brikenën origjinalin dhe e
gjetëm po aty ku e shenjonte Ça-
bej. Atbotë, m’u kujtua shprehja
e tij: “Njerëzit janë bashkë edhe
kur s’janë bashkë”.

Ishim më në fund bashkë me
Çabejn e Joklin, por gatitja për

botim e daktiloshkrimit, të
zbardhur me siguri nga ra-
dhitëset e Institutit, kërkonte
punë të mirëfilltë filologjike, punë
e cila iu besua prof. Anila Omarit,
specialiste e mirë e gjuhësisë his-
torike, njohëse e metodës
shkencore, eksperte e ko-
rpusit të Çabejt dhe po
ashtu ndoruese e gjuhës
gjer mane, me të cilën
lypeshin bërë krahasime
saktësuese. Përveç punës
së shkëlqyer, meritë e
Omarit ishte edhe gjur-
mimi, e më pas gjetja në
arkivë, e dorëshkrimit
shqipërues të Çabejt.
Dorëshkrimi zgjidhi çdo
enigmë a dyshim që vinte
prej mangësive që para-
qiste daktiloshkrimi. E
kështu sot kemi “Stu-
dime përmbi etimologjinë
dhe fjalëformimin e sh-
qipes”, sjellë më në fund
në shqip pa asnjë
ndërdyzje, mangësi a ha-
mendje.

Sa i takon strukturës,
libri është i ndarë në dy
pjesë; në pjesën e parë
merren në shqyrtim 139
lema nga leksiku i
trashëguar i shqipes,
ndërsa në pjesën e dytë,
albanologu u kushton vë-
mendje 36 huazimeve.
Përzgjedhja e lemave nuk
është aspak me gand apo
pa kriter. Të 139 fjalët buri-
more të shqipes, që Jokli
zgjedh të rishqyrtojë,
janë në fakt ose fjalë të
cilat para Joklit ishin tra-
jtuar si huazime, ose fjalë të lëna
pa një etimologji të kthjellët. Sh-
qip, ky punim i kthen repertorit
burimor të gjuhës sonë plot 139
fjalë. Gjithsesi, nuk është këtu
aspak çështje statistikash, pasi
objekti studimor i këtij punimi ka
përcaktuar mirëfilli edhe metodën
po edhe synimin shkencor, duke
kapërcen tejetej vlerën e 139
fjalëve të kthyera në shtëpinë e
vet.

Qysh në titull bën përshtypje
dubleti etimologji-fjalëformim,
çka na bën të mendojmë ende pa e
shfletuar librin se Jokli ka
zgjedhur një shteg tejet të rëndë-
sishëm për t’iu qasur etimonit, sh-
tegun morfologjik. Kështu vetë
Jokli, në shënimin hyrës të
punimit, shkruan se “çështje të
morfologjisë janë pothuaj gjith-
monë të pandara nga çdo lloj
kërkimi etimologjik”. Duke thek-
suar kësisoj, se analiza mor-
fologjike nuk shpjegon thjesht
fjalë, po gjedhe e struktura fjalë-
formuese, parashtesa e prapash-
tesa që vijnë nga agu i kohëve dhe
që ende sot vijojnë të patrazuara
të ndërtojnë fjalë a kuptime
fjalësh. Kësisoj fjala shqip,
përveçse shqip, nuk na është më
aq opake dhe e huaj për nga
ndërtimi, por vjen e bëhet e te-
jdukshme si të ish lëmuar akulli i
sertë e i mveshur nga koha. Falë
kësaj metode, nuk kemi vetëm
shtim të repertorit leksikor të
trashëguar, po fitohet sidomos
dija mbi strukturën e gjuhës sonë
si edhe repertori aktiv i morfe-
mave fjalëformuese.

E gjithë kjo mund të përmblid-
het te pohimi i Çabejt që thotë se
“Jokli gjatë gjithë veprimtarisë së
tij shkencore është përpjekur ta
rrokë shqipen së brendshmi.
Pikësëpari ai gjurmoi e solli për
krahasim gjithë format e fjalës që
çojnë peshë në punë të historisë
së saj”. Parë në këtë dritë, analiza
e thelluar e strukturës mor-
fologjike duket të jetë shteg i
zgjedhur nga Jokli qëllimisht; kjo
në një kohë kur gjuhëtarët rrih-
nin me tepri shtegun e shndërri-
meve fonetike dhe prireshin më së
shumti të pranonin huazimet në
shqipe. Objekti i studimit këtu foku-
sohet kryesisht te këqyrja e thelbit
të shqipes dhe ky objekt, duket se
ka përcaktuar tek e fundit dhe me-
todën e tij karakteristike.

Megjithatë, do thënë se Jokli
nuk u mjaftua me rravgimet e thel-
la morfologjike, ai e përforcoi me-
todën e tij edhe me një element
tjetër bashkëkohor, të çmuar për
atë kohë, e për të gjitha kohët kur
është fjala për gjuhë si shqipja që e
kanë kaptuar vonë pragun his-
torik të shkrimit. Siç vëren Çabej,
duke u gjendur mes kontradiktës
së një gjuhe tejet të lashtë, por rish-
tare në dokumentimin e saj grafik,
Jokli zgjodhi ta shoqërojë mor-
fologjinë me një parim etnolin-
guistik, atë të “Shkollës së Fjalëve
dhe të Sendeve”. Lidhur me këtë,
Çabej shkruan se “një vend me
rëndësi në veprat e tij zë konsider-
imi i kulturës materiale: Fjalët dhe
sendet, që shpalli për herë të parë
Jakob Grimmi (…) edhe këtë
drejtim e përvetësoi Jokli dhe e

vuri në zbatim në lëmë të
shqipes (…) sidomos në
kryeveprën e tij të vitit
1923, ‘Kërkime gjuhësore-
kulturo-historike nga
fusha e gjuhës shqipe’. Me
këtë mënyrë veprat e tij
kanë rëndësi edhe përtej
caqeve të linguistikës”.

Por le të ndalemi një
hop te ky gërshetim meto-
dik e të përpiqemi t’ia kup-
tojmë zanafillën. Gjatë
formimit të tij si linguist,
Jokli qe bir i shquar i ko-
hës së vet. Ai studioi in-
doeuropianistikë, roman-
istikë e slavistikë dhe
mori mësime nga dijetarë
si Kretchmer, Meyer-
Lubke, Much, Vondrak e
Jagiæ. Ndër këta qe pikër-
isht pedagogu kroat V.
Jagiæ, që e shtyu atë drejt
studimit të gjuhës shqipe.
Po çfarë përfaqësonte vetë
Jagiæ në mendimin gjuhë-
sor të kohës? Rezulton në
fakt se ishte i së njëjtës
lagje dijetarësh me Jakob
Grimm, i cili nga ana e tij
sapo pati shpallur pa-
rimet e Shkollës së Fjalëve
dhe të Sendeve. Si një nga
hartuesit kryesorë të
Akordit Letrar të Vjenës
për unifikimin

e gjuhëve serbe, kroate e bosh-
njake, me synim serbokroatishten
letrare, ai do të ngulmonte fort te
parimet e Grimmit, duke u shpre-
hur se ajo gjuhë duhej “të rrokte
tërësinë e pandashme të jetës
shpirtnore e kulturore të popujve
sllavë, e cila pasqyrohet qoftë në
monumentet letrare të individëve
krijues, e qoftë (edhe sidomos) në
forcat kolektive të krijueshmërisë
popullore, të cilat gjejnë pasqyrim
në besimet, traditat dhe shprehitë
e një populli”.

Kroati Vatroslav Jagiæ pra, që
e grishi Joklin drejt studimit të
shqipes, ishte dhe që e shtyu drejt
metodës së Fjalëve dhe të Sendeve;
që e mësoi të mos i ndajë fjalët e
një gjuhe nga shpirti i bashkësisë
që e ka lindur (si gjuhë), por që
m’anë tjetër rron si e tillë falë kësaj
gjuhe, shqipes.

Parë në këtë diakroni formimi,
siç dëshmohet nga epistolari i tyre,
bëhet e qartë edhe marrëdhënia e
fortë e Joklit me Gazullin. Listat e
fjalëve të rralla që Gazulli viji-
misht i niste Joklit, pasoheshin,
me kërkesën e këtij të fundit, nga
shpjegime e shkoqitje me natyrë
kulturo-historike që Gazulli ia
dilte t’i sintetizonte duke i përftu-
ar drejt e nga burimi i përdori-
meve. Në një farë mënyre zdritja e
historisë vetiake të Joklit na jep
dorë të zdrisim edhe aspekte të
historinë tonë social-kulturore.
Parimet e ‘Shkollës së Fjalëve dhe
Sendeve’, Jokli nga ana e tij do t’ia
linte trashëgim m’andej edhe stu-
dentit të tij E.Çabejt, i cili jo ras-
tësisht punimin e vet të parë sh-

kencor, atë mbi arbëreshët e Horës
në Siqeli, do ta kishte me natyrë
kulturo-historike. Dhe kështu, al-
banologjia fillon e fiton një qasje
të çmuar ndaj gjuhësisë historike,
atë lloj qasjeje që i duhej për të
qartësuar veten nga njëra anë,
edhe pozicionin e saj mes gjuhëve
e kulturave të përqarkëta me të
nga ana tjetër. Ky parim ka vlef-
shmëri të madhe edhe sot, pasi
duke sqaruar semiotikisht e kul-
turalisht objektin (shenjën) që
shenjon fjala, e duke e krahasuar
atë edhe me semiotikat e kultur-
at e gjuhëve të tjera, kemi
shpjeguar në një farë mënyre se
me cilat bashkësi kemi përkuar
mendësisht, kulturalisht e his-
torikisht. Kjo pasi semiotika të
ngjashme dëshmojnë për botëk-
uptime të ngjashme mbi botën.
Ndaj edhe fakti se gjuha e shpirti
(esprit) i një kombi janë një e vet-
me.

Le ta ilustrojmë sa thamë me
një shembull nga vetë Jokli e
madje po marrin shembullin me
të cilin çelet libri ynë. Jokli shk-
ruan:

*amëzë- “erë, er’ e mirë; shijë e
idhët”. Bashkimi sjell vetëm kup-
timin e dytë. Kuptimin e dyfishtë
“erë, shije” e gjejmë dhe në gjerm.
e vjetër të lartë “smecken” - shi-
joj, përkundrejt gjerm. së mesme
të lartë “smecken” - mbaj erë, mbaj
erë të mirë. Ashtu pra siç përdoret
në dialekte gjermane edhe sot në
fjalë “schmecken” në kuptimin e
dytë nga ato që u thanë, ashtu edhe
në gegërishte kuptimi ‘shije’ zuri
kryet e vendit”. Tejet interesant
ky përkim semiotik i shqipes me
gjermanishten, përkim që mund
të zgjerohet e plotësohet edhe më.
Kështu psh., në të folmen autok-
tone të Tiranës, e cila, shquhet për
konservacionet e saj falë pozitës
gjeografike si skaj dekantues
ligjërimor, ne i gjejmë ende të rua-
jtura të dyja kuptimet: edhe atë të
erës po edhe atë te shijes. Për gjy-
shet tona, ushqimet nuk duheshin
lënë jashtë në ditë të nxehta vere,
se mandej “paskëshin morë ômëz
t’qelbët”; por po ashtu duhej bërë
kujdes mos digjej mishi a mos
ngjiste qumështi i vluar, se
mandej “nuk shtihej në gojë prej
ômzës vner të hidhët”. Konteksti
i këtyre dy shembujve ta sapopru-
rë e dëshmon më së miri se i kemi
të ruajtura në një kënd të shqipes,
pra në të folmen e Tiranës, të dyja
kuptimet, çka na kallxon se
katragjyshat tanë dhe katragjys-
hat gjermanikë ka gjasa ta kenë
parë e rrëfyer gjithësinë me të
njëjtat kuptime, pra me të njëjtat
mendësi mbi botën.

Vëzhgime të tilla mund të sh-
tyhen thellë e pa skaj. Vëzhgime
të tilla përveçse të qenësishme për
Shqiptarinë, janë edhe të
magjishme për gjuhëtarin. Ndaj
ky libër që nuk të vjen ta lëshosh
nga dora, ka gjasa të kthehet për
ne mirëfilli në libër komodine.
Veçse me një ndryshim: librat e
komodinës që lexohen ne qetësinë
e natës, të ndjellin gjumin e paqtë,
sakur “Studime përmbi eti-
mologjinë dhe fjalëformimin e sh-
qipes” i Norbert Jokl vjen ndosh-
ta edhe për ta thyer dremkën e ka-
dokohshme të studimeve gjuhëso-
ro-historike mbi shqipen.  
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Këngëtari i njohur vjen
me mamanë, ja çfarë na
rezervon në Tiranë
Ai është padyshim një nga reperat më të kërkuar, të pëlqyer dhe të

dashur të momentit. Por këtë të martë, Ledri Vulën do e shohim
ndryshe. Ai do të jetë i ftuari special në programin “MasterChef Junior
Albania”. Reperi do të jetë një surprizë e vërtetë për talentet e vegjël në
garë dhe madje do të ndikojë edhe në provën e tyre. Para tyre do të vihet
një kuti misterioze, me produkte të zgjedhura nga vetë reperi, me të cilat
fëmijët do gatuajnë në provën e radhës në kuzhinën e “MCH Junior”.
Gjithashtu, për t’u parë mbetet edhe marrëdhënia e Ledrit me shefe
Xheraldinën, nënën e tij, e cila është pjesë e këtij formati televiziv. Të
papritura dhe surpriza na presin, vetëm të shohim çdo të ndodhë të
martën!

Ajo është një nga
këngëtaret, e

cila parapëlqen të
provokojë shpesh
nëpër portale me
fotot e videot që
poston. Këtë here,
Enca Haxhia ka
publikuar një video
në “Instagram”, ku
shfaqet duke
tymosur një cigare.
Nuk dihet nëse
kemi të bëjmë me
një cigare hashash,
por këngëtarja
shkruan se kështu
do të jetë kjo verë
për të. Dhe
padyshim që s’ka
se si të jetë
ndryshe, shumë
“hot” dhe shumë e
zhveshur si vetë
Enca.

Rikthehet në superformë
Floriana Garo, ja si duket
një muaj pas lindjes
Së fundmi ajo na ka gëzuar me lajmin e bukur të të bërit nënë e një

engjëlli të vogël të quajtur Adia. Moderatorja Floriana Garo pas kësaj
ka vendosur t’i lë mënjanë për një kohë postimet në rrjetet sociale, duke
iu përkushtuar 100% vogëlushes. Më në fund vjen “një sinjal” prej saj pas
një kohe të gjatë. Në foton e fundit që shohim në rrjete sociale
bukuroshja e ka marrë veten mjaft mirë pas lindjes, duke iu kthyer
formave të saj. Floriana tashmë jeton në Gjenevë me partnerin e saj dhe
vogëlushen e tyre Adia.

Enca provokon duke tymosur, më e
nxehtë se kaq s’ka për të qenë kjo verë!
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Ajo është padyshim një nga këngëtaret
më të suksesshme të “showbiz” -it
shqiptar. Përveç kësaj, Nora është

edhe mami i një vogëlusheje të bukur të
quajtur Renne. Këngëtarja së fundmi na
konfirmoi përmes kësaj fotoje se vijon të jetë
një nga këngëtaret më seksi të muzikës
sonë. Ditët e fundit, bashkë me të motrën
Erën dhe bashkëshortin Robertin ata kanë
qenë të ftuarit specialë për të performuar në
një nga “night club”-et më të njohura të
Dubait. Dhe pasi kanë dhuruar spektakël me
hitet dhe muzikën e tyre, treshja e famshme
nuk ka hezituar që të marrë më të mirën prej
këtyre ditëve të qëndrimit atje. Fillimisht, ka
qenë Roberti i cili ka postuar herë pas here
foto gjatë ushtrimeve në palestër, në
ambientet e hotelit luksoz ku po qëndrojnë,
pasi dihet se sporti është një nga
angazhimet e preferuara të tij. Më vonë ka
qenë Nora, e cila ka postuar në “Instagram”
foto ku shfaqet me rroba banje në nuancë të
kuqe, të cilat ekspozojnë një trup tejet të
tonifikuar. Mesa duket këngëtarja e ka
mbajtur në një formë fantastike trupin e saj
falë ushtrimeve në palestër dhe regjimit. Për
ne që nuk ka nisur ende vera, padyshim që
këto foto i rritin edhe më tepër temperaturat
me një superseksi mami si Nora Istrefi!

Largohet nga muzika
Ermal Meta? Këngëtari
jep arsyen e vërtetë
Së shpejti Ermal Meta pritet të performojë në Eurovizion si një nga dy

këngëtarët përfaqësues të Italisë. Një nga angazhimet e afërta të
artistit është koncerti që do të mbajë në fund të muajit maj në Tiranë. Në
këtë periudhë të ngarkuar, Ermali ka dhënë intervista nga më të
ndryshmet, ku dallon edhe ajo për “Vanity Fair Italy”. Nga gjithçka
prisnim, Meta ka bërë një deklaratë të fortë, ai do të tërhiqet për pak kohë
nga muzika. Arsyeja është fare e thjeshtë, Ermali ka nevojë për pushime.
“Duhet heshtja herë pas here. Vitin e ardhshëm nuk ka koncerte, 2019-ta
do të jetë një vit pushimi”, ka deklaruar këngëtari, duke e bërë të ditur për
të gjithë pjesën tjetër të publikut që për disa kohë do të shkëputemi nga
muzika e tij. Por, çfarë do të bëjë Ermali gjatë kësaj kohe? “Më pëlqen të
shkoj në Indi, të shkruaj një roman të frymëzuar nga këto vende. Dua të
marr me qira një ‘bed&breakfast’ në Islandë, një dhomë me piano, vetëm
për të shkruar. Disku im i ri do të frymëzohet nga tingujt orientalë”, ka
vijuar dhe më tej Meta. Në një vit të vetëm, jeta e Ermalit ndryshoi
rrënjësisht, duke e shndërruar në një nga artistët më të përfolur brenda
Italisë dhe jo vetëm. Por mesa duket, një famë dhe sukses kaq i madh e
lodhi atë duke kërkuar një shkëputje të tillë. Urojmë që në rikthim të ketë
fuqi e energji sa më pozitive për muzikë.Pret binjakë? Emina

Cunmulaj “zbulon” të
vërtetën e shtatzënisë
Ndërkohë që ka hyrë tashmë në muajin e nëntë të shtatzënisë,

Emina do të sjellë në jetë fëmijën e saj të dytë. Deri tani
supermodelja me famë botërore, Emina Cunmulaj e ka ruajtur me
fanatizëm gjininë e bebit/es, që pritet të lindë pas pak ditësh dhe
kurioziteti mbi këtë fakt ka qenë i justifikuar sakaq. Por para dy ditësh
ajo ka publikuar në “Instastory” një foto ku duket shumë e qeshur
teksa shëtit me një karrocë binjakësh. Ne ende nuk e dimë saktësisht
nëse ky është një truk i modeles për bërë të konfuz fansat e saj të
shumtë, apo vërtetë ajo do të na surprizojë. Foton e ka shoqëruar me
mbishkrimin: “Po më pëlqen kjo që po shoh”! Vërtet të jenë binjakë?
Presim edhe pak ditë për ta zbuluar!

Nora Istrefi ndez Dubain, shfaqet më
seksi se kurrë me rroba banje
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Rrëfehet ish-banorja e ‘BB’: Si e përjetova eliminimin  nga spektakli

RIKE ROÇI:
S’martohem dot për

momentin, për shkak
të kushteve ekonomike
“Ilir Shaqiri shumë i rreptë, e ka marrë

si shkollë ‘Dancing With the Stars’”

Bukuroshet shqiptare, sado larg t’i qën
drojnë vendit të tyre të lindjes, në një
mënyrë apo në një tjetër i rikthehen. Po

flasim për ato që kanë qenë dhe do të jenë
pjesë e medias rozë, edhe pas përfundimit
të çdo eksperience televizive në të cilën
edhe kanë marrë famën. Kësaj radhe fokusi
ynë është përqendruar tek Rike Roçi, buku-
roshja e Durrësit si dhe ish-banorja e “Big
Brother 6”. Në një intervistë ekskluzive për
“Bluetooth” të “Gazeta Shqiptare”, Rike ka
folur për eksperiencën e saj të fundit në Sh-
qipëri si konkurrente për herë të dytë në
“Dancing With the Stars”. Ajo ka folur jo vetëm
për prapaskenat dhe përjetimet me konkur-
rentët e tjerë, por gjithashtu edhe përjetimin
e eliminimit. Por, nga Rikja kemi arritur të më-
sojmë më tepër edhe lidhur me planet e saj të
afërta si për jetën private edhe atë profesion-
ale. Do të kemi një dasmë apo do të rikthehet
në Shqipëri me një projekt të ri? Për më tepër
ndiqni intervistën e mëposhtme.

Pamela Aliaj

Ishit një nga pjesëmarrëset e cila mori
pjesë për herë të dytë në “Dancing With the
Stars”. Si ishte kjo eksperiencë për ju?

Eksperienca në “Dancing”, e mirë, deri sa
duroi.

Kur dolët në garë për eliminim me Di-
e l l z ë n ,  ç f a r ë
menduat?

Në fak t ,  as -
g jë .  Nuk men-
d o j a  a t y,  s e
emocionet janë
të tepërta.

P s e  s i p a s
jush u elimin-
uat?

U e l im inova
sepse aty ako-
m a  n u k  u  p a
çfarë di  të bëj
unë në kërcim. Më jepnin rryma që mua nuk
më përshtateshin aspak dhe i bëja me siklet,
jo me qejf. Dhe kjo u duk shumë.

Pse s ipas jush pjesa më e madhe e
konkurrentëve përzgjodhi Diellzën?

 Konkurrentët votuan barazim 5 me 5. Por
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i  fundit nuk mbaj mend se
kush, bëri si dëshironte.

S i  i  k e n i  p a s u r  m a r -
rëdhëniet me pjesëtarët
e jurisë?

N u k  k a m  p a s u r  a s n j ë
marrëdhënie. Mendoj se jo
gj i thmonë u japin pikët e
duhura konkurrentëve.

Cila është ndonjë pra-
paskenë  nga  spek tak l i
që nuk ju ka pëlqyer, apo
j u  k a  l ë n ë  s h i j e  t ë
hidhur?

Asgjë të hidhur, madje në
“Dancing” kam bërë sho-
qëri me konkurrentët që më
kanë lënë kujt im të mirë.

A  ë s h t ë  v e n d o s u r
f i tuesi  i  “Dancing With
The Stars” që pa nisur
spektakli? Kush mendo-
ni se sipas jush do të fi-
tojë?

Nuk e di nëse është ven-
dosur, por ka konkurrentë
që e meritojnë, se e di që
punojnë fort.

Tashmë jeni rikthyer në
Itali. Me çfarë po merret
Rike për momentin?

Për  moment in  j am me
push ime.  Mendoj  se  Sh-
qipëria 1 muaj më stresoi
pak.

Prej kohësh jeni në një
lidhje me partnerin tuaj
i t a l i a n .  A k e n i  pa s u r
n d o n j ë  p r o p o z i m  p ë r
martesë?

Martesë për  moment in
nuk ka.

Pse nuk ka martesë për
momentin?

Sepse nuk e kemi akoma
në projekt. Për t ’u martuar
duhe t  t ’ i  kesh  g jë ra t  në
terezi .  Dhe ne akoma s’ i
kemi.

Jeni një femër që bini
shumë në sy për format
trupore. Ju ka propozuar
dikush ndonjë mundësi
pune si modele?

Mendo j  që  nuk  e  kam
trupin e modeleje.

E keni menduar të rik-
theheni të jetoni në Sh-
q ipër i ,  duke  hapur  n jë
akt iv i te t in  tua j in  këtu?
Pse?

Në Shqipëri për të jetu-
ar, jo. Mund të rri për disa
mua j  maks imumi ,  po r  j o
më shumë. Jam rr i tur  në

Ital i  dhe këtu dua të jetoj
përgjithmonë.

Nuk të kanë propozuar
ndonjë projekt për model-
ing apo ndonjë projekt të
n jë  fushe  t j e të r  në  Sh -
qipëri?

Si dihet, por s’dua të f las
për momentin.

I  rikthehemi sërish ek-
speriencës në “Dancing
With the Stars”. Cili ishte
e p i s o d i  q ë  n u k  j u
pëlqeu?

S’kam episode.  Mendoj
q ë  d u h e t  t ë  j e t ë  s h o u ,
ndërkohë që Il ir i  e ka marrë
s i  s h k o l l ë  e  “ A m i c i ” .  K a
ngatërruar program .  Janë
shumë të rreptë.

A do t’i riktheheshit sër-
ish po t’ju ftonin prapë?

Jo, s’kam më nerva.
Cil i  do ishte programi

që do t’ju pëlqente të ish-
i t  p j e s ë  n ë  S h q i p ë r i ?
Mbase edhe moderatore?

Unë ndjek shumë futbol-
l in. Aty do e shikoja veten
më mirë.
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Flet konkurrentja e Azerbajxhanit: Ja mesazhi që sjellim në festival

AISEL MAMMADOVA:
Pas dhjetë vitesh

rikthehemi në Eurovision

Ajo është një nga
këngëtaret më të

dashura në shtetin e
Azerbajxhanit dhe jo

vetëm. Aisel
Mammadova do të jetë

përfaqësuesja në
Eurovision këtë vit me
këngën fituese “Cross
my heart” (Përshkon
zemrën time). Në një
intervistë për “Gazeta
Shqiptare”, Aisel ka

folur për eksperiencën
e saj në Shqipëri, si

edhe pjesëmarrjen e saj
në Eurovision këtë vit.

Andri Xhahu

Kjo është hera e parë që
vini në Shqipëri. Cilat janë
përshtypjet tuaja?

Fatkeqësisht jam këtu
vetëm një ditë. Kam në plan
të vij sërish dhe të vizitoj ven-
det e bukura që keni. Kam
përshtypje mjaft të mira, koha
është shumë e mirë, njerëz
të mirë, natyrë e bukur. Më
pëlqen shumë.

Keni mësuar ndonjë fjalë
shqip?

Akoma jo. Një ditë është
shumë pak.

Me sa di, Aisel në gjuhën
azere ka një kuptim. Cili
është ai?

Do të thotë “udha e hënës”.
“Ai” në gjuhën azere ka kup-
timin hënë dhe “sel” është
udha.

Ndaj ju këndoni “Misty
moon I’m your loon” në
këngën tuaj.

Po, sepse autorja e
vargjeve, Sandra Bjurman,
bëri një lojë fjalësh në tekst me
emrin tim. Në fakt, e kemi për-
dorur fjalën “luna”, sepse do
të thotë hënë edhe në portu-
galisht, spanjisht madje edhe
rusisht.

A ka një histori pas emrit
tuaj?

Është emër turk të jem e
sinqertë. Mamaja ime dikur ka
parë një film dhe aktorja krye-
sore mbante këtë emër. Me
sa duket e pëlqeu shumë dhe
më pagëzoi me këtë emër.

“Cross my heart” është
kënga që do të këndoni në
Lisbonë. Për çfarë flet ajo?

Është një këngë pozitive.
Flet për fuqinë që secili ka
brenda vetes. Mendoj se na
duhet një këngë e tillë, sepse
ka shumë negativitet rreth
nesh. Është një këngë moti-
vuese, plot shpresë. Të bën

të lumtur. Mesazhi i këngës
është “beso në vetvete” dhe
do të bëhesh më i fortë.

A mund të na zbuloni se
si do të jetë performanca
juaj në skenë?

Dua të mbetet surprizë.
Mund t’ju them se do të kem
katër backvocalist-e, të cilat
do të kërcejnë me mua.
Është interesante. Do ta
shihni së shpejti.

Çfarë do të thotë kjo
pjesëmarrje e juaja në Eu-
rovision?

Eurovisioni dhe në vetve-
te zhanri pop është një për-

vojë e re për mua.
Unë jam pianiste
klasike dhe
këngëtare e
muzikës jazz.
Është diçka e re
në jetën time.

Cilat janë prit-
shmëritë tuaja në
këtë garë muziko-
re?

Unë dua vetëm të
shijoj këtë rrugëtim.
Dua të takoj shumë
njerëz, të njihem me
kultura të ndryshme
muzikore dhe të përje-
toj emocione të bukura.
Mendoj se këto emo-
cione do i kem me vete
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gjithmonë.
Çfarë men-

don për
rrugëtimin e
Azerbajxhanit
në Eurovi-
sion?

Kemi marrë
pjesë për herë të
parë para dhjetë
viteve dhe në atë
kohë kam nisur ta
shoh.

Ndoshta në
këtë kohë edhe
keni ëndërruar të
merrni pjesë.

Të jem e s in-
qertë, jo. Unë jam
pianiste dhe Eurovi-
sioni nuk ka qenë në
ëndrrat e mia. Men-
doj se ka qenë çësh-
tje fati. Sa u takon
përfaqësuesve ndër
vi te,  pothuajse të
gjithë i kam miq. Kam
studiuar me Elnur. Po
kështu me Diana Dihaj,
konkurrenten e vitit të
kaluar. Pothuajse me të
gjithë njihem dhe i vlerë-
soj.

A keni ndonjë të
preferuar nga këto për-
faqësime?

I dua të gjithë. Këngët
kanë qenë shumë të buku-
ra.

I keni dëgjuar konkur-
rentët e tjerë? Ndonjë të
preferuar këtë vit?

Kam disa të preferuar. Më
pëlqen kënga e Suedisë,
Greqisë, Bjellorusisë dhe
Republ ikës Çeke. Ka
shumë këngë të mira këtë
vi t .  Çdo këngë është e
bukur.

Çfarë mendoni për
këngën shqiptare dhe
Eugent Bushpepën?

Më pëlqen shumë kënga
juaj. Ka energji të mirë. Eu-
genti është këngëtar shumë
i mirë, me zë shumë të
bukur. I uroj fat dhe shpresoj
ta shoh në finale.

Çfarë planesh keni pas
Eurovisionit?

Do të vazhdoj të krijoj
muzikë,  sepse jam ko-
mpozitore gjithashtu. Dua
të bëj një album me grupin
tim në Azerbajxhan. Dua të
bëj muzikë të mirë. Po plan-
ifikoj të marr mësime në
kurset për DJ për të mësuar
disa elemente elektronike,
në mënyrë që t’i bëj këngët
e mia më interesante. Nga
të gjitha zhanret, kam më-
suar diçka dhe dua t’i bash-
koj për një krijim të bukur.

Faleminderit Aisel! Ju
uroj shumë suksese dhe
paç fat!

Faleminderit juve! Suk-
sese edhe ju!
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Nga Anila Shuka

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

... të jetë pozicionuar për qën-
drimin e saj, sepse nuk është
vetëm qeveria ajo që do të marrë
një vendim, por edhe Kuvendi Fed-
eral (Bundestag) dhe Këshilli Fed-
eral (Bundesrat).

“Qeveria Federale dhe unë, si
përfaqësues në Këshillin për Çësh-
tje të Përgjithshme, do të themi
po, kur të marrim dritë të gjelbër
nga Kuvendi Federal (Bundestag)
dhe Këshilli Federal (Bundesrat),
gjë që për momentin nuk po e shoh
ende”, tha të mërkurën në Berlin
deputeti socialdemokrat Michael
Roth, i cili njëkohësisht është
edhe ministër shteti për Europën,
pranë ministrisë së Jashtme gjer-
mane.

Në fjalën që ai mbajti gjatë një
tryeze të rrumbullakët që Fonda-
cioni Friedrich Ebert, kishte or-
ganizuar në Berlin me rastin e viz-
itës së kryeministrit Edi Rama,
Roth tha, gjithashtu, se partia e
tij është për hapjen e negociatave.
Por shtoi se “ka rezerva të mëdha
nga CDU-CSU dhe këto duhet të
mënjanohen”.

Siç bëri të ditur për DW, ish-kry-
etari i Partisë Socialdemokrate
dhe sot president i fondacionit
Friedrich Ebert, Kurt Beck, dy
partitë e koalicionit do të përpiqen
së shpejti që të gjejnë një pozicion
të përbashkët për këtë çështje:
“Mes dy partive të koalicionit ka
diskutime. Ka një sërë politi-
kanesh dhe politikanësh në CDU/
CSU që vërtet janë skeptikë. SPD-
ja do që t’ia hapë rrugën Sh-
qipërisë. Tani ka nisur procesi i
krijimit të mendimit, unë shpresoj
që ai të dalë pozitiv”,-tha Beck.
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Por ky proces është vështirë-
suar ndërkohë, për shkak të ar-
tikujve të shkruar në disa media
shqiptare kundër deputetit kris-
tian-demokrat, Gunther Krich-
baum. Kryetari i Komisionit të
Bundestagut për Bashkimin Eu-
ropian, në të njëjtën ditë me
shpalljen e rekomandimit të
Këshillit të Evropës për çeljen e
negociatave, tha në një intervistë
për DW (shqip) se Shqipëria ka
ende deficite në luftimin e korrup-
sionit dhe krimit të organizuar.

Disa media në Shqipëri iu
përgjigjën këtij prononcimi me
artikuj që e sulmonin personal-
isht deputetin gjerman. Siç bënë
të ditur për DW qarqet e CDU-së
në Berlin, disa deputetë demokris-
tianë mendojnë se artikujt që e
akuzonin deputetin gjerman si
pro-rus dhe pro-serb dhe si vegël
të opozitës shqiptare, vinin nga
autorë të afërm me Partinë Social-
iste.

Kjo ishte arsyeja se përse de-

putetët rreth grupit parlamentar
për Ballkanin Perëndimor, në
shenjë solidariteti me kolegun e
tyre, vendosën të mos i
përgjigjeshin ftesës që u kishte
bërë kryeministri Rama në një nga
restorantet më luksoze dhe eksk-
luzive të Berlinit. Këtë ia konfir-
muan DW (shqip) dy deputetë të
këtij fraksioni. Ndërsa zyra e
Gunther Krichbaum-it, i tha DW
se tashmë është anuluar edhe viz-
ita që Gunther Krichbaum kishte
planifikuar të bënte në Shqipëri në
fillim të muajit të ardhshëm.

Edhe pse kreu i qeverisë sh-
qiptare, gjatë seancës dëgjimore në

Komisionin e Bashkimit Europi-
an, u distancua nga artikujt në
fjalë, deputetët mendojnë se kjo
mënyrë e të përgjigjurit ndaj kri-
tikave me akuza personale është
një shenjë presioni. “Kjo fushatë
nuk ka të bëjë me zotin Krichbaum,
këtu dërgohet hapur një sinjal bren-
da vendit. Ne shpifje për ata që da-
lin kundër nesh”,-i tha DW referen-
ti i një deputeti që kishte refuzuar
pjesëmarrjen në darkën e kryemi-
nistrit.

Krichbaum ndërkohë, pas
kthimit të Ramës në Tiranë, e kon-
firmoi edhe njëherë hapur qën-
drimin e tij kundër çeljes së negoci-

atave me anë të një mesazhi në rrje-
tet sociale.

 “Progresi i arritur deri tani ësh-
të i pamjaftueshëm”, argumentoi
Krichbaum pa dhënë hollësi të mëte-
jshme se çfarë duhet të bëhet në Sh-
qipëri për të arritur përparimet e
duhura.
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Krichbaum është i vetmi politi-
kan i CDU-së që ka dalë hapur deri
tani kundër çeljes së negociatave. Se
sa deputetë të partisë së tij janë
kundër fillimit të negociatave, kjo
nuk dihet. Vëzhgues mendojnë frak-
sioni i CDU/CSU-së nuk e ka përm-
byllur ende procesin e formimit të
një qëndrimi.

Por çeljen e negociatave e mbësh-
tesin edhe deputetë të fraksioneve
të tjera parlamentare që aktualisht
janë në opozitë. Të tillë janë Të Gjel-
brit. Manuel Sarrazin, deputet i
kësaj partie dhe anëtar i Komision-
it të Bundestagut për BE-në e
shikon të nevojshme çeljen e nego-
ciatave:

“Kush ka interes ta nxisë qever-

inë shqiptare të çojë përpara refor-
mat, duhet të kuptojë se çelja e ne-
gociatave na jep më shumë instru-
mente për të kërkuar transformime
konkrete, sesa po t’i zvarrisim ato
pa afat”,-tha Sarrazin në një interv-
istë për DW shqip.

Sipas Sarrazinit, i cili ishte vetë
në Shqipëri para pak kohësh, para-
kushti për hapjen e negociatave,
vetingu, është plotësuar. “Shqipëria
është një vend kyç për integrimin e
suksesshëm të Ballkanit Perëndi-
mor në BE dhe momenti aktual ësh-
të shumë vendimtar për të qenë i
suksesshëm në të gjithë rajonin”,-
argumenton Sarrazin.
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Si për Ramën ashtu edhe për fa-
vorizuesit e tjerë të çeljes së negoci-
atave është e qartë se negociatat nuk
do t’i japin fund reformave. Prandaj
edhe ministri i shtetit Roth, përveç
premtimit për angazhimin e tij të
fortë për çeljen e negociatave, i
shprehu kryeministrit shqiptar disa
shqetësime, që mund të kupto-
heshin edhe si fusha në të cilën
mund të fokusohej puna e qeverisë
shqiptare për t’ua bërë më të lehtë
të lëkundurve që të ndryshojnë
mendim në favor të Shqipërisë.

Roth tha se shpreson që të hapet
një proces ndaj ish-ministrit të
Brendshëm Saimir Tahirit, “në
mënyrë që të bëhet e qartë se orga-
net e drejtësisë janë të pavarura.”

Ai po ashtu tërhoqi vëmendjen
që të mos nënvleftësohet ekonomia,
në mënyrë që edhe brezi i ri të shohë
një perspektivë në vendin e tij: “Gë-
zohemi për çdo shqiptar të ri që ësh-
të i diplomuar dhe vjen në tregun e
punës në Gjermani. Por ky largim i
madh i trurit (brain drain) është i
padrejtë për Shqipërinë”,-tha politi-
kani gjerman. Ju keni nevojë për të
rinjtë, sepse pa këtë brez të ri e të
kualifikuar do ta keni të vështirë ta
ankoroni vendin tuaj në mes të
Evropës.

Roth u ankua edhe për fenome-
nin e polarizimit total që sundon në
sistemin politik në Shqipëri, por
edhe në shumë vende të tjera të Eu-
ropës Lindore, ku rivali politik shi-
het si armik: “Sjellja e opozitës në
parlament është e papranueshme.
Nuk mund të ndërpritet thjesht
puna parlamentare dhe të dalësh
nga parlamenti. Duhen shfrytëzuar
instrumentet demokratike”,-tha
ministri gjerman dhe shtoi: “Por
unë pres që qeveria dhe partitë qe-
veritare të bëjnë gjithnjë tre hapa
përpara drejt opozitës dhe të mos
presin derisa të vijë opozita dhe të
bëjë një hap drejt tyre.”

Një sugjerim tjetër i ministrit
gjerman për kryeministrin Rama
por edhe për liderë të tjerë në Ball-
kan, ishte përfshirja e shoqërinë
civile në rrugëtimin drejt Europës.
“Nëse nuk e bëjmë ne, do të hyjnë
të tjerët që do ta plotësojnë këtë
boshllëk”,-tha ai duke pasur para-
sysh ndikimet nga Turqia, Rusia
apo Kina.

Dje në “Deutsche Welle”

Cilat janë rezervat e
Berlinit ndaj Edi Ramës?

Në fjalën që ai mbajti gjatë një tryeze të
rrumbullakët që Fondacioni Friedrich
Ebert, kishte organizuar në Berlin me

rastin e vizitës së kryeministrit Edi
Rama, Roth tha, gjithashtu, se partia e tij
është për hapjen e negociatave. Por shtoi
se “ka rezerva të mëdha nga CDU-CSU

dhe këto duhet të mënjanohen”.
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Ë s h t ë  k o h a  e  p ë r s h t a t s h m e  p ë r  t ë
k ë r k u a r  n j ë  n g r i t j e  n ë  d e t y r ë ,  o s e
p ë r  t ë  f i t u a r  n j ë  v e n d  p u n e  q ë
k ë r k o n  s e r i o z i t e t  d h e  a f t ë s i .  N j ë
v e n d i m  i  p a p r i t u r  d o  t ë  d a l ë  s e  ë s h -
t ë  i  d u h u r i  k u n d ë r  ç d o  p a r a s h i k i m i
p e s i m i s t .  P r o v o j e n i !

DEMI

Jeni  shpërndarë në shumë fusha.
Ndiqni objektiva që ju lodhin dhe ju
stresojnë. Mos vallë për hir të kësaj
ken i  lënë mën janë dashur inë?
Dëshira dhe pasioni do të bëjnë që
të kërkoni mundësi për të biseduar
dhe bashkëpunuar me partnerin.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të jeni autori tar dhe konkret.  Edhe
pse, për shkak të kundërshtive të vogla,
do të përjetoni momente të mira e të
këqi ja .  Dorëzohuni  përpara fak teve:
zemra ju rreh fortë për një person të
veçantë, që deri  më tani e keni shpër-
f i l lu r !

S o t  p r i t e n  u l j e  d h e  n g r i t j e  t ë  h u -
m o r i t  n ë  l i d h j e  m e  s q a r i m e  f a m i l -
j a r e ,  p o r  j o  p ë r b a l l j e  z ë n k a s h .
Ç l i r o h u n i  n g a  t ë  t j e r ë t .  V e p r o n i  s i -
p a s  m e n d j e s  s u a j  n j ë  ç d o  m j e d i s ,
p o  u  d a s h u r  f a r e  t ’ u  p ë r s h t a t e n i
r i t m e v e  t ë  t ë  t j e r ë v e .

Një realizëm i mirëfi l l të dhe një sens
praktik do të jenë zgjedhja e duhur për
të luftuar rastësitë jo të favorshme që
do  t ’ j u  da l i n  pë r  t ë  pë rba l l ua r .  Me
Mërkurin që nuk ju mbështet, do të keni
prir je të gjykoni të t jerët edhe për gjëra
të kota, përpiquni të jeni më realistë.

Një  epror  do që t ’ ju  beso jë  n jë  detyrë
de l i ka te  dhe  të  rëndës ishme.  Tash-
më a i  e  d i  që  jen i  d is i  k rye la r të ,  por
askush  nuk  e  ka  a f tës inë  tua j .  Uran i
dhe  Sa tu rn i  j u  favor i zo jnë  në  veçan-
t i  të  g j i tha  vepr imta r i të  tua ja  a r t i s -
t i ke  dhe  k r i j uese .

Nuk të humbni  vëmendjen nga intere-
sat  tuaja për të vrapuar pas angazhi-
meve  t ë  pë rd i t shme  dhe  çësh t j eve
prakt ike.  Keni  nevojë për lëv iz je,  për
ajër  të f reskët  dhe të pastër  për  t ’u
mbushur  me  f r ymë .  Organ izon i  n jë
udhët im në një zonë bregdetare.

Nuk mund t ’ i  mohoni  më fak te t .  Duke
parë që n jë  ng jar je  e  v je tër  shfaqet
vazhd im ish t ,  më  m i rë  të  pë rba l l en i
n jëherë e  për  g j i thmonë për  ta  lënë
pas.  Do të  jen i  të  d isponueshëm dhe
me humor  të  mi rë .  Do të  sh i jon i  anën
e këndshme të  dashur isë.

Do t’ju duhet të merrni disa vendime të
vështira për të çuar përpara gjërat. Pran-
daj nuk ju ngelet gjë tjetër, përveçse të
angazhoheni! Tregohuni të vëmendshëm
ndaj kritikave të një miku për të kuptuar
se çfarë përshtypjesh kanë të tjerët për
ju.

Sot  marrëdhënie t  tua ja  do të  jenë më
të fuqishme. Mund të ndryshoni mend-
j e  p ë r  n j ë  e v e n i m e n t .  D o  t ë  k e n i
tak ime të  mreku l lueshme që  do  t ’ j u
nd rysho jnë  j e tën  sen t imen ta le  apo
do të  fo rco jnë  l i dh je t  ekz is tuese .

Keni shumë pritshmëri ndaj një personi që ndoshta
nuk do të tregohet në lartësinë e duhur. Do të ishte
më mirë të përqendroni vëmendjen diku tjetër. Mos
u bëni kokëfortë! Keni dëshirë të madhe të impono-
heni në të gjitha rrethanat. Do të ishte mirë që edhe
të mendoheshit pak për veprimet që ndërmerrni.

Të papritura të këndshme në famil je.
Përditshmëria do të jetë më emocionuese
dhe e këndshme, edhe pse do t’ju ndodhë
që të ndryshoni menjëherë programin. Do
të jeni në lartësinë e duhur për të marrë
vendime shumë del ikate. Do të f i toni
kështu vlerësimin e një eprori.

Mos e braktisni PD-në?
Opinioni i   Ditës

Nga Ben Andoni

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

... ata janë të mirëditur dhe i ke në
të dyja krahët e politikës. Para-
doksalisht, ashtu si më parë, ka
një dëshirë të madhe politike që
hapja e negociatave të konsidero-
het si fitore politike dhe jo si hap
normal i zhvillimit të vendit. Kjo i
bën politikanët të bëhen qeshar-
akë në deklarata dhe në kundër-
shtimet dhe këtë e kanë demon-
struar në ditët e fundit me një
batërdi ofendimesh ndaj njëri-
tjetrit!

E ndërsa PS-ja e quan si fitore
të saj dhe po mundohet ta trumbe-
tojë kudo procesin si arritje të zh-
villimeve të saj, nga PD-ja ka gjith-
një thënie e kundërthënie me thek-
sin e qartë, por edhe indirekt se:
‘Shqipëria nuk e meriton hapjen e
negociatave’. Si në një apel, në këtë
formacion në forma të ndryshme
po gjejnë argumente sesi Shqipëria
ka ende shumë punë dhe se vendi
është i kapur nga krimi i organi-
zuar dhe droga. Duket sikur janë
dy Shqipëri, njëra që synon
anëtarësimin dhe tjetra, e etur ta
shikojë atë jashtë dyerve të
Evropës. Anipse Shqipëria është
një dhe e vetme me vokacion të
plotë evropian dhe këtë trend nuk
e shkëpusin dot militantët, që nga
ana tjetër lehtësisht po manipulo-
hen. Më së shumti ata të PD-së, që
së fundmi gjithçka e identifikojnë
si luftë me Ramën dhe entourage e
tij. Edhe vetë hapjen e negociatave!

Dhe, në vend të merren me të
ardhmen e PD-së, që sot po katan-
diset gjithnjë e më larg imazhit të
saj të dikurshëm, prej sherreve të
brendshme dhe manovrimeve
aspak demokratike të lidershipit
të saj, janë përfshirë në një kaos,
ku të gjithë duken kundër të
gjithëve. Dëshmia e fundit ka të
ngjarë të jepet këtë fundjavë. PD-
ja parashikoi një Kuvend Zgjedhor,
por ka të ngjarë të jetë vetëm një
Kuvend Statutor dhe ajo që pritet
për momentin është gati e duk-
shme: do të bëhet plotësisht kapja
e partisë nga Lulzim Basha. Që do
të thotë se këtej e tutje, njerëzit
nuk do kenë më argument Ber-
ishën, si thelbin e PD-së dhe sim-
bolin e saj, por vetëm Lulzim
Bashën. Ndërkohë kritikët e PD-
së kanë paralajmëruar bojkotin
dhe ka gjasë që ata realisht të mos
jenë në Kuvend. I vetmi, Eduart
Selami vazhdon luftën vetjake për
të treguar se nuk mund të vazh-
dohet më kështu, por edhe me

kurajën për të shprehur idetë e tij
në mënyrë institucionale.

Një vit pas zgjedhjeve, PD-ja me
të gjithë këtë vrer të mbledhur nuk
bëri një transparencë të hapur për
humbjen, nuk ka reaguar për anal-
izën, ashtu si ka lënë për më vonë
zgjedhjet dhe të gjithë struk-
turimin e partisë, që këtej e tutje
me shumë gjasë do të bëhen nën
hijen Basha.

Kuptohet hapur se konserva-
torët dhe ish-drejtuesit e lartë janë
kundër liderit të ri. Në një frymë
të tillë dukej dikur edhe PS, kur
ishte në opozitë derisa Rama i dha
të gjithë hijen e vet, por edhe
mënyrën sesi do të vazhdohej.
Madje, lideri socialist shkoi një
hap më tej, sepse ndryshoi deri
edhe simbolikat e PS-së. Një gjë e
tillë pritet të ndodhë shpejt edhe
me PD-në, kur Basha të sanksion-
ohet në të gjitha strukturat e par-
tisë dhe të bëjë realisht reformën e
tij.

Si në rastin e Ramës edhe prej
kësaj fundjave me Bashën, kemi një
fenomen që po tentohet dhe po ar-
rin të ndryshojnë në thelb dy par-
titë kryesore për t’i përshtatur me

interesat e reja të kryetarëve të
tyre. Teksa në rastin e PS-së tran-
zitimi u bë me problematika, por
edhe me kujdes, në rastin e PD-së,
ai po vuan nga shumë pasaktësi
dhe mbi të gjitha nga moskonsoli-
dimi si duhet i Bashës. Këtij të fun-
dit i duhet që veçse me çrrënjosjen
e njerëzve të Berishës, t’i shkojë
deri në fund edhe heqjes së simb-
olit të kryetarit historik në çdo
aspekt, kuptohet që hë për hë pa e
shmangur de jure.

Në këtë hulli, Lulzim Basha i
sotëm ka një parti pa bosht, e cila
është shumë konfuze dhe pa kau-
za reale, përveç atyre që lë Edi
Rama në çdo moment me drejtimin
e dobët të vendit dhe kapjen e ven-
dit nga krimi. Kjo e bën Lulzim
Bashën, në të gjithë këtë luftë të
shpenzojë shumë energji, duke
lënë mënjanë platforma dhe ide
reale për ndryshimin e vendit, që
bëhet me struktura dhe jo me fjalë.

Shumë po e konsiderojnë këtë
moment si fundin e PD-së, por në
fakt PD-ja është në një trans-
formim të natyrshëm, që do të tre-
gojë veten në përballjen e ardhs-
hme në zgjedhjet lokale. Deri më

atëherë, kjo parti është një zhgën-
jim shumë i madh, për mënyrën e
pakët demokratike si po vepron,
por edhe se ka vrarë shpresën e
shumë shqiptarëve, njësoj si PS-ja
në fuqi.

Ky është trishtimi kur dëgjon
kritikët e Bashës dhe njerëzit, që
po e bojkotojnë PD-në. Si do që të
jetë Basha, ai mbart tani
trashëgiminë e saj dhe fytyra e PD-
së është fytyra e ideve të tij. Ndaj
kritikët nëse nuk kanë mundësi
për një formacion të ri, nuk duhet
ta braktisin PD-në përballë push-
tetit absolut të Edi Ramës. Vetë
kritikët e PD-së duhet t’u venë bar-
rierë ideve dhe entourage pa formë
të Bashës, që jo pak herë janë
treguar konfuzë dhe thjesht zhur-
maxhinj pa arritur të krijojnë per-
sonalitete, ku Shqipëria do të be-
sojë në të ardhmen. PD-ja e sotme
është larg njerëzve dhe deri mili-
tantët e saj janë të trishtuar me
këtë formacion apatik, që po del
blof me dëshirën gati perverse, që
Shqipëria të mos hapë negociatat.
Sido që të jetë, mos e braktisni PD-në!

(“Gazeta Shqiptare”)(“Gazeta Shqiptare”)(“Gazeta Shqiptare”)(“Gazeta Shqiptare”)(“Gazeta Shqiptare”)
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ISH-TRAJNERI

Krenaria e De Biazit:
Edhe unë ndihem shqiptar

Ish-trajneri i kombëtares
shqiptare, Xhani De Biazi

ka qenë i ftuari i nderit nga
Partia Demokratike në Ita-
li, në kuadër të fushatave
elektorale për zgjedhjet
lokale që do të mbahen
këto ditë në Itali. Jo më kot

është zgjedhur tekniku De
Biazi, pasi kandidat për
demokratët është shqip-
tari Roland Muka. De Bi-
azi ishte i ftuar nderi në
mbledhjen me temë "Kur
sporti është integrim". Në
këtë fushatë, tekniku ital-

ian ka përfituar nga rasti
për të treguar edhe
njëherë tjetër se Shqipëria
ka mbetur në zemrën dhe
në mendjen e tij, pasi ai
tashmë gëzon nënshtetës-
inë shqiptare. Ai është
shprehur se ndihet sh-

qiptar dhe tregon se çfarë
i ka bërë përshtypje te fu-
tbollistët shqiptar. "Tash-
më ndihem shqiptar. Në
sytë e atyre djemve pashë
dëshirën për të çuditur
botën, dëshirën për të
ndryshuar jetën. Shumë
prej tyre ishin larguar
nga vendlindja për të
kërkuar fatin diku tjetër,
në Zvicër, Gjermani apo
Suedi", ishin fjalët e
teknikut De Biazi

Trajneri i Partizanit,
Klevis Dalipi, doli një
konferencën e zakon-

shme për shtyp ku foli për
situata te klubi i kuq dhe
zërat në lidhje me trajnerin
e ri. Dalipi vlerësoi maksi-
malisht sfidën ndaj Lush-
njës, pavarësisht se ber-
dhjeshilët janë jashtë objek-
tivave. Trajneri i Partizanit
komentoi edhe deklaratat e
trajnerit Starova në media,
në lidhje me një hatërmbetje
të mundshme.

Si  është situata nëSi është situata nëSi është situata nëSi është situata nëSi është situata në
skuadër pas humbjes meskuadër pas humbjes meskuadër pas humbjes meskuadër pas humbjes meskuadër pas humbjes me
Skënderbeun dhe pas për-Skënderbeun dhe pas për-Skënderbeun dhe pas për-Skënderbeun dhe pas për-Skënderbeun dhe pas për-
balljes që pati klubi, dukeballjes që pati klubi, dukeballjes që pati klubi, dukeballjes që pati klubi, dukeballjes që pati klubi, duke
reaguar në lidhje me tëreaguar në lidhje me tëreaguar në lidhje me tëreaguar në lidhje me tëreaguar në lidhje me të
ardhmen tuaj?ardhmen tuaj?ardhmen tuaj?ardhmen tuaj?ardhmen tuaj?

Kjo ka qenë edhe para
ndeshjes me Skënderbeun.
Kemi punuar gjatë gjithë jav-
ës që ta mbajmë skuadrën e
karikuar. Ishte një ndeshje
shumë e rëndësishme. Ne
bëmë maksimumin, luftu-
am, prodhuam shumë për të
fituar, sidomos në pjesën e
parë që do të thotë rezultoi
efikas ana psikologjike për
të karikuar lojtarët. Unë si
trajner bashkë me lojtarët,
kur futemi në fushë, men-
dojmë vetëm për futbollin e
luajtur në fushë. Deri në
pjesën e parë shkoi gjithçka
mirë, por dëmtimi i Lukasit
me dha një disavantazh të
madh për vazhdimësinë e
lojës. Gjatë javës ka pasur
tendenca të tilla që nuk i
shërbejnë skuadrës sonë.
Unë gëzoj mbështetjen mak-
simale të presidentit. Jam
shumë komod dhe ka qenë
një javë shumë serioze duke
ditur që na pret një transfer-
të shumë e vështirë, pavarë-
sisht se Lushnja është e rënë
nga kategoria, ata respek-
tojnë kampionatin. Në eks-
periencën time si lojtar, në
të tilla ndeshje, java do të jetë
shumë më shumë serioze se
duhet që lojtarët të kariko-
hen, ndryshe nga ndeshja
me Skënderbeun. Respekt
maksimal për skuadrën e
Lushnjës që gjithmonë ka
provuar një futboll të bukur.
Ka fituar edhe në transfertë
ndaj Kukësit. I kanë të gjitha
mundësitë. Objektivat tona
janë më madhore dhe do sh-
kojmë atje për të marrë 3
pikët. Do të jetë një ndeshje
shumë e luftuar dhe shumë
e vështirë, por i kemi marrë
masat dhe do të japim mak-
simumin.

KKKKKu është tendenca medi-u është tendenca medi-u është tendenca medi-u është tendenca medi-u është tendenca medi-

Mbetet nën hijen e kroatit Tokiç, por tekniku mendon për ta mbyllë kampionatin siç duhet

Dalipi: Ka tendencë mediatike
për të shpërqendruar Partizanin

Trajneri "driblon" zërat për trajnerin e ri

atike, kur në stadium ish-atike, kur në stadium ish-atike, kur në stadium ish-atike, kur në stadium ish-atike, kur në stadium ish-
te një trajner që përflitet tëte një trajner që përflitet tëte një trajner që përflitet tëte një trajner që përflitet tëte një trajner që përflitet të
marrë klubin? Në qoftë semarrë klubin? Në qoftë semarrë klubin? Në qoftë semarrë klubin? Në qoftë semarrë klubin? Në qoftë se
do të ishit vetë media çfarëdo të ishit vetë media çfarëdo të ishit vetë media çfarëdo të ishit vetë media çfarëdo të ishit vetë media çfarë
do bënit, do shkruanit apodo bënit, do shkruanit apodo bënit, do shkruanit apodo bënit, do shkruanit apodo bënit, do shkruanit apo
do raportonit?do raportonit?do raportonit?do raportonit?do raportonit?

Ju e morët përgjigjen nga
presidenti. Ai mund të jetë
në stadium për arsyet e veta.
E rëndësishme është që unë
deri në fund të sezonit kam
besimin e skuadrës, besimin
e presidentit dhe punoj
shumë i qetë, pavarësisht se
humbja më mërziti, e trego-
va më së miri se unë do të
vazhdoj punën i qetë. Të til-
la gjera na bëjnë më të fortë
dhe skuadrën e karikojnë.
Nuk kam kohë për t'u mar-
rë akoma më këtë çështje,
kam shumë gjëra më të
rëndësishme. Kush e ka pro-
vuar futbollin e di që dashje

pa dashje në fundin e kam-
pionatit, intensiteti dhe ren-
dimenti i lojtarit bie. Deri
tani skuadra po punon mjaft
mirë dhe jam shumë i
kënaqur me atë që kemi
prodhuar gjatë javës. Në 6
javët e ardhshme, skuadra
më bind për të dhënë maksi-
mumin dhe për të arritur
objektivin që kemi. Gjërat e
tjera t'ia lemë kohës, çfarë
do ndodhi.

Ka përfunduar periudhaKa përfunduar periudhaKa përfunduar periudhaKa përfunduar periudhaKa përfunduar periudha
juaj si trajneri i dytë, çfarë-juaj si trajneri i dytë, çfarë-juaj si trajneri i dytë, çfarë-juaj si trajneri i dytë, çfarë-juaj si trajneri i dytë, çfarë-
do që të ndodhi me Partiza-do që të ndodhi me Partiza-do që të ndodhi me Partiza-do që të ndodhi me Partiza-do që të ndodhi me Partiza-
nin?nin?nin?nin?nin?

Tani kam filluar një ka-
pitull i ri. Do të mendoj gjith-
monë për më mirë. Duke qenë
se u afirmova si trajneri i
parë të Partizani, kjo vlen
shumë për të ardhmen time.
Do të shikoj për të vazhdu-

ar karrierën time si trajner
i parë. Uroj shumë që të sh-
kojë çdo gjë përsëmbari. Nuk
ka vlerë që të konfirmohem
vitin tjetër pa arritur objek-
tivin që është pjesëmarrja
në kupat e Europës. Do ish-
te rruga e duhur për të
gjithë stafin. Punojmë në një
mendje për të arritur Eu-
ropën.

U befasove nga deklara-U befasove nga deklara-U befasove nga deklara-U befasove nga deklara-U befasove nga deklara-
ta e ish-trajnerit Starovata e ish-trajnerit Starovata e ish-trajnerit Starovata e ish-trajnerit Starovata e ish-trajnerit Starova
në mediat e shkruara nënë mediat e shkruara nënë mediat e shkruara nënë mediat e shkruara nënë mediat e shkruara në
lidhje për një halidhje për një halidhje për një halidhje për një halidhje për një hatërtërtërtërtërmbetjembetjembetjembetjembetje
në mënyrën se si e drejtovenë mënyrën se si e drejtovenë mënyrën se si e drejtovenë mënyrën se si e drejtovenë mënyrën se si e drejtove
skuadrën ndaj Kskuadrën ndaj Kskuadrën ndaj Kskuadrën ndaj Kskuadrën ndaj Kukësit?ukësit?ukësit?ukësit?ukësit?

Mua më kanë thënë, se
unë nuk i lexoj. Nuk besoj
se një intervistë në një gazetë
mund të thyej marrëdhënien
3-vjeçare me Starovën.
Ishim më shumë se 24 orë në
ditë së bashku. Nuk besoj se
mund të thyer marrëdhënia
jonë në të ardhmen. Do jemi
gjithmonë miq. Do të vazh-
dojmë, pavarësisht se mund
të ketë ndonjë keqkuptim
apo hatërmbetje të vogël.
Kam një mendim krejt tjetër
për njerëzit që punoj dhe
besueshmërinë ndaj tyre.
Për mua gjithmonë do mbe-
tet një nga njerëzit që kam
punuar më shumë dhe do të
gëzoj respekt maksimal.

Mendoni se do të ishteMendoni se do të ishteMendoni se do të ishteMendoni se do të ishteMendoni se do të ishte
fffffaaaaatale nëse do të mertale nëse do të mertale nëse do të mertale nëse do të mertale nëse do të merrrrrrnitnitnitnitnit
një barazim me Lushnjën?një barazim me Lushnjën?një barazim me Lushnjën?një barazim me Lushnjën?një barazim me Lushnjën?

Nuk mund të hamendë-
sojmë. Ne nuk futemi për
barazim, por për të marrë
maksimumin. Skuadra du-
het të mendoj vetëm gjëra
pozitive, pastaj shohim se
çfarë ndodh. E rëndësishme
është që të bëjmë çfarë bëjmë
në stërvitje. Nëse nuk arri-
het objektivi, atëherë është
problem për të gjithë.

Nëse do të ishte në dorënNëse do të ishte në dorënNëse do të ishte në dorënNëse do të ishte në dorënNëse do të ishte në dorën
tuaj, do të rinovonit metuaj, do të rinovonit metuaj, do të rinovonit metuaj, do të rinovonit metuaj, do të rinovonit me
Bathën, Fejzullahin dheBathën, Fejzullahin dheBathën, Fejzullahin dheBathën, Fejzullahin dheBathën, Fejzullahin dhe
Kalarin?Kalarin?Kalarin?Kalarin?Kalarin?

Javët e fundit tregojnë
gjithçka. Duhet parë se sa
ndikojnë te skuadra dhe si
shkojnë deri në fund të se-
zonit. Duhet parë dhe do të
shohim dhe kërkesë-ofertën.

SHKURT

Lamtumira e një kampioni,
Injesta mes lotësh: Largohem me ndershmëri

Një ditë e një rëndësie të veçantë te Barcelona. An
dres Injesta, me një konferencë shtypi të tejm-

bushur me gazetarë dhe gjithë lojtarët e ekipit kata-
lanas të pranishëm në sallë, ka zyrtarizuar lam-
tumirën nga Barcelona. Ai ka dalë para gazetarëve
mjaft i emocionuar dhe mes lotësh në sy është
shprehur: "Me këtë konferencë dua të bëj publik
vendimin tim. Ky është sezoni im i fundit me Bar-
celonën. Është një vendim i marrë në nivel person-
al dhe familjar. Kam qenë këtu 22 vjet dhe e di çfarë
do të thotë të jesh lojtar i skuadrës më të mirë në
botë. E di këtë dhe dua të jem i ndershëm. Kam
thënë gjithmonë se ky klub meriton më të mirën
nga mua, siç ka qenë deri tani. Në të ardhmen nuk
mund të jap më të mirën, si në nivelin fizik, ashtu
edhe mental. Doja të largohem, duke qenë i dobish-
ëm, duke u ndjerë ende titullar. Kam një jetë këtu
dhe është e vështirë të lë shtëpinë time. Por nuk do
t'ia lejoja vetes të kaloja një situatë jo të mirë në
klubin e jetës sime. Nuk e meritoj unë dhe nuk e
meriton klubi. Falënderoj shokët e ekipit dhe të
gjithë ata që kanë punuar te Barcelona këto vite.
Falënderoj tifozët që më kanë dhënë gjithë mbësh-
tetjen e tyre, ishte diçka e pabesueshme. Falënderoj
prindërit, motrën dhe gjithë familjen që është këtu
me mua. Kemi ardhur të gjithë me një makinë,
kurse tani, 22 vjet më pas, jam këtu me bash-
këshorten dhe tre thesaret e mi. Afeksionin e ti-
fozëve do ta marr me vete, gjithmonë në zemër".

Mori rryfshet për të drejtën TV, FIFA dënon
përjetësisht presidentin e federatës së Brazilit

Trupi gjykues i Komisionit të Etikës në FIFA ka
dënuar përjetësisht Marko Polo Del Neron, pres-

identin e Federatës së Brazilit. Një dënim për shkak
të shkeljeve administrativo-sportive në nivel ko-
mbëtar dhe ndërkombëtar. Ishte akuzuar për mar-
rje ryshfeti në lidhje me të drejtën televizive. "Heti-
mi ndaj Del Nero, - sqaron një deklaratë e FIFA-s, -
ka nisur që më 23 nëntor të 2015-ën. Ai është i përf-
shirë direkt marrje ryshfeti për kontratat e të
drejtës televizive për turne të ndryshëm, mes tyre
edhe Kupa e Amerikës, Kupa Libertadores dhe Kupa
e Brazilit". Trupi gjykues e shpalli fajtor Del Neron,
i cili ka shkelur disa nene të kodit të etikës së FIFA-
s: 21 (korrupsion), 20 (ryshfet dhe përfitime të tjera),
19 (konflikt interesi) dhe nene të tjera. Një dënim
shembullor ky nga FIFA.

SUPERLIGA

JAVA E 31-TË
Të shtunën
Lushnja - Partizani 16:00
Luftëtari - Flamurtari 16:00
Të dielën
Vllaznia - Laçi 16:00
Teuta - Kamza 16:00
Skënderbeu - Kukësi 19:00
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SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Famëkeqi Capone.
3. Gjysma  e mamive.
6. Në mes të Edgar dhe Poe.
12. Ikja e... hebrejve.
15. Mbahet njëri pas tjetrit.
16. Gustav, kompozitor  i famshëm.
17. Ekstreme në trotuar.
18. Fillojnë llogarinë.
19. Kështu ishin gladiatorët.
22. Eshtë lloj bari.
23. Eshtë edhe ai polar.
26. Ajo e të sëmurit është në kartotekë.
28. Ishte 1, anija kozmike e Jurij Gagarin.
30. Me të nxjerrin një tavë.
31. Masat pa ekstreme.
32. Blanchett aktore.
33. Një pikë në ligj.
35. Janë në qendër.
36. Një fjalë... goxha e madhe.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

Faik Konica:
-  Nga lartësia e piedestalit ku zuzarët kapardisen me poza

gjysmë-perëndish, ne do t’i asgjësojmë me një të goditur. A
bon entendeur, salut! (Kush të dojë, le ta kuptojë)

(Albania 9, 1898).

Jorge Luis Borges:
- Të jesh i pavdekshëm është e zakonshme;

përveç njeriut të gjitha krijesat janë të pavde-
kshme, sepse ato nuk e njohin vdekjen;
hyjnore, e tmerrshme, e pakuptueshme, është
ta dish se je i pavdekshëm.

- Nuk është e bukur ajo që është e
bukur, por e bukur është ajo që ju
pëlqen. Italiane

- Fillimi i mirë - garanci e mbarimit
të mirë. Fishart

- Siç nuk mund të qortohet veprimi i
pavetëdijshëm, kështu nuk mund
të lëvdohet as mirëbërësia e
detyruar.  Euripidi

- Shumë njerëz duhen nderuar jo
sepse bëjnë mirë, por sepse nuk
bëjnë keq. Helvec

HORIZONTAL
1. Robbins aktor
7. Thyhet me du kafshata.
10. Gjysma e ekipit.
11. Janë me këmbë në tokë.
15. Kalime në ekstremen.
16. Qe fallxhor i famshëm.
17. Inicialet e Moravia, shkrimtar.
19. Qe artizan i lirë në Greqinë e lashtë.
21. Njëlloj për latinët.
22. Famëkeqi Capone.
23. Ndezur në aparturë.
24. Ruajnë pa ujë.
26. Para de Janeiro
28. Markë pistolete.
29. Një Baba përrallor.
30. Rasti kur s'është ai.
32. Piktori i Naná.
34. Gjysmë sahati.
35. Qe biri i Amalasuntas.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

39. Në mes të dhomës.
41. Frédéric i komisarit Sanantonio.
42. Duhet respektuar një i tillë.
44. Fillojnë tatëpjetën.
46. Gjysma e arenës.
48. Litarët e Tarzanit.
50. Eshtë copë për xhepa.
52. Janë tek në modë.
53. Qytet francez.
54. Ishte dioskuri... brejtës.

VERTIKAL
2. Moduli i Neil Armstrong.
3. U shkrua nga Daniel Defoe.
4. Toka e Dumond D'Urville në... Australi.
5. Josa trainer.
6. Kërkojnë takent të tilla.
7. Thirrej Ridolini në Itali.
8. Lind në kufij.

9. Eshtë pemë.
10. Në mes të një kanali.
11. Janë shpendë lagune.
13. Ka shirit magnetik me... këngë.
14. Janë letrat... zyrtare.
20. Antonio, kompozitor i Katër stinët.
21. Nichols regjisor.
22. Në krye të trupave.
24. Luhet në ekstreme.
25. Të parat në lojë.
27. Përshëndetja e gladiatorëve.
29. Total pa kufij.
32. Orff  i Carmina burana.
34. Në krye të notarëve.
37. Eshtë nusja me vello.
38. Fillojnë tani.
40. Damon aktor.
43. Ishulli i Kolosit.
45.Tre asa.
47. Norma e Martin Ritt.
49. ... poetica shkruar nga Horaci.
51. Ekstreme në stacion.
52. Mister i shkurtër.

37. Fillojnë takimin.
38. Ndalim në kufij.
39. Të fundit në tender.
41. Janë si zana.
43. Inicialet e Lattuada regjisor.
44. Ai i bardhë është David Bowie.
46. Janë në qendër.
47. Mbyllin portat.
48. Eshtë edhe ai baribal.
49. Angot e Lecocq.

VERTIKAL

1. Janë provat që thyhen në mikrofon.
2. Nofka e Eisenhower.
3. Fillojnë mirë.
4. Kaçaturian kompozitor.
5. Alan J. që qe regjisor.
6. Janë qen të egër Australisë.

7. Kutia kur nuk ka.
8. Mbyllin një dritare.
9. Ai dhe ajo.
12. Kazan i Baby doll.
13. Një pjesë e lartësisë.
14. Kundërfigura e... Tom Cruise.
16. Ajo e forcës është për të cmendur.
18. Shpirti i madh i lëkurëkuqve.
19. Thonë se kanë të gjithë një turi.
20. Eshtë shtet aziatik.
25. Prodani që qe komik.
27. Kufijtë e Orientit.
31. Jessica Parker aktore
33. Salacrou i Boulevard Durand.
36. Zef komik shkodran.
40. Me të mund të nxjerrin trutë.
42. Padia pa ekstreme.
45. Dy asa në dorë.
46. Binjaket në klasa.
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