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Audio-përgjimi, kush është “Ermali” dhe “Toto qorri”, akuza për një zyrtar të lartë policie 
nuk dorëhiqet ministri i 
Brendshëm, rrezikon Edi 
Ramën. Z.Berisha, PD pub-
likoi audio-përgjimin që 
implikon sipas saj vëllain 
e ministrin të Brendshëm 
me trafikun e drogës. A 
kemi të bëjmë me material 
autentik? Absolut. ...

Ish-kryeministri Sali Beri-
sha deklaroi dje në ‘Stu-

dio e Hapur’ në ‘Neës24’ se 
audio-përgjimi i publikuar 
nga PD është autentik dhe 
se pas tij fshihet Agron 
Xhafaj. Berisha zbuloi dhe 
personazhet në audio, ku 
tha se njëri është një ofi cer 
i lartë policie. Sipas tij, nëse 
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AKUZAT E OPOZITES
DOREHEQJA

Audio-përgjimi, kush është "Ermali" dhe "Toto qorri", akuza për një zyrtar të lartë policie

Audio nga PS? Berisha: 'Plumbi në zarf'
i Tahirit shkaktoi betejë brenda saj

"Nëse nuk ikën Xhafaj, ha kokën e Ramës"

Akuzat, PD bllokon komisionet: Të ikë ministri

Tabaku: Deputetët e PS ndihmuan Agron
Xhafajn me pezullimin e lojërave të fatit
Demokratët kërkuan

dorëheqjen e ministrit
të Brendshëm, Fatmir
Xhafaj edhe në komisionet
parlamentare duke
bllokuar zhvillimin normal
të seancave. Deputetët e PD-
së e cilësuan të pavend
vijimin e seancave normale
në një kohë që janë pub-
likuar fakte serioze për vël-
lain e ish-ministrit të
Brendshëm. "Derisa sa min-
istri i Brendshëm të japë
dorëheqjen nuk do të ketë
seancë normale as në komi-
sione dhe as ën Kuvend,
sepse ne jemi të vendosur
të mos e lëmë qeverinë të
jetë pasqyrë e organizatave
kriminale", deklaroi kreu
i grupit të PD-së, Edmond
Spaho. Deputetja e PS-së,
Milva Ekonomi tha që do
të jetë prokuroria dhe
gjykata që do të nxjerrin
përfundimet dhe kërkoi
nga deputetët e PD-së të
mos keqinformonin pub-
likun. Edhe te Komisioni
i Ekonomisë, demokrati
Edmond Spaho kërkoi
largimin e ministrit të
Brendshëm nga posti që
mban, në mënyrë që t'i
hapë rrugën prokurorisë

të zbardhë të gjithë ngjar-
jen. Ajo që u detyrua të lërë
komisionin këtë herë ishte
vetëm opozita, e cila u ng-
rit sapo kreu i komisionit
vendosi të hedhë poshtë
akuzat e opozitës. "Që Fat-
mir Xhafaj është një nga
ministrat e Brendshëm që
ka pasur Shqipëria, jo
vetëm në aspektin e rapor-
tit të tij me ligjin personal,
por edhe në tagrin e minis-
trit, por edhe në aspektin
tjetër të goditjes së krimit
të organizuar dhe goditjes
së trafikut të drogës", tha
z.Braçe. Ndërsa nënkry-

etarja e komisionit, Jori-
da Tabaku deklaroi se
anëtarët e majtë të Komi-
sionit të Ekonomisë
kanë ndihmuar trafikun
e lojërave të fatit  për
Agron Xhafajn, duke pe-
zulluar ligjin. "Të disku-
tojmë edhe për ligjin e
lojërave të fatit z.Braçe,
që u shty në dy vite, siç
duket për të mbrojtur
interesat kriminale që
sot drejtojnë Ministrinë
e Brendshme. Këtu anë-
tarët e majtë të këtij ko-
misioni kanë ndihmuar
drejtpërdrejt Agron
Xhafajn për të përfituar
nga trafiku i lojërave të
fatit. Komisioni i Ekono-
misë duhet të kishte këtë
në rend dite. Sot çdo ax-
hendë parlamentare du-
hej të fillonte me se si
mundet deri në qershor
të ndihmojmë që Sh-
qipëria të hapë negoci-
atat. Si mundet që deri në
qershor ne të përmirë-
sojmë situatën, duke ni-
sur që nga lufta ndaj krim-
it dhe drogës, që fillon me
dorëheqjen e ministrit të
Brendshëm", deklaroi
Tabaku.

Ish-kryeministri Sali Ber
isha deklaroi dje në 'Stu
dio e Hapur' në 'News24' se

audio-përgjimi i publikuar
nga PD është autentik dhe se
pas tij fshihet Agron Xhafaj.
Berisha zbuloi dhe person-
azhet në audio, ku tha se njëri
është një oficer i lartë policie.
Sipas tij, nëse nuk dorëhiqet
ministri i Brendshëm, rrez-
ikon Edi Ramën.

Z.Berisha, PD publikoiZ.Berisha, PD publikoiZ.Berisha, PD publikoiZ.Berisha, PD publikoiZ.Berisha, PD publikoi
audio-përgjimin që im-audio-përgjimin që im-audio-përgjimin që im-audio-përgjimin që im-audio-përgjimin që im-
plikon sipas saj vëllain eplikon sipas saj vëllain eplikon sipas saj vëllain eplikon sipas saj vëllain eplikon sipas saj vëllain e
ministrin të Brendshëmministrin të Brendshëmministrin të Brendshëmministrin të Brendshëmministrin të Brendshëm
me trafikun e drogës. Ame trafikun e drogës. Ame trafikun e drogës. Ame trafikun e drogës. Ame trafikun e drogës. A
kemi të bëjmë me materialkemi të bëjmë me materialkemi të bëjmë me materialkemi të bëjmë me materialkemi të bëjmë me material
autentik?autentik?autentik?autentik?autentik?

Absolut. Ai është Agron
Xhafaj i regjistruar me suk-
ses të plotë. Përpjekja e tij
tregon se sa të transfiguru-
ar dhe inkriminuar e ka ko-
shiencën ai. Tregon se ai
meritonte 100 herë atë
regjistrim. Tregon se emëri-
mi i Fatmir Xhafajt kishte një
qëllim: trashëgimin e kodit të
drogës. Tregon se emërimi i
Fatmir Xhafajt kishte qëllim
trashëgimin e kodit të
drogës, Edi Rama e kaloi nga
Tahiri tek Fatzi Droga.
Opozita nuk ka forca që të
mbrojë dëshmitarin, duhet të
kesh një kompani që ta
mbrosh, opozita nuk loz me
jetë njerëzish. Ai është një
operacion perfekt i kryer nga
segmente të policisë krimina-
le, të cilat donin të testonin
nëse është aktiv apo i fjetur
Agron Xhafaj. Gazetarë që
kanë riskuar jetën e tyre, ky
grup përballet me familjen e
dytë më të rrezikshme ma-
fioze në Ballkan e të Eu-
ropës, e para është familja
Rama, e dyta është Xhafaj, se
ka fuqinë e ministrit të
Brendshëm.

Pse nuk ka provaPse nuk ka provaPse nuk ka provaPse nuk ka provaPse nuk ka prova
bindëse?bindëse?bindëse?bindëse?bindëse?

Burimi nuk nxirret, opozi-
ta nuk ka forca për të mbroj-
tur dëshmitarin. Nuk mund
të luajë me jetë njerëzit.

Ka një version tjetër përKa një version tjetër përKa një version tjetër përKa një version tjetër përKa një version tjetër për
audio-përgjimin se  po vjenaudio-përgjimin se  po vjenaudio-përgjimin se  po vjenaudio-përgjimin se  po vjenaudio-përgjimin se  po vjen
nga maxhoranca?nga maxhoranca?nga maxhoranca?nga maxhoranca?nga maxhoranca?

Tani njerëzit e thonë këtë,
me të drejtë për shkak të një
beteje të egër mes Tahirit dhe
Xhafajt. Tahiri në fjalimin e
fundit, ka sulmuar hapur
Xhafajn. Në relacionin e fun-

dit kur erdhi ligji i vetingut,
ishin të gjitha të shkruara
sikur t'i kisha shkruar unë.
Nëse do i shkruaja unë nuk
do të hiqja asnjë presje. Po të
dëgjosh fjalën e fundit  të Ta-
hirit e shikon sulmin frontal
që i bën Xhafajt. Xhafaj për të
krijuar policinë e tij duhet të
përmbyste atë të Tahirit. Por
nuk ishte Xhafaj i duhuri.
Këto ditë bandat nga Vlora në
Shkodër, nga Durrësi në Ko-
rçë kanë bërë me dhjetëra lloj
përpjekjesh që ai regjistrim të
mos dalë për Agronin, se ai
ishte garanci e jashtëzakon-
shme, princ i krimit.

Në dijeninë tuaj kaNë dijeninë tuaj kaNë dijeninë tuaj kaNë dijeninë tuaj kaNë dijeninë tuaj ka
ardhur kërkesa për ek-ardhur kërkesa për ek-ardhur kërkesa për ek-ardhur kërkesa për ek-ardhur kërkesa për ek-
stradimin e Agron Xhafajt?stradimin e Agron Xhafajt?stradimin e Agron Xhafajt?stradimin e Agron Xhafajt?stradimin e Agron Xhafajt?

Pa diskutim, është njësoj
si rasti i Mark Frrokut. Në
Shqipëri ka ardhur kërkesë
për ekstradimin e vëllait të
Xhafajt, por nuk është
ekzekutuar.

KKKKKush janë personazhetush janë personazhetush janë personazhetush janë personazhetush janë personazhet
në audio?në audio?në audio?në audio?në audio?

Ka problem këtu se dihet
kush është Ermali, njëri ësh-
të oficer policie në Vlorë. Ka
qenë në atë kohë oficer pol-
icie i njohur. Kurse i dyti ësh-
të një person që i përket kësaj
bote, e njeh e gjithë Vlora. E
treta, kush ishte ky personi
X, vinte nga Italia. Nuk ka
falsifikim më të shëmtuar se
ky që ka bërë Xhafaj, me këtë
që ka bërë ky mund të stre-
hohet në Shqipëri çdo terror-

ist i rrezikshëm në botë.  Fat-
mir Xhafaj është një nga
njerëzit më pa karakter të
këtij vendi.

Ju po kërkoni ikjen eJu po kërkoni ikjen eJu po kërkoni ikjen eJu po kërkoni ikjen eJu po kërkoni ikjen e
Xhafajt nga ministria…?Xhafajt nga ministria…?Xhafajt nga ministria…?Xhafajt nga ministria…?Xhafajt nga ministria…?

Fatmir Xhafaj është një
levë e Ramës.

Pse gjithë kjo energji përPse gjithë kjo energji përPse gjithë kjo energji përPse gjithë kjo energji përPse gjithë kjo energji për
të rrëzuar një ministër?të rrëzuar një ministër?të rrëzuar një ministër?të rrëzuar një ministër?të rrëzuar një ministër?

Po është pjesë e një famil-
je mafioze.

Të gjithë këtë pasuriTë gjithë këtë pasuriTë gjithë këtë pasuriTë gjithë këtë pasuriTë gjithë këtë pasuri
tani e vunë këta?tani e vunë këta?tani e vunë këta?tani e vunë këta?tani e vunë këta?

Ka pasur disa të dhëna për
Fatmir Xhafajn, ka pasur
edhe të huaj që flisnin, por
nuk kishim gjë në dorë. Ne
po luftojmë familjet mafioze
të pushtetit.

Nëse ekzistojnë familjetNëse ekzistojnë familjetNëse ekzistojnë familjetNëse ekzistojnë familjetNëse ekzistojnë familjet
mafioze në Shqipëri, do tëmafioze në Shqipëri, do tëmafioze në Shqipëri, do tëmafioze në Shqipëri, do tëmafioze në Shqipëri, do të
largohet Xhafaj, mendoni selargohet Xhafaj, mendoni selargohet Xhafaj, mendoni selargohet Xhafaj, mendoni selargohet Xhafaj, mendoni se
nuk do ekzistojnë më famil-nuk do ekzistojnë më famil-nuk do ekzistojnë më famil-nuk do ekzistojnë më famil-nuk do ekzistojnë më famil-
jet?jet?jet?jet?jet?

Ato ekzistojnë dhe kanë
ekzistuar, por në kolltukun e
ministrit të Brendshëm është
narkoshtet. se Tahiri e
kanabizoi vendin? Jo mor jo,
nuk vepron një ministër i
Brendshëm pa e ditur kryem-
inistri. Denoncimet tona janë
një betejë që po japin rezul-
tate. Ku është Tahiri, ministri
më i suksesshëm në histori?
Ku është Fatmir Xhafaj sot?
Është kufomë e pakallur. Le
të rrijë po të dojë se merr dhe
kokën e Ramës me atë rast.

Një kryeministër me dyNjë kryeministër me dyNjë kryeministër me dyNjë kryeministër me dyNjë kryeministër me dy
ministra të implikuarministra të implikuarministra të implikuarministra të implikuarministra të implikuar, pse, pse, pse, pse, pse

nuk kërkoni rrëzimin enuk kërkoni rrëzimin enuk kërkoni rrëzimin enuk kërkoni rrëzimin enuk kërkoni rrëzimin e
qeverisë?qeverisë?qeverisë?qeverisë?qeverisë?

Është një betejë e gjatë,
por që do arrijmë suksesin
në fund. Ku është sot Saimir
Tahiri, sepse opozita luftoi në
mënyrë spektakolare. Ku
është Xhafaj sot një kufomë,
është në detyrë por nëse qën-
dron në detyrë, merr dhe
Ramën me vete.

A ka video të tjera që im-A ka video të tjera që im-A ka video të tjera që im-A ka video të tjera që im-A ka video të tjera që im-
plikojnë Xhafajn dheplikojnë Xhafajn dheplikojnë Xhafajn dheplikojnë Xhafajn dheplikojnë Xhafajn dhe
Ramën?Ramën?Ramën?Ramën?Ramën?

Nuk e di, nuk mund të
them një gjë tillë. Po ta dija
mund ta thosha. Edhe mund
të ketë, nuk mund të përjas-
htoj asnjë skenar.

BURIMI NGA PS?
"Njerëzit e thonë këtë, me të drejtë për shkak
të një beteje të egër mes Tahirit dhe Xhafajt.
Tahiri, në fjalimin e fundit, ka sulmuar hapur
Xhafajn. Në relacionin e fundit kur erdhi ligji i
vetingut, ishin të gjitha të shkruara sikur t'i
kisha shkruar unë",-tha z.Berisha.



Ish-kryeministri Sali Berisha dje
në 'Studio e Hapur' në 'News24'
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AUDIO-PËRGJIMET

Prokuroria
në selinë e
PD, OPGJ

sekuestrojnë
materialin

Skenari anti-Xhafaj, opozita sot proteston, nesër bllokon punimet e parlamentit

Basha kërkon dorëheqjen e ministrit:
T'i nënshtrohet ligjit antimafie

"Largimi i Fatmir Xhafajt u hap rrugën hetimeve"

Paloka: Xhafaj fshihet pas
karriges së ministrit

Nënkryetari i PD-së, Edi Paloka akuzoi dje minis
trin e Brendshëm, Fatmir Xhafaj se po fshihet pas

karriges së ministrit, duke iu shmangur përgjegjësive
ligjore, sipas tij, për mbrojtjen që i bën vëllait. Paloka
shkruan në rrjetet sociale se duke qëndruar Xhafaj në
krye të Ministrisë së
Brendshme, prishen pro-
vat kundër vëllait të tij.
"Pse hesht ministri i
Brendshëm? Fatmir Xhafaj
duhet të jetë rasti i vetëm
në botë që kapet në fla-
grancë duke shkelur ligjin
dhe fshihet pas karriges së
ministrit të Brendshëm.
Kanë kaluar më shumë se
24 orë që kur shqiptarët
panë sesi vëllai i ministrit
të Brendshëm kapet në
pazare droge, por Fatmir
Xhafaj bën sikur nuk ka ndodhur asgjë. Fatmir Xhafaj
duhet të largohet një orë e më parë. Çdo orë në zyrën e
ministrit të Brendshëm: 1. Prish provat e lidhjeve të të
vëllait me trafikun e drogës. 2. Pengon hetimin e të
vëllait për trafik droge. 3. Pengon arrestimin e tij për
vuajtjen e dënimit me 7 vjet e dy muaj burg. 4. Pengon
zbatimin e ligjit antimafia", shprehet z.Paloka.

Opozita do të protest
ojë sot në orën 12:00
përpara Ministrisë

së Brendshme të Fatmir
Xhafajt për t'i kërkuar dorë-
heqjen pas publikimit të au-
dio-përgjimit të vëllait të tij,
Agron Xhafaj. Kurse nesër
opozita ka planifikuar një
seancë jonormale, duke e
bllokuar atë ashtu sikurse
herët e kaluara. Edhe në
mbledhjet e komisioneve
parlamentare do të ndiqet e
njëjta strategji deri në
largimin e Xhafajt. Pas
mbledhjes së djeshme me ale-
atët, Lulzim Basha kërkoi
dorëheqjen e ministrit të
Brendshëm, Fatmir Xhafaj,
të cilin demokratët e aku-
zojnë se po i fshihet përgje-
gjësisë ligjore dhe politike
duke i garantuar mbrojtje
vëllait të tij, Agron Xhafaj,
të dënuar për trafik ndërko-
mbëtar droge në Itali me 7
vjet e 2 muaj burg. "Në emër
të Partisë Demokratike, në
emër opozitës, kërkoj largi-
min e menjëhershëm të Fat-
mir Xhafajt nga detyra e
ministrit të Brendshëm. Sh-
qipëria nuk mund të përbal-
lojë dot të shkojë nga një
ministër i Brendshëm i dro-
gës tek një ministër tjetër i
Brendshëm i drogës", dek-
laroi kreu i PD-së. Vetëm
përmes largimit nga detyra
e ministrit të Brendshëm,
Basha ka bindjen e plotë se
u hapet rruga hetimeve, për-
ballë një prokurorie të
kapur sipas tij nga dyshja
Rama-Xhafaj. "Fatmir Xha-
faj duhet t'i nënshtrohet së
pari hetimit të ligjit antima-
fia për pasuritë si familjar i
personave me aktivitet ma-
fioz. Duhet të hetohen të
gjitha veprimet dhe mosve-
primet e Fatmir Xhafajt si
ministër i Brendshëm, si re-
zultat i të cilave, vëllai i tij
Agron Xhafaj, i dënuar për
trafik ndërkombëtar droge
nga drejtësia italiane me 7
vjet e 2 muaj nuk ka bërë
asnjë ditë të vetme burg, as
në Itali dhe as në Shqipëri.
Duhet të hetohen të gjitha
veprimet dhe mosveprimet e
Fatmir Xhafajt, si ministër
i Brendshëm, si rezultat i të
cilave Agron Xhafaj i ka
shpëtuar vuajtjes së dënim-
it. Duhet të hetohen të gjitha
veprimet dhe mosveprimet e
Fatmir Xhafajt si ministër i
Brendshëm, që mundësojnë
vazhdimin e aktivitetit krim-
inal të Agron Xhafajt", thek-
soi z.Basha. "As Ministria e
Brendshme, as policia, as
prokuroria e kapur nga dys-
hja Rama-Xhafa nuk vepron
dhe nuk do të veprojë sa kohë
Fatmir Xhafaj është min-
istër i Brendshëm. Eprori
politik i policisë, që kryen
verifikimet dhe hetimet dhe
padroni politik i Arta Mar-
kut dhe Donika Prelës. Pran-
daj Fatmir Xhafaj duhet të
largohet menjëherë nga
ministër i Brendshëm", u
shpreh kreu i PD-së. Z.Basha
renditi: "1. Është fakt se

Agron Xhafaj është kapur
në një operacion ndërko-
mbëtar kundër një organi-
zate kriminale të trafikut të
drogës, i cili është zhvilluar
nga policia italiane dhe DEA,
agjencia amerikane e luftës
kundër drogës. 2. Është fakt

se Agron Xhafaj është dënu-
ar në Itali me vendim të
formës së prerë të konfir-
muar nga Gjykata e Lartë e
Italisë me 7 vjet e 2 muaj heqje
lirie, për pjesëmarrje në një
grup të strukturuar krimi-
nal, që kryente trafik ndërko-

mbëtar të drogës. 3. Është
fakt se Agron Xhafaj i ka ikur
drejtësisë, ka pasur dijeni për
të gjitha proceset, ka pasur
edhe avokat mbrojtës, i cili ka
ndjekur të gjitha shkallët
gjyqësore, por ka zgjedhur që
të mbetet në arrati gjatë

Valentina Madani

gjithë procesit të gjykimit dhe
dënimit. 4. Është fakt se
Agron Xhafaj nuk ka vuajtur
asnjë ditë dënim, as në Itali
dhe as në Shqipëri. 5. Është
fakt se Agron Xhafaj ka qenë
dhe është në Shqipëri me
identitet të ndryshuar nga

Akuza për prishjen e provave

SAMITI I PPE
Kreu i PD, Lulzim
Basha, merr pjesë
në samitin e PPE
ku do të kërkojë
mbështetje për
hapjen e
negociatave.
Mësohet se
Basha do jetë
pjesë e punimeve
të samitit të
mërkurën, më pas
do kthehet në
Tiranë për seancën
parlamentare të së
enjtes. Opozita të
enjten nuk do të
lejojë seancë
parlamentare
normale. Ky
vendim i opozitës
vjen pas publikimit
të audio-përgjimit
për vëllain e
ministrit Fatmir
Xhafaj.

PD, Salianji: E siguruam
përmes autoriteteve

Deputeti i PD, Ervin Salianji deklaroi në studion e
"News 24" se pavarësisht se prokuroria ka sekues-

truar materialin e audio-përgjimit për vëllain e minis-
trit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj, që sipas PD shfaqet
duke bërë pazare droge me bashkëpunëtorin e tij, asgjë
nuk ka ndryshuar. Ai tha se
pas këtij audio-përgjimi du-
het të ishte arrestuar Agron
Xhafaj. I pyetur se kur e si u
sigurua përgjimi, ai deklaroi:
"Ne kemi bërë të gjitha vep-
rimet që kjo provë e sjellë nga
autoritete të caktuara është
e vërtetë. Do të thotë se ky
audio-përgjim tregon dhe ësh-
të fakt që Agron Xhafaj mer-
ret me trafik droge. Agron
Xhafaj, i dënuar me 7 vite e 2
muaj burg nga Italia, është sot
i lirë. Agron Xhafaj shkon në prokurori dhe bën denon-
cimin për deputetët e opozitës. Nuk ka rëndësi për pub-
likun se kur është bërë ky përgjim. Fshehja e ministrit
të Brendshëm tregon se ai po mbron vëllain. Ne dimë atë
që di publiku. Agron Xhafaj vijon aktivitetin e drogës
dhe vëllai i ofron mbrojtje. Kontestimi i provës nuk ka
ndodhur as nga ministri. Xhafaj ka penguar ekstradi-
min e vëllait të vet duke falsifikuar dokumentet".

Audio-përgjimi me trafikantin

MESAZHI I ILIR METES PER MUAJIN E RAMAZANIT
 Të dashur besimtarë myslimanë, Gëzuar Muajin e Bekuar të Ramazanit, muajin e

sakrificës dhe të reflektimit! Ky Muaj i madhërishëm, që lartëson shpirtin e kthjellon
mendjen, uroj të sjellë më shumë dashuri për njëri-tjetrin, paqe sociale dhe besim.

Solidaritet për ata që kanë nevojë për përkujdesje, për të qenë bashkë në ditë të mira
e në ditë të vështira, në dhimbje dhe në gëzime. Agjërim të lehtë dhe të shëndetshëm,

mbarësi dhe begati në familjet tuaja! Zoti ju ndihmoftë për ta përmbushur më së miri
atë! Zoti ju bekoftë ju, familjet tuaja, Shqipërinë dhe mbarë kombin shqiptar!

Prokuroria zbarkoi dje
në selinë e PD-së për të

marrë audio-përgjimin për
vëllain e ministrit të Bren-
dshëm, Fatmir Xhafaj.
Oficerë të policisë gjyqë-
sore, në orët e para të së
martës morën në PD audio-
përgjimin për vëllain e
ministrit të Brendshëm,
Fatmir Xhafaj. "Në orën
09.45 një oficer i policisë
gjyqësore nga Krimet e
Rënda ka marrë në selinë e
PD materialin e publikuar
dje, ku vëllai i ministrit të
Brendshëm është kapur në
trafik droge", bëjnë me dije
burime nga PD. Dy ditë më
parë PD-ja publikoi një au-
dio-përgjim ku pretendohet
se Agron Xhafaj bënte paz-
are droge me një person, që
sipas PD, është bashkëpu-
nëtor i tij. Audio-përgjimi u
vendos në dispozicion të
mediave, nga ku dëgjo-
heshin dy persona tek flis-
nin për një çështje. Më pas
personi i supozuar si Ag-
ron Xhafaj e drejtonte bash-
këbiseduesin tek "Ermali",
ndërsa i kërkonte të mos i
binte më qafë, pasi vëllai i
tij dhe ai po sulmoheshin.

Kreu i PD-së,
Lulzim Basha
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AKUZAT NDAJ XHAFAJT
GRUPI I PS

Akuzat ndaj ministrit të Brendshëm, kryeministri para Grupit të PS-së

Edi Rama: Sot qëndrimi im për
Xhafajn, nuk jemi të gjithë njësoj
Balla e Braçe i shkojnë në ministri: E mbështesim

EDMOND
SPAHO
"Edi Rama në
përpjekje për të
mbrojtur klikën e tij të
inkriminuar paska
thënë që nuk jemi të
gjithë njësoj. Është e
vërtetë! Nuk jemi të
gjithë njësoj. Edi
Rama është arkitekti
i bashkëqeverisjes
me krimin! Ne jemi
ata që po luftojmë
prej 5 vjetësh lidhjet
e Ramës me krimin
e organizuar",- tha
dje, kreu i Grupit të
PD-së.

Ministrja e Mbrojtjes: Tiranë-Bulqizë mund të mbarojë për 3 vjet

Olta Xhaçka në Peshkopi: Rruga e
Arbërit, puna nis brenda dy javësh

Integrimi i Shqipërisë në BE, Sourani:
Greqia mbështet përshpejtimin e procesit

Kryeministri Edi Rama
do të sqarojë pozicio-
nin e tij dhe të qever-

isë në lidhje me akuzat e
ditëve të fundit në adresë të
ministrit të Brendshëm Fat-
mir Xhafaj. Kreu i qeverisë
njoftoi dje, pasdite përmes
një shënimi në rrjetin social,
"Facebook" se sot, në orën
11:00 do të flasë para Grupit
Parlamentar. "Jemi të gjithë
njësoj? JO, s'kemi qenë asn-
jëherë të gjithë njësoj e s'do
jemi kurrë njësoj! Nesër (sot)
në 11.00 përpara Grupit Par-
lamentar, qëndrimi im për
situatën e krijuar me minis-
trin e Brendshëm dhe ecur-
inë e përpjekjes diplomatike
drejt objektivit historik të
çeljes së negociatave", u
shpreh dje, Rama. Pritet të
qartësohet se çfarë do të
bëhet me ministrin Xhafaj,
për të cilin këto ditë është
folur se ka firmosur edhe
dorëheqjen. Por, ndërkohë
burime pranë ministrit thanë
se ai ka vazhduar detyrën e
tij. Gjithashtu, dje, u fol për
një vizitë të kryetarit të
Grupit Parlamentar të PS-së,
Taulant Balla dhe deputetit
Erjon Braçe, në zyrën e min-
istrit Xhafaj, megjithëse më
pas kjo u mohua nga depute-
ti Braçe. Në një intervistë për
Report TV, Braçe tha se nuk
kishin shkuar në zyrën e
Xhafajt mesditën e djeshme,
por së bashku me Ballën
kishin inspektuar punimet
në sheshin para ministrisë.
Braçe tha se Xhafaj ka të
gjithë mbështetjen e social-
istëve dhe nuk ka nevojë si-
pas tij, për takime në zyrë.
Deputeti socialist akuzon ish-
kryeministrin Sali Berisha se
është ai i cili ka orkestruar
sulmet e ditëve të fundit ndaj
ministrit të Brendshëm në
bashkëpunim me Gjykatat
dhe Prokurorinë, për të rrë-
zuar reformën në drejtësi.
Videopërgjimi i Agron Xhafa-
jt, sipas Braçes është insken-
im, ndërsa kërkoi nga
prokuroria hetim të thelluar
për këtë çështje dhe nxjer-
rjen e të vërtetës. I vetmi ko-
munikim me Xhafajn, tha
Braçe ka qenë përmes tele-
fonit një ditë më parë, kur PD
publikoi videopërgjimin e
pretenduar të Agron Xhafa-
jt, vëllait të ministrit, me një
trafikant droge. Unë nuk
kam pasur asnjë takim me
z.Xhafaj. Kam qenë me Taul-
ant Ballën në bulevard, po
kontrollonim punimet në
shesh dhe te Ministria e
Transporteve, kemi marrë
makinën e jemi larguar.
Z.Xhafaj nuk e kam takuar

Darina Tanushi

Ambasadorja e Greqisë në Shqipëri, Eleni Sourani
shprehu dje, mbëhstetjen e vendit që përfaqëson për

integrimin e Shqipërisë në BE. Gjatë fjalës përshënde-
tëse në aktivitetin përmbyllës të projektit të binjakëz-
imit "Fuqizimi i mëtejshëm i Kuvendit të Shqipërisë në
kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Europian", finan-
cuar nga BE, Sourani tha se vendet anëtare, por sido-
mos vendet fqinje si Greqia dhe Italia kanë dhënë gjith-
monë mbështetjen e tyre për përshpejtimin e procesit in-
tegrues. Dimitrios
Vasileiou, Këshilltar
Rezident i Binjakëz-
imit nga Parlamenti
grek, njëherësh dhe
moderator i saj vuri
në dukje rëndësinë e
projektit, i cili sipas
tij synon të rrisë efik-
asitetin, përgjegjës-
inë, dhe transpar-
encën e Kuvendit të
Shqipërisë në proces-
in e integrimin në
Bashkimin Europi-
an. Në fjalën e saj në
këtë aktivitet, zëv-
endëskryetarja e
Kuvendit të Sh-
qipërisë, Vasilika
Hysi, u shpreh se "në
tërësi, projekti ka forcuar bashkëpunimin midis Sh-
qipërisë dhe Europës në menaxhimin e financave pub-
like". Gjatë fjalës së tij, ambasadori italian, Alberto
Cutillo, përgëzoi anëtarët e Parlamentit dhe ekspertët
nga Greqia, Shqipëria, Italia, Rumania dhe Kroacia, për
përfshirjen në realizimin e projektit. Ndërsa Monika
Bylaite, shefe e Seksionit Politik, Ekonomik dhe Infor-
macionit, Delegacioni i BE në Shqipëri, u shpreh: "Roli i
parlamentit, si nga ana politike, edhe administrative
do bëhet edhe më i rëndësishëm në momentin që Sh-
qipëria do i afrohet edhe më tej Bashkimit Europian."

Ministrja e mbrojtjes,
Olta Xhaçka u shpr-

eh dje, gjatë takimeve për
llogaridhënien publike në
Dibër se për dy javë fillojnë
punimet për Rrugën e Ar-
bërit, e cila do të lidhë Bul-
qizën me Tiranën për ve-
tëm 30 minuta. "Dibra i ka
dhënë shumë Shqipërisë
ndër vitem në histori dhe
është koha të marrë mbra-
psht atë që i takon. Më në
fund kanë ardhur mjetet
dhe për dy javë fillon puna
për rrugën dhe ambicia
jonë është që brenda tre
vjetëve Tiranë-Bulqizë, që
do të lidhet për vetëm 30
minuta, të ketë përfundu-

ar. Fatmirësisht ka hyrë në
rrugë të mbarë dhe do të
bëhet realitet shumë shpejt
dhe jam e bindur që pas
kësaj mundësie të jashtëza-
konshme edhe Dibra do të
jetë e lidhur me pjesën tjetër
dhe do të zhvillohet me rit-
me shumë më të shpejta edhe

falë gjithë atyre vlerave që
ju i keni këtu,që janë
mençuria, punëtoria, aftë-
sia për të bërë gjëra të buku-
ra, gjëra të mëdha", dek-
laroi Ministrja. Në bash-
këbisedim me qytetarët,
Ministrja e Mbrojtjes nën-
vizoi se, ndërtimi i rrugës
nuk mund të lërë në hije
nevoja të tjera që qytetarët
kanë për arsim, për shën-
detësi, për infrastrukturë,
për më shumë rrugë, për
më shumë shkolla, për më
shumë ujësjellësa, për më
shumë shërbime, të cilat
kanë lidhje me punën e
përditshme që bën Qeveria
apo bashkia.

as sot dhe as dje. Dje kam ko-
munikuar në telefon me të
dhe e kam pyetur për shënde-
tin. Nuk ka nevojë që të takoj
Xhafajn, sepse ai ka të gjithë
mbështetjen e PS",-u shpreh

Braçe. Duke komentuar
akuzat e opozitës në adresë
të ministrit të Brendshëm,
Braçe tha se Fatmir Xhafaj
nuk mban përgjegjësi nëse
dikush në fisin e tij nuk res-

pekton ligjin. Ai theksoi se
Xhafaj po sulmohet nga ma-
fia duke etiketuar si të tillë
politikanë, gjyqtarë dhe
prokurorët e korruptuar të
cilët po i pret vetingu.

Kryeministri Edi Rama dje
në një takim zyrtar
nga Presidenti francez,
Emmanuel Macron

Kryetari iGrupit Parlamentar të PS-së,
Taulant Balla dhe deputeti Erjon Braçe

Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshme:

-“Apartament”, me sipërfaqe 243.30 m2, ndodhur në Fier, me Nr. 4/
892+1-2 Pasurie, Zona Kadastrale 8533, volumi 22, faqe 228,
rregjistruar në pronësi të Z. Adif Llakaj. Çmimi fillestar i ankandit është
54,880 Euro.
Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në datë 23.05.2018.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në
ambjentet e Shoqërisë Përmbarimore “Strati Bailiff’s  Service”, Rruga
“Jordan Misja”, Pall. 141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00
450, www.stratibailiff.com, info@stratibailiff.com

Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshme:

- Nr. Pasurie Nr. 6/36, Vol. 3, Faqe 137, Zona Kadastrale 1441, Arë me
sipërfaqe 2400 m2, me vendndodhje ne Damjan - Tiranë, regjistruar në
bashkëpronësi të Z. Ymer Tresa, Zj. Pranvera Tresa, Z. Florenc Tresa, Zj.
Laerta Hakcani (Tresa). Çmimi fillestar i ankandit është 2.000.000 Lekë.
Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në datë 23.05.2018.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në ambjentet e
Shoqërisë Përmbarimore "Strati Bailiff's  Service", Rruga "Jordan Misja", Pall.
141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00 450, www.stratibailiff.com,
info@stratibailiff.com

ZYRA PËRMBARIMORE PRIVATE ENIRJETA ZISI

 Permbaruese gjyqesore private Enirjeta Zisi zhvillon ankandin per shitjen e pasurise se
paluajtshme "Apartamenti" me siperfaqe 92.1m2, ZK.3866, Nr.Pasurie.300/143+1-
7,Vol.83,Fq.186,Indeksi i Hartes K-34-100, te ndodhur ne Tirane, Yzberisht prane  rruges “Joklin
Persi “, kati i 3 ,shk.1 ap.7 Tirane,per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit Yzeir Llanaj,

Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është ne shumen 4.778.400 (kater miljon e shtateqind e
shtatedhjete e tete mije e katerqind) leke. e percaktuar ne vendimin gjyqesor.

Ankandi zhvillohet ne date 20.04.2018, ora 16.00 ne zyren e Permbarueses gjyqesore private
Enirjeta Zisi, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati “Gora”Kulla.2,Kati i 2, Tirane  Nr.Tel.
0694799000, email:enirjeta.zisi@gmail.com
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GRAMOZ RUÇI
Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi, do të marrë pjesë në
Asamblenë Parlamentare të Bashkëpunimit Ekonomik
të Detit të Zi (PABSEC), që mbahet në Stamboll më 16
maj 2018. Ruçi është njëkohësisht president i
PABSEC deri më 21 qershor 2018, ku do të kryhet
rotacioni i presidencës gjatë punimeve të Asamblesë
së 51 të Përgjithshme të PABSEC në Tiranë".





Komisioneri për zgjerimin u përgjigjet skeptikëve

Hahn: Të hapen negociatat për Shqipërinë,
nëse nuk ka progres, i ndërpresim ato

Kryeministri, nesër në Samitin e Sofjes me liderët e Ballkanit Perëndimor

Rama shtrëngon duart me Macron,
biseda në takimin 1 orë e gjysmë
Presidenti francez shpreh shqetësim për numrin e azilkërkuesve

BISEDIMET ME
GREQINË
U mbyll dje edhe
raundi i dytë i
bisedimeve mes
Shqipërisë dhe
Greqisë mbi
përcaktimin e
hapësirave detare.
Në njoftimin e
Ministrisë shqiptare
të Punëve të
Jashtme thuhet se
ky takim u bë në
Athinë, pas atij në
Tiranë. "Takimi u
zhvillua në një klimë
konstruktive dhe
bashkëpunuese",
thuhet në njoftim.

ALEKSANDËR VUÇIÇ
Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç i njeh meritat kryeministrit shqiptar, Edi Rama

për raportet mes Serbisë dhe Shqipërisë. Në një intervistë ekskluzive për
"Opinion", Vuçiç u shpreh dje: "Së pari, Serbia dhe Shqipëria sot kanë

marrëdhënie më të mira se sa i kanë pasur më parë dhe për këtë ka meritë
kryeministri shqiptar, Edi Rama. Mendoj se kemi vendosur marrëdhënie racionale

dhe normale, edhe pse nuk do t'i vlerësoja si të jashtëzakonshme".

Kryeministri Edi Rama
u prit dje në një tak-
im zyrtar nga Presi-

denti francez, Emmanuel Ma-
cron. "Me Presidentin Ma-
cron në Pallatin Elysée", sh-
kroi kryeministri Rama në
rrjetin social "Facebook",
ndërsa shpërndau edhe
pamje nga pritja zyrtare, ku
shihet se ata kanë shtrën-
guar duart dhe kanë bisedu-
ar në një klimë tejet miqë-
sore. Takimi, i cili u zhvil-
lua në Pallatin Elysee, në
Paris, cilësohet si mjaft i
rëndësishëm për vendin
tonë, pasi në tryezën e bised-
imeve do të jetë qëndrimi i
Francës në lidhje me proces-
in e integrimit të Shqipërisë,
e cila është në pritje të një
vendimi nga ana e vendeve
të BE-së në muajin qershor
për hapjen e negociatave.
Takimi me Presidentin e
Francës, Emanuel Macron
ka zgjatur më shumë se 1 orë
e 30 minuta. Franca është
një ndër vendet skeptike së
bashku me Holandën dhe
Gjermaninë që ende nuk ka
një vendim për vendin tonë,
ndërsa shqetësimi kryesor i
tyre ka qenë niveli i azil
kërkuesve. Këtë shqetësim
Macron mësohet se ia ka
përcjellë edhe kryeministrit
Rama. Por sipas burimeve
brenda ekipit shqiptar që
shoqëronte kryeministrin,
Rama mësohet të ketë
kërkuar që Shqipërisë t'i nji-
het merita e reformave të
kryera dhe ka garantuar

vijimin e tyre përgjatë bised-
imeve për anëtarësim. Mëso-
het se presidenti francez ka
kërkuar kohë dhe nuk ka
dhënë një vendim përfun-
dimtar, por ka vlerësuar re-
formën në drejtësi dhe rolin
e Shqipërisë në rajon. Më
herët Macron është shpre-
hur se BE duhet të reformo-
het brenda vetes përpara se
të zgjerohet, ndërsa kryemi-
nistri Rama ka thënë se re-
forma e brendshme e Union-
it duhet të vazhdojë paralel-

isht me zgjerimin. Takimi i
shefit të ekzekutivit sh-
qiptar me Macron është
pjesë e turit të lobimit që ka
ndërmarrë kryeministri
Rama në funksion të vendim-
it për çeljen e negociatave për
anëtarësim të Shqipërisë në
Bashkimin Europian.
SAMITI I SOFJESSAMITI I SOFJESSAMITI I SOFJESSAMITI I SOFJESSAMITI I SOFJES

Ndërkohë, kryeministri
Edi Rama do të jetë i pran-
ishëm më 17 maj në samitin e
Sofjes. Liderët e Ballkanit
Perëndimor janë ftuar të mar-

rin pjesë në një drekë jozyr-
tare, të thirrur nga Presiden-
ti i Këshillit të Europës,
Donald Tusk. "Perspektiva
evropiane për Ballkanin
Perëndimor duhet të mbetet
një angazhim i vendosur në
të dyja anët. Investimi në lidh-
jet infrastrukturore dhe
njerëzore me dhe brenda ra-
jonit të Ballkanit Perëndimor
është në interesin më të mirë
të BE. Dhe qëllimi i takimit
tonë është ta provojmë",
shprehet mes të tjerave Tusk.

Darina Tanushi

Komisioneri për zgjerim në BE, Johannes Hahn iu është
përgjigjur skeptikëve në BE që thonë se rekomandimi

për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë
është i nxituar. Në një intervistë për "Stuttgarter-zeitung",
zyrtari europian ka thënë: "Unë mund ta kuptoj skepti-
cizmin, por gjithashtu nuk them se Shqipëria dhe ish-Re-
publika Jugosllave e Maqedonisë janë tashmë të gatshme
për pranim. Megjithatë, reformat e nevojshme mund të arri-
hen më së miri gjatë procesit të pranimit. Merrni shembul-
lin e korrupsionit. Nga pikëpamja ligjore, të gjashta vendet
e Ballkanit Perëndimor kanë një situatë ligjore që është e
krahasueshme me tonat. Por - shtoi ai - në bisedimet e pra-
nimit i kushtojmë vëmendje faktit se ligjet zbatohen gjith-
ashtu, rastet e korrupsionit vërtet sjellin para drejtësisë
'peshqit e mëdhenj' nuk kursehen. Pa progres në këtë drejtim,
ne mund të ndërpresim negociatat. Pra, mund të kapërce-
jmë gjendjen akoma të pakënaqshme të sistemeve ligjore në
Shqipëri dhe ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë kur
të fillojmë bisedimet e pranimit", tha Hahn. Pyetjes se a e ka
Komisioni Evropian mbështetjen e qeverisë federale, Jo-
hannes Hahn i është përgjigjur duke thënë se Gjermania
luan një rol të rëndësishëm në këtë proces. "Qeveria Fed-
erale me kancelaren në krye është një avokat i përkushtuar
i një perspektive të zhvillimit evropian për Ballkanin Perën-
dimor. Vlen të kujtojmë Procesin e Berlinit. Por sigurisht,
qeveria federale ka nevojë për mbështetjen parlamentare, të
cilën unë besoj se e ka në Bundestag. Në qershor pres nga
këshilli që të hapë negociatat për Shqipërinë dhe ish-Repub-
likën Jugosllave të Maqedonisë", tha Hahn.

Kryeministri Edi Rama dhe
Presidenti francez, Emmanuel Macron
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ISH-MINISTRI
MASA E SIGURISE

Ish-ministri i Brendshëm: Nuk kam ndërmend të largohem nga vendi, do jem këtu për të pritur drejtësinë

Saimir Tahiri mbetet në ‘Arrest shtëpie’
Hajdarmataj: Ka ndërhyrje në prova, mund të intimidojë dëshmitarët

AVOKATI HAXHIA
Avokati mbrojtës i Tahirit tha jashtë ambienteve të gjykatës së do
ta apelojë masën, pasi prokurorët nuk kanë sjellë asnjë provë të

re. "Ne analizuam të gjithë dosjen mbi të cilën Gjykata e Krimeve
të Rënda kishte pranuar kërkesën e prokurorisë për arrest shtëpie.

Në të gjithë materialet e dosjes nuk kishte asnjë provë të re që e
implikonte zotin Tahiri", deklaroi avokati Maks Haxhia.

Ish-ministri i Brendshëm,
Saimir Tahiri, është para
qitur paraditen e djeshme

në Gjykatën e Krimeve të
Rënda për verifikimin e
masës së sigurisë. Seanca
gjyqësore, e cila zgjati rreth
2 orë e gjysmë, u shoqërua me
debate pro dhe kundër masës
së sigurisë ndaj ish-ministrit
të Brendshëm, i cili akuzohet
për trafik droge. Në përfun-
dim të seancës, trupa gjy-
kuese vendosi të rikonfir-
mojë masën e "arrestit në sh-
tëpi" për Saimit Tahirin,
duke rrëzuar kërkesën e
palës mbrojtëse, e cila kërkoi
shfuqizimin e këtij vendimi.
Avokati mbrojtës i Tahirit,
Maks Haxhia tha jashtë am-
bienteve të gjykatës së do ta
apelojë masën, pasi pro-
kurorët nuk kanë sjellë asn-
jë provë të re. "Ne analizuam
të gjithë dosjen mbi të cilën
Gjykata e Krimeve të Rënda
kishte pranuar kërkesën e
prokurorisë për arrest sh-
tëpie. Sa për dijeninë tuaj dhe
të publikut, në të gjitha ma-
terialet e dosjes nuk kishte
asnjë provë të re që e im-
plikonte zotin Tahiri. Në
materialin që kam lexuar
nuk ka asgjë. Prokurori tha
edhe që duhet të arrestohet
zoti Tahiri, sepse mund të
ndërhyjë në tavolinë dhe
zyrën time për të prishur pro-
vat", deklaroi avokati Hax-
hia.
SEANCA GJYQËSORESEANCA GJYQËSORESEANCA GJYQËSORESEANCA GJYQËSORESEANCA GJYQËSORE

I zhveshur nga mburoja e
mandatit, Saimir Tahiri e
zhvilloi të ashpër betejën e
radhës me drejtësinë. Ish-
ministri i Brendshëm mbër-
riti në Gjykatën për Krime të

Rënda rreth orës 11:00 të
ditës së djeshme. Ai u shfaq
në tunelin e nëndheshëm të
gjykatës, i shoqëruar nga
forcat e policisë, madje hyri
në gjykatë pa pranga në duar.
Kamerat filmuan Tahirin
teksa përshëndetej përze-
mërsisht me një oficere pol-
icie. Gjatë seancës gjyqësore,
e cila zgjati rreth 2 orë e
gjysmë, ish-ministri mohoi të
kishte lidhje me grupin krim-
inal Habilaj. Avokati mbro-
jtës i Tahirit, Maks Haxhia i
kërkoi trupës gjykuese që ta
lërë të lirë ish-ministrin, pasi
nuk ka prova që vërtetojnë
se ai është përfshirë në trafik

droge. Nga ana tjetër,
prokurori i çështjes "Tahiri",
Besim Hajdarmataj kërkoi
shtrëngimin e masës për ish-
ministrin e Brendshëm
Saimir Tahiri, por jo vetëm.
Hajdarmataj hodhi dyshime
të forta edhe për një përgjim
të mundshëm të prokurorëve
nga ish-ministri, apo njerëz
të lidhur më të, duke thënë
se Tahiri informohet para-
prakisht për provat që
prokuroria disponon. "Para
se të jenë provat në tavolinën
e punës sime, ato janë në du-
art e Saimir Tahirit. Ai ndë-
rhyn dhe merr vesh para
meje se kë do thërras nesër

dëshmitar", - është shprehur
Hajdarmataj. Ndërkohë,
gjatë seancës ish-ministri i
Brendshëm replikoi me
prokurorët, madje ai i ka
akuzuar këta të fundit se
kanë abuzuar me faktet,
duke shkruar gënjeshtra.
Prokurori i çështjes, Besim
Hajdarmataj tha se do i drej-
tohen Gjykatës së Apelit, me
kërkesën për arrestimin e
Tahirit, për të cilin dis-
ponojnë prova që e im-
plikojnë në grupin kriminal
të drejtuar nga Moisi Habi-
laj. Përpos përgjimeve të
prokurorisë së Katanias,
prokurori foli për takime

mes Tahirit dhe Habilajve.
"Ti ke drekuar dhe darkuar
me Artan Habilajn në Greqi.
Këtë e ka provuar hetimi", i
tha Hajdarmataj Tahirit.
Për të vërtetuar këtë fakt,
prokurori deklaroi se skaf-
in në pronësi të Orgest Li-
perit, me të cilin udhëtoi ish-
ministrit drejt ishullit të Ko-
rfuzit, pas një defekti që
kishte pësuar, e solli në Sa-
randë Artan Habilaj. Mjeti
lundrues sipas organit të
akuzës është dërguar për ri-
parim në Itali nga Moisi
Habilaj. Në këtë pikë,
prokurori tha se ka dy-
shime të forta se është ndë-

rhyrë në sistemin TIMS, në
të cilin nuk pasqyrohen hyr-
je-daljet e Moisi Habilajt.
Gjithashtu, prokurorët
kanë kërkuar që Tahiri të
mos lirohet, pasi dyshojnë
që mund të intimidojë dësh-
mitarët e çështjes, duke për-
mendur këtu një takim të
ish-ministrit me Orgest Li-
perin, pronarin e skafit me
të cilin ka udhëtuar drejt
Greqisë. Prokurori tha se
Tahiri e ka takuar për ta in-
timiduar, duke treguar mad-
je se ata kishin përgjuar
takimin mes të dyve. Por ish-
ministri nga ana e tij është
shprehur se Liperin e ka
takuar për t'i kërkuar ndjesë
që u përfshi në të gjithë këtë
histori. "Nuk kam pasur
qëllim ta intimidoj, i kam
kërkuar falje që e përfshiva
në këtë mesele. Bëra detyrën
time qytetare. Nuk kisha
mundësi të ndikoja te qyteta-
ri. Takimi me të ka ndodhur
pak ditë pasi kishte dhënë
dëshminë e tij, por thjesht i
kërkova ndjesë", - mësohet të
ketë thënë Tahiri në gjyq. Nga
ana tjetër, ish-ministri është
parë të replikojë me gjykatës-
en dhe të thotë se për të ishte
e njëjta gjë si masa arrest me
burg, ashtu edhe arrest sh-
tëpie. "Për mua është njësoj
si arresti me burg, si arresti
i shtëpisë. Unë nuk kam
ndërmend të largohem nga
vendi. Këtu do jem për të
pritur drejtësinë", - ka thënë
ish-ministri. Në përfundim
të seancës, gjykata konfir-
moi masën arrest shtëpie
për ish-ministrin. Saimir Ta-
hiri pasi doli nga tuneli i
Gjykatës së Krimeve të Rën-
da ka hipur në automjet, i
shoqëruar nga forcat e poli-
cisë. Po ashtu, gjatë rrugës
është shoqëruar nga policia
deri në kthimin në banesë.

Ina Allkanjari

BESIM
HAJDARMATAJ
Prokurori i çështjes
Tahiri, Besim
Hajdarmataj në
sallën e gjyqit hodhi
dyshime të forta për
një përgjim të
mundshëm të
prokurorëve nga ish-
ministri, apo njerëz
të lidhur më të. "Para
se të jenë provat në
tavolinën e punës
sime, ato janë në
duart e Saimir Tahirit.
Ai ndërhyn dhe merr
vesh para meje se kë
do thërras nesër
dëshmitar", - është
shprehur
Hajdarmataj.

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir
Tahiri me avokatin Maks Haxhia

Ish-ministri i Brendshëm,
Saimir Tahiri, dje në gjykatë
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Drejtoria e Tatimeve
njofton se cilat janë
kushtet e përfitimit

nga skema e kompensimit
të prodhuesve bujqësorë për
qëllime të Tatimit mbi
Vlerën e Shtuar, përmes një
publikimi të ri. Sipas tati-
meve, duhet përmbushur
kushti që qarkullimi vjetor
bazuar në shitjet e kryera
për produktet bujqësore,
kundrejt personave të tat-
ueshëm, të cilët nuk përfi-
tojnë nga skema e kompen-
simit, sipas vlerës totale të
furnizimit të shënuar në
faturë, nuk tejkalon kufirin
minimal të përcaktuar të
regjistrimit për TVSH-në,
për fermerët individual ose
pa limit nëse e ushtron vep-
rimtarinë e vet i përfshirë në
shoqëritë e bashkëpunimit
bujqësor Një tjetër kusht që
duhet të plotësojnë ap-
likuesit është fakti nëse
furnizojnë mallra me pre-
jardhje nga puna e tyre e
kryer për aktivitetet
prodhuese bujqësore të për-
caktuara sipas këtij udhëzi-
mi. Subjektet duhet të pajis-
en me një numër identifiki-
mi (NIPT), lëshuar nga drej-
toria rajonale tatimore ku
ushtron aktivitetin, por pa
iu nënshtruar detyrimit për
deklarim.
PAJISJA ME NIPTPAJISJA ME NIPTPAJISJA ME NIPTPAJISJA ME NIPTPAJISJA ME NIPT

Për t'u pajisur me certi-
fikatën e NIPT-it, individi-
fermer paraqitet në Drej-
torinë e Regjistrimit dhe
Shërbimit të Tatimpaguesve
në Drejtorinë Rajonale Tati-
more të juridiksionit sipas
ndarjes, organizimit admin-
istrativ, duke paraqitur do-
kumentacionin si më posh-
të: aplikimin për regjistrim
sipas formularit përkatës të
plotësuar me të gjitha të
dhënat e detyrueshme të
kërkuara, nënshkruar nga
kërkuesi, dokumentin
origjinal të identifikimit
(letërnjoftimit)/ose kopje të
noterizuar të këtij doku-

Dokumentet shoqëruese të aplikimit duhet të dorëzohen në origjinal ose kopje të njësuara me origjinalin

Tatimet: Ja kushtet e përfitimit nga skema
e kompensimit të prodhuesve bujqësorë

Hapat që duhet të ndjekë fermeri për t'u pajisur me NIPT

Ornela Manjani

menti, i cili i bashkëngjitet
aplikimit për regjistrim, vër-
tetimin origjinal sipas for-
matit bashkëngjitur këtij
udhëzimi, lëshuar për ferm-
erin, prej drejtorisë rajonale
të Bujqësisë, Zhvillimit Ru-
ral dhe Administrimit të
Ujërave, në bazë të të cilit

vërtetohet aktiviteti pro-
dhues bujqësor i fermerit.
Për aktivitetin prodhues
bujqësor që kryhet në të njëj-
tin vend/adresë (tokë bujqë-
sore ose adresë ku kryhet
veprimtaria bujqësore/bleg-
torale) në pronësi ose në për-
dorim, ky vërtetim, për

qëllime të pajisjes me NIPT,
lëshohet vetëm në emër të
një fermeri.
DOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTET

Dokumentet shoqëruese
të aplikimit duhet të dorëzo-
hen në origjinal ose kopje të
njësuara me origjinalin, të
jenë në gjuhën shqipe, nuk
duhet të përmbajnë korri-
gjime ose fshirje dhe përm-
bajtja e tyre duhet të duket
qartë, të jetë e lexueshme
dhe të lejojë marrjen e
imazhit elektronik të doku-
mentit. Drejtoria Rajonale
Tatimore, pasi kryen veri-
fikimet përkatëse dhe vëren
përmbushjen korrekte të
kushteve për regjistrim, kry-
en regjistrimin e fermerit në
regjistrin tatimor duke evi-
dentuar dukshëm në faqen
e regjistrimit faktin që i
regjistruari është "fermer"
dhe lëshon certifikatën e
regjistrimit (NIPT-in) bren-
da një afati prej dy ditësh
nga data e paraqitjes së ap-
likimit. Emërtimi në certi-
fikatë shkruan: "Fermeri
A.B." ku AB është emri dhe
mbiemri i fer merit. Ky
regjistrim dhe certifikata e
NIPT-it, lëshuar fermerit
është e vlefshme vetëm për
qëllime të përfitimit nga ske-
ma e kompensimit të
prodhuesve bujqësorë sipas
këtij ligji. Çdo përdorim i
NIPT-it të lëshuar fermerit
nga ana e tij apo nga perso-
na të tjerë për qëllime të
tjera të ndryshme nga ajo e
përcaktuar në këtë udhëzim
është në kundërshtim me
qëllimin e përdorimit të tij.

PËR PAJISJEN ME NIPT TË FERMERIT, JANË
TË DETYRUESHME KËTO TË DHËNA:

a) të dhënat e identifikimit të fermerit, adresa e banimit, kontakte
të personit;
b) vendi i ushtrimit të veprimtarisë prodhuese bujqësore. Për të
njëjtin vend të veprimtarisë /adresë të ushtrimit të veprimtarisë
prodhuese bujqësore, pajiset me
NIPT, vetëm një fermer, i cili ka në pronësi ose në përdorim dhe
ushtron veprimtarinë në këtë vend.
c) vendi i ushtrimit të veprimtarisë prodhuese bujqësore;
d) fusha/(at) e veprimtarisë prodhuese bujqësore, në qoftë se
është e përcaktuar, ose nëse fermeri kryen disa veprimtari
prodhuese bujqësore, atëherë specifikohen disa duke filluar
nga ajo që mban peshën kryesore;
ç) specimeni i nënshkrimit (firmës) të individit-fermer.



Gent Sejko në Turqi, merr pjesë
në Klubin e Guvernatorëve

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, mori pjesë
në takimin e 39-të të Klubit të Guvernatorëve të vendeve

të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit të
mbajtur në datat 13, 14 dhe 15 maj. Ky takim u zhvillua në
Bodrum të Turqisë dhe pjesëmarrës në të ishin drejtuesit e
bankave qendrore të vendeve anëtare të Klubit, si dhe për-
faqësues të lartë të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës
Qendrore Evropiane dhe Bankës për Rregullime Ndërko-
mbëtare (BIS). Gjatë punimeve të Klubit u diskutua mbi per-
spektivat ekonomike globale, rritjen e qëndrueshme globale,
sfidat dhe mundësitë e bankave qendrore lidhur me mon-
edhat dixhitale. Ky takim shërbeu si një platformë e shkëlqy-
er diskutimi ku përfaqësuesit e bankave qendrore patën
mundësi të shkëmbenin idetë dhe eksperiencat e tyre lidhur
me këto çështje. Guvernatori Sejko, ishte folësi kryesor i
panelit me temë "Rritja e qëndrueshme globale". Ai mbajti
një prezantim për të pranishmit, duke vlerësuar fillimisht
rëndësinë e pjesëmarrjes në aktivitete të tilla si një mundësi
për të ndarë pikëpamjet e përvojat, si dhe për të vlerësuar
përparimin e kryer dhe për të reflektuar mbi prioritetet në të
ardhmen. Guvernatori u shpreh se pas tejkalimit të krizës
financiare, ekonomia globale po fiton ritëm. Ai shtoi se foku-
si i vendeve ka qenë trajtimi i pasojave të krizës dhe nxitja e
një rimëkëmbjeje sa më të shpejtë. Guvernatori Sejko solli
në vëmendje të pjesëmarrësve, disa faktorë rreziku që mund
të ndikojnë në rritjen globale, të tillë si: divergjenca rreth
tregtisë së lirë dhe globale; reformat strukturore; turbulen-
cat e tregjeve financiare dhe stabiliteti gjeopolitik. Lidhur
me divergjencën rreth tregtisë së lirë dhe globale, ai theksoi
se tregjet e hapura lejojnë një alokim më efikas të resurseve
dhe ofrojnë mundësi më të mira punësimi.

Drejtoria e Tatimeve

NJ O F T I M

Njoftohen anëtarët e shoqërisë (asamblesë) kursim kreditit ALB-Progres se më dt 18 (tetëmbëdhjetë)
Maj 2018,ora 10.00 ne bashkinë Elbasan,Lokali Benvenuto, zhvillohet Asambleja e Përgjithshme e
shoqërisë,(nëse mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme nuk mund të realizohet për shkak të mungesës
së kuorumit, Asambleja e Pergjithshme mblidhet   përsëri   brenda   ditës   së nesërme po në të njëjtin
vend me të njëtën rend dite dhe orar, pra më dt.19 (nëntëmbëdhjetë) Maj 2018 ora 10.00)  me rend dite
si vijon:

1. Miratimin e raportit të aktivitetit të Këshillit  Drejtues për vitin  2017.
2. Miratimin e raportit të aktivitetit të Komitetit te Kontrollit  për vitin 2017.
3. Miratimin e raportit të aktivitetit të Administratorit  për vitin 2017.
4. Miratimi i pasqyrave financiare dhe bilanci financiar i shoqërisë dt.31/12/2017.
5. Miratimi i përdorimit të tepricës neto vjetore dhe ndarjes së rezultatit për vitin 2017.
6. Miratimi i buxhetit të shoqerisë për vitin 2018.
7. Ndryshimi/Zëvendësimi I njërit prej anëtarëve të Këshillit Drejtues të Shoqërisë.
8. Zgjedhja e një audituesi të ri ligjor  sipas kërkesave të ligjit nr 52/2016 dt 19.05.2016.
9. Ndryshimin e kuotës së anëtarësimit në shoqëri për anëtarët e shoqërisë në 500

(pesëqind) Lekë.
10. Miratimin e shpërblimeve për organet drejruese të shoqërisë për vtin 2018.
11. Të ndryshme.

Për më shumë informacion kontaktoni në:      T 054 253099    E info@albprogres.org

KËSHIILLI DREJTUES

Lagjja Luigj Gurakuqi, Pall 73, Ap 1, Kati 1, Elbasan
T 054 253099    E info@albprogres.org

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

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

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

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

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

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

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 07 Qershor  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Agjencia e Trajtimit të
Pronat ka vlerësim
et financiare për ish-

pronarët që kanë dorëzuar
kërkesën për kompensim në
vitin 1998. Agjencia bën të
ditur se në përfundim të pro-
cesit të verifikimit të vendi-
meve të administruara
pranë arkivës së ATP-së, u
identifikuan rreth 1800 ven-
dime të vitit 1998, të cilat
kanë njohur të drejtën e ko-
mpensimit të subjekteve të
shpronësuara. Të dhënat
lidhur me numrin e vendim-
it, gjeneralitetet e subjek-
teve të shpronësuara, sipër-
faqja e njohur për kompen-
sim, vlerësimi financiar për-
katës apo mangësitë në do-
kumentacion dhe problem-
atikat në vlerësim jepen të
detajuara për çdo dosje.
APLIKIMI PËRAPLIKIMI PËRAPLIKIMI PËRAPLIKIMI PËRAPLIKIMI PËR
KOMPENSIMKOMPENSIMKOMPENSIMKOMPENSIMKOMPENSIM

Pronarët që janë dakord
me vlerësimin e ATP-së kanë
gjashtë muaj kohë për të
plotësuar dokumentet. Për-
fituesit duhet të dorëzojnë
në ATP nëntë dokumente
për të marrë 20% të vlerës
së pronës në para dhe 80%
kompensim fizik. Shifrat janë
bërë të ditura nga burime zyr-
tare pranë Agjencisë së Tra-
jtimit të Pronave, sipas të
cilave mësohet se të gjithë
pronarët, për dosjet e të cilëve
është dhënë një vlerësim du-
het të paraqiten në 'Agjenci'
për të dorëzuar kërkesën për
kompensim, konfirmimin

SHENIMEVLERESIMI
Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

Emri  
(Subjekti 
Kerkues)

Atesia
Nr/ 

Dosje
Data/ Dosje Qarku

Përfituesit duhet të dorëzojnë dokumentet për të marrë 20% të vlerës së pronës në para dhe 80% kompensim fizik

ATP: Lista me 1800 dosjet e vitit
'98, vlerësimi për çdo pronar

Pronarët, gjashtë muaj kohë për të plotësuar dokumentet

nga ZVRPP përkatëse mbi
gjendjen juridike të pronës, që
kompensohet dhe nëse është
ushtruar apo jo e drejta e par-
ablerjes (nëse është njohur në
vendim); dëshmi trashëgimie,

prokurë, deklaratë noteriale
e nënshkruar nga subjekti i
shpronësuar, vërtetim për
numrin e llogarisë bankare,
dokument identifikimi dhe
mandat pagese. Ndërkohë,

DOKUMENTET
1. Kërkesë për kompensim.
2. Konfirmimin nga ZVRPP përkatëse mbi gjendjen juridike
të pronës që kompensohet dhe nëse është ushtruar apo jo
e drejta e parablerjes (nëse është njohur në vendim).
3. Dëshmi trashëgimie nëse ka ndryshuar rrethi i
trashëgimtarëve.
4. Prokurë e nënshkruar nga të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e drejta për
të tërhequr vlerën financiare në emër të tyre.
5. Deklaratë noteriale të nënshkruar nga subjekti i
shpronësuar/përfaqësuesi me prokurë i të gjithë
trashëgimtarëve ligjorë të subjektit të shpronësuar, përmes
së cilës subjektet vetëdeklarojnë nëse vendimi
përfundimtar i kompensimit apo vlerësimi i tij është
ankimuar apo jo në rrugë gjyqësore, si dhe nëse këto
subjekte kanë qenë apo jo të paditur apo persona të tretë
në proceset, për të cilët ata aplikojnë për kompensim, janë
kundërshtuar apo jo gjyqësisht nga ana e tyre, si dhe nëse
këto subjekte kanë qenë të paditur apo persona të tretë në
proceset gjyqësore me objekt ankimin e vendimit për të
cilin ata aplikojnë.
6. Vërtetim për numrin e llogarisë bankare.
7. Dokument identifikimi.
8. Mandatpagese.

pronarët që nuk janë dakord
me vlerësimin duhet që bren-
da 30 ditëve nga data e pub-
likimit të listës të ankimojnë
vendimin në Gjykatën Ad-
ministrative të Apelit.

121 15-04-1997 Shkodër Nikolle Prend Lleshi 1,018,800

101 20-10-1996 Shkodër Qamil Sadria 323,441

802 01-01-1901 Fier Todi Shkurti 1,105,510

746 01-01-1901 Fier Barjam Saliaj 91,821

47 14-12-1994 Fier Demir Kumanoku 7,344,242

314 01-01-1994 Fier Abdyl Kumani 5,811,824

186 26-03-1996 Berat Xhaferr  Qazimi 1,343,195

315 22-08-1994 Fier Xhevair Vrioni (Kumoni) 6,266,662

1224 01-01-1901 Fier Irakli Dhamo 1,783,819

100 21-02-1994 Fier Mustafa Mala 7,022,176

781 01-01-1996 Fier Dhora Shollo

791 01-01-1901 Fier Riza Bejko 3,214,164

147 15-11-1993 Fier Frosina Sako 6,615,600

349 23-01-1998 Tiranë Dashamir Aga, Durim Aga, Fatmira Aga, Hazbije Aga, Ilir Aga,

232 15-03-1995 Tiranë IBRAHIM KRASNIQI 2,678,398

78 01-01-1995 Fier Muharrem Hoxha

35 01-01-1996 Fier Ferro isufi 701,363

39 01-01-1996 Fier Qemal Isufi 1,311,214

275 01-01-1901 Korçë LULE Hoxha 386,968

1551 23-12-1996 Korçë  1,509,640

959 26-08-1994 Korçë Theodhoraq Prifti -1,014,800

281 07-05-1996 Korçë Ilia  Llogori 121,617

1543 15-11-1996 Korçë  

1520 01-01-1901 Korçë Hysen  Tuholli 500,000

1230 31-08-1994 Korçë Nikollaq Prifti

1222 31-08-1994 Korçë Skender Lubonja

1544 22-11-1996 Korçë  510,000

104 01-01-1901 Lezhë Dod Gjoka

148 01-01-1901 Tiranë SEFER BOJA 333,311

110 20-05-1996 Tiranë BEDRI LIÇI 651,104

277 17-05-1996 Tiranë LULZIM FORTUZI 150,626

77 21-01-1994 Fier Elizabeta Aliaj

273 03-03-1996 Korçë Petraq Jatagani 360,260

279 07-05-1996 Korçë Vasilika  Foti 169,143

274 03-05-1996 Korçë Rahmi  Iliazi 998,456

297 14-05-1996 Korçë Gjinovefa  Bimbli 262,736

143 01-01-1998 Gjirokastër Fuat Asllan Kociaraj 2,805,153

120 01-01-1998 Gjirokastër Shahin Kaso Kokaj 253,478

206 01-01-1901 Lezhë Qazim Kupi -3,383,547

325 01-01-1901 Gjirokastër Teki Shyti 1,516,128

530 01-01-1901 Fier Jani Ruska 252,688

423 31-08-1994 Fier Pulie Blido

183 03-08-1994 Berat VEIZ SPAHIU 1,091,612

183 03-08-1994 Berat VEIZ SPAHIU

184 30-10-1995 Berat Selim  Molla 2,588,997

184 30-10-1995 Berat Selim  Molla

29 01-01-1996 Gjirokastër Mustafa Xhunga 1,615,820

92 01-01-1996 Gjirokastër Sanie Gjokaj 1,678,933

182 22-11-1996 Berat Servet  Sinani 310,806

182 22-11-1996 Berat Servet  Sinani 723,024

243 01-01-1997 Durrës Xhelal Balla 625,275

Durrës Komuniteti Françeskian

442 26-06-1996 Korçë Qerime Ogreni 521,223

940 01-01-1901 Fier Fadil Ziu 1,021,175

1451 01-01-1901 Fier Sabri Kajolli

1189 03-07-1996 Fier Perikli Tushe 1,714,646

1003 25-06-1996 Fier Loni Lengu 6,779,769

295 01-01-1995 Fier Faik Kadushija 9,598,632

578 03-03-1995 Fier Nikollaq Rista 2,152,074

616 01-01-1994 Fier Vasil Sota

1321 01-01-1901 Fier Dhoksi Caka 1,262,935

5377 30-12-2014 Gjirokastër Zihni Ramaj 1,890,106

786 01-01-1901 Fier  1,105,510

247 01-01-1901 Korçë Vangjeli Moja 3,627

461 01-01-1901 Korçë Astrit Çabej 1,152

262 01-01-1901 Korçë Koco Sotiri 76,320

192 11-09-1995 Dibër ABAZ ÇELA

188 20-06-1996 Berat Jonuz  Gorezi 447,732

187 28-09-1994 Berat Dalip  Braho 2,462,400

187 28-09-1994 Berat Dalip  Braho 454,838

185 26-09-1996 Berat Fiqiri  Kuçi

185 26-09-1996 Berat Fiqiri  Kuçi 537,278

228 01-01-1901 Fier Bajram Shehu 3,913,914

242 24-09-1996 Dibër SHAHIN ZENEL KURTI 4,023,404

57 30-09-1996 Dibër Ilir Duriçi 510,063

30 01-01-1901 Lezhë Zef Gjok Malci

288 09-05-1996 Korçë Kristaq Nano 439,360

1381 24-05-1995 Korçë Ollga  Skendo

33 27-03-1995 Korçë Vasil  Tona 332,505

1382 29-05-1995 Korçë Halil Hysenmadhi

278 01-01-1901 Korçë Myfit Veli Lenja 308,398

277 01-01-1901 Korçë Samidin Kulla 1,379,413

92 15-03-1995 Tiranë BAJAME, AISHE, MEHMET, HAMIDE 1,744,384

140 16-09-1995 Tiranë NAIM, PETRIT, SEFER, FATIME, ETJ D 2,352,620

59 30-11-1994 Tiranë File Sula 129,455

308 25-08-1998 Tiranë Eqerem Lecini 756,169

288 18-06-1996 Tiranë MUHAMED TAFA 2,589,989

346 14-01-1998 Tiranë 2,579,360

343 28-12-1997 Tiranë SERGUSH SERGUSH 716,891

327 25-04-1997 Tiranë OSMAN GURMANI 6,823,345

549 24-09-1996 Tiranë Kaliopi Dafa 2,555,850

344 05-01-1998 Tiranë SULLTANE CARA 1,123,206

348 22-01-1998 Tiranë Muhamed Cerka 9,294,000

543 09-09-1996 Tiranë Adem Camena -1,335,200

455 17-09-1996 Tiranë Ymer Gjini 2,154,006

263 01-04-1996 Tiranë Masar Gashi 1,940,991

236 01-01-1996 Elbasan Hasan Leka, Zyra  Leka 1,131,695

659 01-01-1997 Gjirokastër Latif dhe Elmaz Cocka -12,130

688 01-01-1901 Fier Tatjana Zotaj 81,704,890

164 01-12-1994 Fier Kozma Tanku 433,287

496 01-01-1901 Fier Frederik Vokopola 6,199,984

309 23-08-1994 Fier Myfit  Alliaj 0

876 13-05-1996 Fier Loni Sema 3,028,845

877 13-05-1996 Fier Kozma Sema 5,672,340

796 06-03-1996 Fier Myqerem Ajdini 2,565,270

806 01-01-1901 Fier Sabri Zylali 1,772,606

729 01-01-1901 Fier Klaudia Beça 10,641,008

1390 01-01-1901 Fier Vlashi Dhimitri 1,525,604

71 19-12-1994 Fier Kimet Kolina 3,915,874

376 30-12-1994 Fier Iliaz Helshani 951,844

795 05-03-1996 Fier Jani Tanku 1,959,937

194 01-01-1901 Berat Abedin Saliasi 1,187,965

194 01-01-1901 Berat Abedin Saliasi 1,010,752

639 01-01-1994 Fier Abedin Kuçikali

191 22-09-1996 Berat Sheza  Gjoka 2,274,192

191 22-09-1996 Berat Sheza  Gjoka 290,654

190 22-02-1996 Berat Mehmet  Braho 322,762

193 20-06-1996 Berat Bujar Molla 622,347

189 15-07-1994 Berat Sadik  Qato 544,285

189 15-07-1994 Berat Sadik  Qato 1,442,548

192 17-07-1996 Berat Meleq  Muci 1,599,951

109 01-01-1901 Korçë  10,805,730

161 30-05-1994 Korçë Sazan Sokoli

157 19-11-1993 Fier Skender Nuhaj 19,932,800

732 01-11-1995 Fier Pandeli Ikonomi

133 08-12-1997 Durrës Kadri  Cela 299,300

2 07-03-1997 Durrës Hasan  Zela

134 19-01-1998 Durrës  -1,598,970

168 22-12-1997 Durrës Zylyf  Beja 5,609,258

31 01-01-1994 Korçë Hadid Topçiu 1,133,028

5373 30-12-2014 Gjirokastër Perparim Kreci 67,012

5375 30-12-2014 Gjirokastër Hiqmet Hoxha 344,490

5376 30-12-2014 Gjirokastër Sino Mamaj

5374 30-12-2014 Gjirokastër Rexho  Çelaj 64,801

206 31-08-1994 Fier Besim Behaj 5,003,551

618 01-01-1997 Vlorë Amet Mehilli 4,080,000

176 01-01-1901 Tiranë 1,130,825

54 01-01-1901 Tiranë XHAFER SEFERI 1,650,000

53 01-01-1901 Tiranë ABDULLA QORDJA 1,170,000

337 01-01-1996 Tiranë HAXHI GURI 299,478

5380 30-12-2014 Gjirokastër Veli Mera 2,567,033

9 07-02-1996 Elbasan MALIQ GJINI 303,719

147 24-06-1996 Elbasan RAMAZAN BALLA 218,262

295 30-07-1996 Berat  2,481,920

198 19-03-1996 Berat Nazim  Osmani 1,181,084

198 19-03-1996 Berat Nazim  Osmani

199 24-12-1996 Berat  203,130

199 24-12-1996 Berat  74,458

196 20-09-1996 Berat Nurije  Hysi 1,200,257

196 20-09-1996 Berat Nurije  Hysi

197 11-06-1996 Berat Fatmir Cela 401,668

253 26-09-1996 Dibër SALI AHMET SUÇI 425,649

313 18-09-1997 Dibër Simon Kavalli 132,783

Formulari-tip
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95 04-07-1996 Dibër Pjeter  Bushi 529,471

5378 30-12-2014 Gjirokastër Baftjar  Dyrmishi

5379 30-12-2014 Gjirokastër Deko Sadiku 1,181,892

19 27-12-1994 Elbasan NAZMI PUSHKA 3,127,219

200 01-10-1996 Berat Qamil  Shurdhi 4,801,584

200 01-10-1996 Berat Qamil  Shurdhi 1,935,898

28 01-01-1996 Fier Xhemal Xhaferi 849,082

37 01-01-1996 Fier Refat Dine 12,669,426

201 11-03-1996 Berat  1,287,108

28 13-02-1997 Fier Elham  Shehu 2,903,614

164 27-02-1996 Kukës Arif Neza

345 08-11-1998 Tiranë Shefqet  Xhani

350 27-01-1998 Tiranë RUKIJE KERÇUKU 358,400

354 05-03-1998 Tiranë ISLAM  ETJ HOXHA 824,500

371 18-02-1998 Tiranë NEXHI, LIRI, ETJ KAPLLANI 8,984,200

315 04-08-1994 Tiranë MYNYRE DEDEJ, ENGJELLUSHE SHK 19,827,200

280 29-06-1994 Tiranë Mustafa Çela -91,729,243

147 01-01-1996 Gjirokastër Xhafer Tuku 174,055

693 01-01-1998 Gjirokastër Agron Xhunga

115 01-01-1996 Gjirokastër Razie Karaj 57,705

137 01-01-1996 Gjirokastër Selam Ismaili 79,922,850

221 01-01-1995 Gjirokastër Asllan Muco

80 04-06-1997 Kukës Sutki Nuhi Spahiu 3,473,978

472 30-09-1996 Shkodër Jak Preka 277,665

508 01-10-1997 Shkodër Reshat Zaganjori 781,805

184 01-01-1996 Gjirokastër  1,251,690

61 01-01-1901 Dibër ALI ÇIPURI -9,299,773

192 17-05-1994 Korçë Jorgji Milo

462 01-01-1998 Korçë Vesel Bako 461,028

329 31-08-1994 Korçë Demir Bejko

143 01-01-1996 Berat Astrit Polovina 5,777,289

24 25-03-1996 Dibër HAXHI SHAQIR ALIMANI 204,256

20 03-04-1996 Dibër JASHAR JELLA 319,664

29 06-05-1996 Dibër SADIK ALIMANI 91,327

71 13-08-1996 Elbasan RAMAZAN KOLECI 264,945

658 01-01-1997 Gjirokastër Hariklla Praso

5384 30-12-2014 Gjirokastër Besim Mane 2,630,835

311 24-05-1996 Korçë Pellumb Rustemi 313,048

1552 23-12-1996 Korçë  118,300

316 29-05-1996 Korçë Violeta Samara 109,443

1207 31-08-1994 Korçë Vangjel Damko

306 17-05-1996 Korçë Theodhoraq Spaho 390,902

308 20-05-1996 Korçë Petrit Agolli 138,299

1159 31-08-1994 Korçë Natasha Cepa -8,620

303 16-05-1996 Korçë Edmond Kapedani 781,786

1548 18-12-1996 Korçë  261,500

305 17-05-1996 Korçë Meropi Kole 2,819,300

315 24-05-1996 Korçë Stavri Shambli 305,043

309 20-05-1996 Korçë Trendafile Hoxhallari 252,939

307 20-05-1996 Korçë Mirdash Bujari 114,060

1516 27-09-1996 Korçë  -23,807,080

1486 19-09-1996 Korçë Edmond Kadilli -48,814,600

1434 09-08-1996 Korçë  -40,264,175

1484 19-09-1996 Korçë Ramadan Zere 600,000

352 13-06-1996 Korçë Selim Selaj 649,177

148 30-09-1996 Durrës  

124 03-07-1996 Durrës  4,126,192

317 11-03-1997 Tiranë XHAVID HARIZI 526,350

5386 30-12-2014 Gjirokastër Zenel Bano 1,310,628

5387 30-12-2014 Gjirokastër Agim Licaj 98,138

1609 22-01-1997 Korçë  -14,476,000

1610 06-02-1997 Korçë Ali  Çone -9,571,000

1567 21-11-1996 Korçë Gerti Çollaku -7,012,500

1470 01-01-1901 Korçë Kostika Todi -32,040,600

1792 01-01-1997 Durrës Riza Vogli -212,413,840

1062 13-07-1994 Durrës Zenepe Etemaj -9,004,664

116 05-07-1993 Dibër Llesh Elezi 1,717,408

202 18-07-1996 Dibër Mëhill Elezi 2,027,523

882 14-05-1996 Fier Jakup Shahaj 2,265,769

1153 28-06-1996 Fier Vangjel Gjeçi 698,770

1054 27-06-1996 Fier Todi Peri 3,992,974

1285 01-01-1901 Fier Sami Fejzulla 3,130,563

676 12-07-1995 Fier Shaban Pajaziti 954,643

1183 27-06-1996 Fier Llazar Moni 0

657 27-06-1995 Fier Hava Vutha 2,146,760

5388 30-12-2014 Gjirokastër Hajdar Sina 1,269,464

127 31-01-1996 Tiranë AHMET BRAHIMAJ 380,283

168 22-12-1995 Tiranë DUKA 51,920

339 20-12-1996 Tiranë ILIRJAN KOÇI 378,560

119 01-01-1901 Tiranë MUSTAFA GRORI 1,105,857

203/314 01-01-1901 Tiranë FATIME KALAJA 1,402,969

123 01-01-1996 Tiranë XHEVDET KASHARI 556,624

402 01-01-1996 Tiranë MYSLYM MALOKU 3,897,243

630 01-01-1996 Vlorë Veip Jonuzi 816,000

203 06-03-1996 Berat  1,428,362

203 06-03-1996 Berat  

202 26-07-1996 Berat Irfan  Dauti 890,100

59 30-09-1993 Dibër IMER TAHIR LEKA 18,033

204 18-07-1996 Berat Kalem  Hysko 1,335,208

5389 30-12-2014 Gjirokastër Shyqyri Ruçi 738,822

767 06-06-1996 Fier Fuat Resuli -1,783,037

768 06-06-1996 Fier Yzedin Resuli -124,767,936

456 17-05-1994 Fier Rexhep Myrtaj 3,737,400

88 06-09-1996 Fier Fatime Hajro 1,892,062

84 04-07-1996 Fier Selam Fejzaj 687,787

765 06-06-1996 Fier Sabri Resuli -2,087,263

766 06-06-1996 Fier Laver Resuli 

82 10-08-1997 Kukës Sabrie Zylfi Onuzi 567,389

84 09-05-1996 Korçë Emin Rushitaj 227,710

1373 03-05-1995 Korçë Kujtim Demiri 43,180

1466 13-02-1996 Korçë Emin Shkëmbi

766 22-06-1994 Korçë Agim Ibrahim 85,400

1414 21-09-1995 Korçë

252 10-01-1997 Lezhë Kol Gjoni

143 27-09-1996 Durrës  1,399,688

1 01-01-1998 Fier Miti Libofsha -24,700

2 01-01-1998 Fier Nazim Pupe 1,456,000

6 01-01-1998 Fier Faredin Lici 0

140 05-07-1996 Dibër MEXHIT HYSA 375,576

10 01-01-1998 Fier Et'hem Liçi

645 01-01-1996 Gjirokastër Vasil Kuruni -4,954,662

656 01-01-1996 Gjirokastër Dhimiter Gaco 0

376 01-01-1994 Gjirokastër Muharrem Xhaferi 147,600

538 29-06-1996 Gjirokastër Arqile Tuni 501,892

665 26-09-1997 Gjirokastër Lefter Mehmeti (Kulluci)

414 01-01-1994 Gjirokastër Spiro Veresi 368,448

255 26-09-1996 Dibër MAHMUT SELMAN ZGURI 48,857

655/A 22-11-1996 Gjirokastër Evjenia Mari -211,700

357 27-05-1994 Elbasan ILIRJAN SHAHINI 3,925,504

357 27-05-1994 Elbasan ILIRJAN SHAHINI 5,297,958

5391 30-12-2014 Gjirokastër Qerim Allkaj

191 17-05-1994 Korçë Shefiko Ademi

341 01-01-1901 Korçë Sotir Nikolla 75,072

451 01-01-1901 Korçë Janaq Kapurani 0

456 01-01-1901 Korçë  26,040

239 18-03-1996 Tiranë SHKELQIM SHEHI 1,559,192

73 28-02-1998 Tiranë FIZE MUKA 2,000,129

97 27-12-1994 Tiranë VLADIMIR, MARGARITA DAKA 516,848

545 21-08-1995 Tiranë BISLIM KRASNIQI 302,693

207 13-03-1996 Tiranë TRASHEGIMTARET E MYFTAR LEKA 1,162,624

334 01-08-1997 Tiranë SHAQIR DEDA -427,601

244 02-09-1998 Tiranë TELHA CEMEMA 789,600

100 15-06-1995 Tiranë LAHI, PETRIT, KUDRET DUBALI 57,042

163 11-01-1996 Tiranë VATHI KURSHUMI 97,279

356 18-03-1998 Tiranë FIQIRETE GORANI (HAXHIALUSHI) 3,342,311

409 24-06-1996 Tiranë Shefqet Bega 2,054,204

422 14-08-1996 Tiranë Muharrem  Tafa 1,248,770

283 10-05-1996 Tiranë Bajram Xherri 2,445,543

277 05-06-1996 Tiranë Vija Mihani 878,408

273 08-11-1996 Tiranë Shefqet Muka

41 15-08-1994 Elbasan IDRIZ QOSJA 371,130

313 01-01-1996 Korçë Tefik Duka 89,385

202 01-01-1996 Korçë Niko  Naço 400,487

51 01-01-1996 Korçë Kadri Belli 79,312

262 01-01-1996 Korçë Rexhep Belliu 320,635

2 01-01-1994 Korçë Gani Ibi 106,289

241 01-01-1996 Korçë Hekuran  Musaraj 370,814

265 16-09-1996 Korçë Burbuqe  Nuri 325,332

263 01-01-1996 Korçë Agim Maxhari 600,229

82 01-01-1996 Korçë  93,065

333 01-01-1996 Korçë Naze  Zenunllari 174,312

232 01-01-1996 Korçë Todi Llakmani 279,991

237 01-01-1996 Korçë  308,980

206 01-01-1996 Korçë Enverije  Hyzenka 44,921

240 01-01-1996 Korçë  123,592

259 01-01-1996 Korçë Vera  Çela 1,266

605 14-01-1994 Durrës Ismail Qela 429,552

114 01-01-1998 Vlorë Ismet Elezi -657,600

442 01-01-1998 Vlorë Theodhori File 43,965

35 01-01-1998 Vlorë Mitro Martiko

51 01-01-1998 Vlorë Mino Çipa 8,513,830

93 01-01-1998 Gjirokastër Misto Puci 0

8 01-01-1998 Fier Selim Hoxha 10,569,184

9 01-01-1998 Fier Orjon Hoxha

122 01-01-1996 Fier Shaho Kapaj 2,105,534

342 23-12-1994 Tiranë

75 01-01-1998 Gjirokastër Qazim Salia 166,544

76 01-01-1998 Gjirokastër Isuf Islami 774,168

77 01-01-1998 Gjirokastër Kaso Hasaj 252,623

208 03-08-1994 Berat Bajram  Guri 984,990

208 03-08-1994 Berat Bajram  Guri

206 26-07-1994 Berat  419,681

209 26-11-1996 Berat Bedri  Omeri 1,557,391

209 26-11-1996 Berat Bedri  Omeri 387,537

207 12-11-1996 Berat Zylyfkade  Hajdari 923,909

5 27-01-1998 Berat Hekuran Zylyf Çilaj 0

5704 30-12-2014 Gjirokastër Sofokli Koci 28,975

2 09-12-1997 Berat Feim  Ismail  Ago

1371 01-01-1901 Fier Petraq Bare 2,728,604

1152 28-06-1996 Fier Mihal Gjeçi 633,822

695 01-01-1995 Fier Avni MUskaj 3,448,328

1263 01-01-1901 Fier Vasil Ristani 3,131,778

525 01-01-1901 Fier Petrit Cervenaku -1,322,762

867 28-06-1996 Fier Sotir Thomai 5,609,494

1265 01-01-1901 Fier Haxhi Hoxha 3,156,026

1118 28-06-1996 Fier Bajram Gashi 1,162,929

1119 28-06-1996 Fier Haxhi Gashi 1,806,393

1247 01-01-1901 Fier Rrapo Ujaniku 2,125,815

1413 01-01-1996 Fier Kujtim Ngjeqani 143,606

366 01-01-1994 Fier Ismail Myftari 2,752,598

863 08-03-1996 Fier Muharrem Avdia 558,216

460 05-01-1995 Fier Donika Tashi 1,181,951

10 01-01-1998 Fier Rrapi Gjini

21 01-01-1998 Vlorë Qazim Ahmeti

938 20-06-1996 Fier Nikollaq Xhixhi 535,806

79 01-01-1998 Gjirokastër 531,731

78 01-01-1998 Gjirokastër Selman Kazizaj 220,812

504 17-02-1997 Shkodër Enver Bajraktari 244,817

454 30-09-1996 Shkodër Preng Mark Nikolla 14,970

143 14-03-1996 Shkodër Ragip Beshtriku 825,780

380 16-09-1996 Shkodër Kol Ndue Caka 122,803

328 04-08-1997 Tiranë OSMAN SARACI 1,965,270

347 21-01-1998 Tiranë Dervish Haka, Zyme Haka 3,290,000

354 26-08-1994 Tiranë MUSTAFA SHEHU 5,038,123

345 26-08-1994 Tiranë MEHMET RROKJA 24,427,730

336 01-01-1901 Tiranë SAID BURAJ

44 16-05-1997 Tiranë IBRAHIM HASA 594,000

338 01-01-1901 Tiranë OSMAN HOXHA -30,448,360

457 31-08-1994 Tiranë Qani Isufi -15,730,280

361 09-09-1996 Shkodër Lodovik Kiri 162,983

211 04-03-1996 Berat Shyqyri  Turhani 1,106,095

213 27-06-1996 Berat Riza  Abazi

213 27-06-1996 Berat Riza  Abazi 792,504

210 28-07-1994 Berat Qani Musabelliu

210 28-07-1994 Berat Qani Musabelliu 392,381

212 18-08-1996 Berat Hajrulla Pelivani

28 11-04-1996 Dibër ADEM GANI JELLA 26,412

81 01-01-1998 Gjirokastër Alem Kanani 1,853,929

49 02-07-1996 Dibër RUSTEM ÇERENI 2,621

80 01-01-1998 Gjirokastër 713,050

5392 30-12-2014 Gjirokastër Pasho Ruci

94 01-01-1996 Gjirokastër Adem Hoxhallari 21,816,365

413/A 01-01-1994 Gjirokastër Vangjel Kaci -1,938,744

128 01-01-1901 Korçë Amalia Gërmenji

91 01-01-1996 Gjirokastër Veiz  Hasan (Alizoti) 832,394

202 01-01-1996 Gjirokastër Shefqet Kule 406,256

354 01-01-1994 Gjirokastër Sevo Doku

391 01-01-1994 Gjirokastër Alush Azati -2,213,620

373 01-01-1901 Gjirokastër Haxhi Haxhiaj 1,802,030

122 01-01-1996 Gjirokastër Bajame Kule 360,165

221 01-01-1996 Gjirokastër Safet Kule 291,246

159 01-01-1996 Gjirokastër Neki Hyseni 456,630

66 01-01-1996 Gjirokastër Gezim  Kule 106,980

217 01-01-1996 Gjirokastër Metushe Lutaj 298,479

372 01-01-1901 Korçë Mantho Thomollari

138 01-01-1901 Gjirokastër 902,006

82 01-01-1998 Gjirokastër Hetem Ismail Mehmeti 748,363

213 30-09-1994 Elbasan SAMI PRECI 41,095

31 10-02-1998 Berat  1,727,817

5 20-11-1997 Berat Nasi Gori Pleqi 1,141,483

15 01-12-1997 Berat Nefki Ali Braho 448,203

6 20-11-1997 Berat Zenun Rexhep Agalliu 3,329,829

107 01-01-1901 Dibër EMRULLA LUSHA -8,123,808

19 20-12-1997 Berat Veiz Bejdo 1,969,979

123 28-08-1997 Shkodër Idriz Beqir Sadria 0

105 04-04-1996 Shkodër Simon Xhanaj 5,571,448

21 24-12-1997 Berat Trifon Simon Ziu 1,945,834

16 03-12-1997 Berat Llukan Tili Shkembi 4,028,900

79 01-01-1998 Vlorë Diana Bilali 18,064

40 01-01-1998 Vlorë Izet Shaqiri 2,787,006

98 01-01-1998 Vlorë Shaban Hania 797,393

210 01-01-1998 Vlorë Llambro Nika 38,097

20 23-12-1997 Berat Llazar Mihal Stajko 909,295

10 01-01-1997 Berat Naftali  Pjeter Laçka 537,843

18 12-02-1997 Berat Islam Ramadan Xhafa 1,813,184

12 26-11-1997 Berat Dane Dine Molla 290,049

109 31-05-1994 Elbasan MUSTAFA GODELLI -28,429,346

84 01-01-1998 Gjirokastër Shaban Hazbi Bakaj 696,751

83 01-01-1998 Gjirokastër Albert Demir Malkaj 215,198

191 01-01-1901 Lezhë Zef Hoti -2,552,220

214 14-02-1996 Berat Teki Lalo 677,705

216 21-01-1996 Berat Muharrem Hysenllari

217 24-04-1996 Berat Maliq Musabelliu 695,952

302 24-09-1996 Korçë Lida Tiko 176,551

8 25-10-1993 Lezhë Hasan Lahi

674 01-01-1998 Gjirokastër Thodhori Labi

465 01-01-1998 Korçë Nevrus Këndezi

238 01-01-1901 Korçë Nuri Banushi 304,128

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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"Jemi të tronditur. Ata që më bënë me njollë vajzën, të varen në litar!"

Rrëmbyen dhe tentuan të përdhunojnë
13-vjeçaren, arrestohen 3 të rinj

Nëna e të miturës: E morën zvarrë dhe e çuan në një
shtëpi të pabanuar, e gjeta të lidhur e në gjendje shoku

SHKURT

Mes të ndaluarve, edhe 2 punonjës policie

Mashtrimi me vizat, në pranga 41 persona
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Drejtori i Poli-
cisë së Përgjithshme të
Shtetit, Ardi Veliu ditën e
djeshme ka bërë të ditura
detaje të reja nga opera-
cioni i koduar "272", ku u
shkatërrua një rrjet i
mashtrimit me vizat. Në
një konferencë për medi-
at, Veliu tha se në kuadër
të këtij operacioni janë ar-
restuar 41 shtetas sh-
qiptarë, grekë dhe kombë-
si të tjera. Mes tyre 2
punonjës policie, shtetasit

Adoleshentja e denoncoi se e
përdhunoi dhe e la me barrë,

63-vjeçari dorëzohet në polici
ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Policia e Elbasanit ka arrestuar një 63-
vjeçar, pasi është denoncuar nga një adoleshente për
përdhunim. Madje mësohet se shtetasi i akuzuar, Mu-
rat Cangoja, banues në lagjen "Skënderbej" të këtij qy-
teti u dorëzua me iniciativë. Sipas bluve, në janar të këtij
viti, dyshohet që Cangoja ka kryer marrëdhënie seksu-
ale jashtë dëshirës së saj, me shtetasen A.I., 18 vjeçe,
banuese në Elbasan, duke e lënë shtatzënë. Materialet
hetimore i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Sh-
kallës së Parë Elbasan, për veprën penale: "Marrëdhënie
seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të
moshës 14 deri në 18 vjeç". Pritet që gjykata e këtij rrethi
të vendosë masën e sigurisë në ngarkim të 63-vjeçarit.

Ervis Kuçi

FIERFIERFIERFIERFIER

Një 13-vjeçare nga Fi
eri është marrë peng
në oborrin e banesës

së saj dhe është tentuar të
përdhunohet nga tre të rinj.
E mitura ishte nisur për të
parë televizor tek shtëpia e
xhaxhait, kur një bashkëfs-
hatar i saj dhe dy shokët e
këtij të fundit e kanë rrëm-
byer dhe më pas e kanë çuar
në një shtëpi të braktisur, ku
kanë tentuar që të kryejnë
marrëdhënie seksuale me
dhunë. Ka qenë nëna e 13-
vjeçares, e cila ka shpëtuar
të bijën nga duart e peng-
marrësve. Burime zyrtare
nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut të Fierit dje bënë me
dije se ngjarja e rëndë ndo-
dhi mbrëmjen e së hënës në
fshatin Arapaj të Rosk-
ovecit. Pas denoncimit të
prindërve të 13-vjeçares,
blutë arrestuan tre agre-
sorët. Bëhet fjalë për 24-
vjeçarin Jorges Dosti, ban-
ues në fshatin Arapaj; 22-
vjeçarin Redion Tereziu dhe
24-vjeçarin Marjus Çala-
mani nga fshatin Vlosh të
Roskovecit. Sipas policisë,
arrestimi i këtyre shtetasve
u bë, pasi dyshohet se në
bashkëpunim me njëri-
tjetrin kanë marrë forcër-
isht të miturën dhe kanë ten-
tuar që ta përdhunojnë në
një banesë të pabanuar, por
nuk kanë mundur. Materia-
let në ngarkim të tre agre-
sorëve i kaluan Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë Fier për veprat pe-
nale "Heqje e paligjshme e
lirisë" dhe "Marrëdhënie
seksuale me të mitur" e mbe-
tur në tentativë. Pas ng-
jarjes kanë reaguar ashpër
prindërit e vajzës. Ata dek-
laruan për "Gazeta Sh-
qiptare" se vajzën e gjetën të
lidhur dhe në gjendje shoku.
"Ata që më bënë me njollë
çupën të varen në litar", u
shpreh nëna e të miturës,
Manushaqe Lushka.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Familja Lushka nga fs-
hati Arapaj jeton në kushte
të vështira ekonomike. Ata
nuk kanë televizor, ndaj vaj-
za e tyre 13-vjeçare shkonte
për çdo mbrëmje tek shtëpia
e xhaxhait të saj në këtë fs-
hat. Rreth orës 21:00 të së
hënës ajo ka dalë nga shtë-
pia e saj, por është rrëmby-
er nga tre të rinj. Njëri nga
pengmarrësit është Jorges
Dosti, i cili mësohet se kish-
te njohje me familjen Lush-
ka. Madje, ai shkonte
shpesh në shtëpinë e vajzës
së mitur dhe kjo e fundit
shkonte tek shtëpia në
ndërtim e familjes Dosti, me
porosi të nënës së djalit për
të vaditur lulet. Sipas poli-
cisë, të rinjtë e kanë marrë
forcërisht 13-vjeçaren dhe e
kanë çuar tek banesa e Dos-
tit. Pasi e kanë lidhur, ata

kanë tentuar që ta
përdhunojnë. Ndonëse e
dinte se e bija ishte nisur për
tek xhaxhai i saj, Manush-
aqe Lushka nga meraku ka
pyetur këtë të fundit nëse
ishte atje. Sapo ka mësuar
se vajza nuk ndodhej tek
kunati, Manushaqja e tron-
ditur ka nisur të kërkojë
vajzën nëpër fshat. Në një
moment ajo ka parë një djalë
duke bërë roje te banesa në
ndërtim e sipër dhe ka sh-
kuar atje. E ndërsa, rrëm-
byesit janë larguar me vrap,
Lushka ka gjetur vajzën në

gjendje shoku. Aty ka sh-
kuar edhe bashkëshorti i saj
invalid, i cili është tronditur
kur ka parë të bijën me duar
të lidhura dhe me një shuk
lecke në gojë.
DËSHMIA EDËSHMIA EDËSHMIA EDËSHMIA EDËSHMIA E
PRINDËRVEPRINDËRVEPRINDËRVEPRINDËRVEPRINDËRVE

"Jemi tejet të tronditur
nga ajo që ndodhi. Ata që më
bënë me njollë çupën, të
varen në litar. Vajza do ikte
të shikonte televizor tek
xhaxhai si gjithmonë. Atë e
kanë kapur, e kanë marrë
zvarrë. Autorët i pashë që
dolën nga dritarja e banesës

që është në ndërtim e sipër.
Matanë rrugës është kjo sh-
tëpia e papërfunduar ende
dhe shkuam aty me burrin.
Vajzën e gjeta të lidhur me
litar", u shpreh mes lotësh
nëna e 13-vjeçares, Manush-
aqe Lushka. Ndërsa, bash-
këshorti i saj tha: "Mora
vesh që nuk ishte çupa në
dhomë. Vajzën e gjeti grua-

ja tek banesa që po ndërto-
het atje poshtë. Ishte e
lidhur, do ta përdhunonin.
Kur u afrova unë, ata ikën
me vrap nga dritarja, ishin
tre. Vajza ishte e lidhur nga
duart, këmbët jo. E kishin
lidhur në fyt dhe i kishin
futur një leckë në gojë. Er-
dhi policia, na mori edhe ne
me vete".

Makina bie në kanal,
vdes 52-vjeçari dhe
plagosen 2 të rinj

FIER FIER FIER FIER FIER - Një aksident i
rëndë automobilistik ka
ndodhur në orët e para të
mëngjesit të djeshëm në
rrugën Fier-Roskovec.
Një automjet tip "Benz"
me targa AA 483 HL ka
përfunduar në kanal e
për pasojë ka humbur
jetën një 52-vjeçar. Ndër-
sa, kanë mbetur të plago-
sur dy të rinj. Burime
nga policia lokale bënë
me dije se aksidenti ka
ndodhur rreth orës 02:30,
në vendin e quajtur
"Kthesa e Verbasit", kur
shtetasi Elton Çobaj, 26
vjeç, banues në Patos,
duke drejtuar mjetin tip
"Benz" në gjendje të de-
hur ka dalë nga rruga
dhe ka rënë në kanal. Si
pasojë ka gjetur vde-
kjen pasagjeri  Agron
Shehaj, 52 vjeç, banues
në Patos.  Gjithashtu,
kanë marrë dëmtime
dhe ndodhen në spitalin
e Fierit  drejtuesi  i
mjetit  dhe pasagjeri
tjetër, shtetasi Marsel
Shamataj, 25 vjeç, ban-
ues në Patos.  Policia
thotë se nga testi i alk-
oolit, drejtuesi i mjetit
rezultoi në gjendje të de-
hur në masën 1.08 mg/l.
Grupi hetimor po punon
për sqarimin e plotë të
rrethanave të kësaj ngjar-
jeje.

Mbillnin kanabis në
tokën e marrë me

qira, dy në pranga
SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË - Dy persona
janë arrestuar në Sa-
randë, pasi u kapën duke
kultivuar drogë. Policia e
Sarandës bëri me dije se
kanë përfunduar në pran-
ga për kultivim të bimëve
narkotike shtetasit Tha-
nas Ciko, 53 vjeç dhe Re-
mzi Arapi, 40 vjeç, të dy
banues në fshatin Xarë.
Ata u arrestuan, pasi në
një sipërfaqe toke në
Xarë të marrë me qira
prej tyre kanë kultivuar
bimë nar-kotike kanabis
sativa. Materialet heti-
more në ngarkim të tyre
iu referuan Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor Sa-
randë për veprime të mëte-
jshme. Pritet që gjykata të
vendosë masën e sigurisë
ndaj tyre.

Arian Uku dhe Entela Çala.
"Janë arrestuar 41 shtetas
shqiptarë, grekë dhe me ko-
mbësi të tjera, mes tyre 2
punonjës policie si dhe një
shtetas i shpallur në kërkim.
Ndërkohë, u zbuluan dhe u
sekuestruan 7 laboratorë në
Greqi dhe 4 në Shqipëri për

falsifikimin e dokumenteve,
pasaporta të vendeve të ndry-
shëm të BE të falsifikuara
dhe pajisje të ndryshme dhe
një sasi e madhe parash
kesh", tha në një dalje për
mediat kreu i Policisë së Sh-
tetit, Ardi Veliu. Grupi falsi-
fikonte dokumente të ndry-

shme si viza, vula, stampa e
pasaporta. Pasi i siguronin
dokumentet e nevojshme, ky
grup i trafikonte më pas per-
sonat drejt SHBA-ve, Kana-
dasë e Britanisë. Trafikantët
merrnin deri 20 mijë euro
për person të trafikuar, sh-
qiptar ose të huaj.

Nëna e 13-vjeçares, Manushaqe
Lushka, duke folur për “GSH”

Banesa e familjes Lushka

Shtëpia e pabanuar ku u tentua
përdhunimi i të miturës
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
INSTITUCIONI I KOMISIONERIT PUBLIK

N J O F T I M

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

DREJTOR NË DREJTORINË E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME
MEDIAN DHE PUBLIKUN (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të ketë diplomë të nivelit “Master i shkencave”për drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 5 vite eksperienë pune në nivel drejtues e menaxherial.

SPECIALIST SEKRETARIE (paga IV-a) 2 pozicione

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit Bachelor në Drejtësi ose Gjuhë-Letërsi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Dy vite përvojë në profesion.

PËRKTHYES (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit master shkencor në gjuhë të huaja, dega Anglisht ose
Drejtësi dhe të ketë minimumi 5 vjet eksperiencë në përkthim shqip-anglisht-shqip.
b)Të ketë njohuri shumë të mira në terminologjinë ligjore në të dyja gjuhët.
c)Kanë përparësi kandidatët me eksperiencë pune pranë organizatave ndërkombëtare.
Preferohen kandidaturat e licencuara përkthyes zyrtar nga Ministria e Drejtësisë.

KOORDINATOR PËR MEDIAN DHE MARRËDHËNIET ME JASHTË (paga III-a)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në në Drejtësi/Gazetari/Gjuhë-Letërsi etj.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 5 vite përvojë pune në fushën e gazetarisë, marrëdhënieve me publikun,
marrdhëniet ndërkombëtare etj.

SPECIALIST PRITJE ME POPULLIN (paga IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në Drejtësi ose Shkenca Sociale.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 1 vit përvojë pune në fushën e marrëdhënieve me publikun, administratë
publike, etj.

SEKRETAR PRANË KOMISIONERIT PUBLIK (kategoria e pagës sipas VKM nr.187/2017) 1
pozicion.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
 Të zotërojë diplomë të nivelit “Bachelor”.
 Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike Microsoft Office.
Eksperienca në punë përbën avantazh.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për t’u pajisur me çertifikatë sigurie,
sipas vendimit Këshillit Ministrave nr. 188, datë 4.3.2015.

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

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

 Paraqitjes së kërkesës dorazi nga aplikanti nga data 21 deri 25 Maj 2018, së
bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit të Komisionerëve Publikë,
në adresën: Godina e ish Lidhjes së Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë nga e
hëna në të premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës sëbashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës
pranë institucionit të Komisionerëve Publikë në adresën: Godina e ish Lidhjes së
Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet
brenda datës 25.05.2018 dhe të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga zyra
postare.

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

 Jetëshkrimin profesional përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare
dhe adresën postare;

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit (letërnjoftim, pasaportë, kartë identiteti)
 Dokumentat (diplomë, librezë pune, vërtetime, dëshmi, vetdeklarim, certifikata,

trajnime etj) fotokopje ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit,
duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e
diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

 Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim
penal (Vërtetim  nga Gjykata, Vërtetim nga Prokuroria, Dëshmi e gjendjes
gjyqësore)

 Vërtetim nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 Një rekomandim nga punëdhënësi;
 Raport  që verteton se eshte në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën

përkatëse;
 Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme.

Kandidatët që plotësojnë kriteret formale dhe kanë depozituar dokumenta të fotokopjuara,
përpara intervistës i parashtrojnë Komitetit ad-hoc dokumentat e njësuara ose ato origjinale.

Policia: Dyshojmë se ngjarja ka marrë shkas për motive pronësie

Shpërthim me eksploziv në
derë të shtëpisë, plagosen

rëndë burrë e grua
Fqinjët: U tmerruam, çiftin e gjetëm të mbytur në gjak

RRËFIMI I FQINJËVE
"Jemi tronditur nga ajo që ndodhi. Ishim duke u marrë me
punët e mëngjesit kur dëgjuam një zhurmë të fortë. Dolëm
jashtë, ndërsa mësuam se shpërthimi kishte ndodhur në
banesën e Lulëzim e Lirie Selfos. Shkuam menjëherë te
banesa e tyre dhe u tmerruam kur gjetëm burrë e grua të
mbytur në gjak. Lajmëruam policinë, e cila erdhi shpejt në
vendngjarje, ndërsa dy të plagosurit i çuan në spital.



SHPERTHIMI ME TRITOL
HETIMET

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Një shpërthim i fu
qishëm me eksploz
iv ka tronditur Ti-

ranën mëngjesin e djeshëm.
Mësohet se ngjarja ka
ndodhur rreth 06:22 në një
banesë private në zonën e
Mëzezit. Mësohet se nga
shpërthimi i lëndës plasëse
kanë mbetur të plagosur
burrë e grua. Bëhet fjalë për
bashkëshortët Lulëzim e Li-
rie Selfo, të cilët janë dërguar
urgjentisht në spital për
ndihmë mjekësore. Sipas
bluzave të bardha, dy të pla-
gosurit kanë pësuar dëm-
time të shumta, por fatmirë-
sisht ndodhen jashtë rrez-
ikut për jetën. Zhurma e
fortë e tritolit ka terrori-
zuar jo vetëm të zotët e
banesës, por edhe banorë të
zonës, të cilët kanë njoftuar
policinë. Pas sinjalizimit për
shpërthimin me eksploziv,
policia ka shkuar në vend-
ngjarje dhe ka nisur hetimet
për identifikim dhe vënien
në pranga të autorëve të
krimit. Pas kryerjes së vep-
rimeve hetimore paraprake,
hetuesit e çështjes bënë me
dije se bashkëshortët Lulë-
zim dhe Lirie Selfo kanë
qenë duke dalë për në obor-
rin e shtëpisë, kur teksa
kanë hapur derën ka
ndodhur shpërthimi dhe ata
kanë rënë të plagosur në
tokë. Të njëjtat burime po-
huan se dyshohet që të ketë
qenë me mekanizëm të insta-
luar në derën e banesës së
çiftit Selfo dhe se ngjarja
mund të ketë ndodhur pas

një konflikti për motive
pronësie. Pavarësisht këtij
dyshimi, policia po heton
edhe në pista të tjera. Do të
jenë hetimet në vijim që do të
hedhin dritë mbi motivin e
kësaj ngjarjeje të rëndë, që ka
përfshirë në panik banorët e
Mëzezit. Pas ngjarjes së
rëndë, fqinjë të familjes Selfo
treguan për "Gazeta Sh-
qiptare" se si i gjetën të mby-
tur në gjak burrë dhe grua.
"Jemi tronditur nga ajo që
ndodhi. Ishim duke u marrë
me punët e mëngjesit kur
dëgjuam një zhurmë të fortë.
Dolëm jashtë, ndërsa më-

suam se shpërthimi kishte
ndodhur në banesën e Lulë-
zim e Lirie Selfos. Shkuam
menjëherë te banesa e tyre
dhe u tmerruam kur gjetëm
burrë e grua të mbytur në
gjak. Lajmëruam policinë, e
cila erdhi shpejt në vendng-
jarje, ndërsa dy të plagosurit
i çuan në spital. Nuk gjejmë
fjalë të themi për këtë ngjar-
jeje. Policia duhet të gjejë dhe
të kapë autorët. Ndihemi të
pasigurt, ndaj organet ko-
mpetente duhet të marrin
masa për ruajtjen e rendit
dhe të sigurisë", thanë fqin-
jët e familjes Selfo.

Banesa e familjes Selfo
ku ndodhi shpërthimi
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Merakliu i shqipes Nazmi Saiti,
Dostojevski i përkthyer në

burgun e Burrelit

Fatmira Nikolli

“SHENIME NGA BODRUMI”

Sait Saiti për babain: Ishte nji zâ
që s’kishte nevojë për kor: kishte
forcën jetsore t’nji kori rebelsh

Tri burgje dhe një njeri, Burrel,
Spaç e Qafë-Bari në dëshminë e
birit për të atin

Përkthyesi Nazmi Saiti me të birin

Asht i pari përkthim i
babës që botohet,
mbasi u vetëdijësova

për randësinë e tyne kur
shpëtuen nga përmbytja e
dhjetorit 2010. Tuj i pa
herëmbasheret, ishte njohja
dhe këshillë-mësimet e
Astrit Canit që m’nxitën me
u marrë me to gjallnisht.
Leximi i herëmbashershëm
tuj i hedhë në kompjuter,
rishikimet, ndonjë presje,
frazeologjia, kaligrafia, të
tana kanë kenë nji lloj
përsiatjeje e vazhdueshme e
raportit që ka njeriu me
gërmën: dhe rasti-mbret don
që ky njeri t’ishte im at dhe
m’u skalit në mbrendi bash
ky raport i tij, në kushtet e
burgimit. Për qasjen e
ndërtueme për si me e ba
parathanien m’ka vye fort
urtia e paqtë që m’ka dhanë
me bujari Edin Q. Lohja. Si
kapak, shpreh mirënjohjen
teme për znj. Brikena Çabej
që bani të mujtun këtë botim.
Afërmendsh mirënjohje për
eminencën gri që ishte
Anna(Shkreli), me tanë
inxhinierinë editoriale që ka
në krye”.
Sait Saiti i ka përzgjedh’ fjalët
nji e nga nji, si në një kërkim
thesari për të përcjellë
shkurtimisht, historinë e
atij që është nji dorëshkrim
i vyem, i ruejtun në dy kohë
e tri situata: nga bodrumet e
errëta të burgjeve
komuniste, në bodrumet e
errëta gjatë komunizmit e
mandej nga përmbytja e vitit
2010-ës. Nuk është vetëm nji
dorëshkrim e nji përkthim i
çfarëdoshëm, është
dorëshkrimi i përkthimit të
babës - është në nji farë
mënyre historia e tij, e jeta e
tij mes bodrumesh, burgjesh
e kthinash t’u ju fshehë
dëshirës për liri. Ma shumë
se historia 40 vjet pas kohës
ku fjalë pas fjale Dostojevski
fliste shqipen e Nazmi Saitit,
nji gegnishte e amël, libri i
shkruem me dorë, tani është
radhit, është redaktu, faqos
e me logon e Botimeve
“Çabej”, udhëtimin e parë e
ka kry në Prishtinë.
Tirana ende do presë për
promovimin e një vepre të
veçantë. “Përkthimi i saj
asht ba në kushte edhe ma
të skajshme nga ç’kuptohet
me amulli: përkthyesi e ka
tejbartë nga rusishtja në
standardin me bazë
gegnishten gjatë kohës që
vuente dënimin në burgun e
Burrelit, më 1978.
Prezantimin do ta bajnë Sait
Saiti, i biri i përkthyesit, me
një sprovë trajtuese të
përkthimit në kushtet e një
regjimi totalitar - dhe
posaçërisht në realitetin e
regjimit komunist në
Shqipni, tuj përshkrue

elemente nga elementët
biografikë të përkthyesit dhe
qasjet e tij mbi gjuhën”,
shënon faqja zyrtare e
Botimeve “Çabej”. Ka mes
autorit e përkthyesit si autor
i dytë në një gjuhë të re - nji
përkim të dhembshëm në dy
kohë e në dy botë -
Dostojevski “u çmend” prej
burgimit dhe ky përkthim
vjen po në po atë mënyrë të
çmendun, ma shumë se
ironik asht diktues i njëfarë
fatum-i a kismeti... për të
cilin sekush asht i ftuem me
e zbulu.
Anna Shkreli (më lart e
referuar nga Saiti si
eminenca gri)nga botimet
“Çabej”, në kushtimin e saj
për librin, thotë se është një
libër më i pabindur se ‘ti’, e
përemri në këtë rast asht
edhe në shumës.
“Nëse do rekomandoja një
libër padyshim do ishte ky.
Më ka goditur në stomak më
fort se grushti. Nuk e di nëse
kjo që shkruaj është
faktikisht publicitet, po në
këtë pikë s’më intereson
kështu që: Për të gjithë ata
që leximin nuk e kanë escap-
ism të pastër po i “pëlqen me
vujt”, pra me u rrit... ja ku
është. Gëlltiteni”.
Vepra është përkthyer nga
Nazim Saiti gjatë kohës kur
vuante dënimin për
AGJITACION e
PROPAGANDË në Burgun e
Burrelit. Burgu i Burrelit
duhet t’i ketë përkuar
përkthyesit me Bodrumin e

Dostojevskit, duke mëtuar
kësisoj errësirën, mungesën
e lirisë apo mungesën e
kushteve minimale të
jetesës. Pra, vetë bodrumin
a burgun e madh në të cilin
ishte shndërruar Shqipëria
e kohës.
BIRI PËR BIRI PËR BIRI PËR BIRI PËR BIRI PËR AAAAATINTINTINTINTIN
Sait Sait ka fol për librin e
përkthyer prej Nazmi Saitit,
si biri, për atin që mungon e
që diku mes arkave, fletoreve
e librarisë së drunjtë i ka lënë
do letra të shkrume me nji
kaligrafi të pjerrët nëpër
errësirë.
Ma herët, ka ba me dije se
“zotnía n’foto u çue n’74 me
mbushë Shkodrën në trakte,
atëherë kur poplli flente
gjumë. Nji njeri i dashtun, po
aq sa i egër, me nervat e
alternueme nga qelitë e
sistemit hoxhist. Me nji aftësi
didaktike që me thanë e
mrekullueshme s’do t’ishte e
denjë për nivelin e tij. Pëlqyes
i literaturës ruse,
Lermontov, Turgenjev,
Dostojevski e Tolstoj, por
edhe i Remarkut dhe
Balzakut. Adhurues i
Mjedës e Fishtës, që m’i
këndote dhe fmí. Njeri me nji
botë të pasun shpirtnore, me
ideale t’kullueta, dhe nji trim
i njimendt atëherë kur
njerëzit ishin dele. Lexues i
rregullt, mbaj mend se mund
të lexonte gjithshka. Dhe nji
model, per çdo shqiptar sot.
Nji zâ që s’kishte nevojë për
kor: ai kishte forcën jetsore
t’nji kori rebelsh”. Tu pasë

bart tan’ kto ndjesi e kujtime
për babën, tue e pasë model e
shembull me ia ndjekë hapat
pa shkel jashtë tyne. Tu i
pasë njoft plagt e vrragat e
tyne, secilën nji e nga nji, tu
e ditë se errësina ia pat lodhë
sytë, 17 vite pasi e ka humb
babën, Saiti, shënon se
“Shënime nga bodrumi” asht
i pari botim nga veprat e
Dostojevskit që ka përkthye
Nazim Saiti (1941 - 2001). E
mbajtun si vepra e parë me
të cilën identifikohet
ekzistencializmi, asht një
evokim i autenticitetit të
njeriut që mundet me
eksplorue përmbrendësisht
t’kenit njeri qoftë edhe në
amulli. Në “Shënime nga
bodrumi”, prapa historisë së
një neuroze mund të
rindërtohet lehtë historia e
shndërrimit të neurozës vetë
në roman. Hyrja e gjatë, e cila
i qëndron si premisë pjesës
së dytë, rrëfen në fakt
historinë e artistit në luftë
të vazhdueshme me
subjektin e tij.
PËRKTHIMI
Saiti thotë se historia e çdo
familjeje ka peripecitë e veta,
por disa familjeve iu ka rënë
për hise edhe më shumë se
kaq – është kjo lloj fjalie
hyrëse për filmat që më vjen
të them kur më duhet të
rrëfej diçka mbi të mitë.
Gjithë sa më poshtë, asht
rrëfimi i tij në vetë të parë,
për babën e dorëshkrimet e
jetëshkrimet e tij....
Falë arkivistit dhe

historianit Kastriot
Dervishi m’u pat dhënë
mundësia të shihja dosjen
hetimore të tim eti, tek
procesverbalet e marrjes në
pyetje nga hetuesi Shyqyri
Çoku përcjell të vërtetën e tij
mbi pse pati atë qëndrim
ndaj regjimit komunist.
Sa i përket itinerarit të
burgimit të tij, di që ka
përshkuar trekëndëshin e
burgjeve në Burrel, Spaç e në
fund në Qafë-Bari. Im át
kishte bërë një vit shkollë në
Bashkimin Sovjetik (kohë
kur tregon në hetuesi se qe
diziluzionuar, 1959-’60), më
vonë pësoi fërkimin e
këtushëm që patën
autoritetet për të ardhurit
nga Rusia dhe më pas u
riinkuadrua në marinën
tregtare. Duke u përsiatur
postum kam menduar
ndonjëherë se arsyeja se pse
pati zgjedhur të ndërmerrte
një veprimtari për të cilën
ishte i vetëdijshëm që do të
dënohej, ishte përveçse një
bindje e sprovuar nga
përvoja duke krahasuar me
mendje të lirë botën e
jashtme me vendlindje,
arsyeja ishte edhe
ngushtësisht familjare dhe
intime: prania e vëllait të
vogël në burg. Axha i vogël,
Shuajpi, u arratis në
Jugosllavi më 1966 dhe mbasi
u kap nga autoritetet e
atjeshme, u kthye mbrapsht
për t’u dënuar më pas, dhe
burgosur. Më 1973 pas
pjesëmarrjes aktive në

Revoltën e Spaçit, ridënohet
dhe për më tepër, në mënyrë
të përsëritur nuk bindej që
të punonte në minierë dhe
përfundonte në izolim – gjë
për të cilën, pas afro 24 viteve
burg, pati pakçka prej
mushkërive të veta
funksionale. Hamendja ime
më shpie të mendoj që vëllai
i vogël, më i pabinduri ndër
shtatë vëllezërit – siç e kemi
edhe arketipin nga përrallat
– ishte nakli i vëllait të
parafundit.
Kam dëgjuar vetëm në
mënyrë të vagullt mbi
përvojën e tyre në burg,
copëza ndodhish që pak me
intuitë e pak me fantazi jam
përpjekur t’i lidh, duke
përpiluar disi një lloj
hartografie kujtimesh dhe
h a m e n d j e s h .
Në Burgun e Burrelit, nuk e
di se si, por përktheu tetë
vepra të Dostojevskit dhe
mund të ketë ndihmuar
ndonjë bashkëvuajtës për
ndonjë përkthim. Kam
dëgjuar fjalë se ka pasë de-
bate, me Dom Nikollë
Mazrrekun – një emër që më
është thënë – për çështjen e
përkthimeve nga rusishtja.
Gjithmonë postum e
mirëkuptoj padren, i shquar
për temperamentin e tij që
me një kundërpërgjigje që i
dha Cordignano-s, që mund
ta ketë pa rusishten si
gjuhën e investitorëve
madhorë për krijimin e
regjimit komunist në
Shqipëri, mirëpo im át nuk
fajësonte gjuhët për çka
kishin sjellë rrethanat
historike. Aq e vërtetë është
kjo, saqë dashamir i gjuhëve
siç ishte, hyri në burg ditur
3 gjuhë dhe doli me njohje së
paku teorike edhe për tre të
tjera. Për të cituar Arshi Pipën
në një intervistë të bërë nga
Visar Zhiti, bashkëvuajtës i
babës po ashtu, për një pjesë
që përkon me t’im át: e ka
marrë burgun si universitet.
Përkthimi “Shënime nga
bodrumi” është përkthimi i
parë i botuar nga shtatë
përkthimet që kam në
dorëshkrim, përkthyer në
standardin e vjetër me bazë
gegnishten, por me një hartë
frazeologjike e leksikore të
viseve etnike tona.
Ndër mbamendjet e para që
kam me t’im át asht njëra
duke bashkëndarë
përkujdesin për kanarinat
dhe gardalinat, si merakli që
ka qenë. Tashmë, bashkë me
këtë kujtim dhe botimit, po
bashkëndahet me lexuesin se
ka qenë edhe merakli i
shqipes.
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“BULEVARDI POLITIK”“BULEVARDI POLITIK”
• Ish-zv.kryeministri grek, • Ish-zv.kryeministri grek, 
Pangallos mbledh tri zonjat e PS-së Pangallos mbledh tri zonjat e PS-së 
• • Lali Eri jep sugjerimet si të hiqni Lali Eri jep sugjerimet si të hiqni 
kilogramët e dimritkilogramët e dimrit
• • Ish-deputeti i LSI me armë në zyrë, Ish-deputeti i LSI me armë në zyrë, 
merr pozicion për qitje: Përgatituni për… merr pozicion për qitje: Përgatituni për… 
• • Genc Pollo shfaqet me partneren e tij Genc Pollo shfaqet me partneren e tij 
në një vend argëtues në një vend argëtues 

Një mami si 
Aurela Gaçe, 

një super-mami! 

Komentuesi e akuzon për 
fotoshop, por velina e “Xing-ut” 

e nxjerr blof

IRMA LIBOHOVA:IRMA LIBOHOVA:

“Çfarë më thoshte Agim Krajka. Ndieja se disa këngëve u kishte ikur koha” “Çfarë më thoshte Agim Krajka. Ndieja se disa këngëve u kishte ikur koha” 

Nostalgji e kujtime nga ”Pragu im i Nostalgji e kujtime nga ”Pragu im i 
vegjëlisë” e surprizat sonte me “Divat” vegjëlisë” e surprizat sonte me “Divat” 
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Fatmira Nikolli

Kam kujtime e nostalgji me
të. E gjithë performanca
ime do të jetë nostalgji dhe

uroj që me orkestrimet e reja që
janë bërë, t'i sjell bukur. Ky kon-
cert edhe për mua ishte një gjë e
mirë. Mua më shtoi diçka, më dha
diçka, më mbushi. Kishte disa
këngë të miat, që unë ndihesha
sikur u ka ikur koha, por me
orkestrimet që janë bërë, tani kanë
ndryshuar, kanë riardhur në kohë
dhe jam shumë e gëzuar, përveç
asaj që mbaj në zemër, nostalgjisë".
Irma Libohova zhytet në kujtimet
e kohëve kur emri i saj thirrej në
festivale. Ishte ende e re, me pak
kohë në skenë, emocionohej e
mbase edhe dridhej.  Sot ka këngë
të sajat që i kanë kaluar 30 vite, si
ajo "Pragu i vegjëlisë", që pothuaj
e ka humbur lidhjen me autoren.
Kur kanë kaluar tri dekada, një
mbrëmje shënon rikthim në të sh-
kuarën përmes vargjesh e tingujsh
të paharrueshëm.
Sonte në mbrëmje në Pallatin e
Kongreseve vijnë së bashku në
skenë katër këngëtare me reper-
torin e tyre të zgjedhur dhe me
kolazhe të tingujve më të mirë të
muzikës shqiptare. "Divat" nis në
orën 20:00, por do të jetë një natë e
gjatë që premton surpriza, mes
nostalgjisë, kujtimeve, e një ko-
reografi që shoqëron koncertin
nga fillimi në fund. Irma Libohova,
Rovena Dilo, Eneda Tarifa dhe
Besa Kokëdhima do të interpre-
tojnë pothuaj 30 këngë - më të mirat
e tyre ndër vite. Në një intervistë
për "Gazeta Shqiptare", Irma Libo-
hova rrëfen kujtimet e saj me disa
prej këngëve dhe zbulon detaje të
natës së sotme.
-Sonte është na-Sonte është na-Sonte është na-Sonte është na-Sonte është nata e "Dita e "Dita e "Dita e "Dita e "Divvvvvaaaaavvvvve". Tie". Tie". Tie". Tie". Ti
këndon disa këngë në këtë kon-këndon disa këngë në këtë kon-këndon disa këngë në këtë kon-këndon disa këngë në këtë kon-këndon disa këngë në këtë kon-
cert,  ku vjen me tri  kolege:cert,  ku vjen me tri  kolege:cert,  ku vjen me tri  kolege:cert,  ku vjen me tri  kolege:cert,  ku vjen me tri  kolege:
Rovenën, Enedën dhe Besën.Rovenën, Enedën dhe Besën.Rovenën, Enedën dhe Besën.Rovenën, Enedën dhe Besën.Rovenën, Enedën dhe Besën.
Keni natyra të ndryshme, muz-Keni natyra të ndryshme, muz-Keni natyra të ndryshme, muz-Keni natyra të ndryshme, muz-Keni natyra të ndryshme, muz-
ikë të ndryshme. Si ka qenë bash-ikë të ndryshme. Si ka qenë bash-ikë të ndryshme. Si ka qenë bash-ikë të ndryshme. Si ka qenë bash-ikë të ndryshme. Si ka qenë bash-
këpunimi mes jush?këpunimi mes jush?këpunimi mes jush?këpunimi mes jush?këpunimi mes jush?
Unë besoj se muzika nuk ka kufi
dhe nuk ka moshë. Muzika është e
bukur dhe kur është e bukur, e
këndojnë të gjithë brezat. Megjith-
atë, ne këtu kemi një fashë moshe.
Kemi zgjedhur këngët më të buku-
ra dhe besoj që do të rrinë mirë
edhe ata të brezit tim me këngët e
gocave dhe do të rrinë mirë edhe
brezi i ri me këngët e mia. Ky është
perceptimi im, sepse ne i kemi
risjellë bukur, duke qenë se janë
bërë orkestrime të reja dhe do të
përpiqemi të afrohemi me gjërat e
reja që ka sjellë ky shekull për sa i
përket muzikës, luleve, trilave, in-
terpretimit. Me gocat është bërë
një punë fantastike. Koncerti ësh-
të sonte dhe nuk ka më kohë për të
gjykuar se çfarë kemi bërë deri
tani. Jemi pak orë para koncertit,
pak orë para daljes në skenë. Va-
jzat kanë zëra potentë, kanë këngë
të bukura që mua më pëlqejnë pa
fund, si të Enedës, të Besës dhe
Rovenës. Ne të katërta do të kën-
dojmë edhe bashkë, edhe veç. Nuk
jemi vënë një rregull që Irma kën-
don këtë varg e Eneda atë varg.
Sigurisht kemi organizim, por kur
na e thotë shpirti do të këndojmë
të katërta bashkë për të qenë pjesë
e 'show'-t.
-Ka këngë për të cilat një pjesë e-Ka këngë për të cilat një pjesë e-Ka këngë për të cilat një pjesë e-Ka këngë për të cilat një pjesë e-Ka këngë për të cilat një pjesë e
publikut ka nostalgji, ka mall, kapublikut ka nostalgji, ka mall, kapublikut ka nostalgji, ka mall, kapublikut ka nostalgji, ka mall, kapublikut ka nostalgji, ka mall, ka
kujtime. E nisim që nga "Pragu ikujtime. E nisim që nga "Pragu ikujtime. E nisim që nga "Pragu ikujtime. E nisim që nga "Pragu ikujtime. E nisim që nga "Pragu i
vegjëlisë". Ty vetë, çfarë të sjell-vegjëlisë". Ty vetë, çfarë të sjell-vegjëlisë". Ty vetë, çfarë të sjell-vegjëlisë". Ty vetë, çfarë të sjell-vegjëlisë". Ty vetë, çfarë të sjell-
in në mendje? Çfarë është për tyin në mendje? Çfarë është për tyin në mendje? Çfarë është për tyin në mendje? Çfarë është për tyin në mendje? Çfarë është për ty
"Pragu i vegjëlisë"?"Pragu i vegjëlisë"?"Pragu i vegjëlisë"?"Pragu i vegjëlisë"?"Pragu i vegjëlisë"?
Është një këngë që mua më risjell
në mendje kohën kur e kam kënd-
uar. Më risjell emocionet e skenës,

emocionet e sallës së Operas dhe
Baletit, ku në mos gaboj është
mbajtur festivali atë vit që kam
kënduar këtë këngë. Është një
këngë që është bërë virale, kën-
dohet kudo dhe nga kushdo. Më
vjen shumë mirë që i ka rezistuar
kohës, sepse pothuaj ka humbur
fillesa e saj. E kam kënduar edhe
unë këtë këngë, edhe pse pakkush
e di. E këndova dhe më pas mori
tjetër kah.
-Është bërë pothuaj një këngë-Është bërë pothuaj një këngë-Është bërë pothuaj një këngë-Është bërë pothuaj një këngë-Është bërë pothuaj një këngë
popullore, në sensin që duketpopullore, në sensin që duketpopullore, në sensin që duketpopullore, në sensin që duketpopullore, në sensin që duket
sikur e ka humbur autorin, aposikur e ka humbur autorin, aposikur e ka humbur autorin, aposikur e ka humbur autorin, aposikur e ka humbur autorin, apo
jo?jo?jo?jo?jo?
Po, është një këngë që e ka hum-
bur. Më vjen mirë. Unë kam kuj-
time e nostalgji me të. E gjithë per-
formanca ime do të jetë nostalgji
dhe uroj që me orkestrimet e reja
që janë bërë, t'i sjell bukur. Ky kon-
cert edhe për mua ishte një gjë e
mirë. Mua më shtoi diçka, më dha
diçka, më mbushi. Kishte disa
këngë të miat, që unë ndihesha
sikur u ka ikur koha, por me
orkestrimet që janë bërë tani kanë
ndryshuar, kanë riardhur në kohë
dhe jam shumë e gëzuar, përveç
asaj që mbaj në zemër, nostalgjisë.
-Sa vite kanë kaluar nga hera e-Sa vite kanë kaluar nga hera e-Sa vite kanë kaluar nga hera e-Sa vite kanë kaluar nga hera e-Sa vite kanë kaluar nga hera e
parë që ke kënduar "Pragun e veg-parë që ke kënduar "Pragun e veg-parë që ke kënduar "Pragun e veg-parë që ke kënduar "Pragun e veg-parë që ke kënduar "Pragun e veg-
jëlisë"? 30 vite?jëlisë"? 30 vite?jëlisë"? 30 vite?jëlisë"? 30 vite?jëlisë"? 30 vite?

Po besoj, ndoshta edhe më shumë.
Nuk e kujtoj dot. Unë e kam pasur
me një formacion të vogël, My-
faretja e ka pasur me një forma-
cion më të madh. Prandaj unë nuk
jam shumë e dëgjuar, nuk jam
shumë... Më erdhi dita që ta kën-
doj unë me formacionin që kam
ëndërruar, e që atëherë nuk ma
dhanë; e këndoi Myfaretja sepse sa
kishte dalë edhe Myfaretja dhe ish-
te edhe në modë dhe e ka kënduar
shumë bukur në fakt. E ka këndu-
ar më pas edhe Sandër Gjoka, e
tani, a mund ta këndoj pak edhe
unë se e kam kënduar edhe unë
dikur (qesh).
-Këngët e tua të para kanë edhe-Këngët e tua të para kanë edhe-Këngët e tua të para kanë edhe-Këngët e tua të para kanë edhe-Këngët e tua të para kanë edhe
histori të kohës kur u bënë, si uhistori të kohës kur u bënë, si uhistori të kohës kur u bënë, si uhistori të kohës kur u bënë, si uhistori të kohës kur u bënë, si u
bënë,  bashkë me pengjet  qëbënë,  bashkë me pengjet  qëbënë,  bashkë me pengjet  qëbënë,  bashkë me pengjet  qëbënë,  bashkë me pengjet  që
mbeten prej tyre, si çështja e for-mbeten prej tyre, si çështja e for-mbeten prej tyre, si çështja e for-mbeten prej tyre, si çështja e for-mbeten prej tyre, si çështja e for-
macionit të vogël që t'u dha. Kamacionit të vogël që t'u dha. Kamacionit të vogël që t'u dha. Kamacionit të vogël që t'u dha. Kamacionit të vogël që t'u dha. Ka
qenë pra e vështirë të dalësh nëqenë pra e vështirë të dalësh nëqenë pra e vështirë të dalësh nëqenë pra e vështirë të dalësh nëqenë pra e vështirë të dalësh në
skenë, ashtu siç do, atë që tëskenë, ashtu siç do, atë që tëskenë, ashtu siç do, atë që tëskenë, ashtu siç do, atë që tëskenë, ashtu siç do, atë që të
takonte?takonte?takonte?takonte?takonte?
Unë kam dashur shumë që ta kën-
doja me formacion të madh "Pra-
gun e vegjëlisë", meqë po më pyet
për këtë çështje. Ishte sistemi i tillë
atëherë që këndohej një me forma-
cion të madh e një me të vogël. Për
mendimin tim, nuk më tingëlloi dhe
disi sikur më humbi. Ja ku erdha
prapë, fati im dhe do e bëj si kam
dashur. Sigurisht që çdo këngë ka
një histori më vete, si kënga "Më dhe
dritë nga syri yt" që do ta këndoj.
-Cila është historia e saj?-Cila është historia e saj?-Cila është historia e saj?-Cila është historia e saj?-Cila është historia e saj?
Me këngën "Më dhe dritë nga syri
yt" unë isha ende vetëm. Kisha kën-
duar "Ore, ore, Lule bore" dhe
pastaj ishte kënga "Më dhe dritë
nga syri yt" dhe pastaj nisëm të
dalim bashkë unë dhe Eranda. Unë
pata një dublant, Luan Zhegun dhe
për shembull Agim Krajka më
thoshte "Si i bën këto kalimet kësh-
tu, kaq të çuditshme". Atëherë nuk
kuptoja gjë, sot i kuptoj. Më kujto-
hen tani ato vrapimet që bënim te
shtëpia e Krajkës, që bënim provat
atje.
-Krajka ka qenë kompozitor i-Krajka ka qenë kompozitor i-Krajka ka qenë kompozitor i-Krajka ka qenë kompozitor i-Krajka ka qenë kompozitor i

rreptë, apo jo, i ashpër në punë?rreptë, apo jo, i ashpër në punë?rreptë, apo jo, i ashpër në punë?rreptë, apo jo, i ashpër në punë?rreptë, apo jo, i ashpër në punë?
Unë nuk besoj që ka artist që në
themel të shpirtit të vet të ketë
rreptësinë. Artisti, në kuptimin e
mirë të fjalës mund të jetë çakmak
nga trutë - mirëpo i rreptë e me
kërkesa profesionale, jo, nuk është
Krajka ashtu.
-Një prej këngëve që këndoni son--Një prej këngëve që këndoni son--Një prej këngëve që këndoni son--Një prej këngëve që këndoni son--Një prej këngëve që këndoni son-
te është "Kte është "Kte është "Kte është "Kte është "Kush ka goca- botën ka".ush ka goca- botën ka".ush ka goca- botën ka".ush ka goca- botën ka".ush ka goca- botën ka".
Duket, sikur e ka thyer disi atëDuket, sikur e ka thyer disi atëDuket, sikur e ka thyer disi atëDuket, sikur e ka thyer disi atëDuket, sikur e ka thyer disi atë
paragjykimin shqiptar për vajzat,paragjykimin shqiptar për vajzat,paragjykimin shqiptar për vajzat,paragjykimin shqiptar për vajzat,paragjykimin shqiptar për vajzat,
paragjykimin e një shoqërie që doparagjykimin e një shoqërie që doparagjykimin e një shoqërie që doparagjykimin e një shoqërie që doparagjykimin e një shoqërie që do
të lindin vetëm djem, apo jo?të lindin vetëm djem, apo jo?të lindin vetëm djem, apo jo?të lindin vetëm djem, apo jo?të lindin vetëm djem, apo jo?
Unë këtë qëllim kam pasur. Me
gjithë respektin që kam për djemtë,
sepse nuk bëjmë dot pa ta, ka pasur
shumë këngë ku këndohej vetëm

"Çfarë më thoshte Agim Krajka. Ndieja se disa këngëve u kishte ikur koha"

IRMA LIBOHOVA:
Nostalgji e kujtime nga"Pragu im i

vegjëlisë" e surprizat sonte me "Divat"
për djemtë, gëzohej ku lindnin
djem, shtihej pushkë kur lindnin
djem, bëhej dasmë ku lindnin
djemtë - të gjitha atributet i kanë
vetëm djemtë. Unë e kuptoj që ne
nuk bëjmë dot pa ta, por as ata
nuk bëjnë dot pa ne. Ky
maskilizmi mua nuk më rri
shumë për shtat. Ndaj kam bërë
një kondrapunt.
-Keni kohë që i keni nisur pro--Keni kohë që i keni nisur pro--Keni kohë që i keni nisur pro--Keni kohë që i keni nisur pro--Keni kohë që i keni nisur pro-
vat për koncertin "Divat", porvat për koncertin "Divat", porvat për koncertin "Divat", porvat për koncertin "Divat", porvat për koncertin "Divat", por
sonte në darkë, a ka vend endesonte në darkë, a ka vend endesonte në darkë, a ka vend endesonte në darkë, a ka vend endesonte në darkë, a ka vend ende
për surpriza? Pse duhet të vijmëpër surpriza? Pse duhet të vijmëpër surpriza? Pse duhet të vijmëpër surpriza? Pse duhet të vijmëpër surpriza? Pse duhet të vijmë
t'ju shohim sonte?t'ju shohim sonte?t'ju shohim sonte?t'ju shohim sonte?t'ju shohim sonte?
Të vini për faktin se jemi katër
femra në skenë për shembull?
Femra është gjithnjë e bukur në
skenë. Edhe sikur të dalë në skenë
e të mos bëjë asgjë, meriton të
shihet, edhe sikur të dalë aty të
bëjë një ecje si në pasarelë me një
veshje të bukur; e jo më kur janë
katër këngëtare që dalin në skenë
e këndojnë këngët e tyre më të
mira. Ne jemi katër veta, gocat
kanë zëra potentë dhe unë nuk
mund të parashikoj çfarë mund
të bëjmë ne atje jashtë skenarit.
Këtë nuk e di se ç'do bëjmë. E di që
ne na rrëmben ajo magjia e sallës
e skenës.
-Pra, ti mund të marrësh mik--Pra, ti mund të marrësh mik--Pra, ti mund të marrësh mik--Pra, ti mund të marrësh mik--Pra, ti mund të marrësh mik-
rofonin dhe të hysh nëpër sallënrofonin dhe të hysh nëpër sallënrofonin dhe të hysh nëpër sallënrofonin dhe të hysh nëpër sallënrofonin dhe të hysh nëpër sallën
e të këndosh "a capella"?e të këndosh "a capella"?e të këndosh "a capella"?e të këndosh "a capella"?e të këndosh "a capella"?
Unë mund të bëj çfarë të më dojë
qejfi mua. Kuptoj, brenda një
logjike të skenarit dhe besoj se
këtë do të bëjnë edhe shoqet e mia.
Por kjo është ajo pjesë që ne nuk
e parashikojmë. Pastaj sa për
rregullat e skenës dhe etikën, ne
i dimë shumë mirë. Por, këto
gjërat që mund të ndodhin, të pa-
parashikuara, na rri në ajër të
katërtave. Të gjitha jemi njëra më
e "marrë" se tjetra.
-Ka gjasa të këndoni edhe me-Ka gjasa të këndoni edhe me-Ka gjasa të këndoni edhe me-Ka gjasa të këndoni edhe me-Ka gjasa të këndoni edhe me
publikun, siç ndodh në koncertepublikun, siç ndodh në koncertepublikun, siç ndodh në koncertepublikun, siç ndodh në koncertepublikun, siç ndodh në koncerte
të mëdha si ky?të mëdha si ky?të mëdha si ky?të mëdha si ky?të mëdha si ky?
Po, patjetër. Kemi pjesë që do përf-
shijmë publikun, i cili
shpresojmë të jetë i nxehtë e të na
përkrahë, sepse ata na japin forcë
ne. Pa shuplakat e sallës nuk ia
dalim dot.
-A ka një veshje të veçantë të-A ka një veshje të veçantë të-A ka një veshje të veçantë të-A ka një veshje të veçantë të-A ka një veshje të veçantë të
këngëtareve?këngëtareve?këngëtareve?këngëtareve?këngëtareve?
Të them të drejtën, me njëra-
tjetrën nuk jemi parë as nuk jemi
marrë vesh. Ne aty do të dalim
secila me stilin e vet, unë brenda
llojit tim, e secila sipas të vetit.
Ju siguroj që do të ketë edhe këm-
bë përjashta, por jo shumë, mos
kini frikë. Me masë çdo gjë. Unë
jam e mbuluar kokë e këmbë për
çdo rast. Unë i kam kushtuar
shumë, shumë, shumë rëndësi çdo
gjëje - këngëve që kam vetëm,
këngëve që kam me gocat po ash-
tu.
-A do të k-A do të k-A do të k-A do të k-A do të keni edhe të afëreni edhe të afëreni edhe të afëreni edhe të afëreni edhe të afërm nëm nëm nëm nëm në
sallë?sallë?sallë?sallë?sallë?
Do të kemi patjetër.
-Do të vijë Ataoli?-Do të vijë Ataoli?-Do të vijë Ataoli?-Do të vijë Ataoli?-Do të vijë Ataoli?
Djali im e ka marrë ftesën dhe e
vendos vetë ai, se nuk dua ta
ngarkoj me emocione.

Irma Libohova
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SHTATZËNË DHE E ËNJTUR? FOTOJA E
KËNGËTARES DO T'JU BEFASOJË

Edhe pse është më se e natyr
shme që shtatzënia të sjellë

fryrje dhe ënjtje në pamjen e fem-
rës, vip-at tanë kujdesen të
shfaqen sa më të kuruar dhe në
formë. Një gjë e tillë ka ndodhur
me këngëtaren kosovare, Adelina
Tahiri, të cilën jemi mësuar ta
shohim gjithnjë të kuruar deri në
detaj në postimet e saj. Kësaj rad-
he ajo ka hedhur në 'Instastory' një
foto në makinë, e veshur e gjitha
me të zeza ku pavarësisht grimit të
bërë, shfaqet paksa e ënjtur në fy-
tyrë. Kjo për shkak të buzëve pak-
sa më të fryra se zakonisht apo
mbase edhe duke dashur të mbu-
lojë me syze të zeza ënjtjen në sy? E
kuruar në detaj ku as fryrjen apo
ndryshimin nuk ja dallojmë nga
grimi, këngëtarja kujdeset gjith-
monë për të qenë sa më e paraqit-
shme në postimet e saj! Me fryrje
apo pa fryrje, një mami si Adelina
Tahiri mbetet një nga këngëtaret
më bukuroshe të muzikës.

NJË MAMI SI AURELA GAÇE,
NJË SUPER-MAMI!

Ajo është një nga këngëtaret më të
pëlqyera të botës së muzikës e jo

vetëm. Aurela Gaçe, tashmë nënë e dy
vogëlusheve, të cilat duket se po ecin
në hapat e së ëmës, duket se nuk ka të
ndalur! Shpesh e shohim që jashtë
skenës, një pjesë e pandarë e përdit-
shmërisë së saj, është edhe palestra.
Nga videot dhe fotot e shumta që pos-
ton në 'Instastory', duket se sa me
vullnet dhe dëshirë e ka edhe këtë
pjesë ku kalon kohë për të mbajtur
trupin në formë. Por në ushtrimet e
saj të përditshme, mesa duket, nuk
mungon as Grace, vajza e saj e mad-
he. Në një video të postuar së fundmi,
Aurela shfaqet duke bërë ushtrime.
Kjo do të ishte më se normale, deri në
momentin kur sipër saj shohim të jetë
shtrirë Grace. Ushtrime këto që vetëm
një super-mami mund t'i bëjë. E s'ka
si të ndodhë ndryshe me një mami me
kaq shumë energji sa Aurela!

SË SHPEJTI NUSE, AFËRDITA
 NIS PLANET SI Z. KINDLE QË TANI

Që nga momenti që i
dashuri i saj, lojtari çek

i hokejt, Kindle, i propozoi për
martesë, Afërdita nuk ka resh-
tur së postuari foto të të dyve
dhe planet që thurnin për
ditën e madhe. Duke nisur që
nga dhuratat e deri tek vendi
i dasmës, këngëtarja e njohur
kosovare, duket se mezi e pret
ditën e madhe. Në postimin e
saj të fundit në 'Instastory',
Aferdita kishte vënë para tav-
olinës një bllok ku shkruante
"Planet për z. Kindle".
Përveçse vendin e dasmës, fus-
tanin dhe ushqimin e organi-
zimin e eventit, çfarë tjetër po
planifikon? Kaq seriozisht sa
e ka marrë modelja bukuro-
she urojmë të mos marrë më
sysh me gjithë vrullin e emo-
cioneve që e kanë kapur prej
kohësh!

KOMENTUESI E AKUZON PËR FOTOSHOP, POR
VELINA E "XING”-UT  E NXJERR BLOF

Postimet e shumta
të VIP-ave dhe sido-

mos modeleve vihen re
me shumë vëmendje
nga ndjekësit e tyre.
Kjo për faktin se shu-
mica prej tyre preferon
të përdorë fotoshopin
për të arritur një pam-
je sa më perfekte në fo-
ton e rrjeteve sociale.
Kësaj radhe, pre e
akuzave ka rënë velina
bukuroshe e "Xing me
Ermalin", Kejvina
Kthella. Në foton e pos-
tuar së fundmi, e ve-
shur me një palë
xhinse të grisura dhe
një bluze të shkurtër,
një nga ndjekësit e
akuzon për fotoshop.
"Nuk mund të dalë ai
tuli ashtu. Ke bërë fo-
toshop!" Por ndërkohë
nuk ka vonuar as
përgjigjja e velinës. "Ai
tuli është normal të
dalë ashtu në momen-
tin që ulesh, o Gjoni
apo si e ke emrin", ka
shkruar Kejvina duke
treguar se një koment
i tillë si bën aspak për-
shtypje.
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?
Këshilla

 "Në përgjithësi duhet të mbash një
dietë të shëndetshme, por hera-herës

mund të konsumosh ushqime që
rrisin nivelet e testosteronit ose të
qarkullimit të gjakut, kur vërtet do

'të vish në qejf' "

 Ja cilat ushqime të
 konsumoni për një jetë
seksuale më pasionante

Ushqime me yndyrë si
hamburgeri, patatet
e skuqura dhe pica,

ju japin një ndjesi lodhjeje
dhe më shumë sesa të hiqni
bluzën, ju vjen të shtriheni
dhe të flini gjumë sikur të
mos ketë të nesërme. Por e
dinit që ekzistojnë ushqime
që mund t'i japin një shtysë
të fuqishme epshit dhe
dëshirës seksuale tek ju
dhe partneri?
"Seksi i mirë është thelbë-
sor për një marrëdhënie",-
thotë ekspertja e seksit
Marina Del Rey. "Duhet të
gjesh kohë për të, të dalësh
në takime, ta shndërrosh
dhomën e gjumit në një
vend romantik dhe epshnd-
jellës dhe duhet të jesh
shumë e kujdesshme ndaj
ushqimeve që konsumon".
"Në përgjithësi duhet të
mbash një dietë të shëndet-
shme, por hera-herës mund
të konsumosh ushqime që
rrisin nivelet e testoster-
onit ose të qarkullimit të
gjakut, kur vërtet do 'të
vish në qejf' ",- shprehet in-
struktorja e jogës Isadora.

QEPË
Edhe pse aroma që le qepa
në gojë nuk është aspak
seksi, Isadora mendon se të
forcon organet
riprodhuese, rrit nivelin e
testosteronit e si rrjedhojë
rrit dëshirën seksuale si
për meshkujt ashtu edhe
për femrat. Në disa vende,
qepa nuk përdorej pasi
rriste sasinë e spermës.

Pra, praktikisht ju dhe
partneri juaj duhet ta për-
dorni në çdo gatim.

HUDHRA
Na vjen keq që sakrificat
për një seks më të mirë du-

het të përfshijnë ushqime
të tilla. Hudhra rrit nxe-
htësinë në trup dhe është
provuar që rrit testostero-
nin. Isadora shpjegon:
"Eshtë e dobishme për jetën
seksuale dhe body-builder-

at e përdorin për të rritur
masën muskulore.

SPECI I KUQ
Ashtu si shija pikante që të
lë në gojë, speci djegës e bën
edhe më pikante jetën tuaj

seksuale. Speci i kuq krijon
nxehtësi në trup, përmirë-
son qarkullimin e gjakut
dhe ndihmon në ereksion.
Sipas instruktores së jogës,
specat kanë efekt të men-
jëhershëm, prandaj
përpiquni t'i konsumoni
pak para se të nisni aksio-
nin. Ruajeni ëmbëlsirën
për në fund.

FIQTË
Fiku është i pasur në ami-
noacide dhe mendohet të
jetë një afrodiziak, nisur
nga pamja seksuale dhe
shija. "Aroma e një fiku dhe
forma është shumë roman-
tike dhe seksuale,-thotë Isa-
dora,- janë të përshtatshme
për t'i ngrënë vetë dhe për
t'ia ushqyer partnerit.
Edhe procesi i të ngrënit të

fikut është shumë epshnd-
jellës." Me pak fjalë, poros-
itini në një takim të nxehtë,
por përpiquni t'i shmangni
një darkë me kolegët e
punës.

MANAFERRË GOJI
Këto lloje manaferrash janë
përdorur prej kohësh për të
ngjallur dëshirën seksualë
në vendet e Azisë, pasi
mendohet se rrisin nivelet
e testosteronit. "Provoni t'i
hani me drithërat në
mëngjes, në sallatë ose haji-
ni thatë",- këshillon Isa-
dora. Eshtë një 'superush-
qim' seksual.

PESHQ ME YNDYRË
Peshq si salmoni, tuna,
sardelet janë të pasur me
acide yndyrore me omega-3,
që sipas Isadorës ngrenë
dopaminën, të njëjtin hor-
mone që çlirohet në tru
gjatë orgazmës. "Ngre hu-
morin dhe njerëzit e relak-
suar janë shpesh në humor
për seks". Këta peshq përm-
bajnë edhe një lloj aminoa-
cidi që trajton problemet me
ereksionin. Mendojeni si
një viagra natyrale. Salmo-
ni tingëllon dhe shijon
shumë më mirë se një pilulë.

?
USHQIMET
Ushqime me yndyrë si hamburgeri, patatet e skuqura dhe pica,
ju japin një ndjesi lodhjeje dhe më shumë sesa të hiqni bluzën,
ju vjen të shtriheni dhe të flini gjumë sikur të mos ketë të
nesërme. Por e dinit që ekzistojnë ushqime që mund t'i japin një
shtysë të fuqishme epshit dhe dëshirës seksuale tek ju dhe
partneri?
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Ish-zv.kryeministri grek,
Pangallos mbledh tri zonjat e PS-së

Pas një kohe të gjatë, dy prej zonjave socialiste, ish-drejtuese të kësaj
partie ndër vite, Arta Dade e Valentina Leskaj janë mbledhur së

bashku në një aktivitet. Me rastin e akordimit të titullit "Doktor Honoris
Causa" të ish-zv.kryeministrit grek, Theodhoros Pangallos nga Universiteti
Mesdhetar që drejtohet nga Anastas Angjeli, Dade e Leskaj janë takuar
edhe me ish-ministren Mimi Kodheli. Të tria mbeten aq të kuruara e
simpatike e në të njëjtën kohë edhe fisnike, duke mos pyetur aspak për
vitet që kalojnë.

Lali Eri jep sugjerimet si
të hiqni kilogramët e dimrit

Genc Pollo shfaqet me partneren e
tij në një vend argëtues
Ndonëse vendi "zien" nga zhvillimet politike, ku opozita kërkon dorëheqjen

e ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj për shkak të vëllait të tij, që sipas
PD është i përshirë dhe i dënuar për trafik droge në Itali, deputeti i PD dhe
politikani Genc Pollo është shkëputur për një moment nga këto zhvillime. Ai
është parë në një nga eventet e rëndësishme të kryeqytetit në shoqërinë e
partneres së tij, Ilda Mara. Në këtë eveniment ku merrnin pjesë kryesisht
gazetarë dhe personazhe të modës, Pollo duket mjaft i relaksuar dhe sidomos
për faktin se ndodhej larg zhurmës që politika ka shkaktuar në këtë periudhë.

Ish-deputeti i LSI me armë në
zyrë, merr pozicion për qitje:
Përgatituni për…

Duke e ilustruar me sanduiçë e ikonën e kompjuterit,
kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj ka dhënë edhe

arsyet e shtimit të tij në peshë gjatë dimrit. Por tashmë, ai e ka
gjetur ilaçin. Veliaj, duke e quajtur veten "Lali Eri" shkroi dje
në "Facebook": "Jo po ??kg e dimrit, jo po shumë punë ????e s'po
merrem me sport. Shko në punë me biçikletë si lali. Ndihmon
veten e bëhesh fit, ndihmon edhe qytetin me aq sa ke në dorë",
shkroi kryebashkiaku, duke u shfaqur mbi biçikletë.

Një veprim i paprecedentë i ish-deputetit të LSI-së, Flamur Çelaj, i cili është
fotografuar me armë në zyrën e tij. Ish-deputeti i Vlorës shihet me një

armë të tipit "Walther Q5 MATCH", të cilën e mban në një pozicion gati për të
qëlluar. Fotot me armë, Flamur Çelaj i ka bërë vetë publike, ndërkohë lart tyre
shkruan: "Modeli i ri i dinamikës dhe saktësisë. Gati për të lëshuar disa plum-
ba". Nuk dihet se përse ish-deputeti ka bërë një veprim të tillë, por të gjithë e
dinë pasionin e tij për armët dhe me siguri ka dashur të tregojë armën e re,
por në këtë rast ka zgjedhur vendin e gabuar.

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK
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Zbardhet formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë e dosjes

Pronarët në Durrës, ATP
merr në shqyrtim 1300 dosje
Rifreskohet lista, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 1300 dosje

ish- pronarësh që janë në
proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Durrësit dhe janë
në pritje të vendimit të ATP-
së. Në listën e përditësuar
jepet numri i dosjes dhe data
e aplikimit. Të gjithë ish-pr-
onarët që kanë aplikuar për
kthimin dhe kompensim
prone në Agjencinë e Tra-
jtimit të Pronave dhe nuk
janë njohur ende me vendi-
min e agjencisë mund të
kërkojnë informacion në
lidhje me fazën në të cilën
ndodhet dosja. Agjencia e
Trajtimit të pronave ka
vënë në dispozicionin të pr-
onarëve formularin tip, "In-
formacion në lidhje me ecur-
inë e dosjes", i cili duhet të
plotësohet dhe të dorëzohet
në agjenci për të njohur me
fazën në cilën ndodhet
shqyrtimi i saj. Agjencia

Ornela Manjani

Trajtimit të Pronave është e
detyruar që brenda 15 ditëve
nga momenti i dorëzimit të
kërkesës të ktheje përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

Për t'u njohur me ecurinë
e dosjes subjekti duhet të
plotësojë dhe të paraqesë
dorazi ose me postë pranë
ATP-së dokumentacionin
kërkesën përkatëse me sh-
krim për informim në lidhje
me ecurinë e dosjes, fotoko-
pje të kartës së identitetit,

dëshmi trashëgimie dhe
prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-

sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-
formim në lidhje me ecurinë

e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun, në
agjenci. Më pas kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e
cila pasi e protokollon i dër-
gon të gjitha kërkesat e
ardhura Drejtorit të
Përgjithshëm. Kreu i AKKP-
ës ia delegon kërkesat sek-
torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas sektori
përkatëse përgatit informa-
cionin e kërkuar dhe njof-
ton subjektin. Në përfundim
të shqyrtimit subjekti para-
qitet pranë zyrave të ATP-së

për të tërhequr shkresën
kthimi përgjigje në lidhje
me ecurinë e dosjes ose i dër-
gohet me postë sipas
kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.
FORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARI

Formulari i aplikimit për
formacion në lidhje me ecur-
inë e dosjes është i ndarë në
tri seksione. Aplikanti du-
het të plotësojë gjeneralitet
dhe adresën dhe jetë i paji-
sur me mjet identifikimi në
momentin e aplikimit. Në
seksionin e dytë duhet të
jetë përshkruar në mënyrë
të saktë se në lidhje me çfarë
kërkon informacion pala e
interesuar, në këtë rast pr-
onari që ka aplikuar për
kthim e kompensim prone.
Dhe ne seksionin e fundit
janë të specifikuara pesë do-
kumentet që duhet të dis-
ponojë pronari në momentin
e aplikimit.

DOKUMENTACIONI
QË DUHET TË PARAQISNI

Formulari tip
Fotokopje e kartës së identitetit
Kopje vendimi nga ish KKP/AKKP(nëse ka)
Dokumente të tjera

NrNrNrNrNr DateDateDateDateDate QarkuQarkuQarkuQarkuQarku StatusiStatusiStatusiStatusiStatusi Zona KadastraleZona KadastraleZona KadastraleZona KadastraleZona Kadastrale

514 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1411
513 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1411
522 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2117
521 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2117
518 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
526 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
527 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
528 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
508 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
509 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3369
510 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8513
511 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1299
524 24.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8513; 8514; 8511
507 24.12.2008 DURRESNe Shqyrtim
523 24.12.2008 DURRESNe Shqyrtim 1204 1522
537 26.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2574
544 26.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2585, 2100
543 26.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8517
542 26.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1256, 1411
541 26.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
540 26.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1247
533 26.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
532 26.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
531 26.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
530 26.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
529 26.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1595
565 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3215
573 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2385
553 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1840
552 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1294, 1299
551 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1299
550 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
548 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2375
547 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622
546 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
545 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3339
559 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622
576 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
561 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
566 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
564 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1042
563 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
560 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1727, 1931, 3236
558 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3215
557 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
556 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2332
555 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2332
554 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
578 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622
571 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2065
570 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1299
568 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
572 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3385
575 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2375
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577 27.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8514
579 27.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2585
565 27.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8517
569 27.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3599
592 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2574
611 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
617 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622
589 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2585, 2101
519 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
639 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3339
640 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1256
642 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1664
599 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
598 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2117
597 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3339
595 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1256
594 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1256
593 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
591 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3236
634 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3339, 2742
631 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2147
630 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
632 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1727 3311 3366 2452 2136
633 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622, 8621
635 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8513
636 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1665
637 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1042
580 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2135
618 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1664
616 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3542
612 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1186
613 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3852
614 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
615 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3225
620 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3225
609 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2585, 2101
610 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2065
585 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622
607 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3102
608 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3245, 3137
628 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3245
627 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1914
626 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1931
625 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8621
624 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8514
623 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8622
622 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1727
621 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1475
604 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3102
619 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3102
603 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3541
605 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2590
596 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2675
606 29.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3184
581 29.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8622
582 29.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2375

583 29.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3096
584 29.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8513
587 29.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3852
588 29.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2590
586 29.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3184
601 29.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1256
647 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
662 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2100
693 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
663 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1294
651 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
652 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1595
653 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
654 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
655 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1256
656 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
657 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1256
648 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1204
649 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8518
650 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8515
644 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3339
645 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8513
646 30.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 8512
661 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1914
666 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8621
667 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1042
668 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8518
669 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1031
671 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3096
672 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2675
673 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1204
674 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8518
675 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8512
677 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8622
679 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8513
681 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3245
682 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2147
683 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2332
685 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3255
686 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3852
687 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3385
688 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2585
689 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8512
690 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8514
691 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8514
692 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2100
694 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1031
695 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3339
696 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1242 3542
697 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3339
698 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3255
699 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2590
700 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3339
701 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3339
702 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3852
703 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3096
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704 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2332
705 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim
706 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1198
706 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2537
708 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3852
709 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3796
710 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3215
711 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2978
658 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1914
659 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2255
665 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2585
670 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8621
680 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1031
684 30.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8518
747 31.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2255
664 31.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2100
480 31.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2453
7 6 31.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1574
729 31.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2100
713 31.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3255
7 6 31.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1031
746 31.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 1727
738 31.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 2147
716 31.12.2008 Durres Ne Shqyrtim 3215
712 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2136
714 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3137
715 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1595
717 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3365
718 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2255
719 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3852
721 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1931
722 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3385
723 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2117
724 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3102
725 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3236
726 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3245
727 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2622
728 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3369
731 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3385
732 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2537
733 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1475
734 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1031
735 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1522
737 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3255
738 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2147
739 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8517
741 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8515
742 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8515
743 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 8517
744 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3255
745 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 1475
748 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3255
749 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3339
752 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 2136
740 31.12.2008 DURRES Ne Shqyrtim 3339
271 10.01.2009 Durres Ne Shqyrtim 8514
755 23.07.2009 Durres Ne Shqyrtim 2574
261 10.08.2009 Durres Ne Shqyrtim 8518
238 13.08.2009 Durres Ne Shqyrtim 2453
272 10.10.2009 Durres Ne Shqyrtim 1031
297 23.10.2009 Durres Ne Shqyrtim 3236
307 27.10.2009 Durres Ne Shqyrtim 1031
412 12.12.2009 Durres Ne Shqyrtim 1185
475/476 22.12.2009 Durres Ne Shqyrtim 1204, 1522, 2375
494 23.12.2009 Durres Ne Shqyrtim 1522
602 29.12.2009 Durres Ne Shqyrtim 8511
758 02.01.2010 DURRES Ne Shqyrtim 1031
421 11.01.2010 DURRES Ne Shqyrtim 1925
756 13.01.2010 Durres Ne Shqyrtim 3255, 3339
7 9 26.07.2010 Durrës Ne Shqyrtim 2009
7 6 26.07.2010 Durres Ne Shqyrtim 8515
355 14.10.2010 Durres Ne Shqyrtim 8512
757 25.01.2011 Durres Ne Shqyrtim 1925
1 6 27.01.2011 Durres Ne Shqyrtim 8621
1 6 27.01.2011 Durres Ne Shqyrtim 8621
103 18.02.2011 DURRES Ne Shqyrtim 1925
316 05.03.2011 Durres Ne Shqyrtim 1186
285 13.04.2011 Durres Ne Shqyrtim 2452
291 18.04.2011 Durres Ne Shqyrtim 3852
335 05.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 2009
1242 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 8514
1247 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 8514
1248 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 8512
1249 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 8512
1250 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 8512
1251 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 8512
1252 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 2675
1253 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 3137
1254 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 8512
1255 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 3385
1256 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 3385
1257 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 8513
1258 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 3852
1259 10.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 8511
519 20.05.2011 DURRES Ne Shqyrtim 8512
634 09.06.2011 Durres Ne Shqyrtim 8518
562 21.06.2011 DURRES Ne Shqyrtim 2585

624 26.07.2011 DURRESNe Shqyrtim 1031
1063 20.09.2011 Durres Ne Shqyrtim 1664
1478 18.10.2011 DURRESNe Shqyrtim 1411
1492 26.10.2011 Durres Ne Shqyrtim 1771
1520 15.11.2011 Durres Ne Shqyrtim 1921
640 09.12.2011 DURRESNe Shqyrtim 3215
1577 13.12.2011 Durres Ne Shqyrtim 1665
1597 22.12.2011 Durres Ne Shqyrtim 8516
941 10.01.2012 Durres Ne Shqyrtim 2577
944 10.03.2012 Durres Ne Shqyrtim 3541
944 10.03.2012 Durres Ne Shqyrtim 8622
537 15.05.2012 Durres Ne Shqyrtim 1042
536 15.05.2012 Durres Ne Shqyrtim 1595
550 06.06.2012 Durres Ne Shqyrtim 8512
525 05.07.2012 Durres Ne Shqyrtim 8621
967 11.07.2012 Durres Ne Shqyrtim 1204, 2453
608 30.07.2012 DURRESNe Shqyrtim 1522
921 04.09.2012 DURRESNe Shqyrtim 8517
595 07.09.2012 Durres Ne Shqyrtim 2375
930 19.09.2012 Durres Ne Shqyrtim 3255
930 19.09.2012 Durres Ne Shqyrtim 8513
959 29.10.2012 Durres Ne Shqyrtim 1665
980 20.11.2012 Durres Ne Shqyrtim 1921
982 22.11.2012 Durres Ne Shqyrtim 2332; 2375
1021 28.12.2012 Durres Ne Shqyrtim 3541
115 18.01.2013 Durres Ne Shqyrtim 8518
111 18.01.2013 Durres Ne Shqyrtim 1204;
850 27.02.2013 Durres Ne Shqyrtim 1186, 3245,
2585
304 05.03.2013 Durres Ne Shqyrtim 2577
156 15.03.2013 Durres Ne Shqyrtim 2453
206 26.03.2013 Durres Ne Shqyrtim 1574
942 29.03.2013 Durres Ne Shqyrtim 2591
296 23.04.2013 Durres Ne Shqyrtim 8515
749 12.05.2013 Durres Ne Shqyrtim 2622
322 22.05.2013 Durres Ne Shqyrtim 2332
328 24.05.2013 Durres Ne Shqyrtim 8515
329 24.05.2013 DURRESNe Shqyrtim 3562
365 25.06.2013 DURRESNe Shqyrtim 8514
364 25.06.2013 DURRESNe Shqyrtim 8512
3 01.08.2013 Durres Ne Shqyrtim 8622
625 29.08.2013 Durres Ne Shqyrtim 2622
9 1 01.09.2013 Durrës Ne Shqyrtim 3184
668 20.09.2013 Durres Ne Shqyrtim 8512
710 30.09.2013 Durres Ne Shqyrtim 1042
335 06.10.2013 Durres Ne Shqyrtim 8512
731 30.10.2013 Durres Ne Shqyrtim 2375
553 07.11.2013 DURRESNe Shqyrtim 3235
641 09.11.2013 Durres Ne Shqyrtim 2675
755 12.11.2013 Durres Ne Shqyrtim 2078
606 08.12.2013 Durres Ne Shqyrtim 1042
760 18.12.2013 Durres Ne Shqyrtim 1042; 8622
763 24.12.2013 Durres Ne Shqyrtim 8513
4 8 13.02.2014 Durres Ne Shqyrtim 1665
143 30.04.2014 DURRESNe Shqyrtim 8622
298 11.06.2014 DURRESNe Shqyrtim 3365
302 11.07.2014 Durres Ne Shqyrtim 1299
206 14.07.2014 Durres Ne Shqyrtim 1522
251 25.09.2014 Durres Ne Shqyrtim 1934
3 4 02.11.2014 Durres Ne Shqyrtim 1574
3 8 02.11.2014 Durres Ne Shqyrtim 2675
3 6 02.11.2014 Durres Ne Shqyrtim 8621; 8622
4 4 02.12.2014 Durres Ne Shqyrtim 2217
2540 16.12.2014 Durres Ne Shqyrtim 1566
4031 26.12.2014 Durres Ne Shqyrtim 1665
217 09.02.2015 Durres Ne Shqyrtim 1522
4 1 16.02.2015 Durres Ne Shqyrtim 3541
104 25.03.2015 Durres Ne Shqyrtim 2375
123 14.04.2015 Durres Ne Shqyrtim 8621
128 21.04.2015 DURRESNe Shqyrtim 8515
210 08.06.2015 Durres Ne Shqyrtim 8612
8 7 03.11.2015 Durres Ne Shqyrtim 2547
1 7 Durres Ne Shqyrtim 8621
4 4 Durres Ne Shqyrtim 3369
135 Durres Ne Shqyrtim Pa dokumentacion
668 DURRES Ne Shqyrtim 3852
678 DURRES Ne Shqyrtim 1186
702 DURRES Ne Shqyrtim 2117
731 DURRES Ne Shqyrtim 3102
756 DURRES Ne Shqyrtim 2255
780 DURRES Ne Shqyrtim
782 DURRES Ne Shqyrtim 3852
793 DURRES Ne Shqyrtim 1204 ,1522
795 DURRES Ne Shqyrtim 2591
796 DURRES Ne Shqyrtim 1475
798 DURRES Ne Shqyrtim
834 DURRES Ne Shqyrtim 1522
835 DURRES Ne Shqyrtim 3255
119/1 DURRESNe Shqyrtim
120/1 DURRESNe Shqyrtim 3339
680/1 DURRESNe Shqyrtim 1727
4 DURRES Ne Shqyrtim 3339

DURRES Ne Shqyrtim 2537
1005 26.02.2010 Durres Praktikë 8512
3053 17.05.2010 Durres Praktikë 8621
1186 08.06.2010 Durres Praktikë 8621
2121 08.06.2010 Durres Praktikë 3218

1342 21.06.2010 DURRES Praktikë 1562
4268 22.06.2010 Durres Praktikë 8514
5673 06.09.2010 Durres Praktikë N/A
2450 13.09.2010 Durres Praktikë 8621, 3096
2758 07.10.2010 Durres Praktikë 8516
3070 02.11.2010 Durres Praktikë 1665
1262 06.11.2010 DURRES Praktikë 8621
1249 15.04.2011 DURRES Praktikë
2000 23.06.2011 DURRES Praktikë
2550 06.09.2011 Durres Praktikë 8621
2590 08.09.2011 Durres Praktikë 8621
2698 16.09.2011 Durres Praktikë 3366
2881 29.09.2011 Durres Praktikë 8511
3157 24.10.2011 Durres Praktikë 3541
3254 01.11.2011 Durres Praktikë 8515
3844 19.12.2011 Durres Praktikë 8511
2005 07.02.2012 DURRES Praktikë 1665
408 08.02.2012 Durres Praktikë 1691
652 05.03.2012 Durres Praktikë 1185
829 21.03.2012 DURRES Praktikë 3852
1065 09.04.2012 Durres Praktikë 1318
1638 29.05.2012 DURRES Praktikë 1924
1922 22.06.2012 Durres Praktikë 2147
2180 18.07.2012 Durres Praktikë 2101
2838 02.10.2012 Durres Praktikë 2621
4025 30.10.2012 Durres Praktikë 1299
3613 06.12.2012 Durres Praktikë 3049
3898 24.12.2012 DURRES Praktikë 8514
101 07.01.2013 Durres Praktikë 2453
120 08.01.2013 Durres Praktikë 2147
328 22.01.2013 Durres Praktikë 8513
707 18.02.2013 DURRES Praktikë 8514
861 28.02.2013 Praktikë
1245 02.04.2013 Durres Praktikë 1352
1662 06.05.2013 Durres Praktikë 3385
1794 15.05.2013 Durres Praktikë 2100
2112 06.06.2013 DURRES Praktikë 2852
2113 06.06.2013 DURRES Praktikë 8515
2299 20.06.2013 Durres Praktikë 8518
2470 10.07.2013 Durres Praktikë 2675
2752 01.08.2013 Durres Praktikë 8515
3528 14.10.2013 Durres Praktikë 8514
3529 14.10.2013 Durres Praktikë 8514
3878 08.11.2013 Durres Praktikë N/A
3964 14.12.2013 Durres Praktikë 3385
222 23.01.2014 Durres Praktikë 1921
251 27.01.2014 Durres Praktikë 1921, etj
678 03.03.2014 Durres Praktikë 8621
729 06.03.2014 Durres Praktikë 1042
906 20.03.2014 DURRES Praktikë 1186
979 27.03.2014 Durres Praktikë 2385
1036 02.04.2014 Durres Praktikë 8512
1407 28.04.2014 DURRES Praktikë 1042
1487 30.04.2014 DURRES Praktikë 1665
3214 10.07.2014 Durres Praktikë 3541
2359 14.07.2014 Durres Praktikë 8621
2411 17.07.2014 DURRES Praktikë 1934
2543 25.07.2014 DURRES Praktikë 8518
2578 30.07.2014 Durres Praktikë 1186
3265 10.09.2014 DURRES Praktikë 3339
2867 11.09.2014 Durres Praktikë 3365
3031 25.09.2014 Durres Praktikë 8514
3081 29.09.2014 Durres Praktikë 3365
3083 29.09.2014 Durres Praktikë 1475
3084 29.09.2014 Durres Praktikë 8622
3085 29.09.2014 Durres Praktikë 8621
3086 29.09.2014 Durres Praktikë 2577
3212 07.10.2014 Durres Praktikë 3541
3213 07.10.2014 Durres Praktikë 1475
3215 07.10.2014 Durres Praktikë 1204
3328 14.10.2014 Durres Praktikë 2009
3383 17.10.2014 Durres Praktikë 8514
3654 05.11.2014 Durres Praktikë 2596
3778 14.11.2014 Durres Praktikë 2009, 3102
4293 17.12.2014 DURRES Praktikë 8514
365 26.01.2015 Durres Praktikë 8621
553 02.02.2015 Durres Praktikë 1242
1175 04.03.2015 Durres Praktikë 1574
1503 24.03.2015 Durres Praktikë 8518
1560 26.03.2015 Durres Praktikë 8622
1562 26.03.2015 DURRES Praktikë 1934
2007 24.04.2015 Durres Praktikë 3365
2063 28.04.2015 Durres Praktikë 3365
2316 21.05.2015 DURRES Praktikë 1934
2603 16.06.2015 Durres Praktikë 3385
3109 22.07.2015 Durres Praktikë 3339
3428 02.09.2015 Durres Praktikë 3245
3760 30.09.2015 Durres Praktikë 3783
3918 14.10.2015 Durres Praktikë 2147
4016 21.10.2015 Durres Praktikë 2100
4042 22.10.2015 Durres Praktikë 3383
4038 22.10.2015 Durres Praktikë 8621
2558 06.12.2015 DURRES Praktikë 1299
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Opinioni i   Ditës Decentralizimi fiskal
dhe pushteti vendorDr. Sorina Koti

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

.... e decentralizimit sipas mod-
elit të BE-së dhe për konsolidimin
e parimeve të administrimit fiskal
dhe politik të Njësive Vendore.
Decentralizimi në thelbin e tij ka
parimin e subsidiaritetit dhe
përgjegjësinë e pushtetit vendor
për të qenë sa më afër qytetarëve.

Me fillimin e zbatimit të Re-
formës Administrative Territori-
ale (2015), prioritet i është dhënë
decentralizimit fiskal, por ende
edhe sot nuk kemi rezultate të duk-
shme të tij. Decentralizimi do të
duhej të sillte më afër problema-
tikat e qytetarëve si dhe zgjidhjen
më të shpejtë të tyre. Nga ana
tjetër, procesi i decentralizimit do
të fuqizonte më shumë qytetarin,
pasi projektet e investimeve dhe
shpenzimet do të ishin më të kon-
trolluara edhe nga vetë qytetarët.
Por, procesi nuk është zbatuar në
të gjitha qëllimet e hartimit të tij,
si dhe shpërndarjen e plotë të ko-
mpetencave administrative dhe fi-
nanciare të bashkive të reja. Re-
aliteti në njësitë bashkiake të ven-
dit është ndryshe. Aty mungon
transparenca e investimeve dhe
shpeshherë dëgjesat publike nuk
merren në konsideratë.

Procesi i decentralizimit përf-
shin transferimin e pushtetit nga
niveli qendror tek niveli lokal, si
dhe rrit demokracinë dhe autori-
tetin lokal vendimmarrës. Decen-
tralizimi rrit përballjen e au-
toriteteve vendore të zgjedhur me
qytetarët, si dhe përgjegjësinë e PV
për të menaxhuar të ardhurat dhe
shpenzimet. Në këtë aspekt, decen-
tralizimi fiskal do i detyrojë të
zgjedhurit vendorë të kenë më
shumë vëmendje ndaj komunitetit,
nevojave të tyre dhe zhvillimit

ekonomik afatmesëm e afatgjatë.
Por, që ky proces të ketë sukses
duhet që të garantohet në një niv-
el të ri, fuqia financiare dhe ven-
dimmarrëse e autoritetit lokal.
Deri tani, njësitë vendore nuk kanë
pavarësi nga pushteti qendror, pasi
iu mungojnë burimet e nevojshme
financiare.

Decentralizimi fiskal do i dety-
ronte bashkitë të ishin më efiçente
në mbledhjen e të ardhurave dhe
menaxhimin e shpenzimeve. Nga
analiza e shifrave zyrtare vërehet
se performanca e bashkive,
veçanërisht në mbledhjen e të
ardhurave, lë shumë për të
dëshiruar. Realizimi i të ardhurave
në nivel kombëtar nuk i kalon 30%
të totalit të të ardhurave. Në kush-
tet kur bashkitë varen nga: trans-
ferta e pakushtëzuar (26.54%), nga
transferta e kushtëzuar (35.34%)

dhe nga FZHR (9.37%) atëherë
mund të themi se procesi i decen-
tralizimit nuk ka ndodhur plotë-
sisht. Pushteti lokal me nivel të
ulët të të ardhurave vendore është
shumë i varur nga transferta e
pakushtëzuar dhe transferta e
kushtëzuar. Më poshtë shohim
grafikisht edhe transfertat gjatë
dy viteve të fundit.

Gjithashtu, pjesa më e madhe e
bashkive nuk ka mundësi dhe af-
tësi paguese për të marrë borxh
nga sistemi bankar (kredi).
Sistemi financiar nuk është ende
gati për të financuar bashkitë, pasi
rreziku në kreditim pa garanci nga
qeveria qendrore konsiderohet
akoma shumë i lartë. Bashkitë
janë jashtë tregut të kapitaleve.
Kjo do kërkonte një përmirësim të
rregullores për huamarrjen ven-
dore, ku bashkitë të rritin kompe-

tencat e tyre si dhe aftësitë për të
gjeneruar të ardhura edhe
nëpërmjet shitjes së obligacioneve
lokale. Por, nga ana tjetër, në kush-
tet kur borxhi i shtetit në fund të
vitit 2017 llogaritej në 71.5% të PBB-
së, kjo shifër ka tejkaluar normat
e vendosura nga Traktati i Maas-
trichtit (60% e PBB), gjë që do të
thotë se qeveria e ka më të vësh-
tirë mbështetjen si garantore e
borxhit të bashkive, sepse do të
duhej të konsolidonte më tej borx-
hin dhe deficitin.

Kështu që, kërkohet sa më shpe-
jt aplikimi dhe zbatimi i plotë i pro-
cesit të decentralizimit, i moni-
toruar nga qeveria, për të shman-
gur problemet financiare, që mund
të kenë bashkitë e vogla dhe bash-
kitë, që nuk mund të mbledhin dot
të ardhurat e tyre vendore. Nëse
nuk ndodh decentralizimi fiskal,
atëherë bashkitë do gjenden për-
ballë pamundësisë për të menax-
huar kompetencat e reja adminis-
trative. Shumë delegime përgjegjë-
sish të reja, si ato në arsim, shën-
detësi, bujqësi, transport etj., që iu
janë shtuar kompetencave të bash-
kive të reja, nuk do marrin zbatim
nëse ministritë përgjegjëse nuk
transferojnë grantet e kërkuara.
Kështu që një ndërthurje e të
ardhurave do ishte më konsistente
dhe efiçentë si për qeverinë qen-
drore, ashtu edhe për pushtetin
vendor. Nga ana tjetër, pushteti
qendror nuk i delegon kompeten-
cat fiskale për shkak të mungesës
së burimeve njerëzore, që pushteti
vendor ka. Atëherë, në këto kush-

te do rekomandohej një kontroll
dhe monitorim i fondeve të
alokuara nga ministritë përkatëse
kundrejt pushtetit vendor. Auditi-
mi dhe kontrolli i përdorimit të
fondeve do të rritë efiçencën dhe
përgjegjshmërinë e autoriteteve
lokale. Paralelisht me sa më sipër,
do kërkohej ngritja e një sistemi
të informatizuar, i cili do të lehtë-
sojë evidentimin e gjithë familjeve
dhe subjekteve private, që duhet
të paguajnë detyrimet vendore.

Alokimi i fondeve shtesë dhe
zhvillimi i investimeve do të rritë
kapacitetet prodhuese dhe kon-
sumatore. Por, kjo mbetet vullnet
i qeverisë qendrore për të zhvillu-
ar rajonet në të njëjtin nivel. De-
centralizimi do rritë përgjegjsh-
mërinë e kryetarëve të bashkive në
përdorimin e fondeve dhe
mbledhjen e tyre.

Për më tepër, zbatimi i plotë i
procesit të decentralizimit do nx-
isë edhe bashkëpunimin midis
pushtetit vendor, sektorit privat
dhe shoqërisë civile. Strategjitë e
zhvillimit sektorial dhe rajonal do
merrnin më shumë rëndësi nëse
RAT do ishte hartuar për interes
ekonomik dhe jopolitiko-elektoral.
Zhvillimi ekonomik do ishte pri-
oritet i •do rajoni. Gjithashtu,
përve• përpjekjeve për ta bërë push-
tetin vendor të pavarur financiar-
isht, më e rëndësishme do të ishte
edhe zhvillimi i teknikave dhe mar-
rëdhënieve institucionale për të
bërë procesin e decentralizimit le-
htësisht më të prekshëm nga
qytetarët.

Nga Thimaq Lako

PrPrPrPrProfesor i asociuarofesor i asociuarofesor i asociuarofesor i asociuarofesor i asociuar.....

Në trevën e Korçës ka një
shprehje domethënëse “Që
në gusht nga një grusht”,

që simbolizon punën me niko-
qirllëk të vjeljes së të mirave mate-
riale dhe përgatitjen për dimrin e
gjatë dhe me ngrica. Më shumë se
për çdo gjë tjetër, kjo sentencë vlen
edhe për pyjet dhe shfrytëzimin e
tyre, për të cilën do sjellim këto
radhë për lexuesit e gazetës.

Qarku i Korçës shquhet për
mundësitë që ofron për zhvillimin
e qëndrueshëm të turizmit natyror
e kulturor ku kryefjala e gjithçka-
je është natyra e gjelbër dhe pyjet.
Shto këtu edhe gjurmët e lashta të
trashëgimisë kulturore, që janë të
pranishme në të gjitha bashkitë e
fshatrat e këtij qarku, përbëjnë një
potencial të fuqishëm në tërheqjen
e vizitorëve të ndryshëm, vendës e
të huaj. Nga ana tjetër, tradita,
kultura dhe mikpritja e veçantë që
karakterizojnë banorët e këtij
qarku, janë një atraksion po aq i
fuqishëm për vizitorët e ndryshëm.
Shtoju këtyre vlerave edhe  peiza-

Opinioni i   Ditës Që sot për të mbrojtur
pyjet dhe mjedisin

zhin e mrekullueshëm që ofron
natyra, me malet e Moravës, Malit
të Thatë, Ivanit dhe Gramozin më
në lindje, pyjet e kullotat, liqenet e
Ohrit dhe Prespës, arat dhe fush-
at të qëndisura nga duart e ferm-
erëve të këtij qarku, si dhe ekzis-
tenca e parqeve kombëtarë të
mbrojtura, janë padyshim atrak-
sioni më pozitiv i këtij qarku. Ndaj
dhe me të drejtë zhvillimi i qën-
drueshëm i turizmit është deklaru-
ar si prioritet i ekonomisë lokale.

Një vlerë tjetër e shtuar, që në
të ardhmen do të mund të shërbejë
edhe si markë e rajonit, është Rezer-
va Ndërkufitare e Biosferës Ohër-
Prespë, e para rezervë ndërkufit-
are biosfere në Ballkan, që ofron
modele të konservimit të biodiver-
sitetit, të aktiviteteve ekonomike
të bazuara në zhvillimin e qën-
drueshëm dhe të monitorimit,
kërkimit dhe edukimit për mjedi-
sin natyror.

Por përveç kësaj panorame, që

synon tek ardhmëria, zhvillimi i
turizmit dhe i veprimtarive të tjera
ekonomike në këtë trevë sfidohet
nga rreziqet e ndryshme të lidhu-
ra me mjedisin, në veçanti nga
keqtrajtimi i pyjeve. Fenomenet
negative si prerjet e paligjshme,

djegia e pyjeve e kullotave, gjuetia
e pakontrolluar, që aktualisht janë
të pranishme në të gjithë territor-
in e qarkut po çojnë në humbjen e
biodiversitetit dhe në dëmtime të
pakthyeshme të ekosistemeve
natyrore të basenit Ohër-Prespë,

veçanërisht të ekosistemeve py-
jore, me pasoja për jetën e banor-
eve të sotëm dhe të brezave të
ardhshëm.

Konsumi i druve të zjarrit për
ngrohje sjell pasoja edhe në ndot-
jen e ajrit. Gjatë periudhës nëntor-
mars, ndotja e ajrit në qytetin e
Korçës arrin vlerat maksimale në
shkallë vendi, deri ne 109,63 mik-
rogram për m3, për sa i takon
PM10, grimca të ngurta pezull në
ajër, (grimca ndotëse me një di-
ametër më të vogël se 10 mik-
rometër). Këto grimca konsidero-
hen si rreziku më i madh shënde-
tësor për zonat e urbanizuara, pasi
depërtojnë në pjesën e poshtme të
mushkërisë duke rrezikuar shën-
detin e banorëve dhe duke kompro-
mentuar ecurinë e turizmit në pe-
riudhën e dimrit.

Me ligjin Nr. 48/2016 “Për disa
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.
9385, datë 4.5.2005, ‘Për pyjet dhe
shërbimin pyjor’, të ndryshuar”,
pyjet e tokat pyjore që ndodhen
brenda territorit administrativ të
bashkisë, transferohen në pronë-
si të saj, me përjashtim të zonave
të mbrojtura. Ligji përcakton kr-
ijimin e strukturës përgjegjëse për
pyjet dhe kullotat në përbërje të
bashkisë, si organ i specializuar i
shërbimit pyjor në nivel vendor, me
atribute teknike, menax-
huese e këshillimore. Por
gjykojmë se ky shërbimi i 



E mërkurë 16 Maj 2018  - 21OPINION

Për shkak të ndik imi t  jo  të favorshëm
të Urani t  nuk duhet  të humbni  nëpër
hol lësi ,  por duhet të përqendrohuni në
e s e n c ë n  e  g j ë r a v e .  O r g a n i z o h u n i ,
sepse vazhdon lëv iz ja favor izuese e
Jup i te r i t ,  e  c i l a  p remton  ndrysh ime
pozi t ive dhe kr i juese në jetë.

DEMI

Bashkëveprimi i Hënës me Venusin do
të bëjë që sot të kaloni një ditë të shumë
bukur dhe të frytshme.  Gjithçka do t’ju
duket e thjeshtë. Do të keni harmoni
edhe në fushën e dashurisë. Është dita
ideale për të kaluar kohën me miqtë ose
me familjen. Përfitoni!

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Ditën e sotme, pasiguria dhe xhelozia
në çif t  mund të shfaqen në formën e
grindjeve. Me Venusin që ju mbështet,
nëse punoni në fushën e arti t  ose spe-
ktakleve, parashikohen rezultate që ju
përmbushin shpirtërisht dhe ju kënaqin
nga ana materiale.

Tensionet  e  l idhura me probleme pro-
fes ionale do të lehtësohen vetëm nga
ëmbëls ia e personi t  të  zemrës,  që sot
do të  je të  më e theksuar .  Nuk ndiheni
të  qetë  brenda vetes,  sepse nuk ar r i -
n i  të  zg j idhn i  mid is  dy pretendentësh
që ju  kanë magjepsur .

Për meritë të Hënës dhe Jupiterit, sot
do t ’ ia d in i  të përgat i teni  në mënyrë
ef ikase për të ndjekur objekt ivat  me
vendosmër i .  B isedon i  me par tner in ,
mund të keni mbetur disi të ndarë nga
njëri-tjetri nga zgjedhjet e fundit. Jini të
kuptueshëm.

Nuk është e habitshme që të jeni disi
nervozë. Me Hënën që ju shqetëson, ju
duket se çdo gjë shkon keq. Në fakt,
gjërat po shkojnë shumë mirë. Rrini me
n j e r ë z  m e  t ë  c i l ë t  k u p t o h e n i  d h e
shmangni ata që paragjykojnë këdo dhe
gj i thçka.

Me Pluton in  a leat  dhe Saturn in  bash-
këpunues ,  dhun t i të  tua ja  in te lek tu -
a l e  d o  t ë  s h k ë l q e j n ë  p ë r  t ’ j u  ç u a r
përpara .  Shmangn i  n jë  m ik  të  pav-
endosur .  Me nd ihmën e  Sa tu rn i t ,  do
të  d in i  që  d i të  pas  d i te  të  ndër ton i
a të  që  ken i  për  zemër .

Do të keni një dëshirë të fortë për të
dalë nga rutina e përditshme. Nëse bëni
disa ndryshime, do të jetë gj i thçka më
e pëlqyeshme. Nëse mundni,  largoni
ata që ju duken shumë sipërfaqësorë
dhe që ju  i  g jykoni  jo  shumë të be-
sueshëm.

Nëse vazhdoni të jeni ende beqarë, ndosh-
ta do të krijohen kushtet favorizuese për
të bërë takime premtuese. Duke u dhënë
më shumë hapësirë hobive dhe krijimtarisë,
do të jeni më të gatshëm për të ndihmuar
edhe personat që ju rrethojnë.

Saturni ju jep shumë energji. Kjo është një
ditë ideale për të dalë për t’u argëtuar me
miqtë, por edhe për të ushtruar sporte të
ndryshme. Do të dini gjithashtu edhe të
gjeni një mes të artë midis dashurisë dhe
punës, duke fituar admirim nga të gjithë.

Me Mërkurin, Venusin, Marsin dhe Jupiterin
bashkëpunëtorë, do të ndiheni shumë të sig-
urt në vetvete dhe të aftë për të pasur pro-
jekte largpamëse. Shijojeni këtë ditë të bukur
dhe ndryshoni rutinën, duke përfituar kështu
edhe gjatë javës.

Të acaruar nga Neptuni  në q ie l l in  tuaj
që gr indet  me Hënën,  këtë  d i të  do të
s h f a q n i n  a n ë n  m ë  k r y e n g r i t ë s e  t ë
karakter i t  të  jua j .  Nëse do të  mendo-
n i  me qetës i ,  do ta  kupton i  se askush
nuk po e  kërcënon rea l i te t in  tua j  të
dashur isë.

Nga Ani Ruci
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... (15/05/2019) në Sofie. Ajo zh-
villohet në prag të samitit të BE
dhe Ballkanit Perëndimor, dhe or-
ganizohet nga Komiteti Ekonomik
dhe Social Europian ( EESC) dhe
Instrumenti i Komisionit Europi-
an për Asistencë Teknike dhe Sh-
këmbim të Infor macionit
(TAIEX), nën kujdesin e Presi-
dencës bullgare të Këshillit Euro-
pian. Përfaqësues nga shoqëria
civile e BE dhe BP, sindikatat, in-
stitucionet e BE, diplomatë, zyr-
tarë të lartë të Bullgarisë do të dis-
kutojnë për situatën aktuale në
rajon.

Rrugët për integrimin
ekonomik, kohezionin social, dhe
konektivitetin mes rajonit dhe me
BE, të drejtat e grupeve vulnera-
ble, barazia gjinore si parakush-
te për perspektivën europiane,
janë temat qendrore të konfer-
encës së sotme. Konferenca do të
përpilojë rekomandime për krerët
e shteteve dhe qeverive të BE që
do të takohen këtë javë në samitin
e 17 majit.

Bal lkani  Perëndimor kaBallkani  Perëndimor kaBallkani  Perëndimor kaBallkani  Perëndimor kaBallkani  Perëndimor ka
shansin e të ardhmes europianeshansin e të ardhmes europianeshansin e të ardhmes europianeshansin e të ardhmes europianeshansin e të ardhmes europiane

Ballkani Perëndimor është
ndër rajonet më të varfër në Eu-

Dje në “Deutsche Welle”

Anëtarësimi i Ballkanit në
BE, e vetmja alternativë

ropë. Sipas EESC, “vendet e ra-
jonit mund të arrijnë për 40 vjet
konvergjencë të plotë me standar-
det e jetesës së BE”. Por situata
aktuale në BP shfaqet edhe më e
vështirë po të kihet parasysh ko-
rrupsioni, ndikimi i krimit të or-
ganizuar, dobësia e institucioneve
shtetërore dhe sundimit të ligjit,
diskriminimi ndaj grupeve sho-
qërore vulnerabël dhe në mino-
rancë. Rajoni ka një shans unikal
për të dalë nga kjo situatë: për-
puthjen e interesit të tij për të
hyrë në BE me interesin e BE për
ta pasur pjesë të tij. Presidenti i
Komitetit Ekonomik dhe Social,
Luca Jahier tha për DW:

“Gjithë vendet e Ballkanit

Perëndimor kanë shansin të ecin
përpara në rrugën e tyre evropi-
ane. Për të siguruar që procesi
është krejtësisht në pronësi të
gjithë qytetarëve, organizatat e
shoqërisë civile duhet të përfshi-
hen plotësisht në Planin e Veprim-
it të Strategjisë së miratuar së
fundmi për Ballkanin Perëndi-
mor”.

Bashkëpunimi çelësi për tëBashkëpunimi çelësi për tëBashkëpunimi çelësi për tëBashkëpunimi çelësi për tëBashkëpunimi çelësi për të
përshpejtuar  zhvil l iminpërshpejtuar  zhvil l iminpërshpejtuar  zhvil l iminpërshpejtuar  zhvil l iminpërshpejtuar  zhvil l imin
ekonomik dhe socialekonomik dhe socialekonomik dhe socialekonomik dhe socialekonomik dhe social

Pa zhvillim ekonomik dhe so-
cial, pa bërë të vetat vlerat që janë
në themel të BE, nuk mund të
flitet për progres në procesin e
hyrjes në BE. Bashkëpunimi mes
BE dhe BP për të ecur në këtë

drejtim është e vetmja rrugë.
“Bashkimi Europian dhe Ball-
kani Perëndimor kanë një interes
të përbashkët për të punuar më
fuqishëm së bashku dhe për t’u
garantuar të gjithë qytetarëve
tanë zhvillim ekonomik dhe social
si dhe siguri. E ardhmja e rajonit
është një e ardhme europiane. BE
dhe vendet e BP kanë përfituar
nga progresi në procesin e inte-
grimit, tregtia është dyfishuar
gjatë 10 viteve të fundit. BE është
sot partneri i parë tregtar i ra-
jonit, investitori më i madh dhe
partneri më i besueshëm politik
dhe gjeostrategjik. Jam i bindur
se nuk ka alternativë tjetër si për
BE ashtu edhe BP, përveç të he-
dhin hapa të vazhdueshëm, trans-
formues dhe të qëndrueshëm drejt
anëtarësimit të plotë”,-theksoi për
DW, Presidenti i EESC, Luca Jahi-
er.

Komiteti Ekonomik dhe Social
Europian është një organ konsul-
tativ i themeluar në vitin 1957 nga
Traktati i Romës. Ai ka 350
anëtarë nga gjithë Europa që
emërohen nga Këshilli i Bashkim-
it Europian. Komiteti përfaqëson
shoqërinë e organizuar civile. Roli
i tij konsultativ u mundëson
anëtarëve dhe organizatave që
ata përfaqësojnë, të marrin pjesë
në procesin vendimmarrës të BE.

ri, i porsakrijuar në bash-
kitë e vendit ka mangësi në
logjistikë si dhe e ka të pa-

mundur të ushtrojë funksionet e
veta në zonat e thella pyjore. Në
këto kushte, prerjet në pyje për
prodhimin e druve të zjarrit vi-
jojnë dhe bëhen në kundërshtim
me ligjin e pyjeve nr. 9385, datë
4.5.2005, neni 26 i të cilit përcakton
se “Shfrytëzimi i materialit drusor
dhe i prodhimeve të tjera pyjore
dhe jopyjore lejohet në fondin py-
jor shtetëror, vendor ose privat,
për qëllime të përfitimit ekonomik
dhe vetëm nëpërmjet kryerjes së
punimeve të parashikuara në plan-
et e mbarështimit. Materiali
drusor, që shfrytëzohet çdo vit nga
fondi pyjor kombëtar, caktohet
brenda mundësive vjetore të
shfrytëzimit të pyjeve, të përcak-
tuara në planet e mbarështimit apo
të inventarizimit”.

Në situatën aktuale, strukturat
përgjegjëse për pyjet dhe kullotat
në bashki e kanë gati të pamun-
dur që të plotësojnë detyrat e
ngarkuara nga ligji. Strukturat e
reja në bashkitë e qarkut të Korçës
nuk kanë kapacitete njerëzore dhe
fonde për inventarizimin apo
mbarështimin e fondit pyjor për
qeverisjen tërësore të pyjeve dhe
të tokave pyjore. Për më tepër, in-
formacionet që vijnë nga censusi i
popullsisë e banesave, i vitit 2011,
nxjerrin në pah se mbi 98% e një-
sive ekonomike familjare të qarkut
të Korçës ngrohen me dru zjarri,

të cilat sigurohen kryesisht
nëpërmjet prerjeve të paligjshme.
Në këto rrethana mungojnë infor-
macionet dhe raportimet nga bash-
kitë për situatën në pyje, sikurse e
kërkon legjislacioni në fuqi.

Në këtë kuadër, “Miqtë e Ko-
rçës”, një organizatë jofitimpru-
rëse, me mbështetjen e projektit
“Lëviz Albania”, ka ndërmarrë
nismën për adresimin e problemit
të mungesës së transparencës e
llogaridhënies për ruajtjen dhe
mirëmenaxhimin e ekosistemeve
pyjore të bashkive Devoll, Po-
gradec e Pustec, që përbëjnë një
pjesë të rëndësishme të trashëgi-
misë natyrore të vendit tonë. Kjo
nismë synon t’i përgjigjet kësaj sit-
uate emergjente përmes krijimit të
modeleve të partneritetit bashki-
komunitet për menaxhimin e
pyjeve. Nga ana tjetër, duhet të zh-
villohen mekanizma monitorues
për transparencën dhe llog-
aridhënien e bashkive në këtë çësh-
tje. Sigurisht që edhe organizimi i
një fushate ndërgjegjësuese për
reduktimin e përdorimit të druve
të zjarrit dhe nxitjen e përdorimit
të burimeve alternative të en-
ergjisë për ngrohje në këtë rajon,
në mënyrë që të ulet niveli i ndotjes
së ajrit dhe mbrojtja e pyjeve, ësh-
të një nga gurët e themelit në syn-
imin dhe ndryshimin e situatës.

Në pamundësi për të siguruar
një informacion të përditësuar mbi
gjendjen e pyjeve dhe nevojat për
dru zjarri për ngrohjen e popul-

latës për qarkun e Korçës, po për-
dorim burime zyrtare indirekte si
“Censusi i popullsisë dhe banesave
2011” (REPOBA) i INSTAT për
qarkun e Korçës dhe “Raporti fi-
nal i inventarizimit kombëtar të
pyjeve” (shtator 2004) për të
hedhur një vështrim më të thellë e
për t’iu kthyer edhe njëherë sen-
tencës sonë të fillimit, “Që në gusht
nga një grusht”, pasi jemi në kohë
dhe në momentin e duhur për të
reflektuar ndaj kësaj çështjeje.

Censusi evidenton se në këtë
qark ngrohen me dru zjarri 57,977
njësi ekonomike familjare, që për-
bëjnë 98% të totalit. Duke marrë
në konsideratë një vlerësim kon-
servativ të konsumit vjetor të
druve të zjarrit për familje (6 mster
për familje), që është përdorur
para viteve 1990, nevojat vjetore
në nivel qarku arrijnë në mbi 347
mijë mster, apo mbi 247 mijë m3 dru
zjarri.

Qarku i Korçës ka një sipërfaqe
pyjore prej 173,082 ha dhe mund
të konsiderohet si një qark i pa-
sur me pyje të varfër. Këta pyje
ofrojnë një mundësi vjetore
shfrytëzimi prej 130,586 m3, çka do
të thotë se pyjet e qarkut të Ko-
rçës plotësojnë vetëm gjysmën e
nevojave për dru zjarri. Por çdo
vit familjet sigurojnë sasinë e
druve të zjarrit, si në fshat ashtu
edhe në qytet, në mënyrë krejt kao-
tike dhe të pakontrolluar, tej
mundësive reale që ofron pylli.
Prerjet e vazhdueshme (dy herë

më shumë nga sa mban pylli dhe
në shumicën e rasteve sëpata bie
pa kriter) e kanë përkeqësuar
gjendjen dhe kanë dobësuar funk-
sionet e ekosistemit pyjor për
shërbime mjedisore.

Ligji Nr. 5/2016 “Për shpalljen
e moratoriumit në pyje në Repub-
likën e Shqipërisë”, që lejon
shfrytëzimin e lëndës drusore për
plotësimin e nevojave të banorëve
të bashkive për dru zjarri dhe
shfrytëzimin e lëndës drusore për
rigjenerimin, shëndetësimin e
pyjeve dhe pastrimin e mbetjeve
drusore, nuk solli ndonjë
përmirësim në gjendjen e tyre dhe
parandalimin e prerjeve. Siç
thamë më lart, aktualisht në
qarkun e Korçës pritet një sasi e
konsiderueshme lëndë drusore
për furnizimin e popullatës me
dru zjarri, që është gati dyfishi i
mundësisë vjetore të shfrytëzim-
it dhe se vazhdimi i prerjeve me
këtë intensitet mund të shoqëro-
het me shkatërrimin e pakthye-
shëm të ekosistemit pyjor. Është
për t’u vlerësuar që “Miqtë e Ko-
rçës” u ka bërë thirrje organizat-
ave të shoqërisë civile të rajonit
për të ndërmarrë nismën në ng-
ritjen e një koalicioni për të për-
balluar sfidat mjedisore me të cilat
po ndeshet rajoni. Dhe ndaj duhet
filluar që në këto ditë të fillimit të
pranverës, që kur të bjerë sëpata
në vjeshtë, pylli të mos ketë shkuar
sërish siç thotë populli, “si qeni në
vreshtë”.
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Minifutboll

Fatmir Hysenbelliu shkëlqen në krye të "Prestige Resort"
Shorti i vendosi kuqezinjtë
në vazon e fundit së bash-
ku me Bosnjë-Herce-
govinën, Kazakistanin
(fitues i 'Euro 2016') dhe
Hungarinë, gjysmëfinal-
iste e edicionit të shkuar.
Është një short i fortë, por
Shqipëria pritet të konkur-

rojë denjësisht, pasi kam-
pionati i minifutbollit am-
ator po nxjerr në pah disa
ekipe dhe elementë shumë
cilësorë. Pas 4 javësh të zh-
villuara, "Prestige Resort"
kryeson kampionatin me
pikë të plota, 4 ndeshje,
katër fitore,  23 gola të

shënuar dhe gjashtë të
pësuar. Kryeson listën e
golashënuesve më të mirë
kapiteni i "Prestige", Fat-
mir Hysenbelliu. "Pres-
tige" mori kryesimin e ka-
mpionatit pasi mposhti në
ndeshjen e fundit Egna-
tian me rezultatin 4-2.
Lojtarët më të mirë të tri
ekipeve të para do të
përzgjidhen për të qenë
pjesë e ekipit përfaqësues,
i cili do të luajë për herë
të parë në Kampionatin
Europian të Minifutbollit.

Miliarda euro për
   veprimtarinë

Kampionati Europian i
Minifutbollit nuk është
më një ëndërr, por një re-
alitet i prekshëm, pasi për
herë të parë Shqipëria do
të jetë pjesë e këtij tur-
neu, i cili do të zhvillohet
në Kiev të Ukrainës nga
data 12 deri më 18 gusht.

Më në fund Kamer
Qaka lë ekipin e
Poli Iasit dhe trans-

ferohet në klubin e madh
rumun, Steaua Bukuresht.
Djaloshi ka firmosur një kon-
tratë pesëvjeçare me klubin
e kryeqytetit të Rumanisë.
Protagonisti e ka konfir-
muar vetë se të martën në
mbrëmje do të udhëtojë
drejt Bukureshtit dhe të
mërkurën në mëngjes do të
nënshkruajë marrëveshjen.
"Unë do të bëj testet mjekë-
sore nesër në mëngjes, kësh-
tu që kjo punë është e kryer
100%. Në rast se avioni nuk
'bie' sot, atëherë unë do të fir-
mos për pesë vite dhe më
pas më 17 maj shpresoj që të

jem në shtëpinë time në Nor-
vegji", konfirmoi Qaka për
median norvegjeze "Net-
tavisen". Këtë sezon Qaka ka
luajtur 29 ndeshje dhe ka
shënuar dy gola për Poli Iasi.

Kjo bëri që klubi rumun të
vlerësojë paratë që iu ven-
dosën në tavolinë për mes-
fushorin. Transaksioni mes
klubeve u krye për afërisht
400-450 mijë euro. Steaua ka

një histori të pasur në futbol-
lin evropian dhe në vitin 1986
ata tronditën futbollin e
Evropës duke mundur Barce-
lonën në finale e Kupës së Eu-
ropës, e cila më vonë u quajt

Jeton Selimi

Sulmuesi shkodran

Salihi: Ndiehem fajtor për situatën e Vllaznisë
Me 21 gola te Viener Nojshtad, Hamdi Salihi mbetet bomb

eri më i mirë shqiptar. Asnjë sulmues tjetër kuqezi nuk
ka bërë më mirë se ai në kampionatin tonë apo në ligat europi-
ane. Megjithatë, në një sezon të tillë fantastik, mes golave dhe
ëndrrës drejt kthimit në elitën e futbollist austriak, 34-vjeçari
e ka një peng. Ajo është Vllaznia, që e sheh veten në hum-
nerën e rënies nga kategoria. "Do dhuroja gjithçka që Vllaznia
dhe qyteti të mos ishin në këtë situatë". Edicionin e kaluar,
kur në finalen e titullit ndërmjet Skënderbeut dhe Kukësit
grisi kartonin e kuq, Salihi e vendosi që e kishte mbyllur për-
fundimisht me futbollin shqiptar. Në rast të mrekullisë së
shumëpritur në Shkodër dhe nëse ekipi e thërret për t'u ring-
ritur, Vllaznia është e vetmja që mund ta bëjë të ndryshojë
mendim. "Nëse do të ishte vërtetë e domosdoshme, do të jetë
zgjedhja ime e parë dhe do të bëja gjithçka ta ndihmoja". Sul-
muesi analizoi edhe ato që mund të jenë arsyet të cilat sollën
këtë situatë në Shkodër, në prag të 100-vjetorit të klubit. "Nga
sezoni në sezon, nga viti në vit nuk kam parë reagime për të
mësuar nga gabimet. Të gjithë ishin në gjumë". Ky është sezo-
ni i dytë dramatik për Hamdi Salihin, që fillimisht pa Tiranën
të largohej nga elita, ndërsa tanimë po e përjeton të njëjtën
situatë me ekipin e vendlindjes. "Pa dashur të bëj hipokritin,
unë i kam përjetuar ndoshta më tepër të dyja situatat si të
Tiranës dhe të Vllaznisë, më tepër sesa njerëz që për momen-
tin janë pranë klubeve. Të organizohet sa më shpejt për ta
ngritur aty ku e meriton".

FIFA kërkon të ndryshojë
botën e futbollit dhe

për këtë është duke mend-
uar një format të ri për ta
sjellë në këtë arenë futbollis-
tike, që do të jetë një formë
e ngjashme si botërori i
klubeve. Sipas këtij formati
të publikuar në "Gazzetta
dello Sport", priten të mar-
rin pjesë 24 ekipe të ndara
në 8 grupe të ndryshme, ku
secila prej tyre do të për-
bëhet nga 3 skuadra. Nga
këto 24 ekipe, 12 do të jenë
nga Europa, ndërsa do të
ketë edhe nga Amerika, Af-
rika, Azia apo edhe Oqean-
ia. Ky turne mund të marrë
jetë në vitin 2021, ndërsa sa
u përket ekipeve europiane,
do të jenë ato më të njohura
dhe me më tepër trofe të fitu-
ara. Për momentin privilegj
të veçantë do të kenë këto
skuadra, të cilat do e kenë të
sigurt pjesëmarrjen: Real
Madridi, Milani, Bajerni,
Barcelona, Liverpuli, Ajaksi,
Interi, Mançester Junajtid,
Juventusi dhe PSG-ja.

Një super-
botëror

klubesh, FIFA
ka gati

revolucionin

Ganezi vishet zikaltër

Asamoah kryen vizitat mjekësore tek Interi
Në harkun kohor të një jave, Interi ka arritur të

sigurojë 2 futbollistë tepër cilësorë në kampi-
onatin italian. Pasi u depozitua kontrata e De Vrajit
në federatë, zikaltrit kanë arritur të sigurojnë edhe
shërbimet e mesfush-
orit të Juventusit,
Kuaduo Asamoah. Gjatë
ditës së djeshme, Asa-
moah ka kryer vizita
mjekësore me klubin
zikaltër dhe mediat ital-
iane raportojnë se ai ka
firmosur një kontratë
deri në 2021-shin me In-
terin, duke përfituar
rreth 3 milionë euro në
sezon. Aktualisht, Interi
është skuadra më aktive
në merkaton e verës,
edhe pse merkatoja ende
nuk është hapur zyrtarisht. Klubi zikaltër ka arritur
të sigurojë 3 futbollistë, ku përveç De Vrajt dhe Asa-
moas nga Italia, edhe Lautaro Martinezi do të jetë një
lojtar i Interit, ndërkohë që si synim janë edhe disa
futbollistë të tjerë, përfshirë Barroun e Kovaçiçin.

Arsen Venger ishte figura
historike e Arsenalit, duke qenë trajneri më jetëg-

jatë në kampionatin anglez. Megjithatë, ai nuk do të jetë
në drejtimin e skuadrës
londineze edhe për sezo-
nin e ardhshëm, pasi është
larguar zyrtarisht nga Arse-
nali. Por Venger nuk i ka
dhënë lamtumirën futbollit,
pasi tekniku 68-vjeçar
shprehet se do të vazhdojë
të jetë pjesë e tij në
pankinën e një skuadre eu-
ropiane. Në një intervistë
për uebin zyrtar të Arse-
nalit, trajneri francez është
shprehur se ky klub nuk do të jetë anglez, pasi kjo do të
ishte një tradhti për Arsenalin. "Do të jetë shumë e vësh-
tirë për mua që të mos jem pjesë e Arsenalit. Në këtë mo-
ment dua që të vazhdoj të punoj. Jam duke menduar të lar-
gohem nga Anglia, sepse ndiej se nëse vazhdoj në Premier
Ligë, atëherë kjo do të ishte një tradhti ndaj Arsenalit".

Champions League. Qaka
nuk e fsheh se kjo është lëviz-
ja më e madhe në karrierën e
tij. "Kjo është e madhe, ata
kanë një histori të madhe, lu-
ajnë shpesh në Champions
League. Është një hap i madh
dhe më i miri i karrierës sime",
tha mesfushori. Për Qakën
nuk kanë munguar edhe ofer-
ta nga jashtë, ku vetë lojtari
zbulon tashmë emrat: "Kam
pasur një ofertë nga Real Zara-
goza, por nuk është afër Buku-
reshtit", tha Qaka, i cili beson
se transferimi është rezultat
i një pune të vështirë. Pas re-
zultateve të mira me ekipin
Poli Iasi, ai është ftuar shpesh
nga trajneri i Kombëtares së
Shqipërisë, Kristian Panuçi.
Ai është thirrur nga Sh-
qipëria për takimet miqësore
me Kosovën në maj dhe
Ukrainën në fillim të qer-
shorit.

Shkëlqeu në ndeshjet e para me Kombëtaren, firmos për 5 vite me gjigantët rumunë

Kamer Qaka kalon te
Steua e Bukureshtit

Firma në kontratë do të hidhet sot në mëngjes

Trajneri francez
Venger:Nuk do qëndroj më në Premier,

do ishte tradhti ndaj Arsenalit

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

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Mondrian piktor.
5. Safin tenist.
9. Eshtë e re pas Krishtit.
10. Janë grimca të famljes së adroneve të tilla.
12. Fillojnë matematikën
13. Mbarojnë fare
14. Josa trainer.
15. Në mes të dhomës.
17. Gjysma e inatit.
19. Ishin shkolla edukimi.
22. Janë ritransmetues televizivë.
24. Ishte djali që vrau Odiseun.
25. Një pjesë e opozitës
27. Një ekspres në binarë.
29. Kujt ia mbajnë... e mbështesin.
30. Mund të lakohen.
32. Një yll me bisht.
34. Italia në Internet.
35. Edouard piktor.
37. Shahu i fundit.

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

- Kurrë s'e bëj gabimin e të debatuarit me njerëz,
për opinionet e të cilëve nuk kam respekt.
(Edward Gibbon)

- 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.

- Askush nuk mund të kthehet
prapa dhe të ketë një fillim të
ri, por çdokush mund të fillojë
sot dhe të ketë një fund të ri...

- Fëmijët kurrë nuk kanë qenë të
zotë të dëgjojnë të rriturit, por
kurrë nuk kanë dështuar t'i
imitojnë ata...

- Papjekuria është paaftësia që
dikush të përdorë inteligjencën
e vet pa u prirë nga të tjerët.
Immanuel Kant Filozof (1724-
1804)

HORIZONTAL
2. Një pikturë vetes.
11. Lindgren e Pippi çorapegjatës.
13. Thirrej edhe kështu Persefoni.
14. Hapin ekspozitën.
16. Ruhet pa çifte.
18. Shiroka aktor.
19. Fillojnë masat.
20. Të parat në aksion.
21. Eshtë gara më e gjatë.
25. Inicialete Pacino-s.
26. Janë sponsor të Tiranës.
28. Pavone këngëtare.
29. Kështu thirrej Marco Pantani.
30. Dieta pa ekstreme.
32. Janë salla për projeksione.
33. Duhet çarë më dritë.
36. Italia në tabela.
37. Janë katrorë në sipërfaqe.
38. Williams teniste.
40. Në fillim të verës.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

38. Gjysma e aortës.
40. Efekti... i François Truffaut.
41. Inicialet e Lendl
42. Kufizojnë njën kënd.
44. Polanski regjisor.
46. Skuadër greke.
48. Britma e Armkimedit.
49. Egoyan regjisor.
50. Fillojnë turnin.

VERTIKAL

1. Ishte shkolla e Arkimedit.
2. Grandi këngëtare
3. Diftong teatral
4. I përkasin stinës së nxehtë.
5. Një shishe bombë.
6. Janë në qendër.
7. Ndiqet nga një mi
8. Janë këngëtarë lirikë.

10. Emër burri.
11. Një personazh i interpretuar nga Woody
Allen.
15. Botom pa ekstreme.
16. Eshtë figurë letrare.
18. Eshtë enë kryesore gjaku.
20. Një pikë në ligj
21. Risia pa kufij
23. Ulen në Dhomën e lartë të tillë.
26. Janë fletë trëndafili.
28. Robert Mitchum.
29. Inicialet e Moravia-s.
31. Eshtë si fatë.
32. Gjysma e ketrit.
33. Carolina e belle epoque.
36. U shkrua nga Zola.
39. Me të bëhet trokë.
43. Duken të parat
45. Maten të parat.
47. Të parat në kufij.

41. Cocker këngëtar.
43. Të fundit në tender.
44. Janë fletë trëndafili.
48. Fillojnë ideologjinë.
49. Eshtë krahinë e Athinës.
51. Emri i Zola.
52. Hari spiune.
53. Janë kulla në xhami.

VERTIKAL

1. Njësi matëse për kondensator.
2. Artet pa re.
3. Fillojnë uraganin.
4. Nisin titrimin.
5. Janë në modë.
6. Inicialet e Kokoschka-s
7. Një mund të jetë ekspres
8. Mund të jenë ushtarake.
9. Jepen për hartim.
10. Janë të lira për hartim.
12. Eshtë magjik ai i fatave

15. Janë aftësi prodhuese të fabrikës.
17. Një orgaqnizatë humanitare
21. Janë shkurre.
22. Janë kapo kozakë.
23. Nino kompozitor.
24. Fillojnë teorinë.
27. Kryqyteti i asirëve.
31. Një verë në Paris.
32.  Një vepër si romani.
34. Mbyllin një sherr
35. Kompozoi një Bolero.
37. Pak mbeturina
39. Një bëhet për të mirë.
42. Eshtë dhomë.
44. Peter që humb hijen
45. Një pjesë e territorit.
46. Pak amerikanë.
47. Gjysmë litari.
49. Dy asa.
50. Kalimi në kufij.
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    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
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