
Enca Haxhia i habit të gjithë pasi e tallën për fotot provokuese

EKSPERTJA: SI TE LLOGARISNI
SAKTE PENSIONET E PLEQERISE

(Në foto)  Drejtoresha e patronatit INAS Albania, Beskida Aliaj
Në faqet 2-4

Xhafaj: Jap dorëheqjen nëse audio-përgjimi del i vërtetë

Kryeministri: “Esadist” kush del në protestë. Kryeministri: “Esadist” kush del në protestë. 
Thirrja e OSBE: Të jetë paqësoreThirrja e OSBE: Të jetë paqësore

Protesta e sotme,
aleatët kërkojnë të

zgjatet në kohë, Basha:
Mbyllet brenda ditës

Demokratët synojnë pjesëmarrje masive sot në Tiranë, por 
protesta pasi të japë mesazhin kundër qeverisë, do të mbyl-
let brenda ditës. Mesazhi është që qeveria “Rama” duhet 
të largohet. Protesta nis para Ministrisë së ...

Grabitja e dosjeve
në prokurorinë e 

Durrësit, ndalohen 
dy të dyshuar, emrat 

PSE POLICIA E LIDHI
NGJARJEN ME TA

Në faqen 12

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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BESKIDA ALIAJ: SHEMBUJT KONKRETE SA DO T’JU DALE MASA SIPAS VITEVE TE PUNES

Azerbajxhani feston 100-
vjetorin e shtetit të tij modern

Deklarata e pavarësisë kishte treguar 
qartë vullnetin e popullit të Azer-
bajxhanit për të jetuar si një komb 
i pavarur. Themelimi i ADR ishte 
përfundimi ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga  ELDAR ALIYEViNga JULIAN ZYLA

Me një letër dhe një deklaratë pa-
suese, Trump anuloi takimin me Kim 
Jong Un, ndoshta. Një letër e Trump 
drejtuar “Kryetarit të Komisionit të 
Çështjeve ... Vijon në faqen 20

Trump, i vetmi i pasigurt 
për madhështinë e Amerikës

Opinioni
 Ditësi

VALENTINA MADANI

 

Në faqen 19

LISTA E KATERT 

ALUIZNI: 2000 pronarët 
nga e gjithë Shqipëria
që marrin 2 miliardë 

lekë për kompensimin

Në faqen 5

VIZITA NE TIRANE

Presidenti i Asamblesë 
së OSBE: Shqipëria më 
pranë BE, Meta: Jo më
zgjedhje me probleme

 

Në faqen 6

MARVI MIHALI

Vrasja e të riut për
një karikues telefoni,

prindërit padisin
prokurorin e gjyqtarët

 

Pronarët në Vlorë, ATP 
merr në shqyrtim 2400 

dosje, lista e pestë
më përfituesit në qark

FORMULARI TIP

Në faqet 10-11

Në faqen 8

Nga PAMELA ALIAJ

Gugu: Së shpejti nënë? E vërteta e fotove

Suplement

Ndarja nga treshja, Egla Harxhi: Kur do më shihni nuse
në studio  muzikore duke u 
marrë me albumin tim të 
plotë.Pse zgjodhët pikërisht 
këtë emër?Këtë emër e kam 
mbajtur si pseudonim që më 
ka vënë mikesha ime e zem-
rës, e adoleshencës, e cila nuk 
jeton më.Para pak kohësh 
kishit postuar ...

Pas klipit të janarit jeni 
shkëputur nga tregu 

muzikor. Më çfarë po merret 
tani Gugu?Jam shkëputur 
nga publikimi i një klipi 
të ri, por jo nga puna me 
muzikën. Këto tre muaj isha 
e ngarkuar në koncerte dhe 

Tabela me koeficientet e indeksimit para dhe pas vitit 1994 dhe 
përllogaritja e pensionit social. Kriteret që duhet të përmbushni
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KËRKESA

PD ridërgoi dje kërkesën tek Policia e
Tiranës për të marrë leje për protestën e

sotme. Në kërkesën e PD është
përcaktuar se protesta do të zgjasë 4 orë.

Më herët PD kishte kërkuar leje për një
afat të pacaktuar, duke mos e specifikuar

kohëzgjatjen e tubimit.

“

SALI BERISHA
"Më 26 maj, Shqipëria në revoltë"! Me këtë thirrje

ish- kryeministri Berisha ftoi dje qytetarët të marrin
pjesë në protestën e sotme, ku do të kërkohet

dorëheqja e ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj,
pas publikimit të audio-përgjimit ku 'bashkëpunëtori

X', apo Babalja, dëgjohet teksa flet me një person
për pazare droge, që PD pretendon së është zëri i

Agron Xhafajt, vëllait të ministrit të Brendshëm.

Revolta

ARBEN RISTANI
"Protesta do të jetë paqësore. Presim një
pjesëmarrje të fuqishme kundër keqqeverisjes.
Është lënë pa orar, po jo se do të zgjasë shumë.
Do të mbyllet brenda ditës së shtunë, por do të
ketë kohëzgjatjen e saj normale", tha sekretari i
përgjithshëm i PD-së.

Valentina Madani

Demokratët synojnë
pjesëmarrje masive
sot në Tiranë, por

protesta pasi të japë me-
sazhin kundër qeverisë, do
të mbyllet brenda ditës. Me-
sazhi është që qeveria
"Rama" duhet të largohet.
Protesta nis para Ministrisë
së Brendshme, ku do të
shfaqen banderolat dhe
parullat për lidhjet e qever-
isë me krimin dhe më pas
protestuesit do të mar-
shojnë drejt bulevardit
"Dëshmorët e Kombit" deri
në ndalimin para Kryemi-
nistrisë. Aty do të jetë dhe
foltorja e folësve dhe denon-
cimeve të opozitës për im-
plikimin e qeverisë me
krimin e organizuar. Në pro-
testën e sotme që nis në orën
11:00 janë të ftuar të gjithë,
pavarësisht divergjencave,
të gjithë të interesuar për
t'u bashkuar sipas
demokratëve, kundër një të
keqeje që i godet të gjithë
njëlloj. Opozita ka dorëzuar
në Policinë e Tiranës
kërkesën për zhvillimin e
protestës së të shtunës.
Protesta është parashikuar
të nisë në orën 11:00, ndërsa
në kërkesë nuk përcaktohet
një orar për mbylljen. Kjo
përkon me diskutimet që
bëhen ende në radhët e par-
tive opozitare, por edhe bren-
da Partisë Demokratike për
zgjatjen e protestës për 72
orë. Kryetari i PD-së, Lulzim
Basha, postoi në "Facebook"
spotin që fton qytetarët në
protestë, më 26 maj në orën
11.00. Protesta do të mbyllet
ditën e shtunë dhe nuk do
të ketë ngujim të protes-
tuesve para godinës së
Kryeministrisë.
MASAT

Zbardhet plani i masave
të policisë për protestën e së
shtunës të Partisë Demokra-
tike. Do të ketë devijim
trafiku në aksin që lidh bu-
levardin me qendrën e qy-
tetit. Autobusët nga rrethet
nuk do lejohen të futën në

qendër të Tiranës. Të an-
gazhuar mësohet se do të
jenë rreth 1500 policë. Poli-
cia është në gatishmëri që
mbrëmë. Policia e Shtetit
kërkoi mirëkuptimin për
largimin e mjeteve të
parkuara në rrugët e sipër-
përmendura, në të kundërt
do të spostohen me mjete
ngritëse. Gjithashtu, luten
qytetarët që të shmangin
përdorimin e panevojshëm të
automjeteve ditën e sotme,
sidomos në segmentet që li-
dhin qendrën e qytetit me
bulevardin "Dëshmoret e
Kombit", për shkak të

devijimeve dhe kufizimeve,
deri në përfundim të tubim-
it. Policia e Shtetit njoftoi
dje se plani i masave për sig-
urinë e tubimit u hartua me
mbështetjen e misioneve
ndërkombëtare, që asis-
tojnë Policinë e Shtetit.
Gjithashtu, veprimtaria e
Policisë së Shtetit, në ditën
e tubimit, do të asistohet
dhe monitorohet edhe nga
ekspertë të huaj, të
atashuar pranë Ministrisë
së Brendshme. "Policia e Sh-
tetit njeh dhe respekton të
drejtën e qytetarëve për të
manifestuar dhe si gjith-

PROTESTA, AKSET RRUGORE QË DO BLLOKOHEN NË TIRANË

Duke filluar nga ora 00:00 e datës 26
maj, deri në përfundimin e tubimit
nuk do lejohet qarkullimi i mjeteve në
rrugët:
 Bulevardi "Dëshmorët e Kombit",

nga kryqëzimi i rrugës "Bajram
Curri" deri tek kryqëzimi i rrugës
"Abdyl Frashëri" dhe anasjellas.

 Rruga "Ismail Qemali" nga
degëzimi me rrugën "Papa Gjon
Pali II" deri tek bulevardi
"Dëshmorët e Kombit" do të jetë e
bllokuar.

 Rruga "Papa Gjon Pali II" nga
degëzimi me bulevardin "Bajram
Curri", deri tek degëzimi i rrugës
"Themistokli Germenji" dhe
anasjellas do të jetë e bllokuar dhe
nuk do të lejohet parkimi i mjeteve
në të dy anët e rrugës.

Duke filluar nga ora 07:00 e datës 26
maj deri në përfundim të tubimit,
nuk do të lejohet qarkullimi i mjeteve
të të gjitha kategorive nga bulevardi
"Dëshmorët e Kombit" në drejtim të
rrugës "Abdi Toptani".
- Devijimet do të prekin edhe linjat e
transportit publik, ku linja e "Tiranës
së Re" do të kthehet tek sheshi
"Willson", linja e Kamzës do të
kthehet tek sheshi para ish-kafe

"Florës", linja e Saukut do të kthehet tek
rruga "28 Nëntori" pranë Sahatit.
Mjetet e transportit të pasagjerëve që
do të vijnë nga qytetet e tjera nuk do të
lejohen në brendësi të Tiranës, përveç
vendeve të miratuara nga Drejtoria
Vendore e Policisë Tiranë, që janë:
 Pallati i sportit "Asllan Rusi", në

rrugën "Dritan Hoxha".
 Pallati me shigjeta në rrugën

"Konferenca e Pezës".
 Rreth-rrotullimi i Fakultetit Ekonomik

në rrugën e "Elbasanit".
 Ura e Bërrylit në "Bulevardin Zhan

D'Ark".
Mjetet e transportit që vijnë nga rrethet
pasi të zbresin qytetarët në vendet e
caktuara sipas planit të masave, do të
kthehen dhe vendosen:
 Mjetet që vijnë nga rreth-rrotullimi i

Fakultetit Ekonomik do të vendosen
në rrugën "Shahin Toci" pranë
Terminalit të Juglindjes.

 Mjetet që vijnë nga sheshi "Shqiponja"
do të vendosen në rrugën "Teodor
Keko".

 Mjetet që vijnë nga Pallati me Shigjeta
në rrugën "Teodor Keko".

 Mjetet që vijnë nga pjesa lindore e
qytetit, do të sistemohen përballë
Maternitetit të Ri.

monë mbetet e angazhuar
në zbatimin me korrektësi
të ligjit dhe u bën thirrje
qytetarëve dhe përfaqë-
suesve të subjekteve poli-
tike të ushtrojnë të drejtat
e tyre në përputhje me
Kushtetutën dhe legjislacio-
nin në fuqi. Policia e Shtetit
ka të gjitha kapacitetet për
të garantuar të drejtën e tu-
bimit, sipas përcaktimeve
ligjore. Në të njëjtën kohë,
nuk do të tolerohen sjellje
apo veprime që cenojnë ren-
din dhe sigurinë publike",
thuhet në njoftimin e Poli-
cisë së Shtetit.

Policia në gatishmëri: Nuk do të tolerohen aktet që cenojnë sigurinë publike

Aleatët e PD-së kërkuan zgjatjen,
protesta mbyllet brenda ditës

PD ridërgon kërkesën për leje, 4 orë protestë

PROTESTA E OPOZITËS
MASAT

Kreu i PD-së dje duke shpërndarë fletëpalosjet në Tiranë
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MARSHIMI
Krahas pankartave e banderolave, në këtë marshim
nuk do të mungojnë simbolet, sikundër janë shfaqur
edhe në fletëpalosjet e shpërndara nga opozita ditët e
fundit. Protagonistë krahas ministrit Xhafaj, do të jenë
edhe zyrtarë të Partisë Socialiste, të vënën nën akuzë
nga opozita për lidhje me krimin e narkotrafikun.

Deputetja e PD, Jorida Tabaku e ftuar në
"News 24", zbardhi skenarin e protestës së

opozitës. Sipas saj, protesta e sotme nuk do të
jetë shumë e gjatë, por mund të ketë edhe ndry-
shime, në varësi të asaj që do të ndodhë. "Nuk
do të jetë e gjatë, do të ketë akte simbolike. Do
të jetë një protestë që do të shkundë qeverinë.
Nuk është parashikuar protestë me orar të te-
jzgjatur, por do të varet edhe nga ajo çfarë do të
ndodhë nesër", tha Tabaku. Ajo takoi dje qyteta-
rë dhe përfaqësues të biznesit, duke dëgjuar
problemet e tyre dhe duke i ftuar në protestën e
sotme të opozitës. Tabaku përshkruan tablonë
e zymtë për të cilën i kanë folur qytetarët, ndër-
sa shprehet se përveç taksave të qeverisë, du-
het të përballen edhe me ryshfetin e tatimorëve.
"Të gjendur përballë trefishimit të taksës së
pronës, rritjes së taksave, futjes së biznesit të
tyre në zinxhirin e TVSH-së ia ka bërë më të
vështirë klimën biznesit. Tatimorët të cilët
trokasin përditë në dyert e tyre dhe kërkojnë
ryshfetin janë një taksë ekstra e qeverisë. Bi-
znese që mbyllen, familje që nxjerrin më pak të
ardhura dhe shpenzojnë më shumë. Kjo ishte
gjendja që përshkruan vetë bizneset, ndërsa i
ftoja të bashkoheshin me ne ditën e nesërme",
shkruan Tabaku.

Çfarë pritet të ndodhë në protestë?

Tabaku zbulon skenarin: Sot
do të "shkundim" qeverinë

Protesta e opozitës, OSBE: Të
jetë paqësore e demokratike

Misioni i OSBE në Tiranë apeloi dje që protesta e
opozitës në bulevardin "Dëshmorët e Kombit" të

jetë paqësore. Në një njoftim zyrtar, ata shpresojnë që
protesta e së shtunës të jetë sa më paqësore e demokrate.
"Një delegacion i nivelit të lartë të Asamblesë Parlamen-
tare (AP) të OSBE-së, i cili përbëhet prej presidentit të
saj, George Tsereteli dhe sekretarit të përgjithshëm
Roberto Montella, po zhvillon një
vizitë zyrtare në Shqipëri. Zyrtarët
e lartë kanë zhvilluar takime me
Presidentin e Republikës Ilir Meta,
kryetarin e Kuvendit Gramoz Ruçi,
ministrin për Evropën dhe Punët e
Jashtme, Ditmir Bushati dhe kry-
etarët e Partisë Demokratike dhe
LSI-së, Lulzim Basha dhe Monika
Kryemadhi. Gjatë takimeve, ata
shprehën vlerësimin e tyre sa i për-
ket mbështetjes së Shqipërisë për veprimtaritë e OSBE-
së, si dhe gatishmërinë e AP të OSBE-së për ta shoqëru-
ar popullin shqiptar dhe udhëheqësit e tij në procesin e
reformave që po implementohen në vend. Në lidhje me
protestën që do të mbahet të shtunën nga opozita sh-
qiptare, ata shprehën shpresën se ajo do të jetë paqë-
sore dhe demokratike", thuhet në njoftimin e OSBE.

DEMONSTRIMI
Sot do të ketë
demonstrime
simbolike, ku pritet të
gjejë shprehje i gjithë
aktualiteti i më shumë
se dy javëve me
akuzat e PD-së se
ministri Xhafaj ka
garantuar
paprekshmëri për
vëllain e dënuar me
mbi 7 vite burg për
trafik ndërkombëtar
droge. Kësaj here nuk
do të jetë pjesë e
demonstrimit skena
gjigante që jemi
mësuar të shohim
para godinës
kryeministrore.
Marshimi pritet të
kulmojë me një fjalë
të kreut të opozitës
Lulzim Basha.

Kreu i PD-së shpërndan fletëpalosjet, fton personalisht qytetarët në protestë: Merrni miqtë me vete

Rama: "Esadist", kush del në
protestë. Basha: Do të të largojmë
"Sot të të tregoj kush janë 'esadistët' që pengojnë integrimin"

Valentina Madani

Lulzim Basha ftoi sh
qiptarët për një pjesë
marrje masive në pro-

testën e sotme në Tiranë, por
Edi Rama i cilëson 'esadistë',
opozitën dhe qytetarët që do
të dalin në protestë. Kreu i
Partisë Demokratike, Lulzim
Basha dhe kryeministri Edi
Rama kanë shfrytëzuar faqet
e tyre në rrjetet sociale për
mobilizim dhe dekurajim të
qytetarëve. I pari që nisi ak-
sionin antiprotestë ishte
kryeministri Rama, i cili
përmes një statusi në "Face-
book" shkruan se Lulzim
Basha ju do për një foto në
lajmet e botës. Rama ngre
pikëpyetjen: "Lulëzim Basha
ju do për një foto në lajmet e
botës: Shqipëria në protestë
kundër ministrit të
Brendshëm trafikant droge!
Kush do i shkojë pas nesër,
ta dijë pse po del e mos thotë
pastaj, 'Ah, si nuk e dija që
audiopërgjimi ishte sajesë e
esadistëve të rinj kundër çel-
jes së negociatave me BE!"...
Kryeministrit iu përgjigj
menjëherë kryetari i Partisë
Demokratike, Lulzim Basha,
nëpërmjet postimit të një
videoje në rrjetet sociale. Në
video, Basha shprehet që 'es-
adistët' e vërtetë që po pen-
gojnë integrimin në Europë
janë kryeministri, ministri i
Brendshëm dhe lidhjet e tyre
me krimin. Basha përsëriti
thirrjen për shqiptarët që t'i
bashkohen protestës së sot-
me në orën 11:00. "Ata pasuro-
hen duke grabitur Sh-
qipërinë me koncesione dhe
tendera, kurse ne varfërohe-
mi nga rritja e taksave dhe
çmimeve. Është në dorën
tonë t'i largojmë", thuhet në
videon e publikuar nga
Basha.
TAKIMET

Kreu i Partisë Demokra-
tike, Lulzim Basha, doli vetë
në terren pasditen e
djeshme, duke u shpërndarë
fletëpalosje qytetarëve me
ftesën për t'iu bashkuar
nesër në orën 11:00 protestës
së opozitës. Basha shoqëro-
hej nga dhjetëra të rinj të
forumit rinor demokrat dhe
deputetja Orjola Pampuri.
Gjatë ecjes tek zona e Paz-
arit të Ri, Basha ftoi qyteta-
rë dhe bizneset të dalin sot
në shesh. Basha mori edhe
shqetësimet e tyre, teksa
nuk nguroi që me disa prej

tyre të bëjë edhe foto. Gjatë
një prononcimi të shkurtër
për mediat teksa takonte
qytetarët, z.Basha shprehu
bindjen se nuk do të ketë as
shpresë për shqiptarët dhe
as negociata sa kohë në
krye të vendit ka politikanë
të lidhur me krimin. "E
nesërmja do të jetë dita e një
proteste madhështore, ko-
mbëtare, për refuzimin e
qeverisë së krimit, që është
kthyer në pengesën krye-
sore për ëndrrën e sh-
qiptarëve për Shqipërinë si
gjithë Europa. Do të jetë një
protestë, ku shqiptarët do të
bashkohen për t'i thënë
'ndal' së keqes, për të punu-
ar të gjithë së bashku për një
jetë më të mirë dhe shpresë
për çdo shqiptar. Nuk ka dhe
nuk do të ketë jetë më të

mirë, as shpresë për sh-
qiptarët, as bisedime për t'u
bërë anëtarë të familjes së
madhe europiane sa kohë në
krye të vendit ka politikanë
të lidhur me krimin, sa kohë
ligji nuk vepron njësoj, por
mbron politikanët e lidhur
me krimin", tha z.Basha. Më
herët kryedemokrati Lulzim
Basha mblodhi aleatët në
selinë e PD-së. Në takimin që
nisi në orën 10:30 u diskutu-
an detajet për protestën, që

do të fillojë paraditen e së sh-
tunës dhe sipas kërkesës së
ridërguar në Policinë e Sh-
tetit, ajo do të zgjatë 4 orë.
Referuar burimeve, mësohet
se në mbledhjen gati 1-
orëshe të Bashës me aleatët
u diskutuan detajet për
fillimin e protestës dhe
vijimin e saj. Mësohet se ky
manifestim, i cili do të nisë
nga fillimi i bulevardit
"Dëshmorët e Kombit", do të
jetë ndryshe nga ai i 27 jan-
arit. Nga ana e organiza-
torëve është konceptuar si
një marshim popullor, që do
të nisë në orën 11.00 nga Min-
istria e Brendshme, në fillim
të bulevardit "Dëshmorët e
Kombit", për të vijuar në
drejtim të Kryeministrisë.
Krahas pankartave e bande-
rolave, në këtë marshim nuk
do të mungojnë simbolet,
sikundër janë shfaqur edhe
në fletëpalosjet e shpërn-
dara nga opozita ditët e fun-
dit. Protagonistë krahas
ministrit Xhafaj, do të jenë
zyrtarë të Partisë Socialiste,
të vënën nën akuzë nga
opozita për lidhje me krimin
e narkotrafikun. Pritsh-
mëritë për një pjesëmarrje
masive të qytetarëve, opozi-
ta i ka të lartë.

SHPALLJE
(PËR SHITJEN E SENDIT TË PALUAJTSHËM NË ANKAND)

ME DATE 04.06.2018 NGA ORA 8:00 – 16:00, PRANE KESAJ ZYRE PERMBARIMORE DO TE
ZHVILLOHET ANKANDI i trete-III PER SHITJEN E APARTAMENTIT ME SIPERFAQE 80.25
m2,NR. PASURIE 46/205ND+1-36, ZK 8518, Vol 43 I VENDOSUR NE DURRES L. 13
PLAZH,NE PRONESI TE SHOQERISE SIAC SH.P.K.. CMIMI PER SHITJEN NE ANKANDIN E
III ESHTE 2.150.000 LEKE.

Te interesurit te paraqiten prane zyres permbarimore A.D.R, Permbarues Gjyqesor Dorian
Zazani, ne adresen : Durres,l.nr 2, rr. A.Goga, ose te kontaktojne ne nr. tel: 0672586883
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Audio-përgjimi dërgohet në Itali, ministri i Brendshëm: Marr çdo përgjegjësi

Xhafaj: Jap dorëheqjen nëse
audio-përgjimi del i vërtetë

"Në rast të kundërt Basha të dorëhiqet e të përballet me ligjin"

AUDIO-PËRGJIMI
REAGIMET

SALI BERISHA
Ish-kryeministri Sali Berisha postoi dje, një
mesazh në faqen e tij, në Facebook, ku
denoncohet fakti se "asnjë autoritet zyrtar
italian nuk ka marrë përsipër ekspertizën", për
audio-përgjimin e vëllait të ministrit, Agron
Xhafaj, pasi sipas denoncimit, ai që është lënë
në prokurori nuk është zëri i tij.

Kreu i Grupit të PS: Protesta e PD, më idioteskja në botë

Balla: Përgjimi blof i paskrupullt, nëse
Xhafaj do të ishte dorëhequr akt i dëmshëm
Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste,

Taulant Balla deklaroi se protesta e opozitës është
"më idioteskja që mund të ketë thirrur një opozitë jo
vetëm në Shqipëri, por në botë". Në një intervistë dhënë
për Top Channel, Balla tha se brenda opozitës kohën e
zhvillimit të protestës. "Ka pasur debat brenda opozitës
për ta zhvilluar tani apo më vonë këtë protestë, por
kanë përshpejtuar se e dinë fare mirë se në ditët në
vijim bllofi do të qartësohet tërësisht për publikun dhe
do të dilnin zbuluar përpara qytetarëve. Këta harrojnë
se do të merret vesh e vërteta", deklaroi Balla. "Këta
harrojnë se qytetarët do ta marrin vesh të vërtetën në
ditët në vijim do ta kup-
tojnë që babalja është një
personazh qesharak i ven-
dosur si aktor në këtë tele-
novelë për defiçite të
kauzave të PD-së dhe kanë
thirr një protestë nesër", u
shpreh dje, Balla. "I vetmi
apel që unë kam si Kryetar
i Grupit Parlamentar të
PS-së, por më shumë si një
qytetar është që t'i përm-
bahen ligjit për të drejtat e
tubimeve dhe të protestave
dhe ta dijë qartë çdo kush që mendon se mund të cenojë
sadopak rendin dhe sigurinë në vend që të marrin dën-
imin e merituar dhe përcaktuar në ligj", tha Balla më
tej. Sipas Ballës opozita ka lënë pa punë edhe Kuven-
din, pasi vjen dhe bën teatër. "Nëse Xhafaj do të ishte
dorëhequr ky do të ishte një akt i dëmshëm, po të kemi
parasysh që gjendemi përpara një akti shantazhi. Seg-
mente të caktuara të korruptuara, qoftë politik, qoftë
grupe kriminale apo gjyqtarë të korruptuar janë bërë
bashkë për të shantazhuar qeverinë dhe ministrin e saj
të Brendshëm. Nëse ne do të ishim tërhequr përpara këtij
akti shantazhi, sigurisht që kjo nuk do ti bënte mirë ven-
dit për sa kohë që po provohet dita ditës dhe ekspertiza
do të provojë që këtu kemi të bëjmë me një blof të pask-
rupullt që tentoi të shantazhonte qeverinë dhe minis-
trin ky do të kishte qenë gabimi ynë", - tha Balla.



Paloka: Xhafaj të largohet, pasuria e tij
duhet të hetohet sipas ligjit antimafia

Nënkryetari i PD-së, Edi Paloka kërkoi dje, sërish
largimin e ministrit të Brendshëm Fatmir

Xhafaj, pas reagimit të ministrit. "Fatmir Xhafaj
pati pafytyrësinë që t'u bëjë karshillëk shqiptarëve
dhe opozitës. Ndaj le ta mësojë edhe një herë pse
duhet të largohet:

Ai duhet të ikë, sepse kuksianët që protestuan
për mbijetesën e familjeve të tyre nga grabitja e
qeverisë i quajti persona me rrezikshmëri të lartë
shoqërore, kurse vëllain e tij trafikant ndërko-
mbëtar droge dhe pjesëtar të një organizate krim-
inale të trafikut të drogës e quajti një të ri që ka
bërë gabim",-u shpreh Paloka. "Fatmir Xhafaj du-
het të largohet, sepse i vëllai i tij sot duhet të ishte
i arrestuar dhe nën hetim dhe jo të ishte nisur në
Itali. Fatmir Xhafaj duhet të iki, sepse vëllain e tij
të dënuar nuk e dërgoi për shumë vite në Itali të
bënte dënimin, por e zhduku brenda 24 orësh sa u
zbulua se vazhdonte trafikun",-tha më tej, Paloka.

Sipas tij, "Fatmir Xhafaj duhet të largohet, sepse
pasuria e tij duhet të hetohet sipas ligjit antimafia
dhe kjo nuk mund të bëhet sa kohë ai është ministër
i Brendshëm, shefi i policëve që bëjnë hetimin. Fat-
mir Xhafaj duhet të largohet, sepse ai vetë nuk e
kalon dot vetingun që ju bën policëve vartës të tij".

Darina Tanushi

Ministri i Brend-
shëm Fatmir Xha-
faj deklaroi se do

të japë dorëheqjen si min-
istër, nëse audio-përgjimi ku
mendohet të jetë zëri i të vël-
lait del i vërtetë. Në një re-
agim në rrjetin social, "Tuit-
ter" Xhafaj shkroi dje, një
ditë para protestës së
opozitës: "Bashkëqyteta-
rëve të thirrur në protestë,
u them sot: Nëse audio-
përgjimi i bërë publik nga
PD, do të rezultojë i vërtetë,
unë do të marr çdo
përgjegjësi morale, politike
e ligjore, përfshi dhe
largimin nga funksioni i
ministrit të Brendshëm.
Jam i gatshëm ta bëj këtë
pa hezitim". Por, shtoi ai,
"nëse provohet e kundër-
ta, atëherë duhet që Lulë-
zim Basha të dorëhiqet
dhe të përballet me ligjin.
Pyeteni: A është ai i gat-
shëm për këtë sfidë?"

Sipas ministrit  të
Brendshëm, "e  vërteta
është vetëm një,  dhe
vetëm një në këtë rast. Ai
që nuk është në anën e të
vërtetës, duhet të përgjig-
jet. Këtë e kërkon interesi
i ligjshëm i qytetarëve".
Në postimin e tij, Xhafaj
shkruan në fund se do të
presë drejtësi deri në fund.
Një ditë pasi prokuroria
njoftoi zyrtarisht se si po
zhvillohen hetimet për au-
dio- përgjimin e transmet-
uar nga Partia Demokra-
tike, audio-përgjimi është
dërguar për ekspertizë në
Itali. Prokurorët e çështjes
e kanë dërguar audio-
përgjimin përmes një letër
porosie Ministrisë së
Drejtësisë italiane. Do të
jetë kjo ministri, e cila më
pas do të zgjedhë laborator-
in, ku do të kryhet ekspert-
iza. Sipas Report Tv një nga
prokurorët e kësaj çështje-
je, Përparim Kulluri, është
nisur dje, drejt Italisë, për
të marrë në pyetje Agron
Xhafajn, i cili u vetëdorë-
zua një javë më parë tek au-
toritetet italiane për të
vuajtur dënimin përfun-
dimtar dhënë nga Gjykata

e Casacionit e vendit fqinj.
Dy ditë më parë, kryemi-
nistri Edi Rama tha nga
parlamenti se prokuroria
duhet të dërgojë në një lab-
orator të specializuar të
BE-së këtë audio-përgjim,
edhe pse ai vetë e ka marrë
një rezultat më herët.

"Unë e di rezultatin,
sepse e kam kërkuar që atë
ditë ta mësoj rezultatin dhe
unë e di rezultatin, por
thonë ky e thotë këtë që
prokuroria e kapur prej
këtij të thotë këtë, është qe-
sharake. Se prokuroria nuk
do thotë asgjë. Prokuroria
thjesht duhet ta çojë atë
material në një laborator
shkencor të kujtdo vendi
partner me Shqipërinë, t'i
bëjë analizën shkencore
dhe këtu nuk është çështje
opinioni, është me barrë,
apo duket si me barrë, apo
ka brenda jastëk. Këtu ësh-
të çështje analizash shken-
core në një laborator shken-
cor, që do thotë është apo
nuk është. Unë që ju kam
thënë publikisht që kjo ësh-
të një histori banale dhe au-
dio-përgjimi është pa lidhje
fare me personin e akuzuar,
po ju them që historia pas
audio-përgjimit është ako-
ma më e hatashme. Çfarë
shikoni, janë vetëm aktorë,
luajnë rolin. Kam shumë
shpresë që do të dalin nga
hetimi skenaristët,
regjisorët dhe producentët",
u shpreh Rama.

KRYEPROKURORI
AMERIKAN
Prokurori i
përgjithshëm i
SHBA, Jeff
Sessions tha dje,
në Kroaci, në prani
edhe të
kryeprokurores
shqiptare, Arta
Marku se pranë
Ambasadës
Amerikane janë
dërguar 4 prokurorë
dhe disa të tjerë në
Bosnje
Hercegovinë,
Kroaci, Kosovë,
Maqedoni dhe
Serbi për të
ndihmuar policitë e
këtyre vende.
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Presidenti i Asamblesë së OSBE në Tiranë: Shqipëria më pranë BE

Ilir Meta: Të mbyllim një herë e mirë
kapitullin e zgjedhjeve me probleme
Ruçi: Kemi lënë pas problemet me Greqinë

Hapja e negociatave
në qershor? Deputeti
i CDU: Për Shqipërinë

është ende herët

Deputeti gjerman i CDU,
Gunther Krichbaum i

cili është një nga zërat
kundër hapjes së negociat-
ave të BE me Shqipërinë ka
folur rreth kësaj çështje.
Në një intervistë për
gazetën gjermane "Welt" ai
ka thënë se është ende
herët. "Ne do të duhet të
vendosim për fillimin e
bisedimeve të pranimit me
Shqipërinë para verës.
Mendoj se është shumë
herët", ka thënë kryetari i
Komisionit për Çështjet
Europiane të Bundestagut,
Gunther Krichbaum. "Për
momentin, unë jam qartë
kundër fillimit të negociat-
ave të pranimit me Sh-
qipërinë. Hapja e negociat-
ave do të ishte shumë herët
tani. Megjithëse Shqipëria
ka nisur "reforma të shum-
ta", për shembull në gjyqë-
sor, por ato duhet të zba-
tohen tërësisht. Kjo vlen në
veçanti në luftën kundër
korrupsionit dhe krimit të
organizuar",-tha politi-
kani i CDU.

Kryeministri në turin e llogaridhënies: Rritëm vetëm dy taksa

Rama në Kuçovë: Rrisim pensionet
kur të arrijmë 5% rritjen ekonomike
Kryeministri Edi Rama deklaroi dje, gjatë një bash

këbisedimi me banorë të Kuçovës, në Berat se pen-
sionet do të rriten sërish në momentin që rritja
ekonomike do të arrijë 5%, ndërsa në vitin tjetër shkol-
lor librat do të jepen falas nga klasa e parë deri te e
pesta. Gjithashtu, Rama theksoi se deri në fund të vitit
do të punësojmë 25 mijë persona. "Ne do i rrisnim pen-
sionet përsëri, por kur të kemi më shumë të ardhura. Si
funksion i rritjes ekonomike dhe kontributeve. Të gjithë
e premtojnë këtë gjë, por unë kurrë nuk kam premtuar
rritje marramendëse pensionesh, pasi është gënjeshtër.
Nëse ne vijojmë me këtë nivel rritjeje dhe nëse arrijmë
mbi 5% ku jemi zotuar, sot jemi afër 4%. Por më kujto-
het një grua shumë e moshuar
në Gjirokastër, që më tha 'të tërë
flasim për pensionet dhe e vërte-
ta është se është i ulët, dhe ko-
mpensimi më i mirë është
përkujdesi për nipërit dhe mbe-
sat tona në shkollë',-u shpreh
Rama. Kryeministri Edi Rama
bëri të ditur se 97% e qytetarëve
shqiptarë që kanë një vend punë
në shtet apo në sektorin privat,
sot paguajnë më pak taksa. "Kemi rritur gjithsej vetëm
dy taksa dhe ato janë taksa për ata që fitojnë më
shumë dhe taksa mbi karburantin",-deklaroi Rama,
dhe ky sipas tij ishte edhe vizioni i Partisë Socialiste
që kur ishte në opozitë. "Debatit dhe deformimit të
parë të madh a janë rritur apo s'janë rritur taksat
në Shqipëri nga qeveria që drejtohet nga Partia So-
cialiste i përgjigjem me fakte dhe shifra, të cilat fla-
sin krejt ndryshe. Ne kemi ulur taksat masivisht
për 97% të qytetarëve shqiptarë që punojnë në shtet
apo në privat",-theksoi kreu i qeverisë.

Darina Tanushi

Është tejet e rëndë
sishme që Shqipëria të
përmbyllë një herë e

mirë kapitullin e zgjedhjeve
me probleme", - tha dje, Presi-
denti i Republikës, Ilir Meta,
gjatë një takimi me Presiden-
tin e Asamblesë Parlamen-
tare të OSBE-së, George
Tsereteli, dhe Sekretarin e
Përgjithshëm të Asamblesë,
Roberto Montanella. Presiden-
ti Meta vlerësoi punën e Asam-
blesë Parlamentare të OSBE-së
për paqen, stabilitetin dhe
demokracinë nëpërmjet
mbrojtjes, respektimit dhe pro-
movimit të standardeve më të
larta për forcimin e institucion-
eve demokratike, të drejtat e
njeriut, dhe fusha të tjera të sig-
urisë. Presidenti vuri në dukje
se Shqipëria mbështet të gjitha
aktivitetet e OSBE-së dhe jep
kontributin e saj modest, por
të vendosur. Kreu i shtetit thek-
soi se vëmendja është përqen-
druar në zbatimin e reformave
në fusha kyçe që lidhen me për-
parimin drejt integrimit evro-
pian, duke shpresuar që në
qershor Këshilli Evropian të
vendosë për çeljen e negoci-
atave të anëtarësimit me BE.
Ndër sfidat e afërta, Presiden-
ti Meta nënvizoi domosdosh-
mërinë e përparimit me re-
formën zgjedhore, sipas reko-
mandimeve të OSBE/ODIHR.
Presidenti i Asamblesë Par-
lamentare të OSBE-së George
Tsereteli dhe Sekretari i
Përgjithshëm Roberto Mon-
tella u pritën edhe Kryetari i
Kuvendit Gramoz Ruçi. Kry-
etari Ruçi informoi bash-
këbiseduesit mbi punën që po
bëhet për përmirësimin e pro-
cesit zgjedhor, në zbatim të
rekomandimeve të ODIHR-it.
Ndryshe nga herët e tjera,
komisioni i reformës zgjed-
hore ka filluar punë në fillim,
jo në fund të legjislaturës, për
t'u dalë përpara sfidave të
zgjedhjeve të ardhshme
lokale dhe parlamentare. Re-
forma zgjedhore është në
proces dhe komisioni i re-
formës po punon në gjashtë
shtylla kryesore, të cilat kanë
të bëjnë me: përdorimin e
teknologjive të reja në proces-
in e votimit; votimin e emi-
grantëve; shmangien e prak-
tikave të shitblerjes së votës;
regjistrin e votuesve dhe
regjistrin civil; mospër-
dorimin e administratës në
procesin zgjedhor; si edhe

MONIKA KRYEMADHI
Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi takoi dje,
Presidentin George Tsereteli dhe Sekretarin e
Përgjithshëm t? Asamblesë Parlamentare të
OSBE-së, Roberto Montella. Kryemadhi u shpreh
se reforma zgjedhore përpara çdo gjëje tjetër
duhet t'i japë përgjigje shumë të fortë problemit të
blerjes së votës.

pas problemet e trashëguara
me Greqinë dhe po ecim drejt
zgjidhjeve përfundimtare për
të gjitha këto probleme. Mar-
rëdhënie shumë të mira kemi
edhe me Maqedoninë dhe ven-
det e tjera të rajonit",-u
shpreh Ruçi. Presidenti
Tsereteli vlerësoi përparimet
që janë bërë në Shqipëri vitet e
fundit. "Konstatoj mjaft zhvil-
lime pozitive, nënvizoi ai. Ka një
dinamizëm ekonomik, njerëzit
kanë shpresë dhe optimizëm.
Shqipëria ndodhet shumë afër
Bashkimit Europian. Ne vlerë-
sojmë arritjet e deritanishme
dhe do të vazhdojmë të mbësh-
tesim Shqipërinë në zbatimin e
reformës në drejtësi, të re-
formës zgjedhore, luftën
kundër korrupsionit, krimit
dhe trafikut të drogës",-tha ai.

TAKIMI ME THAÇIN
Presidenti Ilir Meta priti dje, në takim kryetarin e
Partisë Demokratike Shqiptare të Maqedonisë,
Menduh Thaçi, me të cilin u diskutua rëndësia e
integrimit europian të të dy vendeve tona si dhe të
rajonit. Presidenti Meta nënvizoi rëndësinë e
jashtëzakonshme që ka jo vetëm për Maqedoninë, por
për të gjithë rajonin, zgjidhja e çështjes së emrit, me
qëllim marrjen e ftesës për anëtarësim në NATO.

Lu e Vlahutin
mbyllin mandatin
në Shqipëri, një

italian drejton BE

Dy ambasadorët më të fu
qishëm në Shqipëri,

Donald Lu i SHBA dhe Roma-
na Vlahutin e BE-së mbyllin
këtë verë mandatin e tyre në
Shqipëri. Donald Lu është
caktuar nga Senati Amerikan
për të vijuar detyrën e tij diplo-
matike në Kirgistan, dhe ende
nuk dihet i përzgjedhuri i ri i
Shtëpisë së Bardhë për në ven-
din tonë. Ndërkohë Vlahutin
do të zëvendësohet nga Luigi
Soreca, një italian që punon
prej vitesh në rangje të larta
në Bruksel dhe ka qenë i an-
gazhuar me Shqipërinë gjatë
procesit të liberalizimit të
vizave. Luigi Soreca është
Drejtor i Sigurisë në Komisio-
nin Evropian. Ai është njo-
hës i mirë i çështje të sigurisë,
i legjislacionit në luftën
kundër terrorizmit, krimit të
organizuar, korrupsionit dhe
krimeve të tjera të rënda, dhe
ka punuar me EUROPOL
dhe CEPOL. Veç liberalizim-
it të vizave me Shqipërinë ai
ka udhëhequr këtë proces
edhe me Marokun, Tunizinë
apo me Federatën Ruse.

Xhaçka në Dibër:
Bashkëpunim me
pushtetin vendor

për qytetarët

Ministrja e Mbrojtjes,
Olta Xhaçka vijoi

turin e llogaridhënies pub-
like në njësitë administra-
tive Lis e Rukaj të qarkut
të Dibrës. Gjatë fjalës së
saj, para banorëve të Lisit,
e deleguara e qeverisë,
ministrja Xhaçka tha se
ajo do të jetë një nga
avokatët e zonës për të
çuar përpara zgjidhjen e
problemeve të tyre. Minis-
trja theksoi se do të mun-
dohet të vendosë urat e
bashkëpunimit e bash-
kinë për t'ju ardhur në
ndihmë. "Do të jem edhe
unë një nga avokatët për
të çuar përpara të gjitha
ato çështje dhe për të
adresuar të gjitha ato prob-
leme që i ka komuniteti
juaj këtu në qeveri apo
edhe në bashki. Bashkia
nuk është një aleati ynë,
Bashkia është një pushtet
i pavarur, Bashka dhe
qeveria nuk kanë të bëjnë
shumë me njëra-tjetrën
dhe megjithatë për sa më
takon do të mundohem të
gjej të gjitha urat e bash-
këpunimit edhe me Bash-
kinë, që të mund të shkojnë
përpara disa gjëra të për-
bashkëta për t'ju ardhur në
ndihmë", - deklaroi Xhaçka,
duke u ndalur në ndarjen
e pushteteve e duke thek-
suar se secili duhet të bëjë
detyrën që i takon.

çështje që kanë të bëjnë me
rekomandimet kryesore të
OSBE-ODIHR-it, si roli i me-
dias në fushatë dhe financi-
mi i partive politike. Kryetari

Ruçi vuri në dukje edhe rolin
konstruktiv të Shqipërisë për
sigurinë dhe stabilitetin ra-
jonal dhe marrëdhëniet e
mira me fqinjët. "Ne kemi lënë
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Të rinjve iu sekuestruan 44 doza lënde narkotike

Shpërndanin heroinë në shkollat e mesme në
kryeqytet, bien në pranga tre trafikantët

ARRESTIMI
Shtetasit Enri Manaj dhe Gloria Hasaj janë
konstatuar nga shërbimet e policisë para hyrjes të
një shkolle të mesme në rrugën e "Dibrës" dhe gjatë
kontrollit fizik të ushtruar ndaj shtetases Hasaj, i janë
gjetur 5 doza të dyshuara me lëndë narkotike të llojit
heroinë e ndarë në porcione gati për t'u shitur.



Prokuroria kërkesë për ndryshim akuze nga "moskallëzim krimi" në "bashkëpunëtor në vrasje"

Vrasja e 22-vjeçarit, prindërit e Marvi
Mihalit padisin prokurorin dhe gjyqtarët
Nëna e viktimës: Liruan 3 nga kriminelët që dhunuan tim bir

VENDIMI
Më datë 11 maj gjykatësit Sokol Pasho dhe Bedri Qorri
i liruan tre të rinjtë e akuzuar për moskallëzim krimi për
shkak se kishin mbaruar afatet e paraburgimit. I vetmi
që po qëndron në qeli është Dejvi Bitraj, i cili sipas
prokurorisë  rezulton të jetë njeriu i vetëm që ka qëlluar
me thikë në zemër Marvin Mihalin.



MIRA MIHALI
"Sot është një ditë e
zezë për mua!
Marvin tim ma
vranë përsëri!. Tre
nga kriminelët që
bashkëpunuan në
vrasje dhe dhunuan
trupin e tij, në
momentet e fundit
ndërsa djali jepte
shpirt, prokurori
monstër, vampir,
demoni, sharlatani,
maskarai Artan
Lulaj i etur për
para, i kishte liruar
nga burgu pa e
ditur askush! ",
shkruan Mira
Mihali, nëna e
22-vjeçarit.

SHKURT
Vrasja në vitin 1998, ekstradohet

nga Londra 49-vjeçari fierak

Interpol Tirana ka ekstraduar ditën e djeshme një shtetas
shqiptar, të dënuar me 20 vjet burg, për veprat penale

"Vrasje me dashje" dhe "Armëmbajtje pa leje". Nga special-
istët e Interpol Tirana u krye ekstradimi nga Londra/Mbretëri
e Bashkuar drejt vendit tonë, i shtetasit shqiptar Shpëtim
Bushaj, vjeç 49, lindur në Fier. Shtetasi Shpëtim Bushaj ësh-
të shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Fier, e ka dënuar këtë shtetas me 20 vite burg, për
veprat penale "Vrasje me dashje" dhe "Armëmbajtje pa leje".
Më datë 13.03.1998 rreth orës 23:00 në qytetin e Patosit, Fier
shtetasi Shpëtim Bushaj ka vrarë për motive të dobëta me
armë zjarri (automatik) shtetasin G.M. Si rezultat i bash-
këpunimit të Interpol Tirana me Interpol Manchesterin/
Mbretëri e Bashkuar, u bë i mundur arrestimi i tij në Angli,
duke u finalizuar me ekstradimin e tij drejt vendit tonë.

Aksident te Kryeministria, vdes
shefi i Gardës Martin Nika

Një aksident fatal i ka marrë jetën shefit të njësisë opera
cionale të Gardës së Republikës Martin Nika. Ai është

përplasur nga një makinë mbrëmjen e së enjtes pranë Kryem-
inistrisë. Mësohet se Nika sapo kishte kontrolluar shërbimet
e Gardës dhe ka qenë në këmbë kur është goditur nga maki-
na. Uniformat blu kanë arrestuar në flagrancë shtetasin Al-
bert Memia, 31 vjeç, banues në Tropojë, i cili mësohet të ketë
qenë shoferi i makinës që përplasi shefin e gardës."Më datë
25.05.2018 rreth orës 00:30 në rrugën "Papa Gjon Pali i II",
Albert Memia duke drejtuar mjetin tip "Volksvaken Pasat",
me targë AA 881 JL, ka aksidentuar me pasojë vdekjen në
vend, shtetasin M. N., 50 vjeç, banues në Tiranë. Materialet
iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësorë Tiranë në
ngarkim të shtetasit të lartpërmendur për veprën penale "Sh-
kelje të rregullave të qarkullimit rrugor"",-thuhet në njoftimin
e policisë. Dyshohet se i riu nga Tropoja ka qenë me shpejtësi
të lartë, në momentin kur ka përplasur shefin e Njësisë Oper-
acionale të Gardës së Republikës. Ditën e djeshme familja,
miq e të afërm i japin lamtumirën e fundit major Nikës, ndër-
sa homazhet për të nderuar figurën e tij u zhvilluan në ambi-
entet e Gardës së Republikës. Kujtojmë se Martin Nika, ka
qenë një nga efektivët e Gardës i vendosur brenda oborrit të
brendshëm të Kryeministrisë në protestën e 21 janarit.

Pas lirimit të tre të rin
jve, të cilët u ndaluan
për vrasjen e Marvi

Mihalit më 31 korrik 2017,
prindërit e viktimës Pavllo
dhe Mira Mihali denoncuan
në Prokurorinë e Krimeve të
Rënda prokurorin e çështjes
Artan Lulaj dhe dy gjyqtarët
Bedri Qorri dhe Sokol Pasho.
Mësohet se letra e prindërve
të 22-vjeçarit me denoncimin
i është dërguar edhe
kryeprokurores Arta Marku,
Komisionit të Pavarur të
Kualifikimit dhe ambasadës
së SHBA. Pas vrasjes së Mar-
vi Mihalit, ranë në pranga 4
të rinj. Konkretisht Eugen
Bitraj, Kridens Alla dhe Mar-
sel Alla u akuzuan për mosk-
allzim krimi, ndërsa Devi Bi-
traj akuzohet për vrasje me
paramendim. Më datë 11 maj
gjykatësit Sokol Pasho dhe
Bedri Qorri i liruan tre të rin-
jtë e akuzuar për moskallë-
zim krimi për shkak se kish-
in mbaruar afatet e
paraburgimit. Ndërsa i vetmi
që po qëndron në qeli është
Dejvi Bitraj, i cili sipas
prokurorisë së Tiranës rezu-
lton të jetë njeriu i vetëm që
ka qëlluar me thikë në zemër
Marvin Mihalin. Kjo gjë ka
sjellë irritimin e prindërve të
viktimës, të cilët kanë kallë-
zuar në Prokurorinë e Kri-
meve të Rënda, prokurorin
Artan Lulaj, dhe dy
gjykatësit Sokol Pasho e Bed-
ri Qorri. Pak ditë më parë u
ndryshua prokurori i çësh-
tjes dhe dosjen e mori në
dorë Gjergji Tako, i cili kërkoi
ndryshimin e masës së sig-
urisë për 3 të rinjtë e liruar.
Ai kërkoi rikthimin e të rin-
jve në qeli dhe po ashtu ndry-
shimin e akuzës nga "mosk-
allëzim krimi" në "bash-
këpunëtor në vrasje" së bash-
ku me Devi Bitrajn. Lirimi i
tre të rinjve u prit me shumë
pakënaqësi tek familjarët e
viktimës, të cilët janë duke e
ndjekur hap pas hapi këtë
çështje. Menjëherë pasi më-
soi lajmit e lirimit të tyre
nëna e Marvin Mihalit, në
një postim në "Fb" shkruajti
se tre nga kriminelët që bash-
këpunuan në vrasje dhe
dhunuan trupin e djalit të

saj, në momentet e fundit
ndërsa djali jepte shpirt,
prokurori Artan Lulaj, i etur
për para i kishte liruar nga
burgu pa e ditur askush. "Sot
është një ditë e zezë për mua!
Marvin tim ma vranë
përsëri!. Tre nga kriminelët
që bashkëpunuan në vrasje
dhe dhunuan trupin e tij, në
momentet e fundit ndërsa
djali jepte shpirt, prokurori
monstër, vampir, demoni,
sharlatani, maskarai Artan

Lulaj i etur për para, i kishte
liruar nga burgu pa e ditur
askush! O zot çfarë tmerri! Të
shikosh vrasësit e birit të
vetëm pa akuzë, të lirë në
sallën e gjyqit dhe tek i shih-
ja më dilte parasysh video e
ngjarjes, shkelmat e tyre mbi
trupin e djalit tim! Sa më e
madhe se kaq duhet të jetë
dhimbja? Dhe çfarë torturash
të tjera duhet të kaloj! Më tho-
ni o njerëz, çfarë duhet të bëj
në këtë vend? Si do ta vendos

drejtësinë? Ju lutem, më ndi-
hmoni"- shkruan në profilin e
saj Mira Mihali, nëna e Mar-
vin Mihalit. Marvi Mihali u
vra më 31 korrik të vitit 2017
në zonën e stadiumit "Dina-
mo". Miku i tij Armend Hax-
hiu i kishte shitur një telefon
Devi Bitrajt, por nuk i kishte
dhënë karikuesin. Pas debat-
eve mes Haxhiut dhe Bitrajve
është vendosur që të takohen
për t'u sqaruar tek Dinamo.
Haxhiu ka kërkuar që aty të
shkonte edhe miku i tij Mar-
vi Mihali dhe pas shumë tele-
fonatash ka arritur ta bindë
Marvin. Sapo ka mbërritur
Mihali, Haxhiu ka goditur me
grusht një prej të dyshuarve.
Marvi ka ndërhyrë për t'i
ndarë dhe aty është goditur
me thikë nga Devi Bitraj.

Ina Allkanjari

Tre të rinj janë ndaluar
ditën e djeshme nga poli-

cia e Tiranës, pasi akuzohen
për shitje të lëndëve narko-
tike në gjimnazet e kryeqy-
tetit. Gjatë operacion policor
të realizuar nga specialistët
për hetimin e narkotikëve
janë arrestuar shtetasit Enri
Manaj, 35 vjeç; Marjus Fili-
pi, 34 vjeç dhe Gloria Hasaj,
26 vjeçe. Mësohet se shteta-
sit e mësipërm në bash-
këpunim me njëri-tjetrin
kryenin aktivitetin e
kundërligjshëm të shitjes së
lëndëve narkotike në shkol-
lat e mesme të kryeqytetit.
Nga seksioni i narkotikëve u

organizua puna për kapjen e
tyre në flagrancë. Shtetasit
Enri Manaj dhe Gloria Hasaj
janë konstatuar nga shër-
bimet e policisë para hyrjes
të një shkolle të mesme në
rrugën e "Dibrës" dhe gjatë

kontrollit fizik të ushtruar
ndaj shtetases Gloria Hasaj,
i janë gjetur 5 doza të dys-
huara me lëndë narkotike të
llojit Heroinë e ndarë në por-
cione gati për t'u shitur.
Gjithashtu gjatë kontrollit

të ushtruar në banesën e
shtetasit Enri Manaj (në të
cilën ndodhej shtetasi Mar-
jus Filipi dhe shtetësia e
huaj filipinase C.M.), u
gjetën dhe u sekuestruan 39
doza lënde narkotike e dys-
huar Heroinë). Sipas poli-
cisë janë sekuestruar në to-
tal në cilësinë e provës ma-
teriale 44 doza lënde narko-
tike e dyshuar e llojit hero-
inë, 3 aparate celularë.
Gjithashtu, bëhet me dije se
policia e Tiranës në bash-
këpunim me Drejtorinë e
Kufirit dhe Migracionit, po
kryen veprimet përkatëse

për dëbimin e shtetases fil-
ipinase, pasi u konstatua se
po qëndronte pa leje qën-
drimi në territorin e Repub-
likës të Shqipërisë. Materi-
alet procedurale iu referu-
an Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë

Tiranë për veprime të mëte-
jshme hetimore për veprën
penale të "Prodhimit dhe
shitjes së lëndëve narkotike
në bashkëpunim" në
ngarkim të shtetasve Enri
Manaj, Marjus Filipi dhe
Gloria Hasaj.

Viktima Marvi Mihali

Droga dhe sendet e sekuestruara



E shtunë 26 Maj 2018  - 7RRETHE

FIER/ Pilo Gjeka: Vdekjen e mbesës e kam plumb në zemër, kërkoj drejtësi!

21-vjeçarja humbi jetën në dyert e spitalit se
nuk u mjekua, pezullohet mjekja e Urgjencës
Ina Ruzhdija u tha familjarëve se vajza ishte me virozë

Korçari 63-vjeçar vdiq pas operacionit
në QSUT, procedohet penalisht mjeku

FIERFIERFIERFIERFIER

Ina Ruzhdija, mjeke e
urgjencës së Spitalit Ra
jonal të Fierit është pezu-

lluar nga detyra me vendim
gjykatë, pasi është cilësuar
fajtore për mjekim të pa-
kujdesshëm për vdekjen e 21-
vjeçares Xhuljeta Gjeka.
Ngjarje kjo e ndodhur më 12
shkurt të këtij viti. Ruzhdi-
ja akuzohet se nuk ka vizitu-
ar, shtruar dhe mjekuar pa-
cienten nga fshati Mujalli i
këtij rrethi. E reja u dërgua
në spital në gjendje të rëndë
shëndetësore nga familjarët
e saj, të cilët insistuan për
mjekim, për shkak se ajo
kishte temperaturë të ulët,
por mjekja në fjalë nuk i ka
dhënë ndihmë mjekësore,
duke thënë se gjendja e saj
ishte gripale dhe duke u
kërkuar familjarëve ta çonin
në shtëpi. Por, gjendja e 21-
vjeçares është përkeqësuar
dhe ajo ka ndërruar jetë në
ambientet e spitalit të Fierit.
Pas akuzave të familjarëve të
vajzës ndaj bluzave të
bardha, prokuroria e Fierit
nisi hetimet. Ndërkaq, gjyshi
i 21-vjeçares, Pilo Gjeka, dje
deklaroi se mbesës së tij nuk
iu dha ndihmë nga mjekët
dhe për pasojë ajo u vdiq
ndër duar. "Kërkoj drejtësi
deri në fund për vdekjen e
mbesës sime. Personat
përgjegjës duhet të vihen
para drejtësisë", tha Gjeka.
VENDIMI I GJYKATËS

Në njoftimin zyrtar të
Gjykatës së Fierit bëhet me
dije se: Me vendimin nr.925,
datë 21.05.2018, Gjykata e
Shkallës së Parë Fier ka
pranuar kërkesën e
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Fier duke caktuar
masën e sigurimit personal
ndaluese: "Pezullim i usht-
rimit të një detyre a shërbimi
publik" në ngarkim të shteta-
ses Ina Ruzhdija, me detyrë
mjeke në repartin e urgjencës
së Spitalit Rajonal Fier, e dys-
huar për kryerjen e veprës
penale të "Mjekimit të pa-
kujdesshëm" të parashikuar
nga neni 96/1 i K.Penal me
pasojë vdekjen e të ndjerës
Xhuljeta Gjeka e moshës 21

NGJARJA
Më 12 shkurt të këtij
viti, një 21-vjeçare nga
fshati Mujalli i Fierit
humbi jetën në portën
e Spitalit Rajonal të
Fierit. Xhuljeta Gjeka
është dërguar dy herë
në këtë spital, pasi
ishte me temperaturë
të ulët. Ndërsa mjekët
kanë dyshuar se ishte
prekur nga ndonjë
virozë e stinës. Vajzës
i është bërë një serum
e më pas është
përcjellë drejt
banesës, por gjendja
e saj është
përkeqësuar.
Familjarët e kanë
nisur sërish drejt
spitalit, por ka qenë
tepër vonë.

vjeçe, banuese në fshatin
Mujalli, Fier. Mësohet se pe-
zullimi nga detyra i mjekes u
vendos pasi gjykata u njoh
me faktet, provat dhe aktet e
ekspertimit mjekoligjor të
IML Tiranë të mbledhura në
kuadër të procedimit penal datë
19.02.2018 të regjistruar nga
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor
Fier. Nga hetimet e kryera ka
rezultuar se më datë
12.02.2018, mjekja roje e
urgjencës Ina Ruzhdija nuk
ka vizituar, shtruar dhe
mjekuar pacienten Xhuljeta
Gjeka, e cila është dërguar
nga familjarët e saj në gjend-
je të rëndë shëndetësore në
Repartin e Urgjencës së Spi-
talit Rajonal Fier. Pavarësisht

insistimit të familjarëve për
mjekimin e Xhuljetës, pasi ajo
kishte temperaturë të ulët,
mjekja Ina Ruzhdija nuk i ka
dhënë ndihmë mjekësore pa-
cientes, duke u thënë famil-
jarëve që ta merrnin në shtë-
pi, pasi gjendja e saj ishte gri-
pale. Pasi është dërguar në
banesë, gjendja shëndetë-
sore e Xhuljetës është
përkeqësuar brenda pak
orësh, fakt që i ka detyruar
familjarët e saj ta dërgonin
përsëri në Spitalin Rajonal
Fier, ku ajo ka humbur jetën
në ambientet e këtij spitali.
Nga ana e Prokurorisë së
Fierit po vazhdojnë hetimet
në lidhje me individualiz-
imin e përgjegjësisë penale

të stafit mjekësor pranë Spi-
talit Rajonal Fier.
GJYSHI I
21-VJEÇARES

Pilo Gjeka kërkon drejtë-
si për vdekjen e mbesës. Si-
pas tij, pezullimi i mjekes
nuk është asgjë në krahasim
me humbjen e mbesës. "Më ka

mbetur plumb në zemër vde-
kja e mbesës. Ajo nuk kishte
disa ditë sëmurë. Ishte
thjesht një ditë. Na ka lënë
të shokuar të tërëve. S'ka
kurajë për këtë. Se të ishte
sëmurë, të rrinte disa ditë në
spital, atëherë mirë, por jo
kështu. Unë dua të di nga ora

11:00 që kam çuar mbesën dhe
deri kur dha shpirt, të gjithë
personat përgjegjës duhet të
japin llogari para shtetit.
Kërkoj vetëm drejtësi. E çova
në spital, pastaj e kam sjellë
në shtëpi. Shkova natën kërk-
ova infermieren, nuk më er-
dhi. Një herë në orën 2,
njëherë në 7, nuk më erdhi
infermierja e fshatit. Të jap-
in të gjithë llogari. Ligji të
veprojë. Unë vajzën e pata
mirë kur e çova në spital. Të
gjithë ata që nuk ma ndih-
muan mbesën nuk dua të
ekzistojnë më. Pezullimi i
mjekes nuk është gjë për
mua, se dhe autopsia nuk i
nxori gjë mbesës sime", u
shpreh gjyshi i Xhuljetës.

BABAI I 21-VJEÇARES
Pas ngjarjes së rëndë, babai i 21-vjeçares, Altin
Gjeka deklaroi se doktoresha i ka thënë se vajza ka
virozë dhe se nuk kanë se çfarë t'i bëjnë më shumë.
"Nuk kam çfarë i bëj më tha dhe iku. E kam ndjekur
nga mbrapa. Nuk kisha çfarë t'i bëja mjekes. Vetëm
nëse do mendoja... të mos mendoja për çupat që
kisha mbrapa. Vajza reagonte dhe më thoshte
mua: Ba çfarë do më bësh. Po çfarë të bënte babai
i saj", tha Altin Gjeka.

KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Një 63-vjeçar
nga Korça ka ndërruar
jetën të enjten, pas një op-
eracioni që kishte kryer
disa ditë më parë në QSUT.
Burime nga policia e qy-
tetit juglindor bënë me dije
se pasi kishte lënë ambien-
tet e spitalit, shtetasi K.R.,
i cili kishte kryer një ndë-
rhyrje kirurgjikale më
datë 16.05.2018 në QSUT-Ti-
ranë, ishte kthyer në
banesën e tij në lagjen nr.9
të qytetit të Korçës, ku ndër-
roi jetë dy ditë më parë.
Ndërkaq, familjarët e tij
akuzojnë mjekun se ka
kryer mjekim të pa-
kujdesshëm. Ndaj pas ng-
jarjes, ka filluar edhe pro-

cedimi penal në gjendje të lirë
ndaj shtetasit E.Ç., 64 vjeç,
banues në Tiranë, me detyrë
mjek pranë QSUT-Tiranë.
Mësohet se nga këqyrja e
trupit të viktimës, nuk janë

konstatuar shenja dhune.
Materialet procedurale
për rastin në fjalë i janë
përcjellë për veprime të
mëtejshme Prokurorisë
të Rrethit Gjyqësor Korçë.

21-vjeçarja Xhuljeta Gjeka Pilo Gjeka duke folur për “GSH”

United Nations Development Programme

VACANCIES ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidates who could fill the following
consultancy vacancies.

Posts Title: Senior Local Expert for BPR Implementation
Local Marketing and Communication Expert
Public Service Delivery Reform Coordinator

Duty station:         Tirana, Albania
Type of Contract: Individual Contract (IC), opened only for national experts

For more details please see the links below:
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=79018
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=79017
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=79016

Deadline for Application: 05-Jun-18 (Midnight New York, USA)
Job Description:                    Available at UNDP site:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/

Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only
(available at http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete
applications will not be considered. Only short-listed candidates will be notified.
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Beskida Aliaj: Shembujt konkretë, sa do të jetë masa e pagesës sipas viteve të punës

Ekspertja: Si të llogarisni saktë
pensionet e pleqërisë, formula
Tabela me koeficientet e indeksimit para dhe pas 1994-ës

FORMULA
Për llogaritjen e
pensionit përdoret
formula: PP
(Pensioni i
Pleqërisë) =PS
(Pension Social)
*(shumëzuar)
vjetërsi kontributive
të realizuara/vjetërsi
kontributive që
kërkohet +1/100*
(shumëzuar) vite
sigurimi*
(shumëzuar)BV
(baza e vlerësuar).

INTERVISTA
PËRLLOGARITJA E PENSIONEVE



Jo pak të moshuar
shpeshherë kanë pa
kënaqësi në lidhje me

masën përfundimtare të pen-
sionit që u takon për vitet që
kanë punuar. Por me ndry-
shimet e bëra në legjislacio-
nin shqiptar për sigurimet
shoqërore, ka ndryshuar
edhe mënyra e llogaritjes së
pensionit, ku si bazë për llog-
aritjen së tij nuk është më
pensioni bazë (pensioni min-
imal), por pensioni social. Në
një intervistë për "Gazeta Sh-
qiptare", drejtoresha e patr-
onatit INAS Albania, njëko-
hësisht eksperte pensionesh,
Beskida Aliaj tregon
mënyrën sesi qytetarët
mund të përllogarisin saktë
pensionin që u takon, në bazë
të viteve të punës dhe pagës.
Ajo më tej shton se sipas ligjit,
iu lind e drejta e përfitimit të
pensionit të gjithë individëve
të siguruar që kanë plotësuar
jo më pak se 15 vite sigurim
shoqëror, në momentin kur
arrijnë moshën e paracaktu-
ar.
Cilat janë kriteret që
duhet të përmbushin
të moshuarit për të
përfituar pension
pleqërie?

Personat e siguruar që
kanë plotësuar jo më pak se
15 vite sigurim shoqëror
kanë të drejtë për pension
pleqërie, kur të arrijnë
moshën e përcaktuar në
ligjin "Për sigurimet sho-
qërore në Republikën e Sh-
qipërisë", për sa i përket pen-
sionit të pleqërisë në vendin
tonë. Ndërkohë, personat e
siguruar kanë të drejtë për
pension pleqërie të reduktu-
ar, deri tre vjet para
mbushjes së moshës së dal-
jes në pension; apo nuk krye-
jnë veprimtari ekonomike si
të punësuar, punëdhënës
ose të vetëpunësuar.
Ndërkaq, nënat që kanë lin-
dur 6 a më shumë fëmijë, të
cilët janë te rritur më shumë
se 8 vjeç, kanë të drejtë të
dalin në pension kur
mbushin moshën 55 vjeç
dhe kanë 30 vjet sigurim.
Sa është mosha e
daljes në pension për
vitin 2018-të?

Aktualisht për vitin 2018
mosha e daljes në pension si-
pas nenit 43, për gratë është
60 vite e 8 muaj, pasi rritet
për çdo vit me 2 muaj deri
në vitin 2056, që arrin në 67
vjeç. Ndërsa për burrat 65
vjeç (mosha fillon rritet që
nga viti 2033 me nga 1 muaj
në vit për të arritur në 67
vjeç në vitin 2056. Ndërkaq,
vjetërsia e plotë kontribu-
tive për të dyja gjinitë është
35 vite e 8 muaj, e cila rritet
me 4 muaj në vit për të arri-
tur me 40 vite në vitin 2029.

Si bëhet përllogaritja e
pensionit të pleqërisë dhe sa

do të jetë shtesa për çdo vit
vjetërsie në punë?

Pensioni mujor i pleqërisë
përbëhet nga një shumë bazë
dhe nga një shtesë. Ndërkohë,
shuma bazë llogaritet si
raport i periudhës së sigurim-
it që ka realizuar personi me
periudhën e sigurimit të
kërkuar sipas nenit 92,
shumëzuar me pensionin so-
cial. Ndërsa shtesa do të jetë
1 për qind për vit sigurimi,
shumëzuar me bazën mesa-
tare të vlerësuar që personat
e siguruar kanë arritur
nëpërmjet kontributeve, e
llogaritur sipas ligjit. Shuma
e përgjithshme e pensionit
nuk mund të jetë më e vogël
se pensioni social.
Çfarë është
 pensioni social?

Pensioni social është një
përfitim që i jepet çdo shteta-
si shqiptar, i cili ka mbushur
moshën 70 vjeç, është me qën-
drim të përhershëm në Sh-
qipëri të paktën për pesë vitet
e fundit, nuk plotëson kush-
tet për asnjë lloj pensioni nga
skema e detyrueshme e sig-
urimeve shoqërore dhe nuk
ka të ardhura, ose të ardhu-
rat që përfiton nga çdo burim
tjetër, janë më të ulëta se të
ardhurat që jep pensioni so-
cial. Masa e këtij pensioni so-
cial është e barabartë me të
ardhurat minimale që siguro-
hen nga pensioni i pjesshëm
i pleqërisë me 15 vite të sigu-
ruara me pagë minimale, i llog-
aritur në datën 31.12.2014.
Ndërsa masa e pensionit so-
cial për personat që kanë të

ardhura nga burime të tjera,
do të jetë sa diferenca e pen-
sionit social me të ardhurat e
tjera që ka përfituesi.
Si mund të
përllogaritet ky
pension social?

Kriteret, procedurat dhe
dokumentacioni për pension-
in social përcaktohen me Ven-
dim të Këshillit të Ministrave.
Për llogaritjen e pensionit për-
doret formula: PP (Pensioni i
pleqërisë) = PS (Pension So-
cial) *(shumëzuar) vjetërsi
kontributive të realizuara/
vjetërsi kontributive që kërko-
het +1/100* (shumëzuar) vite
sigurimi* (shumëzuar)BV
(baza e vlerësuar). Baza e
vlerësuar për llogaritjen e
pensioneve llogaritet si raport
i shumës së pagave, për të cilat
janë paguar kontributet, me
periudhën që njihet si peri-
udhë sigurimi.
Çfarë është paga
referuese?

Për periudhën e sigurimit
nga data 1.1.1994 e në vazh-
dim, për llogaritjen e bazës së
vlerësuar, merret shuma e
pagave, për të cilat janë
paguar kontributet nga data
1.1.1994 deri në fund të peri-
udhës së sigurimit. Për peri-
udhën e sigurimit në institu-
cione dhe ndërmarrje sh-
tetërore para datës 1.1.1994,
për llogaritjen e bazës së
vlerësuar merren pagat refer-
uese, të përcaktuara me ven-
dim të Këshillit të Ministrave.

Në rastet kur personi i sigu-
ruar ka periudhë sigurimi
para dhe pas datës 1.1.1994,
baza e vlerësuar llogaritet si
mesatare aritmetike e pon-
deruar e bazës së vlerësuar të
periudhave të sigurimit si ish-
punonjës i institucioneve apo
ndërmarrjeve shtetërore dhe
ish-anëtar i kooperativave
bujqësore përpara vitit 1994 si
dhe e periudhave të sigurim-
it si person i punësuar, i
vetëpunësuar apo ekonomik-
isht aktiv pas datës 01.01.1994.
Po në rastet kur indi-
vidi ka punuar me
paga të ndryshme, si
bëhet përllogaritja?

Për efekt të llogaritjes së
pensioneve me datë fillimi pas
1.1.2016 e në vazhdim, baza e
vlerësuar mesatare do të llog-
aritet bazuar në pagat refer-
uese sipas llojit të punës ose
funksionit përpara datës
01.01.1994 si edhe mbi pagat
individuale mbi të cilat janë
paguar kontributet sipas
viteve, nga 01.01.1994 deri në
31.12.2015, të indeksuara me
indeksin që del nga pjesëtimi
i pagës minimale në shkallë
vendi të vitit 2015 me pagën
minimale të vitit 1994 ose me
pagën minimale të vitit për-
katës. Koeficientet e indek-
simit sipas viteve përcakto-
hen me Vendim të Këshillit të
Ministrave. Koeficienti i inde-
ksimit para vitit 1994, aktual-
isht është 8,59.
A mund ta konkretizo-
ni me një shembull
shpjegimin e sipërpër-
mendur?

Për ta konkretizuar këtë
problem po të marrim një
pagë referuese për një special-
ist të lartë në ndërmarrje
ekonomike, që aktualisht ësh-
të e miratuar në masën 4.192
lekë, duke e shumëzuar me
koeficientin 8,59, e indeksuar
deri në periudhën aktuale jep
një pagë prej 36.009 lekë. Ndër-
sa mbas vitit 1994, merren pa-
gat respektive sipas viteve, të
cilat duke u shumëzuar me
koeficientet përkatëse japin
pagën për efekt të llogaritjes
së pensionit. Po të marrim një
rast konkret; në vitin 2008,
paga minimale ka qenë 14 830
lekë, duke u shumëzuar me
koeficientin e indeksimit (i
cili miratohet çdo vit me

VKM), që është 1,48 jep pagën
minimale prej 22.000 lekë. Po
kështu dhe paga maksimale e
cila ka qenë 74.150, kur
shumëzohet me po këtë koe-
ficient indeksimi jep pagën
maksimale aktuale 97.030. Sig-
urisht pagat e ndërmjetme,
me indeksimin sipas koefi-
cienteve përkatëse do të na
japin paga aktuale ndërmjet
minimales e maksimales.
Sa është masa e
pensionit që i takon
një qytetari që ka
punuar para vitit 1994
dhe ka një vjetërsi
pune prej 15 vitesh?

Në rast se marrim në
mënyrë hipotetike që një
punonjës para vitit 1994 ka
një vjetërsi kontributive prej
15 vitesh dhe paga mesatare
e indeksuar rezulton në një
shumë prej 25 000 lekë dhe
mbas vitit 1994 ka një vjetër-
si kontributive prej 22 vite
me një pagë mesatare të in-
deksuar prej 30 000 lekësh,
atëherë baza e vlerësuar do
të llogaritet: Baza e vlerësuar
= (15*25.000 lekë + 22 * 30.000
lekë): 37 (vite gjithsej ) =
28.000 lekë. Pensioni mujor =
(6.750 *37/35,7 )+ (1/100
*37*28.000) = 6.996 + 10.360 =
17.356 lekë. Sipas nenit 33 të
ligjit 104/2014, i siguruari, i
cili ka plotësuar kushtet për
pension pleqërie sipas nenit
43 të këtij ligji, merr shtesë
në masën 0,5 për qind të pen-
sionit për çdo muaj që shtyn
datën e daljes në pension dhe
vazhdon të paguajë kontrib-
ute. Përfituesi i pensionit të
pleqërisë që ndërpret pensio-
nin, vazhdon të punojë dhe
paguan kontribute, merr sh-
tesë mbi pension në masën 0,5
për qind për çdo muaj ndër-
prerjeje. Kjo shtesë llogaritet
mbi atë masë pensioni që re-
zulton pas rritjeve dhe inde-
ksimit që ka pësuar pensioni
gjatë kohës së ndërprerjes. Në
rastin e mësipërm, në qoftë se
ky person ka punuar mbi
moshë për një periudhë prej
1 viti e 6 muaj, shtesa mbi pen-
sion do të llogaritet, 18 muaj *
0,5 = 9% * 17.356 = 1.562 lekë.
Në këto kushte, pensioni që
do të përfitonte aplikuesi do
të ishte i barabartë me
shumën: 17.356 + 1.562 =
18.918 lekë.

Voltiza Duro

PAGAT E INDEKSUARA SIPAS VITEVE

VITET 
Paga 

minimale 
sipas viteve 

Paga 
maksimale 

sipas 
viteve 

Paga aktuale 
min. shkalle  

vendi 

Paga 
maksimale 
përcaktuar 

Koeficientet 

1994 2560 7680 22000 66000 8.59 
1995 3180 9540 22000 66000 6.92 
1996 4100 12300 22000 66000 5.37 
1997 4910 14730 22000 66000 5.37 
1998 6040 18120 22000 66000 4.48 
1999 6645 19935 22000 66000 3.64 
2000 7773 23319 22000 66000 3.31 
2001 8396 25188 22000 66000 2.83 
2002 9403 28215 22000 66000 2.62 
2003 10343 51715 22000 97030 2.34 
2004 11376 56880 22000 97030 2.13 
2005 12514 62570 22000 97030 1.93 
2006 13140 65700 22000 97030 1.76 
2007 13140 65700 22000 97030 1.67 
2008 14830 74150 22000 97030 1.48 
2009 16120 80600 22000 97030 1.36 
2010 16820 84100 22000 97030 1.3 
2011 17540 87700 22000 97030 1.25 
2012 18295 91475 22000 97030 1.2 
2013 19026 95130 22000 97030 1.16 
2014 19405 97030 22000 97030 1 
2015 22000 97030 22000 97030 1 

Drejtoresha e patronatit
INAS Albania, Beskida Aliaj
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Fletorja Zyrtare: Plani 3-vjeçar në vlerën 5 milionë lekë,  kush përfiton

   Vendimi, ndihmë
    shtetërore për
punësimin e të rinjve

Som
xxxxxxx

xxxx
xxxx

NDIHMA
"Plani i ndihmës ka si objektiv punësimin e të rinjve,
kryesisht të të rinjve pjesëtarë të familjeve që përfshihen
në skemën e ndihmës ekonomike dhe grupeve të
disavantazhuara, duke i mbështetur me grant të
drejtpërdrejtë të planifikuar dhe të miratuar në buxhetin
e Bashkisë së Tiranës, për të mundësuar integrimin e
të rinjve në tregun e punës",-thuhet në vendim.



Është miratuar zbatimi
i planit të ndihmës sh
tetërore nga ana e

Bashkisë së Tiranës çka syn-
on mbështetje financiare për
punësimin e të rinjve të gru-
peve të veçanta. Ky vendim
ka marrë aprovimin e min-
istrit të Financave dhe Ekon-
omisë, Arben Ahmetaj dhe
ka hyrë në fuqi me botimin
e tij në Fletoren Zyrtare
ditën e djeshme. "Plani i ndi-
hmës ka si objektiv punë-
simin e të rinjve, kryesisht
të të rinjve pjesëtarë të
familjeve që përfshihen në
skemën e ndihmës
ekonomike dhe grupeve të
disavantazhuara, duke i
mbështetur me grant të
drejtpërdrejtë të planifikuar
dhe të miratuar në buxhetin
e Bashkisë së Tiranës, për të
mundësuar integrimin e të
rinjve në tregun e punës",-

thuhet në vendim. Ky plan i
ndihmës shtetërore është
miratuar më Vendimin e
Këshillit Bashkiak të Ti-
ranës në vlerën 5.000.000
lekë dhe do të zbatohet në
vitin 2018 dhe do të zgjasë
deri në 2020-ën.
PËRFITUESIT

Nga ky plan i ndihmës
shtetërore do të përfitojnë
ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme që ushtrojnë veprim-
tarinë ekonomike në terri-
torin e Bashkisë së Tiranës
e që punësojnë të rinjtë nga
grupe të veçanta. Plani i ndi-
hmës shtetërore do të zba-
tohet në të gjithë sektorët e
ekonomisë duke synuar
mbështetjen me grante për
11 deri në 50 ndërmarrje.
Vlera e ndihmës për vitin
2018 është 5.000.000 lekë në
formën e grantit të drejtpër-
drejtë nga fondet e miratu-

ara për Bashkinë e Tiranës.
"Ligji i ndihmës shtetërore
zbatohet vetëm për masat që
plotësojnë të gjitha kriteret
e përmendura në nenin 4,
pika 1, më konkretisht: a)
burime shtetërore, b) avan-
tazhi ekonomik, c) selektivi-
teti; dhe d) efekti në konkur-
rencë dhe treg. Bashkia e
Tiranës, ka njoftuar planin e
ndihmës shtetërore, e cila
lidhet me aktivizimin e buri-
meve shtetërore në formën
e pagesës në nivelin e pagës
minimale bruto të një num-
ri të caktuar të të rinjve
pjesëtarë të familjeve që
përfshihen në skemën e ndi-
hmës ekonomike dhe grupe-
ve të disavantazhuara, me
qëllim punësimin e tyre në
11 deri në 55 ndërmarrje të
ndryshme në territorin e
bashkisë",-nënvizohet në
Fletoren Zyrtare. Kështu,
Komisioni i Ndihmës Sh-
tetërore vendosi që të autori-
zojë zbatimin e planit të ndi-
hmës shtetërore në formën
e mbështetjes financiare për
punësimin e të rinjve nga
grupe të veçanta, të miratu-
ar me vendimin e Këshillit
Bashkiak, Tiranë. Bashkia e
Tiranës në zbatimin e planit
të ndihmës shtetërore, du-
het: të sigurojë që punonjësit
e rekrutuar nga grupet e dis-
avantazhuara të plotësojnë
vetëm vendet vakant të
punës ose vendet e reja të
hapura të punës; të ndalojë
dhënien e ndihmës sh-
tetërore për plotësimin e
vendeve të punës që krijo-
hen rishtas apo për zëvendë-
simin e punëtorëve të lar-
guar nga ndërmarrja; të
raportojë në Komisionin e
Ndihmës Shtetërore ekzis-
tencën e efektit nxitës dhe
domosdoshmërinë e ndih-
mës. Për këtë arsye është e
nevojshme që ndërmarrja
përfituese duhet të paraqesë
më parë një kërkesë për ndi-
hmë shtetërore në Bashkinë
e Tiranës dhe është e intere-
suar përpara punësimit të
punëkërkuesve nga kate-
goritë e punonjësve të përf-
shirë në planin e ndihmës; të
sigurojë se ndihma jepet për
punësimin e personave të
pafavorizuar në një ndërmar-
rje. Bashkia e Tiranës, bren-
da datës 31 mars të çdo viti,
të paraqesë raport për impak-
tin e ndihmës shtetërore gjatë
vitit paraardhës financiar.
Raportet e zbatimit duhet të
përmbajnë informacion të de-
tajuar mbi shpenzimet e bëra
dhe produktet e arritura.

Faksimile e Vendimit mbi ndihmën Shtetërore

Foto ilustruese

Voltiza Duro

Invitation for Bids (IFB)
(Amended Version 2)

CITIZEN CENTRIC SERVISE DELIVERY PROJECT
 Loan / Credit Number: AL-8521

Supply and Installation of Integrated Front Office (IFO) Service Delivery Platform
AL-8521/G/ICB/1.06

Original Publication Date: 26 January 2017

Amended Version 1, Date:  02 February 2017

1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Client
Connection online, on August 28, 2015.
2. The Government of Albania has received a loan from the International Bank for Reconstruction and
Development1 towards the cost of Citizen Centric Service Delivery Project and intends to apply part of the funds to
cover eligible payments under the Contract for “Supply and Installation of Integrated Front Office (IFO) Service
Delivery Platform”, Ref: AL-8521/G/ICB/1.06/2016.   Bidding is open to all bidders from eligible source countries
as defined in the Guidelines:  Procurement under IBRD Loans and IDA Credits2.

3.    ADISA (Agency for Delivery of Integrated Services in Albania) will be responsible for the management of the
integrated nationwide model of service delivery.  Integrated service delivery is the model where Front-Office services
of different public institutions (7 or more) are located “under the single roof”. Integrated Front Office (FO)/One Stop
Shop (OSS) will be one of the channels available for delivering fast, reliable and transparent services to citizens.
The expected benefits of Integrated FO/OSS are related to:

 Reduction of time and expenses for citizens in obtaining public services;
 Obtaining of services from one single window/location;
 Improvement of quality services by utilizing new innovative solutions and implementing the same standards;

and
 Increasing the credibility in relation to the manner the services are delivered by the administration.

4. The objective of this contract is to develop an ICT solution for ADISA’s Integrated Front Office (IFO)
Service Delivery Platform offering a single web-based platform to provide a new integrated channel of services
to citizens. This platform should provide the necessary functionality to support different actors like service window
clerks, supervisors, finance officer and quality assurance personnel in order to deliver services to citizens in one
stop shop face to face fashion. The platform has to provide an integrated solution in order to administer all services
that will be offered by ADISA. This platform should be able to define business service process flows and relay on
the Government Gateway (GG) platform for utilizing the electronic services already published as summarized
below:
4.1 ADISA’s functions of FO management will be challenging in all aspects. While the database of Public
inventory has more than 1200+ services, 400+ of them will be provided to the citizens and businesses in the
integrated Front Offices. IFO platform should support the delivery of these services.
4.2   Integration with Citizen Feedback Monitoring DU. CFM (Citizen’s Feedback Monitoring) web-based system
has been developed for the Albanian Prime Minister’s Delivery Unit (DU). The intention of the system is not only the
purpose of measuring the experience of citizens on the quality of service delivery, but also enhances decision
support. IFO platform should be linked with the CFM system.
4.3 The IFO service delivery platform is expected to improve the Front Office interfaces and processes aiming
to increase the efficiency and accelerate the delivery of the services to the citizen and businesses. The platform is
envisaged to be designed and automate the operations according to three main pillars:

 Processes related to Application for a service
 Processes related to  Front Office management
 Processes related to the performance of FO and Back Office (BO)

5. Qualifications requirements
 (I) Experience

I. During the past 5 years, at least two (2) customer references, with at least one (1) in the Government
institutions, who have successfully deployed systems similar to the IFO system, and one (1) in large enterprises
in public or private sector. Similar projects will be considered as the projects similar in size and led by the bidder
or JV partners as main contractor(s), with the following scope: (a) Integrated online public service (e-service)
delivery management; (b) process-oriented composition and distribution of documents; (c) Business Intelligence
and reporting; (d) Case Management; and (e) Electronic Documents management. - (references as “subcontractors”
will be not allowed for the bidders or JV partners).
II. ISO Certification: The bidding company must hold a valid ISO 9001 certification;
III. The Bidder must provide a full description of his company profile including scope and size of his activities,
copies of original documents defining the constitution of legal status, place of registration and principal place of
business of the company or firm.
IV. The bidding company must have a valid partnership for supply and service delivery with the hardware
vendor company which brand is being offered.
v. The bidding company must be certified in the relational database technology of the system that is being
offered.
VI. The bidding company must have a valid partnership for supply and service delivery with hardware vendor
company which brand is being offered and authorized for Albania territory.

In case of a Joint Venture, all partners combined must meet requirement

(II) Financial capacity:
The Bidder must demonstrate average annual turnover of at least a minimum figure of 2,000,000 Eur (two million
) equivalents, calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, in the last
three (3) years (2015, 2016, 2017).

(III) Bidder shall demonstrate availability of liquid assets of at least 300,000 EURO.

(IV)      Bidder must demonstrate technical competencies with at least sixteen (16) IT staff members/consultant
certified in the following fields, combined to fulfill the following requirements. (One staff member/consultant could
play the role of more than one specialist when holding  the required certificates as below).
- One (1) Project Manager with at least 7 years of proven experience in the relevant field, holding a valid
certification of ITIL (Information Technology Infrastructure Library) and PMP (Project Management Professional,
PMI institute) or equivalent. The Project Manager shall be available in Albania during the whole project timeline (44
weeks).
- One (1) Deputy Project Manager with at least 5 years of proven experience in the relevant field, holding a
valid certification of ITIL and PMP (PMI institute) or equivalent. The Deputy Project Manager shall be available
during the whole project timeline due to the complexity and number of stakeholders and services to be implemented
during the project.
- One (1) Business Analyst and Software Architect with a minimum of 5 years of experience in the relevant
field.
- One (1) specialist for the implementation of the Servers and Storage equipment holding the architect level
of certification.
- Two (2) specialist certified for managing and administering the relational database technology;
- Two (2) specialist certified with professional level for service oriented architecture non vendor related,
- Ten (10) specialists  certified (MCPD) or Java developers holding a certification from Microsoft or Oracle or
IBM.
- Three (3) specialists certified for Microsoft BizTalk from Microsoft which is the core component of the
Government Gateway.
- One (1) networking specialist holding a valid (CCNP) Routing, and Switching certification in order to
support the project team in the integration process with the NAIS network infrastructure which is based on Cisco
technologies.
- One (1) networking specialist holding a valid (CCNP) Security certification in order to support the project
team in the integration process with the NAIS network infrastructure which is based on Cisco technologies.
- One (1) specialist holding valid certification on Professional level for IP telephony system.
- Two (2) specialists certified with professional level for Service Oriented Architecture, non-vendor related

 (V)   If the bidder is a Joint Venture, all partners combined must meet the qualifications requirement and all
partners of the Joint Venture shall be liable jointly and severally for the execution of the Contract. For the partner in
charge (leader of the Joint Venture) the average annual turnover must not be less than 40% of the total required
annual turnover and for each other partners the average annual turnover must not be less than 25% of the total.

6. A complete set of Bidding Documents in English may be obtained at no cost by interested bidders on the
submission of a written application or e-mail to the address given below.  Further the Bidding Documents may also
be downloaded from any of the following websites: www.adisa.gov.al
7.     Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World
Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, edition of 2011, revised July 2014 and is
open to all Bidders eligible as defined in these Guidelines,  that meet the following minimum qualification criteria:
key qualification criteria relating to previous experience, financial capacity, etc., from the BDS entry for ITB
Clause 6.1 (a)].
8.      Interested eligible Bidders may obtain further information from:  PMU of Citizen Centric Service Delivery
Project and inspect the bidding documents at the address given below, during office hours from 08:00 to 16:00,
Mondays to Thursdays, and from 08:00 to 14:00 on Fridays.
9.        A pre-bid meeting which potential bidders may attend will be held on, June 22, 2018, at 11.00 local time.
10. Bids must be delivered to the address below at or before July 13, 2018, at 12.00 local time.  “Bids need
to be secured by an amount of 32,000 EUR. Late bids will be rejected.  Bids will be opened in the presence of
Bidders’ representatives who choose to attend at the address below, at July 13, 2018, 12.00 local time.
11. The attention of prospective Bidders is drawn to (i) the fact that they will be required to certify in their bids
that all software is either covered by a valid license or was produced by the Bidder and (ii) that violations are
considered fraud, which can result in ineligibility to be awarded World Bank-financed contracts

Project Management Unit
Blvd: Zhan d’Ark, N.33

Ish shtepia e oficerave, Kati V-te.
Tirana, Albania

 e-mail: roland.larashi@adisa.gov.al
and also   fiorentina.jorgji@adisa.gov.al
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VLOREVLOREVLOREVLOREVLORE

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

Pronarët në Vlorë, ATP merr
në shqyrtim 2400 dosje

Tokat në bregdet, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon

listën me 2400 dosje ish-pr-
onarësh, që janë në proces
shqyrtimi nga kjo agjenci.
Kërkuesit janë në qarkun e
Vlorës dhe janë në pritje të
vendimit të ATP-së. Në listën
e përditësuar jepet numri i
dosjes dhe data e aplikimit.
Të gjithë ish-pronarët që
kanë aplikuar për kthimin
dhe kompensim e pronës në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave dhe nuk janë njo-
hur ende me vendimin saj,
mund të kërkojnë informa-
cion në lidhje me fazën në të
cilën ndodhet dosja. Agjen-

cia 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 t'u njohur me
fazën në të cilën ndodhet
shqyrtimi i saj. Agjencia
Trajtimit të Pronave është e
detyruar që brenda 15 ditëve
nga momenti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë 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 kërkesën përkatëse
me shkrim për informim në
lidhje me ecurinë e dosjes,

fotokopje të kartës së ident-
itetit, 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, ia

dërgon 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 e

kthimit të përgjigjes në
lidhje me ecurinë e dosjes
ose i dërgohet me postë, si-
pas kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.
FORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARI

Formulari i aplikimit për
informacion në lidhje me
ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Apli-
kanti duhet të plotësojë
gjeneralitet, adresën dhe
jetë i pajisur me mjet iden-

tifikimi në momentin e ap-
likimit. Në seksionin e dytë
duhet të jetë përshkruar në
mënyrë të saktë se në lidhje
me çfarë kërkon informa-
cion pala e interesuar, në
këtë rast pronari që ka ap-
likuar për kthim e kompen-
sim prone. Dhe në seksion-
in e fundit janë të speci-
fikuara pesë dokumentet
që duhet të disponojë pr-
onari në momentin e ap-
likimit.

Ornela Manjani DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

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

NrNrNrNrNr DateDateDateDateDate RrethiRrethiRrethiRrethiRrethi statusistatusistatusistatusistatusi
320 25.11.2014 Vlore Ne shqyrtim
2680 17.12.2014 Ne shqyrtim
3535 19.12.2014 Sarande Ne shqyrtim
4032 26.12.2014 Ne shqyrtim
3 12.01.2015 Vlore Ne shqyrtim
25 30.01.2015 Vlore Ne shqyrtim
38 09.02.2015 Vlore Ne shqyrtim
118 04.04.2015 Ne shqyrtim
2109 29.04.2015 Vlore Ne shqyrtim
2116 29.04.2015 Vlore Ne shqyrtim
156 16.06.2015 Ne shqyrtim
191 08.07.2015 Ne shqyrtim
2982 09.07.2015 Sarande Ne shqyrtim
200 15.07.2015 Ne shqyrtim
3154 24.07.2015 Vlore Ne shqyrtim
227 14.09.2015 Ne shqyrtim
3656 22.09.2015 Vlore Ne shqyrtim
242 30.09.2015 Ne shqyrtim
268 22.10.2015 Ne shqyrtim
487 19.12.2015 Sarande Ne shqyrtim
39 20.01.2016 Ne shqyrtim
46 20.02.2016 Vlore Ne shqyrtim
139 20.05.2016 Ne shqyrtim
69 20.07.2016 Vlore Ne shqyrtim
28 20.07.2016 Vlore Ne shqyrtim
661 20.08.2016 Vlore Ne shqyrtim
626 20.08.2016 Sarande Ne shqyrtim
518 20.08.2016 Vlore Ne shqyrtim
522 20.08.2016 Vlore Ne shqyrtim
480 080.5.2008 Vlore Ne shqyrtim
234 198.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
189 24.09.208 Vlore Ne shqyrtim
27 28.14.1995 Sarande Ne shqyrtim
350 69.12.2008 Vlore Ne shqyrtim

Vlore Ne shqyrtim
154 Sarande Ne shqyrtim
23.03.1994 Delvine Ne shqyrtim
75 Sarande Ne shqyrtim
97 Sarande Ne shqyrtim
140 Vlore Ne shqyrtim

Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim

Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim

Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim

Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
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Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim

Ne shqyrtim
Vlore Ne shqyrtim
Sarande Ne shqyrtim

6 Sarande Ne shqyrtim
ska Vlore Ne shqyrtim
ska Vlore Ne shqyrtim
6 Sarande Ne shqyrtim
7 Vlore Ne shqyrtim
18 Sarande Ne shqyrtim
31 Sarande Ne shqyrtim
36 Sarande Ne shqyrtim
43 Delvine Ne shqyrtim
2356 19.04.2010 Vlore Praktikë
1013 11.05.2010 Vlore Praktikë
1016 11.05.2010 ? Praktikë
3493 31.05.2010 Vlore Praktikë
1168 08.06.2010 Sarande Praktikë
1285 15.06.2010 Sarande Praktikë
1587 06.07.2010 Sarande Praktikë
1878 21.07.2010 Vlore Praktikë
1878 21.07.2010 Vlore Praktikë
2279 25.08.2010 ? Praktikë
2630 28.09.2010 Sarande Praktikë
7556 12.10.2010 ? Praktikë
2908 21.10.2010 Sarande Praktikë
3272 15.11.2010 Himare Praktikë
3420 23.11.2010 Himare Praktikë
3428 24.11.2010 Sarande Praktikë
3480 30.11.2010 Sarande Praktikë
3602 09.12.2010 Vlore Praktikë
46 07.01.2011 Himare Praktikë
63 11.01.2011 Sarande Praktikë
111 13.01.2011 Himare Praktikë
116 14.01.2011 Praktikë
186 19.01.2011 Delvine Praktikë
640 28.02.2011 Sarande Praktikë
758 10.03.2011 Himare Praktikë
791 15.03.2011 Praktikë
810 16.03.2011 Vlore Praktikë
828 17.03.2011 Praktikë
1018 31.03.2011 Sarande Praktikë
1162 11.04.2011 ? Praktikë
1162 11.04.2011 Praktikë
1291 19.04.2011 Sarande Praktikë
1387 27.04.2011 Sarande Praktikë
1418 28.04.2011 Praktikë
1636 20.05.2011 Praktikë
1695 26.05.2011 Praktikë
1726 30.05.2011 Praktikë
1727 30.05.2011 Delvine Praktikë
2036 27.06.2011 Sarande Praktikë
2094 04.07.2011 Praktikë
2181 12.07.2011 Praktikë
2791 27.07.2011 Praktikë
2361 03.08.2011 Praktikë
2409 15.08.2011 Praktikë
2712 24.09.2011 Praktikë

2861 28.09.2011 Praktikë
3463 16.11.2011 Praktikë
3370 29.11.2011 Praktikë
3301 30.11.2011 Vlore Praktikë
3599 30.11.2011 Praktikë
3641 02.12.2011 Praktikë
3656 05.12.2011 Praktikë
3687 07.12.2011 Vlore Praktikë
3826 16.12.2011 Sarande Praktikë
3835 19.12.2011 Praktikë
3836 19.12.2011 Vlore Praktikë
3871 21.12.2011 Praktikë
3872 21.12.2011 Vlore Praktikë
3936 26.12.2011 Praktikë
3973 27.12.2011 Praktikë
3961 27.12.2011 Praktikë
3979 27.12.2011 Praktikë
3988 28.12.2011 Vlore Praktikë
3991 28.12.2011 Praktikë
9 03.01.2012 Praktikë
146 17.01.2012 Vlore Praktikë
221 24.01.2012 Praktikë
293 30.01.2012 Praktikë
343 01.02.2012 Praktikë
558 23.02.2012 ? Praktikë
647 02.03.2012 Praktikë
686 07.03.2012 sarande Praktikë
738 13.03.2012 sarande Praktikë
863 23.03.2012 Praktikë
1365 02.05.2012 ? Praktikë
1410 04.05.2012 sarande Praktikë
1410 04.05.2012 vlore Praktikë
1016 08.05.2012 sarande Praktikë
1445 08.05.2012 vlore Praktikë
1430 08.05.2012 Praktikë
1640 29.05.2012 Praktikë
1779 08.06.2012 sarande Praktikë
1777 08.06.2012 vlore Praktikë
1887 19.06.2012 Praktikë
1909 21.06.2012 Praktikë
2052 05.07.2012 Praktikë
2052 05.07.2012 Praktikë
2085 10.07.2012 vlore Praktikë
2369 13.08.2012 vlore Praktikë
2508 07.09.2012 Praktikë
2648 19.09.2012 Praktikë
2673 20.09.2012 Praktikë
2876 04.10.2012 Praktikë
1619 08.10.2012 sarande Praktikë
3067 18.10.2012 vlore Praktikë
3264 01.11.2012 Praktikë
3190 01.11.2012 sarande Praktikë
3201 02.11.2012 Praktikë
3357 14.11.2012 sarande Praktikë
3385 16.11.2012 Praktikë
3405 19.11.2012 Praktikë
3692 12.12.2012 sarande Praktikë
1361 11.01.2013 sarande Praktikë
4350 20.01.2013 sarande Praktikë
377 25.01.2013 Praktikë
432 30.01.2013 sarande Praktikë
512 05.02.2013 Praktikë
497 05.02.2013 Praktikë
579 11.02.2013 Praktikë
1471 14.02.2013 sarande Praktikë
1044 15.03.2013 vlore Praktikë
769 21.03.2013 Praktikë
1175 28.03.2013 sarande Praktikë
1174 28.03.2013 sarande Praktikë
1205 29.03.2013 sarande Praktikë
1283 05.04.2013 Praktikë
1360 11.04.2013 Praktikë
1499 22.04.2013 sarande Praktikë
1484 22.04.2013 sarande Praktikë
1734 09.05.2013 vlore Praktikë
1868 20.05.2013 Praktikë
1897 22.05.2013 Praktikë
2055 03.06.2013 Praktikë
2199 12.06.2013 sarande Praktikë

2415 04.07.2013 Praktikë
2415 04.07.2013 Praktikë
2567 19.07.2013 vlore Praktikë
2613 23.07.2013 ? Praktikë
2623 24.07.2013 vlore Praktikë
3203 16.09.2013 Praktikë
3309 23.09.2013 Praktikë
3312 24.09.2013 Praktikë
3382 30.09.2013 sarande Praktikë
3465 07.10.2013 ? Praktikë
3487 09.10.2013 Praktikë
3713 29.10.2013 vlore Praktikë
4022 19.11.2013 Praktikë
4059 21.11.2013 sarande Praktikë
4261 11.12.2013 Praktikë
80 10.01.2014 vlore Praktikë
80 10.01.2014 Praktikë
98 13.01.2014 vlore Praktikë
169 17.01.2014 Praktikë
210 22.01.2014 vlore Praktikë
398 07.02.2014 Praktikë
462 13.02.2014 Praktikë
462 13.02.2014 vlore Praktikë
576 24.02.2014 Praktikë
686 03.03.2014 vlore Praktikë
1047 02.04.2014 Praktikë
1034 02.04.2014 Praktikë
1112 09.04.2014 Praktikë
1206 15.04.2014 Praktikë
1325 22.04.2014 Vlore Praktikë
1376 24.04.2014 Delvine Praktikë
1457 29.04.2014 Vlore Praktikë
1458 29.04.2014 Vlore Praktikë
1457 29.04.2014 Vlore Praktikë
1527 05.05.2014 Vlore Praktikë
1527 05.05.2014 Vlore Praktikë
1767 21.05.2014 Vlore Praktikë
2098 20.06.2014 Vlore Praktikë
2163 25.06.2014 Vlore Praktikë
2163 25.06.2014 Delvine Praktikë
2329 10.07.2014 Delvine Praktikë
2374 15.07.2014 Sarande Praktikë
2374 15.07.2014 Sarande Praktikë
2408 17.07.2014 Sarande Praktikë
2407 17.07.2014 Vlore Praktikë
2408 17.07.2014 Sarande Praktikë
2523 24.07.2014 Vlore Praktikë
2523 24.07.2014 ska Praktikë
2587 31.07.2014 Vlore Praktikë
2872 12.09.2014 Vlore Praktikë
2872 12.09.2014 Vlore Praktikë
3106 30.09.2014 Vlore Praktikë
3121 01.10.2014 Delvine Praktikë
3270 09.10.2014 Vlore Praktikë
3402 20.10.2014 Vlore Praktikë
3645 05.11.2014 Vlore Praktikë
3645 05.11.2014 Sarande Praktikë
4302 18.12.2014 Sarande Praktikë
4302 18.12.2014 Vlore Praktikë
4302 18.12.2014 Vlore Praktikë
4499 29.12.2014 Vlore Praktikë
55 08.01.2015 Sarande Praktikë
55 08.01.2015 Sarande Praktikë
90 12.01.2015 Sarande Praktikë
373 26.01.2015 Sarande Praktikë
394 27.01.2015 Vlore Praktikë
567 03.02.2015 Sarande Praktikë
656 05.02.2015 Sarande Praktikë
761 11.02.2015 Vlore Praktikë
959 20.02.2015 Vlore Praktikë
959 20.02.2015 Sarande Praktikë
453 29.02.2015 ? Praktikë
1282 11.03.2015 Sarande Praktikë
1412 18.03.2015 Vlore Praktikë
1412 18.03.2015 Vlore Praktikë
1427 18.03.2015 Vlore Praktikë
1432 19.03.2015 Vlore Praktikë
1431 19.03.2015 Sarande Praktikë

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Arratisja e të riut
nga gjykata,
lirohen dy

policët e burgjeve

Policia prangos edhe rojën private Nias Lena, për shpërdorim detyre

Grabitja e dosjeve në prokurorinë
e Durrësit, ndalohen dy të dyshuar

Në pranga Artur Isa, i sapo dalë nga burgu dhe
Besnik Bushi, që hetohej për dosjen e Gjirit të Lalzit

PERSONAT E
NDALUAR

1.   Artur Isa, 49 vjeç
nga fshati Sukth i Ri

2.   Besnik Bushi, 54 vjeç
nga Durrësi

3.   Nias Lena, 56 vjeç, me
detyrë roje e Prokurorisë

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Një ditë pas gra
bitjes së proku-
rorisë së Durrësit,

policia ka ndaluar dy per-
sona të dyshuar në lidhje
me këtë ngjarje të rëndë.
Bëhet fjalë 49-vjeçarin Ar-
tur Isa nga fshati Sukth i
Ri dhe 54-vjeçarin Besnik
Bushi, banues në qytetin
bregdetar, të dy me prece-
dentë të mëparshëm pe-
nalë. Ndërkohë, unifor-
mat blu kanë ndaluar
edhe një person të tretë dhe
konkretisht 56-vjeçarin
Nias Lena nga Durrësi, me
detyrë roje private në insti-
tucionin e organit të
akuzës. Burime zyrtare
nga drejtoria e policisë së
këtij qarku dje bënë me
dije që Isa dhe Bushi në
bashkëpunim me njëri-
tjetrin dyshohet se janë
autorë të vjedhjes së
zyrave të prokurorisë. Si-
pas bluve, dyshohet që ata
kanë hyrë në zyrat e këtij
institucioni dhe kanë
vjedhur dhe dëmtuar do-
kumentet hetimore, si dhe
kanë ndërhyrë në sistem-
in kompjuterik. Të njëjtat
burime sqaruan se Artur
Isa e Besnik Bushi akuzo-
hen për "Ndërhyrje në
sistemet kompjuterike"

dhe "Zhdukja ose humbja
e fashikullit", kryer në
bashkëpunim. Ndërsa,
roja Nias Lena akuzohet

për veprën penale "Shpër-
dorim detyre". Ndërkohë,
burime nga prokuroria
pohuan se dy personat e

dyshuar si autorë të  bas-
tisjes së zyrës së prokuror-
it të Task Forcës, Afrim
Shehu dhe të zyrës së një
oficeri të policisë gjyqë-
sore po merren në pyetje,
ndërsa synohet zbërthimi
i tyre për të mbërritur tek
organizatorët e këtij plani
mafioz, që është i dyti
brenda këtij muaji. Nga
ana tjetër, Artur Isa dhe
Besnik Bushi, të cilët dy-
shohen se kanë marrë
disa dosje korrupsioni
(tjetërsimin e paligjshëm
të pronave në zonën e
Gjirit të Lalzit) nuk kanë
pranuar autorësinë e ng-
jarjes dhe kanë mohuar
akuzat. Burime për
"Gazeta Shqiptare" thanë

se i akuzuari Artur Isa
kishte vetëm pak kohë që
kishte dalë nga burgu. Ai
ka qenë i dënuar për
vjedhje. Ndërsa, 54-vjeçari
Besnik Bushi ishte në
hetim dhe procedim penal
në gjendje të lirë për
dosjen e falsifikimit të
pronave në Ishëm. Dosje
kjo që po hetohej nga
prokurori Afrim Shehu.
Bastisja e zyrave të
Prokurorisë së Durrësit
është konstatuar mëngjes-
in e së enjtes nga pastrues-
ja e këtij institucioni, e
cila ka njoftuar rojën dhe
më pas është vënë në dije-
ni policia. Për zbardhjen
e plotë të kësaj ngjarjeje
është ngritur një grup i
përbashkët hetimor nga
policia dhe Prokuroria e
Durrësit. Ata kanë nisur
një hetim për "Grup të
strukturuar Kriminal"
dhe "Kryerjen e veprave
penale nga organizata
kriminale". Ndërsa, pritet
që ky hetim të asistohet
edhe nga Prokurorë të
Krimeve të Rënda.

Klodiana Haxhiaj

Shkatërrohen dy grupe që kryenin vjedhje,
tre të arrestuar dhe tre të tjerë nën hetim

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Gjykata e
Shkallës së Parë e
Vlorës dje liroi dy efek-
tivët e burgjeve, të cilët
u arrestuan pas arrat-
isjes spektakolare nga
salla e gjyqit e 29-
vjeçarit Mikel Kasa.
Gjatë seancës së zhvil-
luar paraditen e
djeshme, policët Gjole-
kë Hodaj dhe Granit
Zani pretenduan se e
patën të pamundur të
ndalonin të dënuarin
Kasa. Pasi dëgjoi pre-
tendimet e tyre dhe të
prokurorisë, trupi
gjykues vendosi të cak-
tojë masën e sigurisë
"detyrim paraqitje".
Efektivët Hodaj dhe
Zani akuzohen për sh-
kelje të rregullave të
shërbimit gjatë sho-
qërimit të të arrestuar-
it në ambientet e
gjykatës. Ndërkaq,
policia po vijon
kërkimet për kapjen e
të riut, i cili paraditen
e së mërkurës u arrat-
is nga gjykata e Vlorës,
pasi iu komunikua
dënimi me 3.4 vite burg
për rrëmbim personi.

FIER FIER FIER FIER FIER - Policia e Fierit ka
shkatërruar dy grupe, të
cilët kryenin grabitje në
disa zona të këtij rrethi,
ndërsa ka vënë në pranga
3 persona dhe po ndiqen në
gjendje të lirë 3 të tjerë. Të
arrestuarit janë kapur në
flagrancë në trasenë e 'By-
pass'-in Levan-Fier, për-
ballë fshatit Jarua, duke
shkatërruar dhe vjedhur
pjesë të ndryshme nga
mjetet e rënda të punës.
Sipas bluve, të arrestuarit
janë: Lulzim Deda, 25 vjeç,
i dënuar më parë për
vjedhje); Daniel Hyka, 31
vjeç dhe Mihal Dhima, 60
vjeç, të tre banues në Le-
van. Mësohet se janë
sekuestruar në cilësinë e
provës materiale pjesë nga
trupi i një mjeti pune të
rëndë tip ekskavator, një
vinç tip "IFA" në pronësi
të Mihal Dhimës dhe një
mjet bujqësor traktor me
goma në pronësi të Daniel
Hykës, mjete me të cilat
autorët kryenin trans-

portimin e materialeve që
vidhnin. Gjithashtu, filloi
procedimi penal në gjend-
je të lirë për shtetasit:
M.Ç., 16 vjeç; A.D.,16 vjeç
dhe M.Xh., 15 vjeç, të tre
banues në Roskovec. Këta
të fundit në bashkëpunim
me njëri-tjetrin u kapën
gjatë natës të së enjtes në
flagrancë duke vjedhur në
stanin e shtetasit A.K., 52
vjeç, banues në Roskovec.
Dyshohet se këta shtetas

kanë kryer edhe vjedhje
të tjera në qytet, për do-
kumentimin e të cilave po
punohet. Materialet proce-
durale i kaluan Prokuror-
isë pranë Gjy-katës së Sh-
kallës së Parë Fier për ve-
prën penale "Vjedhje" e
kryer në bashkëpunim,
për tre të arrestuarit dhe
Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së
Parë Vlorë për tre shteta-
sit e mitur.

Prokurori Afrim Shehu
dhe shefi i komisariatit

të Policisë

Vendi ku u kapën tre hajdutët

Fibank Albania 
po rritet me degë të reja

Si pjese e strategjise per zgjerim 
dhe rritje te biznesit ne Shqiperi, 
Fibank do te hape dege te reja 
gjate vitit 2018. Aktualisht banka i 
sherben rreth 40 mije klienteve ne 
te gjithe vendin me nje rritje te 
ndjeshme ne te gjithe indikatoret e 
biznesit. 
Fibank e ka hapur tashme nje dege 
te re ne Rrugen e Kavajes, Tirane 
dhe dega e ardhshme do te hapet 
brenda pak ditesh ne Lezhe. 

"Zemra e kompanisë sonë janë 
degët tona ne sherbim te indi-
videve e bizneseve", thotë Bozhidar 
Todorov, CEO i Fibank Albania. "Ne 
jemi një banke dinamike me 
vendimmarrje shume te shpejte, 
me produkte e sherbime fleksibel 
te pershtatura per cdo tip klienti. 
Por ende nuk jemi në rrethe si 
Lezha, Lushnja, Saranda dhe të 
tjerë. Tani që po planifikojmë të 
zgjerohemi edhe në rrethe të tjera, 
do të punësojmë punonjës të rinj 
dhe do të ndihmojmë individet e 
bizneset e vogla në këto fusha."

Fibank Albania po zgjerohet ne 
tregun Shqiptar me mbeshtetjen e 

fuqishme te Grupit rajonal Fibank. 
Strategjia e zgjerimit synon 
punesimin e kapaciteteve profe-
sionale, kredidhenien dhe supor-
tin per bizneset e mira si edhe 
ofrimin e te gjitha produkteve e 
sherbimeve bankare per klientet 
individe.  
Ne vitin 2018 pritet nje vazhdime-
si e zhvillimeve pozitive dhe nje 
rritje e metejshme e bazuar ne 
perpjekjet e vazhdueshme ne 
ofrimin e produkteve inovative 
dhe te pershtatura per çdo tip 
klienti. 
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"Principata e Libofshës", rrëfehet ish-misi shqiptar:
Na mbështesin Kombet e Bashkuara

Planet për martesë?
EGLA HARXHI: Kur

 do më shihni nuse
"Tek Jarl gjeta jetën e mbushur me aventura e rreziqe"

Shumica e lajmeve për
të ka qenë lidhur me
'skandalin', i cili i dha

akoma më shumë 'famë' fig-
urës së saj. Ajo është ish-
misi shqiptar, e cila përjetoi
para pak kohësh një lidhje
treshe së bashku me part-
nerin e saj të tanishëm dhe
një modele. Ndërkohë që
tashmë nënë, Egla Harxhi
vjen në një rrëfim ndryshe
ekskluzivisht për "Bluetooth"
të "Gazeta Shqiptare" lidhur
me projektet që shumë
shpejt do t'i sjellë në jetë së
bashku me partnerin e saj
francez, Jarl. Ajo që bëri bujë
në mediat ishte projekti i
quajtur "Principata e Libof-
shës". Një vizion që do vijë
në jetë dhe i mbështetur nga
Kombet e Bashkuara? Gjith-
ashtu, ish-misi ka zbuluar
disa detaje edhe nga planet
për martesë.

Pamela Aliaj

Para disa kohësh pos-
tuat në statusin tuaj një
projekt që lidhej me
"Principatën e Libof-
shës". Për çfarë bëhet
fjalë më konkretisht. Kur
keni në plan ta realizoni?

Puna ka nisur rreth një vit
më parë dhe procesi i kri-
jues ka ardhur në mënyrë
progresive. Kur Ale shkeli
për herë të parë në atë tokë
në prill të vitit të kaluar, pati
në mënyrë shumë spontane
një vizion flash. E lashë të
qetë për disa orë, duke ditur
që në momente të tilla ai ka
nevojë të jetë vetëm dhe të
reflektojë në qetësi e më pas
u kthye drejt meje dhe më
tha ''ky është vendi''. Megjith-
atë asgjë nuk avancon nëse
ngelet thjesht një vizion i
bukur, por ka nevojë mbra-
pa për njerëz të motivuar,
njerëz që besojnë tek e njëj-
ta gjë që vizioni më pas të
përkthehet në vepra
konkrete, në plane, struk-
turim të punës dhe organiz-
imi i çdo detaji nga departa-
mentet përkatëse. Brenda

një viti, në sajë të ekipit, i cili
tashmë është i përbërë nga
njerëz të fushave të ndry-
shme në rang ndërko-
mbëtar ky plan ka avancuar
shumë. Është formuluar një
biznes model dhe një bi-
znes plan i ndarë në aksione
konkrete, të cilat do të vihen
në zbatim shumë shpejt. Ale
ka vendosur në punë rrjetin
e tij të njohjeve në sektorë
të ndryshëm dhe janë një
numër i madh miqsh që
duan të investojnë.

Kur u fol për herë të parë
mediatikisht për Principatën
dhe planin e zhvillimit të saj,
njerëzit menduan që çdo gjë
do të fillonte të nesërmen
dhe ashtu ishte, por jo në
formë fizike. Nuk mund të
nisësh punën e ndërtimit të
çfarëdo lloj gjeje pa një
proces studimi, analizimi
dhe konceptesh dhe më du-
het të them se ky proces
është përpunuar, kthyer
mbrapsht me qindra herë
brenda këtij viti deri sa u ar-
rit një rezultat i kënaqshëm.

Si keni ndërmend të ar-
rini një gjë të tillë?

Kombet e Bashkuara
kërkojnë sot nga çdo shtet,
paqe, stabi l i tet dhe
mbrojtjen e ekosistemit.
Kemi mbështetjen e tyre në
këtë projekt. Jarl ka bërë një
punë të jashtëzakonshme
për ta prezantuar këtë pro-
jekt përpara organizmave të
Kombeve të Bashkuara.
Gjatë një viti kemi patur një
numër të konsiderueshëm
njerëzish që i janë bashkuar
këtij projekti.

Nuk mendojmë se një pro-
jekt i tillë mund të realizohet
duke industrializuar apo
sjellë ndërtime, siç janë bërë
në të gjithë bregdetin ball-
kanik me hotele masiv, re-
sorte dhe pallate. Duam që
çdokush që e ndjen të ven-
dosi një gur në ndërtimin e
të gjithës në shkallë humane
duke respektuar natyrën,
duke mos ndotur, por duke
dhënë dashuri në atë që bën.
Vetëm duke involvuar vetë
njerëzit në një sens komun
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ai vend do të ketë shpirt dhe
çdokush nesër mund të
thotë, 'hej atë gurin atje e
kam vendosur unë'. Ne jemi
të angazhuar për ta reali-
zuar këtë projekt deri në ku-
firin e limiteve tona - dhe për
ne nuk ekzistojnë kufijtë.

A keni mbështetjen e
vendasve për këtë gjë?

E gjithë komuna e Libof-
shës këtë vit ka përjetuar një
famë si asnjëherë tjetër.
Nëse më përpara askush
nuk interesohej apo kujtohej
për këtë zonë të Shqipërisë,
këtë vit ishte zona më e për-
folur në Shqipëri. Kjo i ka
dhënë shprese dhe krenari
banoreve, ku sot e vetmja
gjë që presin është që pro-
jekti të realizohet. Secili në
njëmbëdhjetë fshatrat që
janë aty, vjen me aftësitë e
tij dhe propozon atë që ai
mund të bëjë. Mund të them
që sa herë që shkon, Ale
pritet me një entuziazëm të
madh nga njerëzit, të cilët e
shohin një mundësi të mad-
he për të dalë nga situata ku
ndodhen, të cilën duan ta
ndryshojnë një orë e më
parë.

Mund t'ju dalin pronar-
ët e tokave kundër, dhe
vetë vendi që nuk është
principatë, por republikë.
Si do të veproni?

Të gjithë janë të ftuar të
japin kontributin e tyre për
krijimin e principatës. Deri
tani nuk kemi pasur asnjë
problem. Në fund të fundit
është në të mirën e të
gjithëve dhe njerëzit e kup-
tojnë dhe e ndjejnë këtë.
Deri dje ajo tokë nuk ka pa-
sur asnjë vlerë se askush
nuk e donte, por sot ajo e ka
një vlerë. Megjithatë në këtë
rast janë shumë faktorë që
duhen marrë parasysh siç
janë faktet historike, toka e
trashëguar nga gjaku në
gjak, e cila u zhduk nga ko-
munizmi dhe u masakrua
nga këto vite të tranzicionit.
Mbi këtë pikë, gjithashtu, i
është bërë kërkesë Ko-
mbeve të Bashkuara për ta
shpallur zonë të mbrojtur,
për shkak se ka specie të
rralla e në zhdukje të cilat
janë në listën e mbrojtjes të
Kombeve të Bashkuara.

Çfarë plani ka Jarl për
të realizuar këtë projekt?

Mendoj së është më e
udhës ta pyesni vetë atë
pasi është ai që e ka krijuar
këtë vizion dhe mund t'ju
thotë në mënyrë më precize
dhe të detajuar.

Tashmë jeni nënë e një
engjëlli të vogël të quajtur
Luxifer. A keni bërë plane
për martesë?

Nuk kemi kohë as ta flasim
një gjë të tillë pasi për mo-
mentin nuk është prioritet.
Marrëdhënia jonë është e ba-
zuar mbi besimin reciprok,
dashurinë pakushte dhe
punën në simbiozë të përdit-
shme. Martesa është një for-

malitet, të cilin mund ta
bëjmë ose jo në një moment
të nevojshëm, por jo për t'i
provuar njeri-tjetrit çfarëdol-
loj gjëje. I kemi dhënë njëri-
tjetrit mjaftueshëm prova për
të ndërtuar një të ardhme të
përbashkët me baza të for-
ta aq më tepër sot, me
ardhjen e Luxiferit në jetë,
pasi besojmë tek të njëjtat
principe. Megjithëse të jeto-
sh me Alen nuk është e
thjeshtë, pasi jeta e tij inten-
sive për këdo do të ishte e
pamundur të jetohej. Unë e
kam kuptuar këtë gjë dhe nuk
do i lejoja kurrë vetes që ta
pengoja në çfarëdolloj gjëje
që ai bën, ashtu si kundër ai
nuk më pengon mua. Kur

është shumë i zënë në punët
e tij, me angazhimet që ka
dhe kur telefoni nuk pushon
së rëni gjithë ditën duke qe-
shur i them : "Nuk ka grua
normale që do mund të du-
ronte të jetonte gjithë jetën
me ty." Por unë vete nuk e
dua normalitetin, nuk e dua
konfortin dhe monotoninë
apo ''politikisht korrekten''.
Do të mërzitesha për vdekje
në një jetë të tillë. Dua të je-
toj një jetë të mbushur me di-
namika në kërkimin e të
vërtetës, me aventura, me
rreziqe, me ideale dhe të
gjitha këto i kam gjetur të
mishëruara tek Ale.

A do t'i ktheheni sërish
modelingut?

Modelingu nëse mund ta
quajmë të tillë, për mua nuk
ka qenë asnjëherë një profe-
sion apo një thirrje në jetë. Ka
qenë thjesht një periudhë kal-
imtare, kryesisht në një
kuadër artistik dhe një ek-
splorim i brendshëm i imi, i
sensualitetit, feminilitetit dhe
sigurisë në vetvete. Sot jam
angazhuar në një drejtim,
dhe modelingu nuk ka më
çfarë të më japë në pasur-
imin tim shpirtëror pasi me
të nuk mund të ndërtosh as-
gjë. Sot përfytyroj veten pas
shumë vitesh të ulur buzë
detit rreth zjarrit me njerëzit
që dua të them: Ju kujtohet?
Këtë shtëpinë e kemi ndër-
tuar ne me duart tona.
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Këngëtarja biseksuale flet pa doreza: Kush më ka rrëmbyer zemrën

GUGU:
E vërteta e
fotove që postova
“ Më kanë ofruar shuma marramendëse sa për të
blerë shtëpi, biznes apo makinë ministri”

Pamela Aliaj

Pas klipit të janarit jeni
shkëputur nga tregu
muzikor.  Më çfarë po
merret tani Gugu?

Jam shkëputur nga pub-
likimi i një klipi të ri, por jo
nga puna me muzikën.
Këto t re  muaj  isha e
ngarkuar në koncerte dhe
në studio  muzikore duke u
marrë me albumin tim të
plotë.

Pse zgjodhët pikërisht
këtë emër?

Këtë emër e kam mbaj-
tur si pseudonim që më ka
vënë mikesha ime e zem-
rës, e adoleshencës, e cila

nuk jeton më.
Para pak kohësh kishit pos-

tuar në ‘Instastory’ 1 foto me
mbishkrimin “bebe”. A është
Gugu në një pritje të ëmbël?

Mendoj që publiku është në
pritje të ëmbël të suprizave që
vijnë nga Gugu për pak kohë.

Një skandal i
momentit apo një

sjellje e papritur nga
VIP-at tanë është një
katalizator shumë i

mirë që mediat rozë të
shpërthejnë në lajme

duke i dhënë
vëmendje edhe atyre

që nuk mund të
quhen të vërteta si

lajme. Në fokusin tonë
këtë javë është një

ndër këngëtaret që ka
bërë shumë bujë nga

deklarata e saj e
hapur në media. I

referohemi pikërisht
Merita Haxhia ose e

njohur ndryshe si
Gugu, e cila mund të
themi pa frikë se është

ndër të vetmet
këngëtare nga Kosova,

e cila ka pranuar
orientimin e saj

biseksual. Vetëm për
“Bluetooth” të

“Gazeta Shqiptare”,
Gugu ka folur pa

doreza lidhur me jetën
e saj private,

dashurinë e jetës së
saj. Gjithashtu, ajo ka
zbuluar edhe sekretin
e të priturit apo jo të

një fëmije.
“Për të më takuar në
këmbim të parasë më

ndodh çdo ditë.
Ndërkohë që lexoj
mesazhet e tilla,

qëllon që jam duke
kënduar në ftesa të

ndryshme, ambiente të
ndryshme e jam duke
pritur pagesën mjaft

të mirë që marr.
Shumat shkojnë edhe
deri tek blerja e një
shtëpie, një biznesi,
një makine ministri

etj. Më vjen të qesh me
vete dhe ia këpus

ndonjë foto tjetër në
‘Instagram’.”

Për më tepër lexoni
intervistën e
mëposhtme.

Rrëfehet

Së shpejti nënë?
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Vajzat
e njohura
shqiptare
bëjnë
udhëtime të
fshehta në
Dubai
e këtej
bëjnë moral

A është dikush në
jetën tuaj?

Aktualisht jam e lumtur
dhe e qetë në jetën time me
njerëzit që me rrethojnë.

Vijon të jetë Gugu
biseksuale?

Gugu vijon të jetë njeriu
që jeton sipas dëshirave të
saj duke respektuar edhe
jetën të tjerëve që e bëjnë
të fshehur ndërsa në pub-
lik bëjnë moral për Gugun.

Cila është partnerja që
ju rrëmbeu zemrën?

Zemrën, mbetet mike-
sha që nuk jeton më, para
disa viteve.

Postoni shpesh foto
provokuese në ‘ Insta-
gram’. Cili është propoz-
imi më flagrant që ju ësh-
të bërë?

Fotot i publikoj për qejf,
pasion ose art. Propozimet
kanë qenë nga më të ndry-
shmet, por mbeten për t’u
theksuar  propoz imet  e
Dubait për t’u bërë pjesë e
udhëtimeve të fshehta si
shumë vajzave shqiptare
që e bëjnë, por në ‘Insta-
gram’ e dalje publike bëjnë
sërish moral njerëzve të
hapur e “çmendur” artistik-
isht.

A ka ndodhur ndon-
jëherë t’ju ndjekin kudo
që shkoni? Si keni re-
aguar ndaj personit?

Më ka ndodhur disa herë
të më ndjekin, por me ndë-
rhyrjen time direkte ose
miqve të mi, të Policisë së
Shtetit, kanë ndërruar kurs.

Kur e mendoni veten
nënë?

Veten e mendoj nënë në
çdo moment, sepse men-
doj se është gjëja më e
bukur që ndodh në trupin
dhe shpirtin e një femre.
Nëse është dikush që më
do pranë,  fëmi ja  është
bekim në çdo moment.

Me çfarë merret tjetër
Gugu përveçse muz-
ikës? Cili është pasioni
tjetër i juaji?

Merrem edhe me aktrim
dhe jam në pritje të një kon-
trate të madhe ndërko-
mbëtare kinematografike.

A ju kanë kërkuar t’ju
takojnë kundrej t  një
shume parash? Sa ka
qenë shuma?

Për të më takuar në këm-
bim të parasë më ndodh
çdo ditë. Ndërkohë që lex-
oj mesazhet e tilla, qëllon
që jam duke kënduar në ft-
esa të ndryshme, ambiente
të ndryshme e jam duke
pritur pagesën mjaft të mirë
që marr. Shumat shkojnë
edhe deri tek blerja e një
shtëpie, një biznesi, një
makine ministri etj. Më vjen
të qesh me vete dhe ia kë-
pus ndonjë foto tjetër në ‘In-
stagram’.

Cili është projekti juaj
i radhës?

Projekti im i radhës mbe-
tet projekti i klipit hit të
verës që do publikohet këtë
sezon veror.

A ka pasur ndonjë
hatërmbetje apo konflikt
të pashprehur me ndon-
jë kolege të muzikës? Si
e keni zgjidhur?

Ka pasur pa diskutim.
Koha thjesht ka treguar se
duhet ndarë pjesa person-
ale nga ajo profesionale.

Nëse do të mund të
ktheheshit pas, çfarë do
të donit të ndryshonit tek
vetja?

Do të doja të ndryshoja
fëmijërinë që nuk varet kur-
rë nga fëmijët por të rritu-
rit.

“

“
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Këngëtarja e njohur shqiptare, Enca
Haxhia është e njohur tashmë për
postimet e saj provokuese në

veshje dhe në daljet e saj. Kjo ka bërë që
shumë nga ndjekësit e saj ta komentojnë
dhe shumica prej tyre nuk kanë qenë
shumë të kënaqur me stilin e saj, apo

edhe me zhveshjen
e tepërt. Mesa duket,
kjo gjë i ka bërë
përshtypje
këngëtares, e cila nuk
ka hezituar t'u
dedikojë një status në
faqen e saj. "Më
pëlqen kur njerëzit
komentojnë 'pse
duhet të shfaqësh
gjoksin në çdo
veshje?'. Ju të gjithë
jeni duke vënë jetën
në rrezik duke bërë
ndërhyrje kirurgjikale
për të pasur forma si

të mijat!", ka shkruar Enca. Kushedi se sa
të shumta kanë qenë komentet që e kanë
nxehur këngëtaren deri në këtë pikë...

E tallën për
fotot

provokuese,
habit Enca me
statusin e saj

Kroi nis të
ecë, Bieta
poston
foton më
të ëmbël
të tij

Sa shpejt kalon koha!
Vogëlushët janë të parët
që na e kujtojnë, sepse i

shohim që nga bebe rriten
shumë shpejt. Po flasim
pikërisht për të voglin e Bieta
Sulos dhe Alban Dudushit, i cili
vetëm para pak kohësh
mbushi një vjeç. Ndërsa tani ai
edhe ka nisur të ecë! Nuk i ka
rezistuar çastit Bieta dhe e ka
postuar direkt foton në
"Instagram". Më të ëmbël se
kaq, nënë e bir nuk ka!

Nisën pushimet!
Adelina Tahiri na bën
të ndihemi keq me
pamje nga vendi
ekzotik
Edhe pse nuk mund të themi me 100%

bindje se ka ardhur vera, disa nga VIP-at
tanë tashmë kanë nisur nga pushimet.

Pas Besit dhe Xhensilës që jo më larg se dje
kishin vizituar Gjirin e Lalzit, një tjetër çift
parapëlqen të shijojë rrezet e diellit dhe aromën
e detit. Adelina Tahiri, e cila së shpejti do të bëhet
nënë ka postuar në faqen e saj në "Instastory"
një foto nga vendi ekzotik ku është duke shijuar
pushimet. Pak det, diell dhe relaks është një
kombinim perfekt për të shijuar në maksimum
javët e fundit të shtatzënisë.

Vetëm para pak ditësh modelja shqiptare me famë
ndërkombëtare solli në jetë vajzën e saj të dytë, të
cilën vendosi ta quajë Mia Soraya. Dhe mesa

duket, fotot nuk kanë të reshtur. Emina
Cunmulaj postoi një tjetër foto në
"Instagram"-in e saj me dy vajzat. Një
status vërtet prekës dhe shumë i bukur ai i
saji. "Bota ime! Tani ju do të keni gjithmonë
njëra-tjetrën. Lum motra për motrën. Ella
Faria ka shumë xhan Mia Soraya-n". Një
familje e bukur dhe e kompletuar! Kujtojmë
se modelja me origjinë shqiptare nuk ha
hezituar të postojë herë pas here elementë
të traditës apo gjuhës shqiptare, duke
shtuar se do t'i mësojë fëmijët e saj me kulturën e saj.
Një nënë shembullore!

Kush ka vajza, botën ka! Emina
prek me postimin e fëmijëve të saj

Xing në
Stamboll?
Pas Aurela

Gaçes, ja
kush

e viziton
Turqinë

Të gjithë e dimë se në këtë periudhë të vitit
kemi nevojë për shumë pushime. Lum ata
që kanë mundësi t'i shfrytëzojnë këto ditë

dhe të bëjnë ato të shumëdëshiruara pushime.
Dhe sigurisht që ne u referohemi VIP-ave tanë, të
cilët kanë 'luksin' për t'i shijuar ato. Por
destinacioni i preferuar s'qenka vetëm Italia apo
ndonjë vend ekzotik. Turqia qenka një destinacion
i parapëlqyer gjithashtu i tyre. Ne arritëm
nëpërmjet postimeve në "Instagram" të kuptonim
se jo vetëm këngëtarja e famshme Aurela Gaçe,

por edhe bukuroshja Viola
Spiro paska zgjedhur
Stambollin për të shijuar
disa ditë larg punës. Fotot
e postuara në "Instastory"
tregonin se bukuroshja bionde nuk ishte
vetëm, por me motrën, Petrulën. Një
udhëtim i veçantë ky mes motrash! Ky duhet
të jetë vetëm fillimi i një rrjeti udhëtimesh të
tjera. Vera është e gjatë!
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drejtës së pronësisë në favor
të subjekteve përfitues, për
242 (dyqind e dyzet e dy) par-
cela ndërtimore të objekteve
të legalizuara. Masa e ko-
mpensimit financiar për pr-
onarët e pasurive të paluajt-
shme që preken nga ndër-
timet e legalizuara, referuar
kartelave të pasurive sipas
ZVRPP-së është 8 718,61 (tetë
mijë e shtatëqind e tetëm-
bëdhjetë presje gjashtëdh-
jetë e një) m² dhe vlera totale
e kompensimit financiar ësh-
të 35 729 979,15 lekë. Masa e
kompensimit është 76 535,39
m² dhe vlera e përgjithshme
e kompensimit financiar ësh-
të 1 083 745 912,78 lekë.

LISTA VI/Zbardhet vendimi i qeverisë, lista me përfituesit në të gjithë vendin

ALUIZNI: 2000 pronarët
që marrin 2 miliardë lekë

Lame: Mbi 2000 familje nga Shkodra deri
në Sarandë marrin tapitë për truallin

Rreth 2 mijë pronarë
që u është zënë toka
nga ndërtimet pa leje

do të marrin brenda pak
ditësh kompensimet. Shu-
ma e miratuar nga qeveria
arrin në 2 miliardë lekë, në
tri vendime dhe përfituesit
janë në të gjithë vendin nga
Shkodra deri në Sarandë.
Gjithashtu, u është njohur
e drejta mbi sipërfaqet ku
kanë ndërtuar mbi 2000 per-
sonave. Kreu i ALUIZNI-t,
Artan Lame bëri të ditur dje
se, "në mbledhjen e Këshil-
lit të Ministrave të mbajtur
në Gjirokastër u miratuan 4
Vendime Qeverie, që eva-
dojnë pjesën më të madhe të
këtij stoku të mbartur.
Bëhet fjalë për kalimin e
pronësisë për 361.000 m2 me
mbi 2000 familje, të shpërn-
dara në të gjitha qarqet e
vendit, nga Shkodra deri në
Sarandë.
VENDIMI

Këshilli i Ministrave ka
miratuar në mbledhjen e

Ornela Manjani

fundit tri vendime për legal-
izimin e objekteve informale
dhe për kompensimin e sub-
jekteve që preken nga kali-
mi i së drejtës së pronësisë.
Vendimi i parë është ai që
miraton kalimin e së drejtës
së pronësisë në favor të sub-
jekteve përfituese për 1078
(një mijë e shtatëdhjetë e
tetë) parcela ndërtimore të
objekteve të legalizuara në
qarkun Elbasan, qarkun Be-
rat, qarkun Durrës, qarkun
Tiranë, qarkun Korçë,
qarkun Fier, qarkun Vlorë,
qarkun Shkodër, qarkun
Gjirokastër dhe qarkun
Dibër. Masa e kompensimit
financiar për pronarët e pa-

surive të paluajtshme, që
preken nga ndërtimet e le-
galizuara, referuar kartelave

të pasurive sipas ZVRPP-së,
është 17 774,46 m² dhe vlera
totale e kompensimit finan-

ciar është 311 249 398,98
lekë. Vendimi i dytë është ai
për miratimin e kalimit të së

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

EKONOMI

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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Trump, i vetmi pasigurt për
madhështinë e Amerikës

Opinioni i   Ditës

Gjeni pak kohë për personin që doni,
përp iqun i  të  ken i  d ia log .  Do të  je të
mënyra më e mirë për të tejkaluar ndon-
jë tension të mundshëm. Kur është sh-
tytja emocionale të duhur, edhe rezul-
tatet mund të mos jenë në lartësinë e
duhur.

DEMI

Vështirësi të vogla të papri tura do
t’ ju shkaktojnë pak probleme, edhe
pse e dini t’i përballoni shumë mirë
m e  k o k ë n  l a r t .  E  k e n i  l u m t u r i n ë
shumë afër,  prandaj mos lejoni që
asgjë dhe askush t’ua marrë!

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

T’ia nisësh me këmbë të mbarë është
thelbësore, nëse ndërmerret një histori
e re. Por ju e keni mendjen gjetiu dhe
nuk dini mirë se çfarë të vendosni. Të
merrni një vendim për diçka, ju duket e
pamundur në këtë moment. Nuk ju mbe-
tet t jetër veçse të prisni.

Di ta n is mirë,  fa lë bashkëvepr imi t  të
Hënës.  Ndjeshmëria juaj  do t ’ ju  ndih-
m o j ë  p ë r  t ë  b ë r ë  z g j e d h j e t  m ë  t ë
thjeshta, por edhe ato të duhurat. Bëni
kujdes ndaj  afateve të fundi t  të mua-
j i t  dhe ndaj mesazheve të rëndësishme
që mund të kalo jnë pa u vënë re.

Fundi  i  muaj i t  po a f ron dhe ndoshta
po a f ron  edhe moment i  për  të  kon-
t ro l luar  l logar i të  e  shpenz imeve.  Mos
e har ron i !  Më mi rë  të  mendon i  f i l l i -
m i s h t  p ë r  d e t y r a t  d h e  p a s t a j  p ë r
k ë n a q ë s i t ë ,  o s e  m u n d  t ë  h u m b m i
ndonjë  r rugë të  rëndës ishme.

I keni besuar një personi që e keni njo-
hur së fundmi dhe tashmë jeni të zh-
gënjyer nga sjel l ja e t i j  jo shumë kor-
rekte. Mashtr imi që i  faturohet Hënës,
por mos e ndërl ikoni më tej  si tuatën.
Mos e pr ishni  di tën dhe pranoni çdo
pasojë.

Bashkëveprimi i Hënës në lidhje me Plu-
tonin bën që të jeni i  pandalshëm përg-
jatë rrugës së ndërmarrë dhe nuk do të
ndaloni edhe përpara të papriturave. Me
ngadalë, por pashmangshmërisht, do të
anashkaloni  pengesën për të shkuar
drejt qëll imit.

M e  H ë n ë n  n ë  h a r m o n i ,  m e  P l u t o -
n i n  d h e  V e n u s i n ,  m u n d  t ë  k e n i  m ë
s h u m ë  v u l l n e t  p ë r  t ë  p ë r m i r ë s u a r
f u s h ë n  e  n d j e n j a v e  d h e  t ë  d a s h u -
r i s ë .  N ë  s h t ë p i  k e n i  n j ë  a t m o s f e r ë
t ë  q e t ë ,  d u k e  q e n ë  s e  d i n i  s i  t a
k r i j o n i .

Mos lejoni që ndonjë dyshim i vogël t’ju
ndryshojë mendjen, nëse ishit të sigurt në
rrugëtimin tuaj dhe keni planifikuar gjithçka
me kujdes. Mos u ngadalësoni ose do të
humbisni avantazhin. Ecni përpara në
rrugën tuaj, pa u shpërqendruar.

Po  mendon i  ses i  t a  bën i  sa  më  t ë
veçantë festën e ditëlindjes? Fill imisht
mendoni për menynë dhe mbi të gjitha
për tortën! Shpresoni të merrni një dhu-
ratë të rëndësishme, por për të qenë të
sigurt  h idhjani  s i  f ja lë larg e larg të
t jerëve.

Ndjenja juaj për drejtësi do t’ju ndihmojë të
zgjidhni me shpejtësi një çështje delikate,
në të cilën nuk do të kishit dashur fare të
ishit përfshirë. Pak rëndësi ka nëse mënyra
juaj e të vepruarit nuk arrin të kënaqë gjith-
kënd. Ajo që ka rëndësi është integriteti juaj.

Të mbështetur nga Venusi, do të jetë e
lehtë të shkoni mirë me partnerin, edhe
pas një zënkë të vockël. Të grindeni nuk
do të thotë se nuk duheni! Jeni gati të
hapni rrugë për personin tuaj të zemrës,
sepse për ju dashur ia v jen para çdo
gjëje.

Nga Julian Zyla

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

... Shtetërore të Republikës Popu-
llore Demokratike të Koresë” Kim
Jong Un, njoftonte se takimi i 12
qershorit ishte anuluar. Më pas,
Presidenti i Shteteve të Bashkuara
të Amerikës konfirmoi vendimin,
por shtoi: “Është e mundur që taki-
mi të zhvillohet, ose një takim në
një datë të mëvonshme. Askush
nuk duhet të jetë i shqetësuar. Du-
het ta bëjmë këtë gjë saktë.”

Vendimi dhe tërheqja e
pjesshme nga vendimi, i Presiden-
tit Donald Trump, erdhën pas disa
deklaratave të Penianit që Wash-
ingtoni i cilësoi armiqësore. “Ju
flisni për kapacitetet tuaja
nukleare, por tonat janë kaq të
mëdha dhe të fuqishme sa që i
lutem Zotit që të mos duhet të për-
doren asnjëherë,”-shkruhej në
letrën nga Trump, që mbyllej me
firmën karakteristike e cila mbu-
lonte dhe fjalët “Sinqerisht juaji”.

Si letra dhe deklarata dukeshin
një gërshetim mesazhesh mikse,
ku ftesa për dialog dhe fjalë si “ush-
tria amerikane është në gatish-
mëri nëse do të ishte e nevojshme”
qëndronin përkrah. Sipas Trump,
nga ky zhvillim po humbiste bota
dhe në veçanti, Korea e Veriut.
Theksimi i veçantisë amerikane,
edhe në diplomaci, së bashku me
firmën gjigande, janë emblema të
Presidencës Trump. Paradoksal-
isht, duket sikur ato janë tregues
se i vetmi i pasigurt për madhësh-
tinë e SHBA-së dhe ndoshta të
vetes është ai.

Trump nisi duke kërkuar ta
bënte Amerikën e madhe. Duket
sikur mendon që ende nuk e ka
arritur. Në diplomaci, Shtetet e
Bashkuara janë karakterizuar
nga sjellje të prera, kordiale.
Trump po i kthen në sjellje të ash-
pra e të paqëndrueshme. Dek-
laratat pasqyrojnë një nevojë për
të konfirmuar rëndësinë e
Amerikës, e cila, nga presidentët
e mëparshëm, dhe nga ata që do
të pasojnë Trump, merrej si e
mirëqenë dhe e njohur për të
gjithë.

 Këto shfaqje force mund të en-
tuziazmojnë nacionalistët ameri-
kanë. Mund edhe të jenë ideuar
për të arritur ndonjë rezultat
konkret. Por Trump rrezikon të
mbetet si presidenti amerikan që
mendonte se “Amerika është
madhështore” është diçka që ësh-
të e nevojshme të thuhet.

Duke qenë superfuqia, me sh-
tetet e tjera, Amerika ka kryer
negociata duke folur për çështje
konkrete, duke bërë premtime
konkrete, duke bërë kërkesa
konkrete. Presidentët amerikanë
kanë folur për madhështinë e
vendeve të tjera, duke shtuar
kështu magjinë dhe madhështinë
e vendit të tyre. Madhështia e
Amerikës ka qenë një refren i

padukshëm, por edhe i padisku-
tueshëm.

Sot, njeriu që diskuton si një
temë banale madhështinë e
Amerikës, me dëshirën për ta
konfirmuar, është vetë Presidenti
Trump. Perceptimi i nevojës për të
konfirmuar diçka është shpesh
tregues i pasigurisë së vetë per-
sonit. Në rastin më të mirë, ai men-
don se të tjerët nuk janë të bindur.

Në takime me udhëheqës të
vendeve të tjera, z. Trump shihet
shpesh të kërkojë të konfirmojë
dominimin e tij me gjeste im-
ponuese, si shtrëngimi i dorës
duke vendosur dorën tjetër sipër
ose duke e tërhequr personin me
forcë drejt vetes. Disa herë është
përballur edhe me kundërpalë që
nuk e kanë lejuar duke i rezistu-
ar me forcë edhe më të madhe, si
Justin Trudeau, kryeministri i

Kanadasë, apo Emmanuel Ma-
cron, Presidenti i Francës. Sjellje
të tilla nuk janë të panjohura nga
udhëheqës të ndryshëm. Por pres-
identët e Amerikës shpesh nuk e
kanë cilësuar të nevojshme këtë
lloj sjelljeje.

Një argument është që Trump
është ai që është dhe shumë
amerikanë e pëlqejnë për atë që
ai është. Kjo qëndron. Por Ameri-
ka ka burime dhe metoda më të
sigurta për të arritur rezultate në
diplomaci, sesa muskujt e z.
Trump. A është kjo një shenjë
pasigurie ndaj postit të tij? Ndaj
madhështisë së Amerikës? A
mendon Presidenti i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës se Presi-
dentit të Shteteve të Bashkuara
të Amerikës i duhet të bëjë ato
gjeste?

“Amerika është madhështore”

është thënë shpesh me arritje.
Nuk ka asgjë të thuhet edhe me
fjalë. Por përsëritja deri në
shfaqje pasigurie tregon se pres-
identi duhet të tregohet pak më
patriot e të ketë më shumë besim
edhe te aftësia e vendit për ta pro-
jektuar madhështinë e vet.

Shkëmbimet e fundit me Kim
Jong Un janë konfirmim i stilit
të Trump. I rrëmbyer, ndoshta me
dashje, imponues dhe thuajse i
paparashikueshëm, kështu
tërheq vëmendje, ndoshta vota.
Diplomacia ka të tjera ekuilibra.
Nëse Trump i rrezikon qën-
drueshmërinë botërore, rrezikon
vota, rrezikon largimin e vë-
mendjes ndaj arritjeve në zhvil-
lime të brendshme dhe mund të
rrezikonte mandatin e dytë, nëse
politika e jashtme do të ishte e
rëndësishme për elektoratin.
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“Liri për njerëzit, pavarësi për kombet”. Kjo ishte motoja e etërve që
themeluan shtetin modern të Azerbajxhanit. Këtë vit, populli i Azerbajxhanit
feston përvjetorin e njëqindtë të republikës së parë demokratike në Lindjen

Muslimane - Republika Demokratike e Azerbajxhanin, (ADR). Lëvizja
kombëtare që u formua në fund të shekullit 19 dhe fillimi i shekullit të 20-të,

luajti një rol vendimtar në themelimin e ADR-së.

Azerbajxhani feston 100-
vjetorin e shtetit të tij modern

Opinioni i   Ditës

SHPALLJE PER ANKAND PUBLIK

Shoqeria “TOSK Energji” sh.a. njofton se, ne date 08.06.2018
do te zhvillohet ankandi per shitjen e kolateraleve objekt i barres
siguruese, lende hidrokarbure, si me poshte:
a.Nafte Bruto  5553.87 m3 (pesmije e pesqind e pesedhjete e tre
pike tetedhjeteshtate)
b. Gjysme Produkt   3501 m3 (tremije peseqind nje);
c.Solar lend djegese 2940.5 m3 (dymijenenteqindedyzetepike
pese);
d.Bitum 243 m3 (dyqindyzetetre);
e.Mazut 1585 m3 (njemijepeseqindtetedhjetepese);

f.Virgjin 1405.8 m3 (njemijekaterqindpese pike tete);
g.Gasoil 661 .5 m3 (gjashteqind gjashtedhjetenje pike pese);
Me cmim fillestare ne ankand 4,337,729.6 USD (katermilione
e treqind e tridhjete e shtatemije e shtateqind e njezet e
nente presje gjashte dollare amerikane)
Ofertuesit duhet te paraqesin ofertat e tyre deri ne oren
12:00 te dates 08.06.2018, prane zyrave te shoqerise “TOSK
Energji” sh.a. prane ambienteve KPTHN Ballsh, Rruga
Mehmet Shehu, Zona Kadastrale 1090, Mallakaster
Ankandi per shitjen e kolateralit do te zhvillohet ne daten
08.06.2018, ora 15:00, ne vendndodhjen e barredhenesit:
ne KPTHN Ballsh, Rruga Mehmet Shehu, Zona Kadastrale
1090, Mallakaster

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

... logjik i lëvizjes ko-
mbëtare, e cila bashkonte në
vetvete shtresa të ndryshme
të shoqërisë së Azerbajxhan-
it dhe rënien e regjimit carist
në Rusi. Revolucioni i vitit
1917 çoi të gjitha pjesët e Per-
andorisë Ruse, përfshirë atë
jugore ku ndodhej Azerbajx-
hani, në kaos dhe turbullira.
Kjo ishte koha kur njerëzit e
Azerbajxhanit morën qën-
drimin parimor për të zotëru-
ar shtetin e tyre.

Së pari, përfaqësuesit e tri
kombeve të Kaukazit Jugor
shpallën Republikën Federa-
tive Demokratike të Tran-
skaukasisë më 22 prill 1918.
Pas një muaji, më 26 maj 1918,
kjo njësi ra. Më 27 maj 1918,
fraksioni mysliman (azerba-
jxhanas) i Sejmës Tran-
skaukaziane (Parlamenti) në
Tbilisi u formua në Këshillin
Kombëtar të Azerbajxhanit
dhe ndërmori funksione të
përkohshme parlamentare.

Të nesërmen, Këshilli Ko-
mbëtar miratoi Deklaratën e
Pavarësisë, e cila shpalli kr-
ijimin e Republikës së pavar-
ur Demokratike të Azerbajx-
hanit. Deklarata e përbërë
nga gjashtë klauzola u bë
Akti i parë Kushtetues në his-
torinë e Azerbajxhanit, si dhe
afirmoi shtetësinë e Azerba-
jxhanit në formën e një Re-
publika Demokratike. Dek-
larata e Pavarësisë theksoi
sovranitetin, territorin, re-
publikën demokratike, mar-
rëdhëniet miqësore me të
gjithë, veçanërisht me vendet
dhe shtetet fqinje, të drejta të
plota civile dhe politike për të
gjithë qytetarët, pavarësisht
prej origjinës etnike, fesë,
klasës, profesionit ose
gjinisë, duke inkurajuar zh-
villimin e lirë të të gjitha na-
cionaliteteve që banojnë në
territorin e saj. Në këtë
drejtim, këto parime ishin
shumë hapa përpara disa
vendeve perëndimore.

Republika Demokratike e
Azerbajxhanit ishte mjaft
lart në nivelin e demokracive
tradicionale europiane sipas
strukturës së saj politike,
hapave të ndërmarra në pro-
cesin e ndërtimit të shtetit, si
dhe nivelin e objektivave dhe
qëllimeve përfundimtare.

PARLAMENTI I PARË I
AZERBAJXHANIT
ISHTE NJË TREGUES
UNIK I TRADITAVE TË
MULTIKULTURALZMIT
NË AZERBAJXHAN

PPPPPas shpalljes së paas shpalljes së paas shpalljes së paas shpalljes së paas shpalljes së pavvvvvarë-arë-arë-arë-arë-
sisë, qeveria e parë ko-sisë, qeveria e parë ko-sisë, qeveria e parë ko-sisë, qeveria e parë ko-sisë, qeveria e parë ko-
mbëtarmbëtarmbëtarmbëtarmbëtare u fe u fe u fe u fe u fororororormua dhe më 30mua dhe më 30mua dhe më 30mua dhe më 30mua dhe më 30
maj 1918maj 1918maj 1918maj 1918maj 1918, vendet kryesore të
botës u njoftuan zyrtarisht

për themelin e ADR. Deri në
fund të atij viti, më 7 dhjetor
1918 u mbajt seanca inaugu-
ruese e parlamentit të Azer-
bajxhanit. Ky ishte një parla-
ment i parë që u formua në
parimet demokratike të asaj
kohe në të gjithë botën mus-
limane. Parlamenti përbëhej
nga 120 persona, të cilët përf-
shinin përfaqësues jo vetëm
të partive të ndryshme poli-
tike, por edhe të grupeve krye-
sore etnike që jetonin në Az-
erbajxhan. Ky fakt është një
tregues i rëndësishëm i ekz-
istencës së traditave të multi-
kulturalizmit në Azerbajx-
han. Për herë të parë të gjithë
qytetarëve të Azerbajxhanit
u ishin dhënë të drejta të
barabarta pavarësisht nga
statusi shoqëror, gjinia dhe
feja. Gratë fituan të drejtën
për të votuar në baza të bara-
barta me burrat, më herët se
në disa vende të Evropës dhe
Shteteve të Bashkuara. Gjith-
ashtu duhet të përmendet se
qeveria e ADR-së u përm-
bahet parimeve laike. La-
icizmi ishte një nga synimet
themelore të qeverisë së re.
Pavarësisht nga feja, kombë-
sia dhe pikëpamja politike, të
gjithë qytetarët e ADR-së
kishin të njëjtat të drejta.

Parlamenti i ADR-së kish-
te lënë një gjurmë të rëndë-
sishme në historinë e shtetë-
sisë së Azerbajxhanit në
përgjithësi dhe kulturën par-
lamentare në veçanti, me për-
vojën e saj të çmuar të një
ndërtimi të një shteti të pa-
varur dhe një numri të doku-
menteve legjislative shumë
profesionale.

Parlamenti kishte miratu-
ar një numër ligjesh dhe de-

kretesh jashtëzakonisht të
rëndësishme në frymën e pa-
rimeve të paraqitura në Dek-
laratën e Pavarësisë dhe duke
marrë parasysh gjendjen his-
torike në detyrë. Ligjet dhe de-
kretet e miratuara kryesisht
synonin mbrojtjen e pavarë-
sisë së vendit dhe integritetit
territorial, respektimin e të
drejtave dhe lirive të njeriut
dhe krijimin e shtetit
demokratik të bazuar në sun-
dimin e ligjit dhe ndarjen e
pushteteve.

PAVARËSIA E
REPUBLIKËS
DEMOKRATIKE TË
AZERBAJXHANIT
ISHTE “DE FACTO”
E NJOHUR NGA
KONFERENCA E
PAQES E PARISIT

Funksionimi në një situ-
atë shumë të komplikuar dhe
të tensionuar në vend dhe
ndërkombëtar të fazës për-
fundimtare të ndarjes së re të
botës si rezultat i Luftës së
Parë Botërore nga njëra anë
dhe rrezikut të përtërirë të
pushtimit të vendit nga ana
tjetër, qeveria e Azerbajxhan-
it i kushtoi një pjesë të mad-
he të vëmendjes dhe burimeve
të saj për ruajtjen e pavarë-
sisë kombëtare. Edhe pse
ADR ekzistonte për më pak

se dy vjet, qeveria e saj arriti
suksese të konsiderueshme.

Një nga arritjet më të
rëndësishme të ADR ishte
njohja “de facto” e pavarësisë
së saj në Konferencën e Paqes
të Parisit. Për të parandalu-
ar ndërhyrjen e jashtme, ADR
po përpiqej me përpjekjet e
saja për arritjen e njohjes
ndërkombëtare. Delegacioni i
udhëhequr nga shtetari i
shquar Alimardan Bey Top-
chubashov shkoi në Paris me
këtë qëllim kryesor. Megjith-
atë, pjesëmarrja e tyre në
Konferencën e Paqes në Par-
is nuk ishte e lehtë.

Së bashku me përfaqësues-
it e disa kombeve të ish-Ru-
sisë Cariste, delegacioni i Az-
erbajxhanit, gjithashtu, refu-
zoi të marrë pjesë në Konfer-
encën e Paqes të Parisit. Duke
u bashkuar me përpjekjet e
tyre, përfaqësuesit e të gjitha
këtyre kombeve nënshkruan
një memorandum të shkruar
nga Alimardan Bey Topchu-
bashov, dhe ia paraqitën Ko-
misionerit të Lartë Britanik
në Stamboll. Vetëm pas 3 mua-
jve të luftës, delegacioni i Az-
erbajxhanit mundi të mbër-
rinte në Paris, në prill 1919.

Delegacioni i Azerbajx-
hanit në Konferencën e Paqes
të Parisit po synonte të mer-
rte mbështetjen e bashkësisë

botërore. Delegacioni i Azer-
bajxhanit kishte arritur të
takonte Presidentin e SHBA,
Woodrow Wilson më 28 maj
1919. Kreu i delegacionit të Az-
erbajxhanit, A. Topchubash-
ov i dorëzoi presidentit Wil-
son kopjen e memorandumit
që u paraqit në Konferencën
e Paqes të Parisit.

Më vonë Woodrow Wilson
përmendi në kujtimet e tij se
ai kishte takuar një grup
shumë të nderuar zotërinjsh
nga Azerbajxhani, të cilët
kishin folur të njëjtën gjuhë
që kishte në lidhje me idealet,
konceptet e lirisë, të drejtës
dhe të drejtësisë.

Më 11 janar 1920, Këshilli i
Lartë i Fuqive Aleate de facto
njohu pavarësinë e Azerbajx-
hanit. Edhe pse delegacioni
mundi të arrinte njohjen de
facto pavarësisht vështirë-
sive, fatkeqësisht ADR u
përmbys nga pushtimi bol-
shevik më 28 prill 1920.

Pavarësisht të gjitha
pengesave, ADR kishte arri-
tur të mbronte interesat ko-
mbëtare dhe të bindte bash-
kësinë botërore në an-
gazhimin e saj ndaj parimeve
demokratike dhe bashkë-
jetesës paqësore me të gjithë
njerëzit dhe shtetet. Me
themelimin e parlamentit të
parë në Lindjen Myslimane
dhe njohjen në Konferencën
e Paqes në Paris, qeveria e
ADR-së demonstroi aspiratën
e saj për të qenë një pjesë e
pandashme e botës demokra-
tike.

Puna e rëndësishme e
qeverisë së ADR-së la gjurmë
të paharrueshme në his-
torinë e shtetësisë së Azerba-
jxhanit dhe në kujtimin e

popullit të Azerbajxhanit.
Sot, Azerbajxhani kujton me
mirënjohje të pafund Mam-
mad Amin Rasulzade, Alima-
rdan Bey Topchubashov, Fa-
tali Khan Khoyski, Nesib bey
Yusifbeyli, Memmed Hesen
Hacinski dhe shumë ba-
ballarë të tjerë themelues të
ADR-së, të cilët nuk ishin
vetëm burrështetas të talen-
tuar dhe diplomatë të aftë, por,
gjithashtu, njerëz të përkush-
tuar që donin të shihnin ven-
din tonë të pavarur dhe pjesë
të botës sovrane.

AZERBAJXHANI
RIVENDOSI PËRSËRI
PAVARËSINË NË VITIN
1991

Megjithëse Republika
Demokratike e Azerbajxhan-
it nuk mund të arrinte plotë-
sisht qëllimet e saj për shkak
të agresionit që iu nënshtrua,
ideja e pavarësisë që ajo e
themeloi në mendjet e popul-
lit tonë nuk u harrua kurrë.

Politika e suksesshme e
Heydar Aliyev, udhëheqësi
kombëtar i Azerbajxhanit,
ishte një faktor kyç në
rimëkëmbjen e kujtesës his-
torike dhe kulturore të popu-
llit tonë, në zhvillimin e
ndërgjegjes kombëtare, në
forcimin e ëndrrave të pavar-
ësisë në dritën e ideologjisë së
Azerbaixhanizmit dhe në
duke e bërë përsëri pavarës-
inë një realitet.

Pas rënies së Bashkimit
Sovjetik, njerëzit e Azerbajx-
hanit që rikthyen pavarësinë
e shtetit në vitin 1991, për-
dorën traditën e pasur të sh-
tetësisë së ADR dhe krijuan
Republikën e pavarur të Az-
erbajxhanit në bazë të kësaj
trashëgimie historike.

DEKLARATA E PAVARË-
SISË SË REPUBLIKËS
DEMOKRATIKE TË
 AZERBAJXHANIT
28 MAJ 1918

Azerbajxhani është komb
plotësisht sovran; ajo për-
bëhet nga pjesët jugore dhe
lindore të Transkaukazisë
nën autoritetin e popullit të
Azerbajxhanit.

Është vendosur që forma
e qeverisjes së shtetit të pa-
varur të Azerbajxhanit ësh-
të një republikë demokratike.

Republika Demokratike e
Azerbajxhanit është e vendo-
sur të krijojë marrëdhënie
miqësore me të gjithë,
veçanërisht me vendet dhe
shtetet fqinje.

Republika Demokratike
Azere garanton të gjithë
qytetarët e saj brenda kufijve
të saj të drejta të plota civile
dhe politike, pavarësisht
prej origjinës etnike, fesë,
klasës, profesionit apo
gjinisë.

Republika Demokratike
e Azerbajxhanit inkurajon
zhvillimin e lirë të të gjitha
kombësive që banojnë në
territorin e saj.

Deri në mbledhjen e Asam-
blesë Kushtetuese të Azerba-
jxhanit, autoriteti suprem
mbi Azerbajxhanin i nënsh-
trohet një Këshilli Kombëtar
të zgjedhur universalisht dhe
qeveria e përkohshme është
përgjegjëse para këtij Këshil-
li.

Nga Eldar AliyevNga Eldar AliyevNga Eldar AliyevNga Eldar AliyevNga Eldar Aliyev
Charge d’Affaires a.i.Charge d’Affaires a.i.Charge d’Affaires a.i.Charge d’Affaires a.i.Charge d’Affaires a.i.
Embassy of AzerbaijanEmbassy of AzerbaijanEmbassy of AzerbaijanEmbassy of AzerbaijanEmbassy of Azerbaijan
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PARTIZANI

Largohet Preiti: Idetë e mia, të
ndryshme me ato të klubit

Antonio Preiti është një
nga ndryshimet që klu-

bi i Partizanit do të bëj për
sezonin e ri në Superiore.
Drejtori sportiv që erdhi në
Shqipëri falë projektit të ri, i
ideuar nga Moxhi, zgjodhi të
largohej me përfundimin e
kontratës. Nëpërmjet një re-
agimi me një letër lamtumire,
Preiti shprehet se ky ishte një
vendim i tij, pasi gjithmonë në
fund bëhen llogaritë. Sipas
këtyre llogarive, ai shprehet
se nuk mund të jepte më
tepër për këtë ekip, ndërsa

nuk harron të falënderojë
edhe presidentin Demi, që i
ofroi detyrën e drejtorit sport-
iv edhe për të ardhmen. "Par-
tizani rezultoi një eksperi-
encë e mirë për mua. Kur er-
dha në Shqipëri solla me vete
dëshirën, entuziazmin dhe
stimujt që më kanë shoqëru-
ar gjithmonë të ushtroj këtë
detyrë në mënyrë sa më pro-

fesionale. Por mbas këtyre
muajve, më duhet të sqaroj,
se nuk mendoj se jam i
dobishëm për te ardhmen e
një klubi, që kryen, pa të metë,
një punë e cila me kalimin e
kohës është larguar nga ato që
janë metodikat e mia (të drej-
ta, ose të gabuara), që ka im-
pulse të ndryshme nga të mi-
jat.  Mendoj që nuk mund të

kontribuoj dhe ndihmoj prit-
shmëritë e të gjithëve dhe
duke mos pasur kushtet, për-
voja ime te Partizani përfun-
don me mbylljen e sezonit. E
mbyll këtë eksperiencë
timen në Shqipëri, sigurisht
duke falënderuar mbi të
gjitha presidentin Gazment
Demi, i cili më ofroi për të
vazhduar në klub detyrën e
Drejtorit Sportiv edhe në të
ardhmen, një gjest të cilin e
vlerësoj shumë dhe sigurisht
me dha kënaqësi të madhe.
Po me përgjegjësin më të

madhe mendova se nuk do
të mund të jepja në vazh-
dim kontributin dhe bash-
këpunimin tim në shërbim
të klubit. Në një mar-
rëdhënie pune këto janë
gjëra që ndodhin kur në
fund bëhen llogaritë. Dua të
falënderoj presidentin, sta-
fin teknik dhe atë drejtues,
lojtarët, tifozët për mbësh-
tetjen që më kanë dhënë. I
uroj njëkohësisht një të
ardhme të pasur me sa më
shumë suksese dhe arritje
të mëdha".

Ndjehet mirë te Osijeku, por mendon për një aventurë në një klub me të madh

Grezda: Jam i dobët në lojën
në ajër. Kombëtarja kthesa ime
Mesfushori i fokusuar te ndeshjet me Shqipërinë

Ylli i Kombëtares sh
qiptare, Eros Grezda,
ka folur për aven-

turën e tij te Osijekut në ka-
mpionatin kroat dhe se si ia
ndryshoi karrierën aktiviz-
imi në Kombëtaren sh-
qiptare. Në një intervistë
dhënë për "Supersport",
mesfushori i talentuar ka
rrëfyer se erdhi kalimi i tij
te Osijek dhe ka bërë një
vlerësim për Kombëtaren
në drejtimin e Panucci-t.
"Osijeku i dinin cilësitë e
mia, pasi kam luajtur 4 herë
në atë stadium. Drejtuesit
dhe fansat më pritën shumë
mirë dhe jam i kënaqur.
Pika më e fortë e imja është
dueli një për një me
mbrojtësin dhe ndihem i pa-
kapshëm. Më i dobët men-
doj se jam në lojë në ajër.
Kthesa ime në karrierë janë
ndeshjet me Kombëtaren.
Me ardhjen e Panucci-t mu
dha mundësia të luaja me
Kombëtaren. Jemi ko-
mbëtare me trajner të ri dhe
jemi të uritur për sukses", -
tha Grezda, duke prekur më
tej edhe impenjimet e
radhës së kuqezinjve në
kuadër të ndeshjeve zyrtare

që nisin pas pushimeve ver-
ore. Mesfushori ofensiv ka
folur edhe për Izraelin dhe
Skocinë, dy rivalet e radhës

për Shqipërinë. "Na mun-
gojnë minutat në këmbë pasi
lojtarët luajnë pak me
skuadrat e tyre por kemi një

skuadër cilësore. Me Izrae-
lin kemi luajtur dhe e njo-
him ndërsa Skocinë nuk e
njohim shumë dhe e dimë që

është skuadër me shumë
kualitet por ne do mundohe-
mi të japim dhe të marrim
më të mirën nga këto
ndeshje", - deklaroi Grezda.
Në fund, lojtari kuqezi ka
zbuluar edhe disa detaje për
jetën private, që nga muzi-
ka që preferon, veshjet dhe
se me çfarë do të merrej
nëse nuk do të bëhej futbol-
list. "Çdo lojtar e ka botën e
vet dhe ka nevojë për mo-
tivim për çdo ndeshje. Më
pëlqejnë këngët latine dhe
këngëtari që dëgjoj më
shumë është Maluma.
Shpenzoj pak, por jam i
thjeshtë. Jam i përkushtu-
ar dhe kam nevojë të dukem
mirë, por nuk i shoh firmat
shumë. Nëse s'do të bëhesha
futbollist, mendoj se do mer-
resha me makina", - tha Eros
Grezda.

NDRYSHIMI

Kamza
mendon për
trajner të
huaj pas
Ahmatajt
Menjëherë pasi Kam

za arriti të sigurojë
mbijetesën në këtë sezon
të vështirë të Superi-
ores, klubi njoftoi
largimin e trajnerit Ah-
mataj. Pavarësisht suk-
sesit të tij në misionin e
qëndrimit në elitën e fu-
tbollit shqiptar, kjo nuk
mjaftoi që Ahmataj të
vazhdonte projektin e
sezonit të ardhshëm.
Kamza ka bërë men-
jëherë gati trajnerin e ri
që do të marrë drejtimin
e ekipit dhe sipas re-
agimit të faqes në "Face-
book", bëhet fjalë për një
trajner i huaj. Zyrtarizi-
mi i emrit të tij do të
bëhet i ditur vetëm pas
disa orësh.

TORINO NUK E MBAN

Arlind Ajeti nga huazimi
në huazim

MILINKOVIÇ-SAVIÇ

Ylli i Tares largohet për
100 milionë euro

Mbrojtësi i Ko
mbëtares, Arlind

Ajeti e ka mbyllur huaz-
imin e tij te Krotone dhe
tashmë do të rikthehet
tek ekipi i Torinos, që
zotëron edhe kartonin e
tij.  I  larguar si i
padëshiruar nga trajneri
Mihajloviç, futbollisti
25-vjeçar u largua për të
pasur më tepër minuta
te Krotone, atje ku nuk
u vlerësua gjithmonë si
një zgjedhje e parë.
Megjithëse mbrojtësi i

Kombëtares do të ketë
mundësinë për të bindur
trajnerin Mazarri mbi af-

tësitë e tij, shanset që Aje-
ti të qëndrojë në Torino
janë relativisht të pakta.
Sipas "Iltorosiamonoi",
mbrojtësin shqiptar e favo-
rizon mosha e tij e re, por
për të projektohet një
largim përfundimtar nga
ekipi i Torinos, ndërsa sfi-
da më e madhe e klubit
italian është të mos e
lëshojë lojtarin për më pak
se 1 milionë e gjysmë
euro, shifër e shpenzuar
për të kur e morën nga
Frosinone.

N j ë  n g a  g j e t j e t  e
Tares dhe lojtarët

e Lacios më të vlerë-
suar në këtë sezon, ësh-
të padyshim mesfush-
ori i talentuar, Milink-
oviç-Saviç. Futbollisti
serb ka arritur të kthe-
het  në  pikën kyçe  të
skuadrës,  duke reali-
z u a r  n j ë  s e z o n  t ë
n ive l i t  t ë  l a r t ë  n ë
Serinë A. Interesi për
t ë  ë s h t ë  i  l a r t ë  d h e
n ë s e  l a r g o h e t  n g a
Lacio, klubi italian do

të  përf i to jë  jo  pak nga
shitja e tij. Presidenti i
Lacios e vlerëson Saviç

me 100  mil ionë  euro,
ndërsa rreth këtij futbol-
l isti ,  ka reaguar edhe
legjenda italiane, Gian-
luca Vialli. "Jam i hutu-
ar nga mekanizmat e mer-
katos. Nëse një futbollist
24-vjeçar që ende nuk ka
fituar asgjë në karrierën
e tij kushton 100 milionë
euro, kjo flet për kualitet
e mëdha që ai zotëron
dhe do të dëshiroja të shi-
hja në mesfushën e Ju-
ventusit",-ka thënë Vial-
li për "Tuttosport".

Jeton Selimi
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Eshtë kombëtare me minoritetin.
6. Janë godinat e banimit.
12. Van Nistelrooy bomber.
13. Eshtë e e pas Krishtit.
15. Një fjalë para kohe.
16. Organizma Tregare Lokale.
18. Rripi pa zë.
20. Flloko aktor
21. Volumi i shkurtër.
22. Eshtë diletant.
25. Kufizojnë pozicionin.
26. Eshtë X ajo e sulmit.
27. Ishin shoqëruesit e Panit.
29. Kufizojnë katete.
30. Janë çupa.
31. Bartok kompozitor.
34. Tri të parat në atletikë.
36. Tekat pa kufij.
37. Një pemë.
38. Skuadër greke.
41. I triumfit ai i Remarque.

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

     Gjerat me te bukura ne bote nuk mund te degjohen,
nuk mund te shihen as te preken..Por mund te
NDJEHEN…

      Vetmia nganjëherë është mikesha më e mirë…nuk
te flet, nuk të shqetëson,nuk të bën kurrë pyetje,
thjesht rri dhe të bën shoqëri

- Të jesh me karakter do të
thotë, të jesh i drejtë edhe kur
s'të sheh njeri.

- Kur ti të fitosh, unë me krenari
do i them botës: "Ky është
miku im". Por kur të
humbasësh, unë do të jem
pranë teje duke të shtrënguar
dorën dhe të të them: "Unë
jam miku yt."

- Jeta është si një libër, varet si
e shkruan dhe me çfarë boje...

- Të presësh është e
dhimshme. Edhe të harrosh
është e dhimbshme. Por të
mos dish se çfarë vendimi do
të marrësh, kjo është një nga
vuajtjet më të mëdha."

      Paulo Coelho

HORIZONTAL
1. Janë luftarake me kung fu.
6. Eshtë me helm ajo e agjentëve.
12. Skuadra merengue.
13. Fillojnë tatëpjetën.
14. Ed aktor.
15. Një pjesë... orkestrale.
16. Një iranian i dikurshëm.
18. Janë tek në kanape.
19. I bën kush ha bukë.
22. Fundi i një fundi.
23. Fillojnë aksionin.
25. Janë zeshkanë.
26. Shumë zëra në këngë.
27. Gjysmë turneu.
29. Eshtë grykësi
31. Rastisin në krye.
32. Sikur ke thënë çdonjerin.
34. Janë vite.
36. Angot e Lecocq.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

42. Janë shokë në shoqëri.
46. Me të bëjnë një metër.
47. Fillojnë romanin.
48. Eshtë kukull kur është nën ndikimin
e të huajve.
49. Kush nuk di... mbytet.
51. Një struc australian.
53. Një pjesë e tematikës.
54. Renato kantautor italian.
55. Mbyll shishen.
56. Furtado këngëtare.
57. Burton regjisor.

VERTIKAL
1. Janë shkaktarë sherri.
2. Kanë bërë vepra.
3. Eshtë shtëpi me frëngji.
4. Fillimi i ideologjisë.
5. Inicialet e Einstein.
6. Janë gazetat si RD.
7. Lodh në kufij.

8. Ishte lumi i harresës.
9. Eshtë për medaljen e parë.
10. Një fjalë që tregon ritmin.
11. Kolegj i famshëm anglez.
14. Janë pesë të tillë olimpikë.
17. Janë zengjinë.
19. Kishte 100 porta.
23. Një pjesë e masakrës.
24. Mbarojnë fare.
28. Janë toka edhe sportive.
31. Stoker që shkroi Dracula.
32. Eshtë byrek.
33. Hapur pa kufij.
35. Pal latinisht.
39. Rraqe pa re
40. Film i famshëm me Brad Pitt
dhe Kevin Spacey.
43. Qyteti i përjetshëm.
44. Një jepet për hartim.
45. Jessica aktore.
50. Cruise aktor
52. Janë në kupë.

37. Ende është ndryshe.
39. Kush bën... ve në lojë.
40. Janë grimca me bërthama.
41. Turner këngëtare.
42. Të parat në bllok.
44. Diftong për leader.
45. Dhe Hajria në një balet.
47. Neill aktor.
49. Ross këngëtare.
50. Mund të jetë parabolike.

VERTIKAL
1. Janë kundërmuese.
2. Vreri pa kufij.
3. Kush nuk ka... nuk di të sillet.
4. Artikull spanjol.
5. Eshtë krimb për grep.
6. Mbyllin një krah.
7. Edouard piktor.
8. Fillojnë profesionin.
9. Turke pa kufij.
10. Ishte Gjermania e Honecker

11. Janë më shumë se dëshira.
13. Janë ujërat në llixha.
16. Bëhet me kandar.
17. I dëgjoi vetëm Odiseu.
20. Fillojnë hetimin.
21. Një qendër.
24. Eshtë vjedhje.
28. Makashi këngëtar.
30. Me Alfa në makinë.
33. Loriku te Sunderland.
34. Një pjesë e momenteve.
35. Gjysmë tatimi.
36. Janë legjenda.
38. Nget edhe ajo e mirë.
40. Myslymi i paharruar i futbollit.
42. Ki Moon i OKB.
43. Flemig që krijoi James Bond.
45. Fillojnë hapur
46. Mbyllin komentin.
47. Fillojnë sefte.
48. Fillojnë masat.
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Brenda nesh shkelin shumë njerëz në jetë
dhe gjurmët më të mëdha i lënë ata që ecin
në maje të gishtërinjve

    Gratë janë të dobëta por nënat janë të forta
    Ka njerëz të cilët e kanë zemrën aq të

madhe saqë në të mund të hysh pa trokitur.
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