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E pazakontë, PS-ja 
braktis Kuvendin, 

opozita bën politikë
përmes “Facebook”-ut 

Deputetët e opozitës qëndruan dje në sallë për afro tri orë 
debate dhe përplasje me mazho-rancën, e cila e braktisi sal-
lën pas 2 orësh. Opozita bllokoi foltoren, duke transmetuar 
fjalimet ‘live’ në “Facebook”. Kryetari ...

Universiteti “Luarasi” 
marrëveshje bashkëpunimi 

me Fondacionin Italian,
Damato: Ja përfitimet 
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Nga  BERND JOHANN

Autoritetet e sigurisë në Ukrainë i 
paraqitën botës një krim, që nuk 

kishte ndodhur, vrasjen e gazetarit 
kritik ndaj Kremlinit, Arkadi Babt-
shenko... Vijon në faqen 20

Rasti Babtshenko 
manovër mashtruese në Kiev

Dje
 “Deutsche Welle”në

VALENTINA MADANI
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PROKURE NGA TURQIA

Ndërprerja e vetingut 
për Adriatik Llallën, 

KPA shqyrton ankimimin,
pse mund të hetohet 
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TAKIMET LOBUESE

Negociatat, Edi Rama 
për median franceze: 

Të na thuhet po ose jo,
rreziku për Ballkanin
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DETAJET E SEANCES

Gjyqi ndaj “Habilajve” 
në Katania, 14 shqiptarët: 
Duam gjykim të shkurtuar.

Vendimi në 25 shtator
 

Pronarët në Shkodër, 
ATP merr në shqyrtim 

4400 dosje, procedurat 
për t’u njohur me ecurinë

VENDIMET 1993-2008
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Nga YLLI POLOVINA

Enver Hoxha të motrës: Do luftoj për Bahriun
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“Takimi i Pëllumb Xhufit me diktatorin dhe familja e Enverit në dasmën e tij”
burra (sepse burgu në fund të 
fundit për burrat është), por 
dhimbshëm vetëm gra dhe 
fëmijë, u përqendrua tek 1454 
faqëshi i tij, libri “Arbërit e 
Jonit”. Edicioni i parë kishte 
shterrur dhe shtëpia botuese 
“Onufri” sapo pati nxjerrë të 
dytin ...

Biseda me Pëllumb Xhufi n, 
edhe pse atmosfera për-

reth qe e ende e tejngarkuar 
me cifl a të një polemike për 
çështje të disa hollësive rreth 
nivelit mundonjës të kampit 
të Tepelenës, ku të internu-
arit dhe të izoluarit nuk qenë 

Ish-drejtori i ISSH: Po rishikohen politikat, masa e pensionit të 
punonjësve të privatit më e ulët se buxhetorët. Rritja e moshës efikase

Qytetarët e Kosovës e meritojnë 
liberalizimin e vizave, thonë për-

faqësuesit e institucioneve. Sipas 
tyre, me përmbushjen e kritereve të 
parapara nga ...

Nga ARTON KONUSHEVCI

Liberalizim të vizave, 
jo azil nëpër Europë

Dje
 “Europa e lirë”në

Vijon në faqen 21
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BLLOKIMI I KUVENDIT
OPOZITA

Seancë në "Facebook", deputetët e PD-së: Nga Tahiri te Xhafaj, i vetmi hall i Ramës

Berisha: Rama kreu grusht shteti,
negociatat nuk hapen as në 2020-ën
Paloka: Kthyet prokurorinë në letër higjienike

Deputetët e opozitës
qëndruan dje në sallë
për afro tri orë debate

dhe përplasje me mazho-
rancën, e cila e braktisi sallën
pas 2 orësh. Opozita bllokoi
foltoren, duke transmetuar
fjalimet 'live' në "Facebook".
Kryetari i opozitës, Lulzim
Basha nuk mbajti fjalim, por
qëndroi gjatë gjithë kohës në
krah të deputetëve të PD e LSI.
Ishte ish-kryeministri Sali
Berisha, i cili foli për rreth 30
minuta. Ndërsa akuzoi krye-
ministrin, Berisha tha se ne-
gociatat jo vetëm që nuk do
hapen në qershor, por as në
2020-ën. Ish-kryeministri Sali
Berisha akuzoi qeverinë për
lidhjet me krimin, teksa thotë
se kryeministri Edi Rama ka
zgjedhur drogën para Eu-
ropës. Mungesa e mazhora-
ncës në Kuvend s'e pengoi atë
të vijonte me akuzat në
adresë të pasardhësit të tij për
lidhje me krimin e narkotra-
fikun. "Jo në 2018-ën, as 2019-
ën, as 2020-ta nuk hapen ne-
gociatat. Nuk të hap njeri ne-
gociata kur ke kryer grusht
makabër shteti, ke marrë
pushtetin e Gjykatës Kush-
tetuese, ke shndërruar dre-
jtësinë në një degë ekzeku-
tivi", theksoi z.Sali Berisha.
Ai shtoi më tej: "Edi Rama
është rilindësi për të cilën bën
fjalë në telefonatat me të
dashurën Met Kanani, është
një Balil tjetër. Do fitojë ril-
indësi i thoshte e dashura
Met Kananit. Kanani mik
kishte Gramozin, por në ril-
indës lartësonte vetëm
Ramën", tha z.Berisha. Pa
ironizuar nuk la as vizitën në
Holandë të ministrit të
Brendshëm, Fatmir Xhafaj, të
cilin së bashku me kreun e
qeverisë i akuzoi si pengesë për
hapjen e negociatave. "Shkoi
të lobojë me Geronin, nuk t'i
hap njeri negociatat. Nuk të
hap njeri negociata kur ke
kryer grusht makabër shteti,
ke marrë pushtetin Gjykatës
Kushtetuese, ke shndërruar
drejtësinë në një degë ekzeku-
tivi". Sipas tij, "Edi Rama ka
zgjedhur drogën para Eu-
ropës, sepse kur kishte marrë
njoftime të përsëritura nga
qeveria kolumbiane për 613 kg
drogë në portin e Durrësit, bëri
gjithçka që ta plaçkiste, ndër-
roi drejtorin e portit dhe çdo
veprim tjetër. Pasi dështoi to-
talisht, u kujtua se aty kishte
drogë dhe thotë se e kapin pa
ndihmën e askujt, ndërkohë
që agjencitë e ndryshme kish-
in dhënë njoftime". Gjatë
fjalës së tij, Edi Paloka aku-
zoi mazhorancën se po e për-
dorin prokurorinë si letër
higjienike dhe se opozita do
vijojë të qëndrojë në këmbë
deri në largimin e Edi Ramës.

"Ka kohë që ky parlament
nuk mblidhet më për intere-
sat e hallet e qytetarëve, por
vetëm për hallet e Ramës.
Gjithë ditën është i an-
gazhuar të mbrojë krimin që
e ka rrethuar dhe po e mbyt.
Ka 5 vjet në atë karrige dhe
nuk ka bërë gjë tjetër vetëm
se ka mbrojtur interesat e

krimit dhe personalet. Këto
janë një palë interesa. E nisi
duke mbrojtur kryetarët e
inkriminuar të bashkisë që i
vuri vetë, më pas vazhdoi me
deputetët inkriminuar që vuri
vetë. Sot laku i ka ardhur tek
ministrat, të parët janë minis-
trat e Brendshëm, të tjerët do
vazhdojnë më pas. Nga Tahiri

tek Xhafaj, ky është i vetmi
hall që ka kryeministri.
Kryeministri mund të përgjig-
jet pse nuk e kap ligji antima-
fia Gramoz Ruçin. E keni bërë
si letër higjienike prokurorinë
dhe e përdorni për çdo pisllëk
që nxirrni ju", - deklaroi
z.Paloka.

LULZIM BASHA
Kryetari i opozitës,
Lulzim Basha nuk
mbajti fjalim në Kuvend,
por qëndroi gjatë gjithë
kohës në krah të
deputetëve të PD e LSI.
Ishte ish-kryeministri
Sali Berisha, i cili foli
për rreth 30 minuta.
Ndërsa akuzoi
kryeministrin, Berisha
tha se negociatat jo
vetëm që nuk do hapen
në qershor, por as në
2020-ën.

Valentina Madani

"Kryeministri, i fortë pranë kriminelëve"

Kryemadhi, thirrje socialistëve:
Largoni Ramën, ose PS-së i erdhi fundi
Kryetarja e LSI-së,

Monika Kryemadhi
ftoi dje socialistët të sensi-
bilizohen të largohen nga
Rama, ose ta largojnë këtë
të fundit, pasi në të
kundërt historia e PS-së
prej 80 vitesh është e des-
tinuar të mbyllet këtë vit.
Sipas saj, Rama ka blerë PS
11 vite më parë dhe e ka
tjetërsuar atë në parti të
krimit e drogës dhe
mjerimit të shqiptarëve.
"Unë do t'u lutem nga kjo
foltore të gjithë social-
istëve të largohen prej tij,
sepse ai nuk është PS. Ai
është një segment krimi-
nal, që rrëmbeu PS-në 11
vjet më parë dhe e tjetërsoi
në partinë e krimit të
trafikut dhe të mjerimit të
Shqiptarëve. Nga foltorja e
Kuvendit u bëj thirrje të

gjithë socialistëve të nder-
shëm edhe atyre pak de-
putetëve që janë në këtë sallë
si përfaqësues të PS-së të sen-
sibilizohen dhe të largojnë
Edi Ramën, nëse duan ta
shpëtojnë atë. Në të kundërt,
historia e PS-së prej 80 vitesh
është e destinuar të mbyllet
këtë vit", deklaroi Kryema-

dhi. Ajo akuzoi më tej: "Sot
parlamenti është i qetë,
sepse të gjithë përfaqësues-
it dhe ambasadorët e krim-
it kanë dalë jashtë. Por, mi-
sioni ynë nuk është vetëm
këtu, por të sensibilizojmë
shqiptarët për të kundër-
shtuar çdo veprim arbitrar
dhe të largojmë Edi
Ramën. Vetëm kështu, ai
do gjejë qetësinë e shpirtit
të trazuar, që nuk e lë të fle-
jë. E vetmja mënyrë e tij
është të largohet sa më
shpejt, t'i krijojë hapësirë
vetes së tij në llumin e vet,
që e ka uzurpuar. Unë u
lutem të gjithë socialistëve
që të largohen prej tij, sepse
ai është element kriminal
që bleu PS 11 vite më parë
dhe e tjetërsoi në partinë e
krimit e trafikut dhe të
mjerimit të shqiptarëve".

Tabaku: Gënjeshtra, fondet e BE të
deklaruara. Gjiknuri: PD, fushatë

shpifjesh për të dëmtuar integrimin

PERSHKALLZIMI
"Kemi një kryeministër që urdhëron gjykatën të
lirohet nga burgu ish-ministri i Brendshëm. Këta
mund ta mbajnë me dhunën e kartonëve, por
s'mund të bëjnë këtë. Me Ramën kryeministër nuk
shkohet në zgjedhje. Brenda grupit do bëhemi një
grup kolegësh që të përshkallëzohen protestat",
tha deputeti Flamur Noka.



Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian
Gjiknuri, i konsideroi si një fushatë shpifjesh ndaj

reformave dhe integrimit të vendit, akuzat e opozitës
lidhur me përfshirjen e ministrave socialistë në afera
mafioze. Nga Selenica e Vlorës, Gjiknuri tha se ankesat
pranë autoriteteve të huaja që është duke bërë PD, ka
vetëm një qëllim: frenimin e hapjes së negociatave. "Kanë
filluar një fushatë shpifjesh, sulmesh denigruese ndaj
qeverisë. Shkojnë dhe ankohen tek të huajt. E filluan me
ish-ministrin e Brendshëm, e vazhduan me ministrin ak-
tual të Brendshëm, tani po dalin po më sulmojnë edhe
mua. Po të shikoni, ata njerëz sulmojnë të gjithë minis-
trat dhe deputetët kryesorë të Partisë Socialiste, të gjithë
njerëzit që kanë një peshë elektorale, që kanë kontribuar
për fitoren e PS-së. Qëllimi i PD-së është nxirja, goditja
me lloj-lloj shpifjesh", theksoi Gjiknuri. Deputetja e PD-
së, Jorida Tabaku reagoi pas deklaratave të ministrit
Gjiknuri sipas së cilës ministri ka gënjyer me deklaratën
e tij se "nëse negociatat nuk do të hapen, atëherë ne nuk
do të mund të marrim më shumë fonde". Tabaku shpre-
het se vetë Bashkimi Europian në të gjitha raportet e tij
ka deklaruar fondin e caktuar për Ballkanin Perëndi-
mor. "Fondet për vendet si Shqipëria janë përcaktuar që
në vitin 2014 dhe Shqipëria do të përfitojë deri në vitin
2020, siç edhe shihet në foto", tha Tabaku.

Deputetët e opozitës, dje
në sallën e parlamentit

Ish-kryeministri
Sali Berisha
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E pazakontë, PS braktis seancën, opozita në "Facebook", Ruçi heq internetin

Kaos në Kuvend, mazhoranca voton
ligjet, opozita bllokon foltoren

Rama largohet nga salla, demokratët: Ik, ik, ik!
VOTIMI
Mes tensionit dhe
një foltoreje të
bllokuar nga
opozita,
mazhoranca
miratoi e vetme
projektligjet e
parashikuara në
rendin e ditës, për
t'u larguar më pas
nga salla e
Kuvendit. Gramoz
Ruçi: "75 vota pro,
asnjë kundër,
asnjë abstenim.
Këtu mbyllet
seanca".

INTERNETI
Pasi i ironizoi me batutën, "ju erdhi ora e 'Facebook'-
ut, vazhdoni në 'Facebook'", kreu i Kuvendit, Gramoz
Ruçi la pa lidhje interneti opozitën, e cila vazhdoi
fjalimet e saj 'live' përmes 'FB', për të gjithë
shqiptarët e interesuar që të shinin se çfarë po
ndodhte ndërkohë që seanca ishte ndërprerë.



Një situatë e paza
kontë dje për Kuven
din e Shqipërisë. Sal-

la e parlamentit u nda më
dysh. Në njërën anë votimi i
projektligjeve nga mazhora-
nca me regji qendrore dhe
nga ana tjetër, opozita e
mbledhur rreth foltores
'live' në "Facebook". Si
rrallëherë, opozita qëndroi
në Kuvend, ndërsa mazhora-
nca në kushtet kur foltorja
ishte e bllokuar votoi rendin
e ditës dhe u largua. Opozi-
ta nuk lejoi diskutime, duke
e përqendruar debatin
vetëm tek akuzat ndaj
qeverisë për lidhje me
krimin. Kur televizionet
nuk kishin sinjal, si mjet ko-
munikimi me qytetarët de-
putetët përdorën "Face-
book"-un. Deputetët e
opozitës pavarësisht situatës
së tensionuar, arritën të
përcjellin mesazhin e tyre tek
publiku: Të largohet qeveria
"Rama" për shkak të im-
plikimit me krimin e organi-
zuar. Secili prej opozitarëve
që foli në podium dha argu-
mentet e veta, që sipas tyre,
janë bindëse se qeveria e ma-
jtë është e lidhur me krimin.
Pasi i ironizoi me batutën "ju
erdhi ora e 'Facebook'-ut,
vazhdoni në 'Facebook'",
kreu i Kuvendit la pa lidhje
interneti opozitën, e cila
vazhdoi fjalimet e saj 'live'
përmes 'FB' për të gjithë sh-
qiptarët e interesuar që të
shihnin se çfarë po ndodhte
ndërkohë që seanca ishte
ndërprerë. Tri ndërprerje të
njëpasnjëshme të punimeve
të Kuvendit, pas bllokimit të
foltores nga opozita. Teksa
opozita qëndronte në foltore,
mazhoranca votoi të gjitha
ligjet dhe u largua nga salla,
pasi kryetari i Kuvendit,
Gramoz Ruçi e deklaroi se-
ancën të mbyllur. Deputetët
demokratë njëzëri i drejto-
hen kryeministrit Rama që
largohet nga salla: "ik, ik,
ik!". Opozita paralajmëroi të
tjerë ministra të qeverisë si
të përfshirë në lidhje me
krimin e narkotrafikun,
duke mos hequr dorë nga
kërkesa e saj për largimin e
qeverisë dhe ministrit të
Brendshëm, Xhafaj. Pas
transmetimeve 'live' nga rr-
jetet sociale, opozita u lar-
gua nga parlamenti.
BLLOKIMIBLLOKIMIBLLOKIMIBLLOKIMIBLLOKIMI

Opozita nuk lejoi as dje
zhvillimin normal të seancës

plenare, ku ishin thirrur për
raportimin vjetor 3 institu-
cione. Sapo Gramoz Ruçi ten-
toi të vijonte me rendin e
ditës, demokratët bllokuan
foltoren. "Ndërpritet seanca,
media të dalë jashtë", tha
Ruçi. I njëjti skenar u

përsërit disa herë, edhe kur
foltoren e bllokoi nënkrye-
tari demokrat i parlamentit,
Edi Paloka. "Zoti Paloka të
ka mbaruar koha, ju lutem
uluni. Mesa duket iu vajti ora
e 'Facebook'-ut, atëherë ndër-
pritet seanca gjysmë ore",

tha Ruçi. Gjatë ndërpre-
rjeve, fjalimet e deputetëve
opozitarë vijonin në mediat
sociale. Me rifillimin e puni-
meve, asgjë nuk ndryshoi.
"Kjo sallë nuk është as konc-
esioni, as PPP e qeverisë", tha
Petrit Vasili. "Mos u bë pjesë
e skenarit të grupit tjetër të
opozitës. Asnjë skenar i
shëmtuar që ndërsa prediko-
het kontributi juaj për
hapjen e negociatave,  e gjithë
veprimtaria dhe skenari juaj
është për të dëmtuar hapjen
e negociatave", tha Gramoz
Ruçi. Kur u bë e qartë se ish-
te e pamundur me vijimin e
raportimeve, Ruçi kaloi në
votim të pikave të tjera të ren-
dit të ditës, që për
mazhorancën janë tregues se
opozita nuk arriti të bllokojë
parlamentin. Pas votimit,
kryeparlamentari mbylli se-
ancën dhe mazhoranca u lar-
gua nga salla. Ndërsa opozi-
ta vazhdoi të qëndronte, duke
vijuar me fjalimet e përgatit-
ura, të cilat i transmetoi nga
'Facebook'-u i Lulzim Bashës.
"Të gjithë përfaqësuesit dhe
ambasadorët e krimit të or-
ganizuar në këtë sallë kanë
dalë jashtë, ashtu siç
kërcënon Edi Rama çdo ditë
qytetarët, ashtu të çohen
edhe qytetarët dhe bashkë
me ne, jo të kërcënojmë Edi
Ramën, por ta largojmë atë",
tha Monika Kryemadhi, kry-
etarja e LSI. Mungesa e
mazhorancës s'e pengoi ish-
kryeministrin Berisha të vi-
jonte me akuzat në adresë të
pasardhësit të tij për lidhje
me krimin e narkotrafikun.
"Jo në 2018-ën, as 2019-ën, as
në 2020-ën nuk hapen nego-
ciatat. Nuk të hap njeri ne-
gociata kur ke kryer grusht
makabër shteti, ke marrë
pushtetin e Gjykatës Kush-
tetuese, ke shndërruar
drejtësinë në një degë ekzek-
utivi", theksoi z.Sali Berisha.

"Shqipëria, Tartuga e Europës"

Shehi dekripton në Kuvend
shkrimin e 'nonës' së analizave
Deputeti i PD-së, Dashamir Shehi, iu referua dje në

Kuvend analizës së italianit Karlo Alberto Rosi, një
njohës i mirë i situatës politike në Shqipëri, i cili e kishte
"pagëzuar" Shqipërinë me Tartugën, ishulli ku mblidheshin
piratët e Karaibeve. Për deputetin demokrat, qeveria
"Rama" na ka kthyer tre
shekuj mbrapa me botën
e krimit që e kanë mbroj-
tur, e mbrojnë përditë
këtu dhe vazhdojnë me
këmbëngulje të justifiko-
hen sikur kjo u vjen nga
opozita. "Do më pëlqente
të flisja në rrethana të
tjera, por megjithatë ia
vlen. Kjo që do të them
kërkon pak qetësi se ka
një metaforë të madhe.
Kam menduar që për të
folur jam nga ata të zotët,
por ka dalë një italian që
ma kaloka për analizë,
qenka mjeshtër fare. Ky
qenka 'nona' e analizës, e
quajnë Karlo Alberto Rosi
dhe ka bërë një analizë për
situatën e Shqipërisë, që të
vjen dhe për qeshur dhe për
të qarë, më shumë për të
qarë. Thotë: Doni Tortugën
apo Europën? Tortuga ësh-
të një ishull piratësh i 1600-
1700. Pasi vidhnin anijet
poshtë dhe përpjetë, horrat
e Karaibeve mblidheshin
tek ky ishulli. Aty marto-
heshin dhe rrisnin fëmijët.
Kishin edhe një kishë. Duke
parë situatën e Shqipërisë,
ky zotëria italian ka bërë
një analizë të të gjitha dek-
larimeve të ministrit të fun-
dit që thotë: - Herën e parë,
nga ky neni që kemi devi-
juar në parlament nuk përfiton im vëlla se ka pasur avokat.
- Së dyti, im vëlla ka qenë kaq i ri sa duhet t'i falim mëkatet.
- E treta, nuk kam përgjegjësi - thotë - për atë që ka ndodhur
me tim vëlla. - Së katërti, nuk ka shkelur asnjë ligj të Sh-
qipërisë dhe nuk ka pse dënohet në Shqipëri. E pesta, nuk
kam pasur asnjë kërkesë nga italianët, kështu që nuk kam
si ta marr nën arrest për ta ekstraduar. Ligji antimafia
nuk mund të zbatohet se nuk ka bërë gjë në Shqipëri. - Dhe
në fund fare thotë - për integritetin tim personal do të vazh-
doj luftën ndaj krimit", tha z.Shehi.

AKUZA
"Na kanë kthyer tre shekuj
mbrapa me botën e krimit
që e kanë mbrojtur, e
mbrojnë përditë këtu dhe
vazhdojnë me këmbëngulje
të justifikohen sikur kjo u
vjen nga opozita. Kjo që ka
ndodhur në Shqipëri, ka
ardhur nga këto zotërinj që
janë këtu mbrapa meje dhe
sa kohë të jenë këta, ne do
të na quajnë Tartugë, madje
kam frikë se do të gjejnë
edhe një ishull tjetër më
famëzi për Shqipërinë
tonë", tha z.Shehi.

Valentina Madani

LIGJET E MIRATUARA DJE NË KUVEND
NGA MAZHORANCA

1. Raporti vjetor i veprimtarisë së Autoritetit të Mediave
Audiovizive për vitin 2017.
2.Raporti vjetor i veprimtarisë së Këshillit Drejtues të RTSH-së
për vitin 2017.
3. Raporti vjetor i veprimtarisë së Komisionit të Prokurimit
Publik për vitin 2017.
4.Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të
marrëveshjes së huas dhe projektit, ndërmjet Republikës së
Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e
Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a, si Agjencia e
Zbatimit të Projektit dhe KfW Frankfurt am Main, për
financimin e projektit "Linja e transmetimit 400 kilovolt Shqipëri
- Kosovë (Tiranë-Prishtinë), nëpërmjet një huaje prej
42.000.000 (dyzet e dy milionë) eurosh".
5. Projektligji "Për pranimin e skedulit CXL VI të zgjerimit të
listës së marrëveshjes së teknologjisë së informacionit, në
kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë".
6. Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për
Rindërtim dhe Zhvillim, për shtesën e financimit për projektin e
burimeve ujore dhe ujitjes dhe të marrëveshjes për
ndryshimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe
Zhvillim, për financimin e projektit të burimeve ujore dhe
ujitjes".
7.Projektvendim "Për ngritjen e Komisionit të Pavarur për
Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e Zbatimit të ligjit nr.
115/2016 'Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë'".
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Deputeti i SPD në Bundestagun gjerman ndjek seancën parlamentare

Metin Hakverdi takon Ballën:
Jemi dakord të hapim negociatat
Kreu i grupit të PS: Opozita përpiqet pa kuptim të bllokojë

Ambasadorja e delegacionit të Bashkimit Europian,
Romana Vlahutin, është shprehur e shqetësuar për

situatën në administratën publike. Në vlerësimin e es-
eve më të mira për kontributin në shoqëri, ajo thekson
se janë vënë re përmirësime, por në disa zyra, situata
është ulëritëse. "Së fundmi jam marrë me çështjen e
pronave dhe në Vlorë kam zhvilluar takime në disa prej
agjencive që merrem me këtë çështje dhe duhet thënë se
është ulëritës fakti që disa pjesëtarë të personelit
kërkojnë çdo të dhënë nga qytetarët. Por për çfarë është
shteti? Është shteti ai që duhet të ketë informacionet
dhe jo ju. Pashë me sytë e mi që ende ka shumë për të
bërë", u shpreh ambasadorja e BE-së, në këtë aktivitet.
Ambasadorja Vlahutin theksoi se ndryshimi do të mund
të vijë vetëm nga qytetarët shqiptarë. Të rinjve u bëri
thirrje që të punësohen në administratë vetëm përmes
meritokracisë dhe jo miqve e parave. "Mos pranoni të
jepni ryshfet dhe do të shihni që situata do të ndry-
shojë. Ne i mëshojmë fort meritokracisë. Kur të apliko-
ni për një vend pune, e vetmja gjë që ju duhet të keni
përpara është testi, as miqtë, as politikanët apo paratë",
u shpreh ambasadorja e BE-së në Tiranë. Deklaratat,
ambasadorja Vlahutin i bëri gjatë shpalljes së stu-
dentëve fitues të konkursit me temë "Përmirësimi i shër-
bimeve publike", një projekt ky i financuar nga BE.

Deputeti i SPD në
Bundestagun gjer
man, Metin Hakver-

di, anëtar i Komitetit për
Çështjet e Bashkimit Euro-
pian në Bundestag u shpreh
dje optimist për hapjen e ne-
gociatave të Shqipërisë me
Bashkimin Evropian. Depu-
teti gjerman pati një takim
me kreun e grupit parlamen-
tar të PS-së, Taulant Balla,
ndërsa ka ndjekur edhe se-
ancën e djeshme plenare. Në
një prononcim për mediat
jashtë Kuvendit, Hakverdi
tha: "Duam të kemi progres
sa i përket zgjerimit të BE-
së. Jemi dakord për këtë
proces dhe kemi qenë dako-
rd për shumë kohë. Procesi
i zgjerimit nuk është vetëm
në favor të Shqipërisë, por të
të gjithë Bashkimit Europi-
an. Jam optimist jo vetëm
për hapjen e negociatave,
por edhe për progresin e
mëtejshëm", tha Hakverdi.
"Që të dyja palët, partitë
simotra (Partia Social
Demokrate Gjermane dhe
Partia Socialiste e Sh-
qipërisë) kanë të njëjtin
mendim për procesin e
zgjerimit të Bashkimit Eu-
ropian, ne duam të kemi për-
parim në këtë çështje. Mua-
jin e ardhshëm shpresojmë
se do të jetë një vendim i
rëndësishëm jo vetëm për
Shqipërinë, por edhe për
Bashkimin Europian", u
shpreh deputeti gjerman.
"Ne jemi dakord për këtë
proces dhe kështu kemi qenë
prej kohësh. Partia Social
Demokrate ka insistuar
gjithmonë në procesin e
zgjerimit dhe në procesin e
anëtarësimit të Shqipërisë.
Kjo nuk është vetëm në fa-
vor të Shqipërisë, por edhe
të Bashkimit Europian.
Është në favor të të gjitha
vendeve nëse veprohet ash-
tu siç duhet. Do të bëjmë
gjithçka që duhet që gjërat
të ndodhin në fund të mua-
jit tjetër, ndërkohë që pro-
gresi do të bëhet në të ardh-
men", u shpreh Hakverdi.
Ndërsa kreu i grupit par-
lamentar të PS-së, Taulant
Balla u shpreh se, "SPD gjer-

YLLI MANJANI
Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani përmes një
statusi në "Facebook" ka ironizuar kryeministrin
Edi Rama, ndërsa ka publikuar dy nene nga Kodi
Penal i regjimit komunist. Sipas Manjanit, dy kode
të komunizmit i risolli qeveria e Rilindjes. Mes
ironisë, Manjani flet për nenin 209 për parazitët.
"Ky nen gjendet sot në fjalorin e kryeministrit, i cili
flet për parazitë në administratë dhe urdhëron
publikisht largimin e tyre nga puna", thotë Manjani.



Ministrja e Mbrojtjes,
Olta Xhaçka zhvilloi

një vizitë zyrtare në Shtab-
in Suprem të Fuqive Ale-
ate në Evropë (SHAPE), ku
u prit nga komandanti su-
prem i forcave aleate në
Evropë, gjeneral me katër
yje, Curtis M. Scaparrotti.
Qëllimi i kësaj vizite ishte
përforcimi i bashkëpunim-
it të Shqipërisë dhe Ko-
mandës së Aleancës për
Operacionet (ACO) dhe për
të diskutuar angazhimin
e fortë të vendit tonë në op-
eracionet e NATO-s. Gjen-
eral Scaparrotti theksoi
rolin kyç të Shqipërisë në
Ballkanin Perëndimor dhe
Afganistan, duke kon-
tribuar në sigurinë e për-
bashkët të NATO-s. Më
takimin me ushtarakun e
lartë amerikan, ministrja
Xhaçka shprehu ven-
dosmërinë e vendit tonë
për të kontribuuar në të
gjitha operacionet e

NATO-s. "Shqipëria qëndron
e angazhuar dhe do të vazh-
dojë kontributet në Mision-
in Resolute Support në Af-
ganistan, KFOR Kosovë,
Praninë e Përparuar të
NATO-s në Letoni, aktivite-
tet detare të NATO-s në de-
tin Egje, Forcën e Reagimit
të NATO-s dhe Qendrën Ra-
jonale për Jugun në Napo-
li", u shpreh ministrja. Gjen-
eral Scaparrotti theksoi
rëndësinë e kontributit të

Shqipërisë në NATO dhe
rritjen e fundit të shpenz-
imeve të mbrojtjes. Më tej,
ministrja Xhaçka e njohu
gjeneral Scaparrottin me
miratimin e vendimit të
qeverisë shqiptare për të
shtuar numrin e trupave
në Afganistan. "Vetëm
disa ditë më parë, qeveria
shqiptare miratoi shtimin
me 60% të trupave tona në
Misionin Resolute Sup-
port. Për më tepër, për
vitin 2019, Shqipëria ka
marrë në konsideratë dhe
ka vendosur në parim për
të rritur kontributin tonë
me personel shtesë". Pas
takimit me komandantin
suprem të forcave aleate
në Evropë, gjeneral me
katër yje Curtis M. Scap-
arrotti, ministrja Xhaçka
foli edhe për rritjen e vë-
mendjes së qeverisë jo
vetëm për ushtarakët sh-
qiptarë në misionet jash-
të vendit.

mane, pjesë e koalicionit
qeverisës së Gjermanisë, që
drejton disa ministri, është
një mbështetëse e madhe e

Darina Tanushi

procesit të zgjerimit të mëte-
jshëm në BE, por ajo që ësh-
të më e rëndësishme për ne
është që social-demokratët

gjermanë mbështesin
hapjen e negociatave me Sh-
qipërinë dhe një vendim
pozitiv të Këshillit Europi-
an më 28 qershor". Edhe pse
deputeti gjerman e ndoqi
seancën e djeshme, me
gjithë tensionin e krijuar
nga opozita në sallë, depu-
teti socialist Balla u shpreh:
"Po ta shikoni, me gjithë
përpjekjen e pakuptimtë të
opozitës për të bllokuar
funksionimin normal të
Kuvendit, pavarësisht fjali-
meve patetike që po mbahen
në sallën e Kuvendit. Kuv-
endi i Shqipërisë përmbushi
edhe sot (dje) të gjitha dety-
rimet përsa i përket funk-
sionimit normal të tij, si or-
gani që miraton legjislacio-
nin për të vijuar më tej puna
e qeverisë lidhur me imple-
mentimin dhe ekzekutimin
e tyre".

DEKLARATA
"Muajin e ardhshëm ne shpresojmë se do të jetë
një vendim i rëndësishëm jo vetëm për Shqipërinë,
por edhe për Bashkimin Europian", u shpreh
deputeti gjerman pas takimit me homologun e tij
socialist, Balla. "Ne jemi dakord për këtë proces
dhe kështu kemi qenë prej kohësh", tha ai.



Ministrja e Mbrojtjes, vizitë zyrtare në SHAPE

Xhaçka: Qeveria shqiptare vendosi shtimin
me 60% të trupave në misionet e NATO-s Vlahutin: Mos pranoni të

jepni ryshfet për një
shërbim në administratë
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Afrimi i Ballkanit me
Europën nuk është
fitimprurës vetëm

për Ballkanin, por është,
gjithashtu, edhe për Eu-
ropën. Europa ka nevojë për
Ballkanin në të njëjtën
masë që Ballkani ka nevojë
për Europën, për t'iu për-
gjigjur në mënyrë të koo-
rdinuar kërcënimeve të sig-
urisë, për të ruajtur unite-
tin dhe për të kontrolluar
më mirë kufijtë",-deklaroi
kryeministri Edi Rama në
një intervistë të publikuar
sot në seksionin frëngjisht
të portalit "Euroactiv". Gja-
të vizitës së tij në Francë,
Kryeministri Edi Rama gje-
ti kohë për të komunikuar
mesazhin e tij edhe me me-
diat franceze. Kreu i qever-
isë është ndalur gjatë tek
momenti vendimtar në të
cilën ndodhet Europa dhe
Shqipëria, në prag të mar-
rjes së vendimit për hapjen
e negociatave për vendin
tonë. Duke shprehur be-
simin se "nuk do të ketë një
ndërprerje të negociatave",
gjatë kësaj interviste, Rama
theksoi midis të tjerash se
vendimi për hapjen e nego-
ciatave do të ishte fitimpru-
rës për sigurinë dhe unite-
tin e të gjithë Europës, ndër-
sa theksoi se "lënia për-
gjysmë e punës së bërë deri
më tani në Ballkan do të ish-
te një gabim i përmasave
monumentale". "Duhet të na
thuhet po ose jo. Të thuash
po, por të mendosh jo, nuk e
ndihmon aspak procesin",-
nënvizoi Rama.

INTERINTERINTERINTERINTERVISTVISTVISTVISTVISTA E PLA E PLA E PLA E PLA E PLOOOOOTËTËTËTËTË
Zoti kryZoti kryZoti kryZoti kryZoti kryeministëreministëreministëreministëreministër, pr, pr, pr, pr, pres-es-es-es-es-

identi Emmanuel Macronidenti Emmanuel Macronidenti Emmanuel Macronidenti Emmanuel Macronidenti Emmanuel Macron
mbajti një fjalim të kuj-mbajti një fjalim të kuj-mbajti një fjalim të kuj-mbajti një fjalim të kuj-mbajti një fjalim të kuj-
desshëm mbi të ardhmen edesshëm mbi të ardhmen edesshëm mbi të ardhmen edesshëm mbi të ardhmen edesshëm mbi të ardhmen e
Ballkanit Perëndimor nëBallkanit Perëndimor nëBallkanit Perëndimor nëBallkanit Perëndimor nëBallkanit Perëndimor në
Gjirin e Bashkimit Europi-Gjirin e Bashkimit Europi-Gjirin e Bashkimit Europi-Gjirin e Bashkimit Europi-Gjirin e Bashkimit Europi-
an. Cila është përgjigjaan. Cila është përgjigjaan. Cila është përgjigjaan. Cila është përgjigjaan. Cila është përgjigja
juaj?juaj?juaj?juaj?juaj?

Kam pasur fatin që të dis-
kutoj ballë për ballë me pres-
identin Macron, si në Paris,
ashtu edhe në Samitin e
Sofjes. Gjatë këtyre bisedi-
meve, kemi prekur tema të
ndryshme rreth të ardhmes
së Ballkanit dhe Shqipërisë,
si dhe mbi reformën e ardhs-
hme brenda BE-së, etj. Unë
po përsëris atë që them prej
disa muajsh tashmë. Sh-
qipëria është pranë kalimit
nga njëra fazë në tjetrën.
Komisioni Europian ka re-
komanduar qartësisht dhe
pa asnjë kufizim hapjen e
negociatave. Unë mendoj që
negociatat duhet të hapen,
pasi kemi punuar fort për të
arritur deri në këtë pikë.
Nuk bëhet fjalë për një
anëtarësim të menjëher-
shëm, por për një punë të
madhe që na pret përpara,
me shpresën që do të jemi

gati të bëhemi një vend
anëtar në vitet e ardhshme.
Por, qëllimi ynë nuk është që
të bëhemi anëtar sot për sot.

KKKKKur ju thoni se dëshirur ju thoni se dëshirur ju thoni se dëshirur ju thoni se dëshirur ju thoni se dëshiro-o-o-o-o-
ni të shndërroheni në njëni të shndërroheni në njëni të shndërroheni në njëni të shndërroheni në njëni të shndërroheni në një
vend anëtar brenda disavend anëtar brenda disavend anëtar brenda disavend anëtar brenda disavend anëtar brenda disa
vitesh, cila do të ishte si-vitesh, cila do të ishte si-vitesh, cila do të ishte si-vitesh, cila do të ishte si-vitesh, cila do të ishte si-
pas jush një datë e arsye-pas jush një datë e arsye-pas jush një datë e arsye-pas jush një datë e arsye-pas jush një datë e arsye-
shme për pranimin e Sh-shme për pranimin e Sh-shme për pranimin e Sh-shme për pranimin e Sh-shme për pranimin e Sh-
qipërisë dhe të pjesës tjetërqipërisë dhe të pjesës tjetërqipërisë dhe të pjesës tjetërqipërisë dhe të pjesës tjetërqipërisë dhe të pjesës tjetër
të Ballkanit Perëndimor nëtë Ballkanit Perëndimor nëtë Ballkanit Perëndimor nëtë Ballkanit Perëndimor nëtë Ballkanit Perëndimor në
BE?BE?BE?BE?BE?

Nuk mendoj se është e
arsyeshme që të fiksojmë
një datë që tani, pasi ndaj të
njëjtin mendim me presiden-
tin Macron rreth faktit që
përpara integrimit tonë, ësh-
të e rëndësishme që të refor-
mohet Bashkimi Europian,
në mënyrë të atillë që të jetë
në gjendje të përthithë pa
probleme vendet e reja.

Thellimi paraprak i
shumë strukturave të BE-së
është plotësisht legjitim dhe
në gjykimin tim, një veprim
i drejtë. Por, e vetmja gjë që
duhet harmonizuar ndry-
she, është një thellim paralel
në të njëjtën linjë me Ball-

kanin. Bashkimi Europian
duhet të na japë instrumen-
tet e duhur për të thelluar
marrëdhëniet tona. Negoci-
atat e anëtarësimit kanë lin-
dur posaçërisht si një in-
strument për thellimin e kë-
tyre marrëdhënieve.

Çfarë rreziku do të për-Çfarë rreziku do të për-Çfarë rreziku do të për-Çfarë rreziku do të për-Çfarë rreziku do të për-
bënte për Shqipërinë dhebënte për Shqipërinë dhebënte për Shqipërinë dhebënte për Shqipërinë dhebënte për Shqipërinë dhe
pjesën tjetër të Ballkanitpjesën tjetër të Ballkanitpjesën tjetër të Ballkanitpjesën tjetër të Ballkanitpjesën tjetër të Ballkanit
PPPPPerëndimorerëndimorerëndimorerëndimorerëndimor, një stopim i, një stopim i, një stopim i, një stopim i, një stopim i

mundshëm i këtij procesi?mundshëm i këtij procesi?mundshëm i këtij procesi?mundshëm i këtij procesi?mundshëm i këtij procesi?
Nuk besoj që do të ketë

një ndërprerje të negociat-
ave. Në të njëjtën kohë, jam
i bindur që afrimi i Ballkan-
it me Europën nuk është fit-
imprurës vetëm për Ballka-

nin, por është, gjithashtu,
edhe për Europën. Europa ka
nevojë për Ballkanin në të
njëjtën masë që Ballkani ka
nevojë për Europën, për t'iu
përgjigjur në mënyrë të
koordinuar kërcënimeve të
sigurisë, për të ruajtur uni-
tetin dhe për të kontrolluar
më mirë kufijtë.

Lënia e Ballkanit mën-
janë do të krijonte një zonë
gri në zemër të Europës, e
cila do të ishte e ekspozuar
ndaj çfarëdo presioni të huaj.
Kjo, pa dyshim, nuk do të
ishte diçka e mirë për Eu-
ropën.

A vazhdon projekti euro-A vazhdon projekti euro-A vazhdon projekti euro-A vazhdon projekti euro-A vazhdon projekti euro-
pian të ngjallë entuziazëmpian të ngjallë entuziazëmpian të ngjallë entuziazëmpian të ngjallë entuziazëmpian të ngjallë entuziazëm
në Shqipëri apo ka edhe nënë Shqipëri apo ka edhe nënë Shqipëri apo ka edhe nënë Shqipëri apo ka edhe nënë Shqipëri apo ka edhe në
vendin tuaj segmente tëvendin tuaj segmente tëvendin tuaj segmente tëvendin tuaj segmente tëvendin tuaj segmente të
opinionit publik që ven-opinionit publik që ven-opinionit publik që ven-opinionit publik që ven-opinionit publik që ven-
dosin në pikëpyetje rëndës-dosin në pikëpyetje rëndës-dosin në pikëpyetje rëndës-dosin në pikëpyetje rëndës-dosin në pikëpyetje rëndës-
inë e integrimit?inë e integrimit?inë e integrimit?inë e integrimit?inë e integrimit?

Jo, askush në Shqipëri
nuk vendos në pikëpyetje
rëndësinë e integrimit. Në
vendin tonë nuk ka asnjë
parti anti-europiane dhe as
ndonjë parti komuniste. Sh-
qipëria është një vend i për-

bërë nga myslimanë dhe të
krishterë, por feja e vetme që
na bashkon është Europa.

Pikërisht,  ShqipëriaPikërisht,  ShqipëriaPikërisht,  ShqipëriaPikërisht,  ShqipëriaPikërisht,  Shqipëria
mund të shndërrohet nëmund të shndërrohet nëmund të shndërrohet nëmund të shndërrohet nëmund të shndërrohet në
vendin e parë me shumicavendin e parë me shumicavendin e parë me shumicavendin e parë me shumicavendin e parë me shumica
myslimane që i bashkohetmyslimane që i bashkohetmyslimane që i bashkohetmyslimane që i bashkohetmyslimane që i bashkohet

BE-së. A mendoni se fak-BE-së. A mendoni se fak-BE-së. A mendoni se fak-BE-së. A mendoni se fak-BE-së. A mendoni se fak-
tori fetar peshon mbi nego-tori fetar peshon mbi nego-tori fetar peshon mbi nego-tori fetar peshon mbi nego-tori fetar peshon mbi nego-
ciatat, në një kohë kur nëciatat, në një kohë kur nëciatat, në një kohë kur nëciatat, në një kohë kur nëciatat, në një kohë kur në
disa vende anëtare vërehetdisa vende anëtare vërehetdisa vende anëtare vërehetdisa vende anëtare vërehetdisa vende anëtare vërehet
një rritje gjithmonë e më enjë rritje gjithmonë e më enjë rritje gjithmonë e më enjë rritje gjithmonë e më enjë rritje gjithmonë e më e
madhe e ndjenjamadhe e ndjenjamadhe e ndjenjamadhe e ndjenjamadhe e ndjenjavvvvve islamo-e islamo-e islamo-e islamo-e islamo-
fobe?fobe?fobe?fobe?fobe?

Myslimanët shqiptarë
janë myslimanët më pro-eu-
ropianë dhe më pro-atlan-
tikë që mund të gjesh, në
kuptim që ndajnë ekzaktë-
sisht të njëjtat sentimente
me të krishterët kur vjen fja-
la tek Europa, te NATO, etj.

Çfarë prisni ju nga sami-Çfarë prisni ju nga sami-Çfarë prisni ju nga sami-Çfarë prisni ju nga sami-Çfarë prisni ju nga sami-
ti i ardhshëm europian nëti i ardhshëm europian nëti i ardhshëm europian nëti i ardhshëm europian nëti i ardhshëm europian në
qershor dhe nga samiti iqershor dhe nga samiti iqershor dhe nga samiti iqershor dhe nga samiti iqershor dhe nga samiti i
Londrës për vendet e Ball-Londrës për vendet e Ball-Londrës për vendet e Ball-Londrës për vendet e Ball-Londrës për vendet e Ball-
kanit Perëndimor?kanit Perëndimor?kanit Perëndimor?kanit Perëndimor?kanit Perëndimor?

Pikë së pari, mendoj që
samiti i qershorit është
shumë i rëndësishëm, pasi
nga ai samit do të varet në
një masë të madhe edhe
gjendja shpirtërore në të
cilën do të takohemi në kor-
rik, kur do të kemi takimin
e përvitshëm në kuadër të
Procesit të Berlinit. Në qer-
shor, ne shpresojmë që të
hapim negociatat.

Ndërsa Shqipëria ështëNdërsa Shqipëria ështëNdërsa Shqipëria ështëNdërsa Shqipëria ështëNdërsa Shqipëria është
duke negociuar për inte-duke negociuar për inte-duke negociuar për inte-duke negociuar për inte-duke negociuar për inte-
grimin në Bashkimin Eu-grimin në Bashkimin Eu-grimin në Bashkimin Eu-grimin në Bashkimin Eu-grimin në Bashkimin Eu-
ropian, çfarë përshtypje juropian, çfarë përshtypje juropian, çfarë përshtypje juropian, çfarë përshtypje juropian, çfarë përshtypje ju
lë vendimi i Britanisë sëlë vendimi i Britanisë sëlë vendimi i Britanisë sëlë vendimi i Britanisë sëlë vendimi i Britanisë së
Madhe për t'u larguar prejMadhe për t'u larguar prejMadhe për t'u larguar prejMadhe për t'u larguar prejMadhe për t'u larguar prej
Unionit?Unionit?Unionit?Unionit?Unionit?

Ju e dini, dikush që dëshi-
ron të martohet, e ka të vësh-
tirë të kuptojë atë që kërkon
të divorcohet. Kjo është pak
a shumë ndjenja që ndajmë
tani. Procesi i integrimit të
Turqisë në Bashkimin Euro-
pian ka mbërritur në një
pikë të vdekur, por formal-
isht negociatat nuk janë pe-
zulluar ende.

A mendoni se kjo mung-A mendoni se kjo mung-A mendoni se kjo mung-A mendoni se kjo mung-A mendoni se kjo mung-
esë qartësie mund të hipo-esë qartësie mund të hipo-esë qartësie mund të hipo-esë qartësie mund të hipo-esë qartësie mund të hipo-
tetizojë një efekt të mund-tetizojë një efekt të mund-tetizojë një efekt të mund-tetizojë një efekt të mund-tetizojë një efekt të mund-
shëm rikoshet në negoci-shëm rikoshet në negoci-shëm rikoshet në negoci-shëm rikoshet në negoci-shëm rikoshet në negoci-
atat me Ballkanin?atat me Ballkanin?atat me Ballkanin?atat me Ballkanin?atat me Ballkanin?

Ne e dimë shumë mirë se
procesi i integrimit të Tur-
qisë në Bashkimin Europi-
an ka një historik shumë të
veçantë. Ajo që për ne ka
qenë gjithmonë e qartë në
këtë proces, në botëkup-
timin tim, është mungesa e
qartësisë. Duhet të na thu-
het qartësisht, ekzaktë-
sisht, po ose jo në kuptimin
e procesit të integrimit. Të
thuash po, por të mendosh
jo, nuk e ndihmon aspak
këtë proces. Europa ka bërë
gabime në të shkuarën dhe
besoj se do të ishte një ga-
bim i përmasave monumen-
tale, që të lihej përgjysmë
puna e bërë në vendet ball-
kanike.

"Lënia e Ballkanit mënjanë do ta ekspozonte ndaj çdo presioni të huaj"

Negociatat, Edi Rama për median
franceze: Të na thuhet po ose jo

"Gabim monumental, të lihej përgjysmë puna e bërë në vendet ballkanike"

ALEKSANDËR VUÇIÇ
Presidenti serb që ndodhet në Paris i ka dhënë dje,

një intervistë të përditshmes franceze Le Monde.
Pyetja ka qenë e qartë, nëse ka ende kuptim të duash

të hysh në BE para vitit 2020 pas këtij qëndrimi të
Makronit. Por përgjigjja e Vuçiçit ka qenë befasuese:
"Unë kam një qasje të ndryshme nga Edi Rama, unë

nuk dua të lyp për çfarëdo lloj arsyeje",-ka thënë ai.

Presidenti

NEGOCIATAT

“Nuk besoj që do të ketë një ndërprerje të
negociatave. Në të njëjtën kohë, jam i

bindur që afrimi i Ballkanit me Europën
nuk është fitimprurës vetëm për Ballkanin,

por është, gjithashtu, edhe për Europën”.

“

Gjonaj raporton
para ambasadorëve:

Kemi politikë të
qartë antikorrupsion

Ministrja e Drejtësisë,
Etilda Gjonaj rapor-

toi dje, para ambasadorëve
të vendeve të BE-së në Ti-
ranë, masat e ndërmarra
për parandalimin dhe
goditjen e korrupsionit, si
një nga kriteret e procesit
të integrimit evropian. Në
cilësinë e Koordinatorit
Kombëtar Antikorrup-
sion, Gjonaj ka folur për
masat e marra nga qever-
ia shqiptare, përmes imple-
mentimit efektiv të refor-
mave të thella shtetfor-
muese, si reforma në
drejtësi, reforma në ad-
ministratën publike dhe të
Strategjisë Ndërsektoriale
Kundër Korrupsionit. "Sh-
qipëria tashmë ka zhvillu-
ar një politikë të qartë an-
tikorrupsion mbështetur
në Strategjinë Ndërsekto-
riale Antikorrupsion 2015-
2020. Qeveria shqiptare ka
forcuar transparencën
dhe llogaridhënien duke
riorganizuar strukturën
antikorrupsion si organ
mbikëqyrës për të siguru-
ar koordinimin, moni-
torimin dhe zbatimin e
Strategjisë Kundër Kor-
rupsionit dhe Planit të
saj të Veprimit",-tha Gjo-
naj. Ajo është ndalur në
veçanti në ngritjen e dy
strukturave shumë të
rëndësishme për zba-
timin e strategjisë anti-
korrupsion, që janë Komi-
teti Koordinator minis-
tror, në të cilin çdo minis-
tri përfaqësohet në nivel
zv.ministri dhe Task Fo-
rca ndërinstitucionale, e
cila është përgjegjëse për
inspektime ndërinstitu-
cionale dhe është tashmë
operative.
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Kolegji i Posaçëm i
Apelimit në një se
ancë që zgjati për

rreth 3 orë, vendosi ditën e
djeshme, se data 6 qershor
do të jetë vendimtare nëse
ish-kryeprokurori Adriatik
Llalla do i nënshtrohet apo
jo vetingut. Gjatë seancës,
Komisioneri Publik argu-
mentoi pse Llalla duhet të
jetë subjekt i kontrollit të
pasurisë, figurës dhe aftë-
sive profesionale.

Trupa gjykuese vendosi
të marrë dy prova lidhur me
ankimimin e KPK-së për
ndërprerjen e vetingut ndaj
ish-kryeprokurorit. Bëhet
fjalë për dorëheqjen e Llallës
si prokuror në vitin 2008 dhe
prova e dytë urdhër largimi
nga detyra i Prokurorit të
Përgjithshëm në dhjetor të
vitit 2017. Ish-kryepro-
kurori u përfaqësua në se-
ancë nga avokati tij Sokol
Hazizaj. Me anë të një
prokurore të firmosur më
datë 28 Maj në Turqi, ai i
jepte atij të gjitha tagrat lig-
jor për ta përfaqësuar. Kreu
i trupit gjykues, Sokol Çomo
lexoi prokurën dhe më pas
trupa e gjyqtarëve u tërhoq
për të marrë vendimin nëse
kjo prokurë është e vlef-
shme apo jo. "Jemi para një
akti zyrtar në paraqitjen for-
male të hartuar në shtetin
turk. Kemi aktin të hartuar
në gjuhën turke, është përk-
thyer dhe në gjuhën shqip.
Akti është i pajisur edhe me
vulën apostile sipas kon-
ventës së Hagës. Përmbajt-
ja: Emëroj si përfaqësues lig-
jor avokatin Sokol Hazizaj,
të cilit i jap të gjitha të drejtat
që parashikon ligji për të më
mbrojtur në mungesën time
para çdo institucioni publik.
Në kushtet kur kam marrë
dijeni për orën dhe datën e
gjykimit ditën enjte 31.5 2019
në orën 1- prapë KPA do të
gjykohet në seancë gjyqë-
sore publike çështja nr. 1 e
vitit 2018, për ankimin që
Komisioneri Publik ka bërë
kundër vendimit të KPK për
rivlerësimin. E kam të pam-
undur të jem i pranishëm
apo të paraqitem, si dhe më
pas autorizoj caktoj si për-
faqësues të posaçëm ligjor
avokatit Hazizaj për të më
përfaqësues gjatë dhe gjithë
gjykimin në mungesën time.
Avokatit i njoh të drejtën që
të më mbrojë të paraqesë çdo
ankesë dhe të grumbullojë
prova dhe t'i paraqesë ato
para KPA. Vullneti i Llallës
për t'u përfaqësuar nga
Sokol Hazizaj është deklaru-
ar para një noteri në Turqi
në datë 28.05.2018, në prani
në të një përkthyeseje, që ka
përkthyer prokurën, sipas
përmbajtjes dhe në të
njëjtën kohë ky dokument
është pajisur me 29.05.2018
edhe me vulë apostile. Trupi
arriti në konkluzionin, se
avokati i ka tagrat për të
përfaqësuar Adriatik Lla-
llën",-deklaroi Çomo. Ndër-

Zbardhen provat që mori Kolegji i Apelimit, në datë 6 qershor jepet vendimi

Ndërprerja e vetingut për Adriatik
Llallën, KPA shqyrton ankimimin

Ish-kryeprokurori firmos prokurë nga Turqia, Sokol Hazizaj përfaqësuesi ligjor

sa Komisionerët thanë se
nga pikëpamja formale
duket e vlefshme, por i
kërkuan gjyqtarit Çomo të
vlerësojë përmbajtjen. Më
pas trupi gjykues u tërhoq
për të bërë vlerësimin kësaj
prokure, e cila u quajt e vlef-
shme, çka solli edhe vendi-
min e shqyrtimit të
ankimimit. "Trupi gjykues
arriti në konkluzionin se
avokati Sokol Hazizaj i ka
tagrat e përfaqësimit për të
vazhduar rivlerësimin dhe

në mungesë të Llallës. Ndaj
e deklaroj shqyrtimin të
hapur", tha gjyqtari Çomo.
Gjatë seancës avokati i Lla-
llës kërkoi ndërprerjen e
procesit të vetingut për ish-
kryeprokurorin pasi dha
dorëheqjen nga sistemi, por
Komisioneri Publik kundër-
shtoi. Hazizaj u shpreh se jo
vetëm që Llalla nuk e gëzon
më statusin e magjistratit
pasi prej 2008 ai nuk është më
prokuror me dekret presi-
denti, por dorëheqja e tij ësh-

të kryer në formë ligjore. Për
të argumentuar pretendimin
e tij Hazizaj prezantoi si
provë dekretin e presidentit
që në 2008 e ka shkarkuar si
prokuror Llallën duke e
emëruar në krye të ILDKPKI
dhe po ashtu vendimin e sh-
karkimit që parlamenti bëri
në dhjetor 2017 kur Llalla u
zëvendësua nga kryeproku-
rorja Arta Marku. "Ne jemi në
situatën kur ai largohet pasi
i mbaron mandati për shkak
se e ka vendosur Kuvendi.

Llalla kishte të drejtën që të
rikthehej në detyrën si
prokuror, por Llalla ka ven-
dosur të largohet, prandaj
nuk mund t'i nënshtrohet
vetingut. Llalla i ka reali-
zuar të gjitha detyrimet lig-
jore. Dorëheqja është e
parashikuar në ligj. Duhet të
lihet në fuqi vendimi i KPK
për Adriatik Llallën",-u
shpreh avokat i Llallës, Sokol
Hazizaj. Por sipas Florian
Ballhysës, në bazë të ligjit,
statusi i magjistratit mbaron

kur subjekti jep dorëheqjen
te Këshilli i Lartë Gjyqësor
ose Këshilli i Lartë i Pro-
kurorisë, në kushtet kur këto
dy institucione nuk janë ng-
ritur akoma, ligji parashikon
që duhet ta kishte dërguar
dorëheqjen te KLD. "Në sh-
kresën informuese që Llalla i
dërgoi KPK deklaronte se nuk
ishte më prokuror i përgjiths-
hëm dhe për këtë arsye nuk
ishte më subjekt i ligjit. KPK
informoi Llallën se edhe pse
nuk ishte prokuror gëzonte
statusin e magjistratit. Llal-
la nuk ka respektuar ligjin
për dorëheqjen nga statusi i
magjistratit. Dorëheqjen e
paraqiti pranë presidentit
dhe jo pranë KLD-s sikur e
parashikon ligji. KPK nuk
beri asnjë verifikim nëse Lla-
lla respektoi ligjin kur dorë-
zoi dorëheqjen",-u shpreh
Komisioneri Publik Florian
Ballhysa. Ndërkohë avokati
Sokol Hazizaj, kërkoi 10 ditë
kohë për të përgatitur konk-
luzionet përfundimtare dhe
kjo kërkesë është pranuar
nga trupi gjykues që vendosi
se seanca e radhës do të jetë
në 6 qershor në orën 13:00.
Kujtojmë se trupa gjykuese
përbehet nga pesë gjyqtarë
mes të cilëve dhe ish-
kryeprokurorja Ina Rama,
Sokol Çomo, Albana Shtylla
dhe Ardian Hajdari, ndërsa
relator i çështjes është cak-
tuar me short gjyqtari,
Luan Daci.

"Arta Marku e ngarkuar me hakmarrje primitive"

U pezulluan nga detyra, prokurorët
Gina-Gashi ankimojnë vendimin në KPA
Vazhdon beteja e bash

këshortëve Rovena
Gashi dhe Dritan Gina, me
prokuroren e përgjithshme
të përkohshme Arta Marku.
Pas pezullimit në Prokuror-
inë e Përgjithshme, çifti i
prokurorëve Rovena Gashi-
Dritan Gina kanë anki-
muar vendimin në Kolegjin
e Posaçëm të Apelimit. Kuj-
tojmë se kryeprokurorja e
Përkohshme firmosi ur-
dhrin për pezullimin nga
detyra të dy prokurorëve,
derisa për ta të vendoste
gjykata, me argumentin se
po hetohen për fshehje pa-
surie. Ndërkohë nëpërmjet
një letre, prokurorja Gashi
akuzon Arta Markun se
është "shumë e ngarkuar
me hakmarrjen primitive

dhe e orkestruar nga ur-
dhëruesit e saj për të larguar
nga prokuroria çdo person që
nuk ka lidhje me ata që e
emëruan në atë detyrë". "Në
datë 14.05.2018, ashtu si edhe
Ju, jam njoftuar për pezu-
llimin nga detyra, me urdhër
të Prokurorit të Përgjiths-
hëm të Përkohshëm. Si arsye
për këtë urdhër ka shërbyer

një hetim i zhvilluar nga
Prokuroria e Rrethit Gjyqë-
sor Durrës ndaj personit tim
dhe bashkëshortit tim, Dri-
tan Gina, gjithashtu, pro-
kuror. Në fakt, bëhet fjalë për
një hetim, për të cilin unë as
jam njoftuar zyrtarisht kur
ka filluar dhe as nuk jam njof-
tuar ende edhe sot që të ketë
përfunduar. Këto veprime për-

bëjnë shkelje procedurale të
cilat, ashtu si edhe akuzat
ndaj nesh do të diskutohen
para gjykatës, ku edhe do të
provojmë se gjithçka lidhet
me një proces të parafab-
rikuar dhe në mungesë totale
të provave. Edhe më parë me-
dia është njohur me ven-
dimet që Arta Marku ka mar-
rë në kundërshtim me ligjin
ndaj meje dhe bashkëshortit
tim. Veprime që nisën me
largimin tim nga detyra e
Drejtorit për Marrëdhëniet
Juridiksionale me Jashtë dhe

Dekriminalizimit, nisjen e pro-
cedimit penal për hetimin e
pasurisë dhe aktin e radhës,
pezullimin nga detyra. Të
gjitha këto veprime në kaq
pak kohë dhe të qenit "e
përkohshme" tregojnë qartë
se zonja Marku është shumë
e ngarkuar me hakmarrjen
primitive dhe e orkestruar
nga urdhëruesit e saj për të
larguar nga prokuroria çdo
person që nuk ka lidhje me
ata që e emëruan në atë
detyrë",-thuhet në letrën e
prokurores Rovena Gashi.

DEBATET
Kryeprokurorja e Përkohshme firmosi urdhrin për
pezullimin nga detyra të dy prokurorëve, derisa për ta të
vendoste gjykata, me argumentin se po hetohen për
fshehje pasurie. Ndërkohë nëpërmjet një letre, prokurorja
Gashi akuzon Arta Markun se është "shumë e ngarkuar
me hakmarrjen primitive dhe e orkestruar nga urdhëruesit
e saj për të larguar nga prokuroria çdo person që nuk ka
lidhje me ata që e emëruan në atë detyrë"



AVOKATI I LLALLËS
"Ne jemi në situatën kur ai largohet pasi i mbaron mandati për shkak se e ka vendosur

Kuvendi. Llalla kishte të drejtën që të rikthehej në detyrën si prokuror, por Llalla ka
vendosur të largohet, prandaj nuk mund t'i nënshtrohet vetingut. Llalla i ka realizuar të

gjitha detyrimet ligjore. Dorëheqja është e parashikuar në ligj. Duhet të lihet në fuqi
vendimi i KPK për Adriatik Llallën",-u shpreh avokati i Llallës, Sokol Hazizaj.

PROVAT
Gjatë seancës,
Komisioneri Publik
argumentoi pse
Llalla duhet të jetë
subjekt i kontrollit të
pasurisë, figurës
dhe aftësive
profesionale.
Trupa gjykuese
vendosi të marrë dy
prova lidhur me
ankimimin e KPK-
së për ndërprerjen e
vetingut ndaj ish-
kryeprokurorit.
Bëhet fjalë për
dorëheqjen e Llallës
si prokuror në vitin
2008 dhe prova e
dytë urdhër largimi
nga detyra i
Prokurorit të
Përgjithshëm në
dhjetor të vitit 2017.

Adriatik Llalla

Dritan Gina Rovena Gashi
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MASAT
"Që prej muajit janar deri në fund të majit, janë
ushtruar kontrolle intensive për të parandaluar,
evidentuar dhe goditur kultivimin e bimëve
narkotike, si dhe për të çuar para drejtësisë autorët
e kësaj veprimtarie antiligjore”.



Në zbatim të planit të
veprimit për paran-

dalimin dhe goditjen e ve-
primtarisë kriminale të
kultivimit të bimëve
narkotike, gjatë një dek-
larate për mediat, drejtori
i Departamentit për Sigur-
inë Publike, Gjovalin Loka
tha se vijojnë kontrollet
antikanabis nga toka dhe
nga ajri. Sipas tij në rastet
e konstatuara të kultivim-
it në këto 5 muaj të vitit
2018, janë 23 parcela me
2,579 bimë dhe 878 bimë të
asgjësuara në kubikë. "Që
prej muajit janar deri në
fund të majit, janë ushtru-
ar kontrolle intensive për
të parandaluar, evidentu-
ar dhe goditur kultivimin
e bimëve narkotike, si dhe
për të çuar para drejtësisë

"70 mijë kontrolle dhe masive të territorit për 5 muaj"

Kultivimi i kanabisit në Shqipëri,
Policia e Shtetit: Asnjë rrënjë e mbjellë

autorët e kësaj veprimtarie
antiligjore. Që në krye të
herës dua të theksoj, se ras-
tet e konstatuara të kul-
tivimit në këto 5 muaj të vitit
2018, janë 23 parcela me 2,579
bimë dhe 878 bimë të asgjë-
suara në kubikë. Dhe për

krahasim me vitin 2017, kur
Shqipëria doli përfundi-
misht nga harta e vendeve
problematike që kultivonin
kanabis, janë 53 parcela më
pak, ose rreth 21,500 bimë më
pak të kultivuara. Që nga
ditët e para të vitit, Policia e

Shtetit ka zhvilluar rreth 70
mijë kontrolle dhe rikontrolle
masive të territorit, në ambi-
ente të hapura, ish-objekte
ushtarake, sera, magazina e
shtëpi të braktisura. Të gjitha
grupet e kontrollit janë mon-
itoruar nga drejtues të lartë
policorë të Drejtorisë së
Përgjithshme të Policisë së
Shtetit si dhe nga Shërbimi
për Çështjet e Brendshme dhe
Ankesat (SHÇBA). Këtë vit,
për një kontroll më të plotë të
territorit kanë nisur më herët
në kohë monitorimet ajrore

nga Guarda di Finanza. Nga
fillimi i prillit deri sot janë
kryer 29 misione fluturimi.
Misioni ka hartuar 17 raporte
monitorimi ajror, por nuk
është konstatuar asnjë bimë
narkotike e kultivuar. Këto
monitorime ajrore do të vi-

jojnë deri në vjeshtë, duke zg-
jatur periudhën kohore të
kontrollit të territorit. Ditën
e djeshme, në mbarë vendin,
220 grupe kontrolli të Poli-
cisë së Shtetit kanë ushtruar
3,590 kontrolle", deklaroi Gjo-
valin Loka.

Në 25 shtator jepet vendimi për Moisi Habilaj, Nezar Seiti dhe Meridian Sulaj

Gjyqi ndaj grupit "Habilaj" në Katania, të
pandehurit kërkojnë gjykim të shkurtuar
14 të arrestuarit nën akuzë për trafik droge, detajet e seancës

ITITITITITALIALIALIALIALI

Në Gjykatën e Kata
nias është zhvilluar
ditën e djeshme sean-

ca parapërgatitore në
ngarkim të grupit italo-sh-
qiptar drejtuar nga Moisi
Habilaj. Seanca për 14 të
akuzuarit për trafik droge u
zhvillua nën masa të rrepta
policore. Moisi Habilaj, i cili
ishte prezent në sallën e gjy-
qit, u transferua nga burgu
me mjete të blinduara dhe
një eskortë policore e për-
forcuar. Përpara trupës
gjykuese Moisi Habilaj,
Nezar Seiti dhe Meridian
Sulaj kërkuan gjykim të sh-
kurtuar. Por vendimi për
këtë kërkesë do të jepet më
25 shtator. Mësohet se Moisi
Habilaj gjatë të gjithë se-
ancës, e cila zgjati më shumë
se 2 orë, u shfaq i qetë madje
duke qeshur bashkë me të ar-
restuarit e tjerë. Ndërkohë
në sallën e gjyqit ishin të
pranishëm shumë familjarë
të të arrestuarve. Kujtojmë
se pas dyshimeve për përf-
shirje të ish-ministrit të
Brendshëm, Saimir Tahiri në
grupin kriminal Habilaj,
prokurorët e Krimeve të
Rënda udhëtuan drejt Ital-
isë për të siguruar prova të
reja fajësie ndaj tij. Besim
Hajdarmataj, kreu i grupit
të hetimit për çështjen Tahi-
ri dhe prokurori Vladimir
Mara, udhëtuan drejt Cata-
nias, për të marrë në pyetje
Moisi Habilajn, që dyshohet
si kreu i grupit kriminal
dhe dy të pandehurit e tjerë,
Nezar Seiti dhe Meridian
Sulaj. Gazetari italian Dar-
io De Luca dha detaje dy ditë
më parë lidhur me marrjen
në pyetje të Moisi Habilajn.
Ai tha se Habilaj u pyet në
orën 09:00 nga prokurorët
shqiptarë, të cilët zbarkuan
në Itali katër ditë më parë.
Ai konfirmoi se tre ditë më
parë, prokurorët e Krimeve
të Rënda, Besim Hajdar-
mataj dhe Vladimir Mara,
kanë marrë në pyetje në bur-
gun e Catanias, Meridion
Sulajn dhe Nazer Seitajn
ndërsa një ditë më mbrapa
për tre orë rresht është mar-

rë në pyetje i pandehuri Moi-
si Habilaj. "Dy prokurorë
morën në pyetje Habilajn, në
një seancë që zgjati rreth tre
orë. Por nuk kemi informa-
cion për seancat e pyetjeve",
tha ai. De Luca tha se sean-
cat pyetësore janë mbajtur
sekret dhe nuk dihet ende
asgjë në lidhje me informa-
cionet që kanë mundur të
marrin prokurorët sh-
qiptarë. Objektivi parësor i
prokurorëve është sigurimi
i informacioneve të ne-
vojshme mbi hetimin e nisur
në anën tjetër të Adriatikut,
që ka lidhje me ish-ministrin
e Brendshëm, Saimir Tahiri,

i vendosur nën akuzë, e më
pas në arrest shtëpiak,
duke rifituar lirinë. Rrë-
fimet e tre shqiptarëve, që
ndodhen të izoluar në Cat-
ania, konsiderohen të
rëndësishme, për t'i dhënë
zgjidhje kësaj çështjeje.
Moisi Habilaj konsiderohet
nga prokuroria e Katanias
si truri i narkotrafikut dhe
armëve të zjarrit nga Sh-
qipëria drejt Italisë. Trafik
ky që ofronte dhjetëra mil-
ionë euro, të cilat do të nda-
heshin në të njëjtën tryezë
mes shqiptarëve dhe
pjesëtarëve siçilianë të
"Cosa Nostra"-s.

KËRKESA
Përpara trupës gjykuese Moisi Habilaj, Nezar

Seiti dhe Meridian Sulaj kërkuan gjykim të
shkurtuar. Por vendimi për këtë kërkesë do të
jepet në 25 shtator. Mësohet se Moisi Habilaj

gjatë të gjithë seancës, e cila zgjati më shumë
se 2 orë, u shfaq i qetë madje duke qeshur

bashkë me të arrestuarit e tjerë.

Vendimi

Foto ilustruese

Moisi Habilaj  në
gjykatën e Katanias

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rinovimi i sistemit te aspirimit ne
degën e Bankës se Shqipërisë ne Shkodër”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,200,000 Lekë”.

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

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Rinovimi i sistemit te aspirimit ne
degën e Bankës se Shqipërisë ne Shkodër”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 25 Qershor  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Njoftim për shitje me ankand

Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e parë për pasurinë e
debitorit Sh “Extra Cleaner” sh.p.k e Hipotekues A Milla. Pasuria që  shitet në ankand
përbëhet nga :
· “ Apartament” me numur pasurie 1/126+1 - 4 Zone Kadastrale 8170 Volumi 1, Faqe 154. me
siperfaqe 75.1 m2. në adresën Rr” Q Stafa” pall 8, shk 1, kati dyte , Ap 4  Tiranë
 Ankandi i pasurisë  fillon me çmimin fillestar në masën 42.056 Euro
Ankandi do të zhvillohet dt  08.06.2018 në orën 15:00 në selinë Bulv “G.Fishta”
Kulla 1,Kati 2, Zyra nr. 5.  Kontakt tel. 672082543 e-mailit ilir_dervishaj@yahoo.com
si dhe  WEB www.powerjustice-al.com.
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Kreu i ALUIZNI-t Ar
tan Lame doli dy ditë

më parë para mediave për
një problem të mprehtë të
qindra qytetarëve që ka të
bëjë me pallatet e brakti-
sura. Lame tha se qeveria i
ka dhënë zgjidhje një prob-
lemi të një çerek shekulli.
Sipas tij, ALUIZNI ka har-
tuar një 'listë të zezë' të
ndërtuesve që nuk kanë
shlyer detyrimet dhe kanë
mashtruar qytetarët. Por
dje Drejtoria e Përgjiths-
hme e këtij institucioni
bën me dije në një njoftim
shpërndarë në faqen zyr-
tare në Facebook se e kanë
tërhequr për ta riparë këtë
listë me 328 subjekte pasi
sipas tyre, "jemi përballur
me ankesa dhe vëretjtje
nga subjekte të cilat kanë
pretendime rreth përf-
shirjes në listë". "Të nderu-
ar ndërtues dhe qytetarë,
Siç jeni në dijeni, pas disa
paralajmërimesh, dje
ALUIZNI publikoi nismën
e rradhës për të ndihmuar
procesin e legalizimit të
pallateve me shkelje në le-
jen e ndërtimit apo të
braktisur nga ndërtuesit.
Lista paraprake e subjek-

Kontrolli i Lartë i Sh
tetit ka kallëzuar në
prokurori 12 zyrtarë

të Zyrës së Regjistrimit të
Pasurive të paluajtshme në
Elbasan. Konkretisht, sh-
tatë ish-regjistrues, katër
specialistë dhe një ish-spe-
cialist, pasi në bashkëpunim
me njëri-tjetrin kanë regjis-
truar liqenin dhe kullotat si
toka bujqësore. Sipas KLSH-
së, këto objekte janë regjis-
truar me dokumente të par-
regullta AMTP për sipër-
faqen prej 156309 m2, ndry-
shime zëri kadastral nga liq-
en, rrugë kullotë në truall
për sipërfaqe 27175 m2,
regjistrim pasurie sh-
tetërore (të privatizuar) pa
dokumentacionin ligjor,
moskufizime për prona të
paligjshme me vendim
gjykate e KVTPP Elbasan
për sipërfaqe 49447 m2, si
dhe kanë shmangur proce-
durat ligjore për arkëtimin
e vlerës 257 milionë lekë të
ardhura këto të munguara
për buxhetin. Sipas KLSH-
së, këto parregullsi janë
konstatuar pas auditimit të
ZVRPP Elbasan për peri-
udhën tetor 2014  deri më
dhjetor 2017. Kallëzimi ësh-
të bërë për Z.Z., Y.P., R.P, A.A.,
O.K., A.sh. dhe N.D., ish-

regjistrues, F.K., ish-special-
ist dhe K.M., Y.V., A.P., E.GJ.
me detyrë specialistë, për
"Shpërdorim detyre".
SHKELJETSHKELJETSHKELJETSHKELJETSHKELJET

Më konkretisht bëhet
fjalë për abuzime në: 64 ras-
te me sipërfaqe truall 8025
m2, që i përkasin qytetit

Belsh dhe fshatit Hysaj, mbi
normën e caktuar. Në 2 ras-
te kanë regjistruar pasuritë
e paluajtshme sipas AMTP-
ve, të cilat rezultojnë të kor-
rigjuara, duke shtuar parce-
la dhe për rrjedhojë sipër-
faqe takuese, duke përfitu-
ar më tepër 19100m2 në favor

të poseduesve të AMTP-ve.
Në 7 raste kanë regjistruar
pasuri të paluajtshme për
një trung familjar, ku janë
lëshuar 2 e më shumë AMTP,
mbi normën për frymë të çdo
fshati, për rrjedhojë nga
regjistrimi i tyre kanë për-
fituar më tepër në total tokë
me sipërfaqe 5167 m2, se
sipërfaqja takuese e ndarë
sipas normës për frymë. Po
ashtu, në 8 raste kanë regjis-
truar pasuri të paluajtshme
në zonën arkeologjike
"Kala", në kundërshtim me
legjislacionin në fuqi dhe
Konventën e Venecias e vitit
1964. Në 7 raste me sipërfaqe
totale 27175 m2, kanë regjis-

truar pasuri në favor të pose-
duesve të AMTP-ve, ndërko-
hë që në KPP dhe regjistrat
përkatës figuron e llojit "Liq-
en", "Rrugë" dhe "Kullotë",
pasi pasuritë e regjistruara
nuk janë të llojit "Tokë
bujqësore". Në të gjitha ras-
tet janë lëshuar certifikata
pronësie për tokë arë. Në 12
raste kanë kryer veprime në
(KPP) për pasuritë me sipër-
faqe 49447m2, duke ofruar
shërbimin e kërkuar sub-
jektit, pa vendosur më parë
kufizimin nga vendimi i
gjykatës dhe vendimet e
KVTPP dhe pa plotësuar
kushtin për të cilin ishte
vendosur. Në 4 raste me

sipërfaqe totale 2433 m2
kanë kryer veprime në KPP
dhe kanë regjistruar prona
mbi sipërfaqe "Truall shtet".
Në 21 raste janë regjistruar
pasuri me leje legalizimi, pa
u përcaktuar marrëdhëniet
me truallin, (tjetërsuar tru-
alli kur ka qenë liqen, zona
Belsh dhe mbi ish-objekte
shtetërore me një dëm
ekonomik në vlerë 23,174
mijë lekë, si dhe nuk janë
kryer veprimet në KPP për
vendosjen e hipotekës lig-
jore. Në raport thuhet se në
17 raste kanë regjistruar
pasuri për njësi të privati-
zuar në mungesë të doku-
mentacionit të mar-
rëdhënieve me truallin (tru-
all dhe Liqen) me dëm e
ekonomik në vlerë 3,834 mijë
lekë. Në 8 raste kanë regjis-
truar leje ndërtimi në mung-
esë të dokumentacionit
tekniko-ligjor fitimit të
pronësisë, me detyrim finan-
ciar për t'u arkëtuar nga
subjekti në vlerën 4,617,000
lekë. Në 12 raste kanë regjis-
truar sipërfaqen e tokës prej
179,093m2, me mangësi në do-
kumentacionin e paraqitur
AMTP, pa bërë verifikimin
nëse AMTP-ja përmban ele-
mentët e formës dhe përm-
bajtjes, pa vulë, pa nënshk-
rimet e plota të Komisionit
të Ndarjes së Tokës, si dhe
troje 001 në zonën turistike
Gjinar.

LEGALIZIMET
Në 21 raste kanë
regjistruar pasuri të
paluajtshme sipas
lejeve të legalizimit,
duke lëshuar
certifikata pronësie për
pasuri truall +
ndërtesë, me sipërfaqe
totale trualli prej 508
m2, rezulton se
regjistrimi i tyre është
bërë në mungesë të
dokumentit që shërben
si Titull pronësie, pasi
AMTP-ja e përcaktuar
si titull pronësie nuk
mund të shërbejë si e
tillë dhe tjetërsuar
zërin liqen.

KLSH padit 12 zyrtarë të hipotekës në Elbasan, regjistruan liqenin dhe kullotat si toka bujqësore

Regjistrimi i pronave, nën akuzë 12 zyrtarë
AMTP të parregullta për sipërfaqen 15 6309 m2

Ornela Manjani

KALLËZIMI

Këto parregullsi janë konstatuar pas auditimit të
ZVRPP Elbasan për periudhën tetor 2014  deri më

dhjetor 2017. Kallëzimi është bërë për Z.Z., Y.P.,
R.P, A.A., O.K., A.sh. dhe N.D., ish-regjistrues,

F.K., ish-specialist dhe K.M., Y.V., A.P., E.GJ. me
detyrë specialistë, për "Shpërdorim detyre".

“

E prezantoi me bujë të madhe

Artan Lame tërhiqet nga
"lista e zezë" e ndërtuesve

teve ndërtuese me probleme,
përmante 328 subjekte.
Gjatë pasdites së djeshme
dhe ditës së sotme, Aluizni
është përballur me dy
efekte. Nga njëra anë me
përgëzimin e një shumice
qytetarësh për këtë masë që

ndihmon në zgjidhjen e
problemit të tyre dhe, nga
ana tjetër, jemi përballur
me ankesa dhe vëretjtje
nga subjekte të cilat kanë
pretendime rreth përf-
shirjes në listë. Lista para-
prake e publikuar dje, rezu-
lton të ketë disa pasaktësi
për shkak të disa subjek-
teve të cilave nuk ju ka mbër-
ritur njoftimi ynë për të vi-
juar procedurat e legalizim-
it, të tjerë që në vite kanë
ndërruar emrat e subjek-
teve, të rasteve kur kanë
bërë vetëdeklarimin pranë
nesh banorët pa njoftuar
subjektin ndërtues, të sub-
jekteve të ndryshme por me
emra të njëjtë apo të
përafërt, të mungesës së
adresave të sakta apo të
ndryshimit të tyre, të komp-
likacioneve midis ndërtues-
it - investitorit - subjektit
etj, subjekte nënkontrak-

tues që kanë paraqitur
emra të subjekteve ndër-
tues, apo edhe për shkaqe
subjektive të llojit që
"s'janë paraqitur deri më
sot se nuk i kanë marrë se-
riozisht thirrjet tona të de-
ritanishme".  Në këto
kushte, ALUIZNI përpara
se të përcjellë zyrtarisht
listën përfundimtare, po
ndërmer një kërkim të de-
tajuar në bashkëpunim me
të gjitha ato subjekte që po
paraqesin vërejtjet e tyre.
Në fund të këtij procesi do
të kemi një listë përfun-
dimtare të kolauduar, në të
cilën do jenë reflektuar të
gjitha ankesat që do të re-
zultojnë të drejta, si edhe
do të shtohen ato subjekte
që do të dalin të reja si prob-
lematike. Bashkëlidhur do
të listojmë edhe ato sub-
jekte që do të rezultojnë të
pastra, duke e shoqëruar
këtë me ndjesën tonë për
shqetësimin e krijuar.
Ftojmë të gjithë ato sub-
jekte që kanë vërejtje apo
sugjerime, të paraqesin për-
faqësues të tyre pranë drej-
torisë së Përgjithshme të
ALUIZNI-t në ditët në vijim.

Foto ilustruese

Qeveria autorizon pagesat për inceneratorin e Tiranës

Miratohet edhe marrëveshja
e ndryshuar me TAP

Qeveria ka miratuar në mbledhjen e kësaj të enjte
je një seri vendimesh, ku bien në sy dy prej tyre. I

pari lidhet me autorizimin e Ministrisë së Infrastruk-
turës dhe Energjisë për të vijuar me financimin e një-
sive të qeverisjes vendore të qarkut Tiranë/Bashkia
Tiranë, për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga
kontrata koncesionare "Për ndërtim landfilli, incen-
eratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese
në Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike, zona e
trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT)". Bëhet fjalë për
koncesionin e dhënë në gusht 2017, kur ish-Ministria
e Mjedisit shpalli kompaninë fituese një kompani me
zyra në Amsterdam të Holandës. Ministria e Mjedis-
it që ishte edhe autoriteti kontraktor për këtë pro-
cedurë koncesioni njoftoi se 'Integrated Energy B.V'
ofroi 128 milionë euro, duke u shpallur edhe oferta e
vlefshme në këtë procedurë. Kjo kompani ishte vet-
mja në garë që paraqiti një ofertë. Procedura e kon-
cesionit u shpall pak para zgjedhjeve të 2017-ës,
ndërkohë që ofertat u paraqitën në datë 12 qershor
2017 dhe përgjatë disa muajve u morën në analizë
dokumentet tekniko-ligjorë të kompanisë. Vendimi
i dytë i miratuar në qeveri lidhet me miratimin e
marrëveshjes së ndryshuar me gazsjellësin TAP, që
synon që t'i sjellë më shumë përfitime palës shqiptare,
një marrëveshje e diskutuar gjatë dhe që synonte ven-
dosjen e Shqipërisë në një trajtim të barabartë,
sikurse vendet e tjera ku kalon gazsjellësi.
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Presidenti i organizatës vlerëson maksimalisht institucionin elitar të arsimit të lartë

"Luarasi", marrëveshje bashkëpunimi
me Fondacionin Italian

Gennaro Damato: Përfitimet që do të kenë studentët
PROJEKTET
Ndërkombëtarizimi i
aktiviteteve
kërkimore dhe
trajnuese duke
përfshirë
pjesëmarrjen në
projekte
ndërkombëtare dhe
europiane, paraqet
një objektiv
strategjik
veçanërisht kur
lidhet me mundësitë
e shumta që u
ofrohen studentëve
siç janë programet
e financuara nga
Bashkimi Evropian
si Erasmus +.

VLERËSIMI
"Fondacioni Italian e vlerëson shumë
bashkëpunimin me "Luarasin" dhe vlerëson dhe
pozicionin e "Luarasit" sidomos ndërtesën.
Transmeton një vend ku formësohet dija me
elegancë. Ne si organizatë kërkimore italiane, kemi
një sërë bashkëpunimesh me shumë institucione
arsimore",-tha Damato.

Damato

PËRFITIMET
"Mund t'i ofrojmë studentëve të "Luarasit"
bashkëpunim sa i takon projekteve të Bashkimit
Europian, siç është Erasmus Plus. Duam barazi të
trajtimit të studentëve që përfundojnë studimet në
Itali dhe Shqipëri në mënyrë që kur ata të merren
në punë nga kompani të ndryshme të jenë në të
njëjtin nivel",-shtoi presidenti i kësaj organizate.



Presidenti i fondacionit
italian Gennaro Damato me

rektorin e Luarasit,
Ethem Ruka

Kolegji Universitar
"Luarasi" ka nënsh
kruar një mar-

rëveshje bashkëpunimi me
Fondacionin Italian, një or-
ganizatë kërkimore. Kjo e
fundit ka në fokus promov-
imin dhe shpërndarjen e
kulturës, vlerave, traditave
dhe inovacionit si dhe op-
eron në fushën e mësim-
dhënies, kërkimit shkencor
dhe trajnimeve në Itali dhe
jashtë saj. Ndërkombëtari-
zimi i aktiviteteve kërkimo-
re dhe trajnuese duke përf-
shirë pjesëmarrjen në pro-
jekte ndërkombëtare dhe
europiane, paraqet një ob-
jektiv strategjik veçanër-
isht kur lidhet me
mundësitë e shumta që u
ofrohen studentëve siç
janë programet e financ-
uara nga Bashkimi Evropi-
an si Erasmus +. Zhvillimi
i seminareve, konferencave
dhe projekteve kërkimore e
studimore janë, gjithashtu,
pjesë e këtij bashkëpunimi.
Presidenti i Fondacionit
Italian, Gennaro Damato, e
vlerësoi maksimalisht
Kolegjin Universitar Lu-
arasi e më tej listoi të gjitha
përfitimet që do të kenë stu-
dentët nga ky bash-
këpunim. "Fondacioni Ital-
ian e vlerëson shumë bash-
këpunimin me Luarasin
dhe vlerëson dhe pozicion-
in e "Luarasit" sidomos
ndërtesën. Transmeton një
vend ku formësohet dija
me elegancë. Ne si organi-
zatë kërkimore italiane,
kemi një sërë bashkëpun-
imesh me shumë institu-
cione arsimore",-tha Dam-
ato. Më tej ky i fundit bëri
me dije se synimi kryesor
është që t'i ofrohet stu-
dentëve sa më shumë
barazi. "Mund t'i ofrojmë
studentëve të Luarasit
bashkëpunim sa i takon
projekteve të Bashkimit
Europian siç është Eras-
mus Plus. Duam barazi të
trajtimit të studentëve që
përfundojnë studimet në
Itali dhe Shqipëri në
mënyrë që kur ata të mer-
ren në punë nga kompani
të ndryshme të jenë në të
njëjtin nivel",-shtoi presi-
denti i kësaj organizate. Kjo
marrëveshje bashkëpuni-
mi është në përputhje me
misionin kulturor të Fon-
dacionit Italian, i cili syn-
on të inkurajojë veprimet
e 'diplomacisë kulturore', jo
vetëm në territorin ko-
mbëtar italian, por
veçanërisht në mes të Ital-
isë dhe vendeve të treta,
ndër të cilat tashmë ekzis-
tojnë bazat e një mar-
rëdhënieje të përbashkët
dhe bashkëpunuese.
MARRËVESHJA

Marrëveshja do të lejojë
promovimin e modeleve
dhe strategjive të reja për

të forcuar lidhjen me terri-
torin, edhe në aspektin so-
cial dhe kulturor, nëpërmjet
eksperimentimit të formave
të reja të komunikimit, të
shpërndarjes së njohurive
dhe të përvojës. Pas nënsh-

krimit të marrëveshjes, do të
realizohen projekte të për-
bashkëta që synojnë finan-
cimin e programeve të
lidhura me Bashkimin Evro-
pian, si Erasmus, si dhe pro-
jekte në bashkëpunim me

organe të tjera dhe institu-
cione ndërkombëtare në një
klimë të rrjetit kulturor dhe
zhvillimit socio-kulturor. Kjo
marrëveshje trevjeçare ësh-
të pjesë integrale e misionit
të Fondacionit, të angazhuar
në të gjithë botën në vep-
rimtarinë e saj të Diploma-
cisë Kulturore, duke promo-
vuar format e zhvillimit dhe
hulumtimeve inovative dhe
duke nxitur një zhvillim
ndërkulturor dhe ndërko-
mbëtar të territorit. Bash-
këpunimi është në për-
puthje me misionin kultur-
or të Fondacionit Italian, i
cili synon të inkurajojë vep-
rimet e 'diplomacisë kultur-

ore', jo vetëm në territorin
kombëtar italian, por
veçanërisht në mes të Italisë
dhe vendeve të treta, ndër të
cilat tashmë ekzistojnë bazat
e një marrëdhënieje të për-
bashkët dhe bash-
këpunuese. Fondacioni Ital-
iani sjell me vete një sërë
marrëdhëniesh instituciona-
le dhe kulturore që sjellin
pasoja pozitive për partnerët
e nënshkrimit. Në veçanti
për Shqipërinë, partneriteti
midis Fondacionit Italiani
dhe Fondacionit të Pakicave
Gjuhësore të Kalabrisë ësh-
të strategjik, brenda të cilit
Bashkimi i Bashkive ar-
bëreshe është aktiv.

Univerisiteti Luarasi

Voltiza Duro

Duhanpirja,
Manastirliu:
Forcojmë

masat

Blendi Klosi:
Mbi 300
chartera

këtë sezon
turistik

Në ditën Botërore
kundër Duhanit, Min-

istrja e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Ogerta
Manastirliu deklaroi se
janë intensifikuar kontrol-
let për konsumimin e du-
hanit në ambiente publike.
"Vetëm në muajt e parë të
këtij viti, u realizuan 15.761
kontrolle nga inspektorët e
shëndetësisë, aq sa janë
kryer gjatë gjithë vitit 2017.
Janë marrë 134 masa ad-
ministrative, çka tregon
për një zbatueshmëri të
mirë të ligjit antiduhan",
tha Manastirliu. Në Sh-
qipëri tre faktorët e rrez-
ikut të vlerësuar si më të
rëndësishëm që kanë
ndikimin më të madh në
barrën e sëmundjeve janë
dieta e pashëndetshme,
presioni i lartë i gjakut dhe
duhanpirja. 1 në 4 vdekje
nga sëmundjet kardio-
vaskulare ka në bazë du-
hanpirjen. Për tumoret ky
ndikim është edhe më i
lartë, duke arritur në mbi
83% të vdekjeve nga kan-
ceri i mushkërive. Në ven-
din tonë prevalenca ditore
e duhanpirësve është rreth
48% te meshkujt mbi 15
vjeç, por vihet re një ten-
dencë ulje. Ndërsa te gratë,
ka një tendencë rritje nga
5 në 10%.

Ministri i Turizmit dhe
Mjedisit Blendi Klosi

gjatë një eventi gala u
shpreh se është mundësia
që Shqipëria dhe i gjithë ra-
joni të paraqitet si një ofer-
të të përbashkët turistike.
Në eventin që shënoi hapjen
e sezonit turistik në Golem
të Harmonia Hotels Group
ishin të pranishëm edhe Min-
istri i Jashtëm Ditmir Bus-
hati, kryetari Bashkisë së
Kavajës Sakja, kryetari bash-
kisë së Durrësit Dako, am-
basadorë e përfaqësues të
trupave diplomatike si dhe
agjenci turistike të huaja e
shqiptare. Duke iu referuar
pranisë së shumtë të tur op-
eratorëve nga rajoni, kreu i
turizmit shprehu bindjen se
kushtet, mundësitë dhe
standardet janë të njëjta në
rajon dhe nuk mbetet veçse
koordinimi midis palëve për
të arritur me sukses këtë of-
ertë të përbashkët që do të
zhvillojë më shumë tur-
izmin në rajon. Gjatë cere-
monisë u dhanë edhe çmime
mirënjohje edhe për tur op-
eratorët nga Sllovakia, Polo-
nia, Hungaria dhe Rusia që
kanë sjellë charterat e parë
në Shqipëri numri i të cilëve
pritet të jetë mbi 300. Këtë
vit për herë të parë kompa-
nia Tui do të sjellë charterin
nga Rusia.



E premte 1 Qershor 201810 - SOCIALE



SIGURIMI PRIVAT
PENSIONET
Ish-drejtori i ISSH: Rishikim politikash, masa e pensionit të punonjësve të privatit më e ulët se buxhetorët

Projektligji i Ministrisë së Financave: Skema
e re e detyrueshme private e pensioneve

Eksperti Naim Hasa: Synohen moshat e reja nën 50 vjeç
SKEMA
Po punohet për të
vendosur sistemin e
detyrueshëm privat
të pensioneve,
kryesisht për
moshat e reja nën
50 vjeç, duke ndarë
gradualisht
kontributin shoqëror
në mënyrë të
detyrueshme edhe
në kontribut
individual që do të
menaxhohet nga
Kompanitë Private
të Pensioneve.

PENSIONET
Është krijuar një kontradiktë midis punonjësve të administratës shtetërore
buxhetore, të cilët kur dalin në pension, marrin edhe një pension suplementar
shtesë që sipas funksioneve e kohës së punësuar në to, ky pension shkon nga
1 deri 3-fishin e pensionit bazë. Ndërsa punonjësit homologë të punësuar në
institucione jo buxhetore apo private masa e pensionit të tyre në terma
mesatare shkon 35-38% e pagës që kanë paguar kontribute.

REFORMA
Realizimi i kësaj reforme kërkon një impenjim më të madh nga të gjitha strukturat,
duke u ndërgjegjësuar të gjithë për të shfrytëzuar dobitë që sjell në treg ky produkt,
në radhë të parë për popullsinë e siguruar, por edhe për ekonominë e vendit. Për
kushtet e Shqipërisë futja e sistemit privat paraqitet si më i përshtatshëm e
funksional, mbasi: së pari, në Shqipëri afro 75-80% e GDP vijnë nga sektori privat,
prandaj s'ka asnjë arsye të mos vlerësohet edhe në këtë fushë.

Pas miratimit të pro
jektligjit që po shqyr
tohet nga institucio-

net përgjegjëse, edhe në
vendin tonë pritet të ven-
doset sistemi i
detyrueshëm privat i pen-
sioneve. Ministria e Finan-
cave në bashkëpunim me
Autoritetin e Mbikëqyrjes
Financiare e Institutin e
Sigurimeve Shoqërore po
punojnë me dy projektligje
lidhur me këtë çështje. Në
një intervistë ekskluzive
për "Gazeta Shqiptare", ek-
sperti i sigurimeve sho-
qërore, njëkohësisht ish-
kreu i ISSH-së, Naim Hasa
tregon se skema e
detyrueshme private e pen-
sioneve synon të tërheqë
kryesisht moshat e reja nën
50 vjeç. Sipas tij, realizimi
i kësaj reforme kërkon një
impenjim më të madh nga
të gjitha strukturat, e thek-
son dy dobitë kryesore të
skemës: popullsinë e sigu-
ruar, por edhe ekonominë e
vendit. Më tej Hasa nënvi-
zon se është krijuar një
kontradiktë midis punon-
jësve të administratës sh-
tetërore buxhetore, të cilët
kur dalin në pension, mar-
rin edhe një pension suple-
mentar shtesë që shkon
deri në 3-fishin e pensionit
bazë. Ndërsa punonjësit ho-
mologë të punësuar në in-
stitucione jo buxhetore apo
private, kanë një masë pen-
sioni që shkon 35-38% e
pagës që kanë paguar kon-
tribute.

Rritja e moshës së pen-Rritja e moshës së pen-Rritja e moshës së pen-Rritja e moshës së pen-Rritja e moshës së pen-
sionit për gratë, e ndër-sionit për gratë, e ndër-sionit për gratë, e ndër-sionit për gratë, e ndër-sionit për gratë, e ndër-
marrë kohët e fundit, amarrë kohët e fundit, amarrë kohët e fundit, amarrë kohët e fundit, amarrë kohët e fundit, a
vlerësohet si një mënyrëvlerësohet si një mënyrëvlerësohet si një mënyrëvlerësohet si një mënyrëvlerësohet si një mënyrë
efikase për të ulur subve-efikase për të ulur subve-efikase për të ulur subve-efikase për të ulur subve-efikase për të ulur subve-
cionet e buxhetit të shtetitcionet e buxhetit të shtetitcionet e buxhetit të shtetitcionet e buxhetit të shtetitcionet e buxhetit të shtetit
për skemën e pensioneve?për skemën e pensioneve?për skemën e pensioneve?për skemën e pensioneve?për skemën e pensioneve?

Pa dyshim! Në sistemet

e pensioneve me bazë të
gjerë, siç janë këto Sh-
tetëroret të sistemit PAYGO,
rritja e moshave të daljes në
pension influencion në
përmirësimin e balancimit
financiar të sistemit, mbasi
zgjat periudhën që kon-
tribuon dhe shkurton kohën
e përfitimit të pensionit. Në
këto kushte edhe rritja grad-
uale e moshave të pensionit
për gratë në Shqipëri, nga 60
në 65 vjeç, krahas arsyeve të
tjera, (siç mund të jenë ato
të barazisë sociale, të përaf-
rimit të legjislacionit me ven-
det e tjerë etj.) ka pasur edhe
këtë impakt. Por kjo masë
nuk shihet si zgjidhëse e vet-
me e problemit të sistemit të
pensioneve. Edhe në Sh-
qipëri, zgjidhjen duhet ta
shohim tek reformimi i siste-
mit të pensioneve duke futur
edhe sistemin privat.

Ka një kërKa një kërKa një kërKa një kërKa një kërkkkkkesë që ështëesë që ështëesë që ështëesë që ështëesë që është
bërë prej vitesh nga fondetbërë prej vitesh nga fondetbërë prej vitesh nga fondetbërë prej vitesh nga fondetbërë prej vitesh nga fondet

pripripripriprivvvvvaaaaate të pensionete të pensionete të pensionete të pensionete të pensionevvvvve përe përe përe përe për
shtimin e kolonës së dytështimin e kolonës së dytështimin e kolonës së dytështimin e kolonës së dytështimin e kolonës së dytë
që është priqë është priqë është priqë është priqë është privvvvvaaaaate  ete  ete  ete  ete  e
detyrueshme? A ka një an-detyrueshme? A ka një an-detyrueshme? A ka një an-detyrueshme? A ka një an-detyrueshme? A ka një an-
gazhim nga qeveria për tëgazhim nga qeveria për tëgazhim nga qeveria për tëgazhim nga qeveria për tëgazhim nga qeveria për të
rishikuar këtë pjesë dhe arishikuar këtë pjesë dhe arishikuar këtë pjesë dhe arishikuar këtë pjesë dhe arishikuar këtë pjesë dhe a
mendoni se tregu shqiptarmendoni se tregu shqiptarmendoni se tregu shqiptarmendoni se tregu shqiptarmendoni se tregu shqiptar
është gati për këtë zgjerim?është gati për këtë zgjerim?është gati për këtë zgjerim?është gati për këtë zgjerim?është gati për këtë zgjerim?

Po është e vërtet që këto
vitet e fundit po diskutohet
shumë për përfshirjen e ske-
mave të detyrueshme pri-
vate të pensioneve, në
sistemin e përgjithshëm.
Aktualisht institucionet
përgjegjëse me ligj, si Autori-
teti i Mbikëqyrjes Financia-
re, i cili kohët e fundit ka
miratuar edhe strategjinë e
zhvillimit 5 vjeçar të tregut
financiar jo bankar, ku një
vend të rëndësishëm zë
edhe ai i pensioneve private;
Instituti i Sigurimeve Sho-
qërore dhe Ministria e Fi-
nancave kanë në diskutimet
e tyre dy projekt ligjet në
këtë fushë, të punuara edhe

me specialistët më të mirë të
Institucioneve Ndërko-
mbëtare. Së pari, projek-
tligjin "Për disa shtesa e
ndryshime ne ligjin
nr.10197, datë 10.12.2009 "Për
fondet e pensioneve vullne-
tare" ku, nëpërmjet
përmirësimeve që propozo-
hen mendohet të përafrohet
kjo skemë me legjislacionet
ndërkombëtare që rreg-
ullojnë marrëdhëniet në
këtë fushë dhe t'i bëjë palët
pjesëmarrëse në një Fond
Pensioni, më të interesuara
e sigurta për t'u bërë pjesë-
marrës në këto skema. Së
dyti, po punohet për të ven-
dosur sistemin e
detyrueshëm privat të pen-
sioneve, kryesisht për mos-
hat e reja nën 50 vjeç, duke
ndarë gradualisht kontribu-
tin shoqëror në mënyrë të
detyrueshme edhe në kon-
tribut individual që do të
menaxhohet nga Kompanitë

Private të Pensioneve. Ky
proces po drejtohet nga të tre
institucionet e mësipërme,
ku dhe shoqata jonë e sigu-
ruesve të jetës e pensioneve
është palë e këtij procesi.

Si mendohet që të kry-Si mendohet që të kry-Si mendohet që të kry-Si mendohet që të kry-Si mendohet që të kry-
het realizimi i kësaj re-het realizimi i kësaj re-het realizimi i kësaj re-het realizimi i kësaj re-het realizimi i kësaj re-
ffffforororororme?me?me?me?me?

Sigurisht, realizimi i
kësaj reforme kërkon një
impenjim më të madh nga të
gjitha strukturat, duke u
ndërgjegjësuar të gjithë për
të shfrytëzuar dobitë që sjell
në treg ky produkt, në radhë
të parë për popullsinë e sig-
uruar, por edhe për ekonom-
inë e vendit. Për kushtet e
Shqipërisë futja e sistemit
privat paraqitet si më i për-
shtatshëm e funksional,
mbasi: së pari, në Shqipëri
afro 75-80% e GDP vijnë nga
sektori privat, prandaj s'ka
asnjë arsye të mos vlerëso-
het edhe në këtë fushë. Së
dyti, Shqipëria është një
vend europian dhe përafrimi
i legjislacionit edhe në fush-
ën e sigurimeve shoqërore
është kusht për t'u anëtarë-
suar në këtë familje. Së tre-
ti, këto skema, për vetë kon-
figurimin e tyre ndihmojnë
më mirë ekonominë e ven-
dit duke mobilizuar paratë e
lira të popullatës nëpërmjet
investimeve të tyre në in-
strumente financiare afatg-
jatë 5-10 vjeçare (Obliga-
cione Shtetërore). Në këtë
kuadër iniciativa e ndërmar-
rë do të përmirësojë dhe
plotësojë kuadrin ligjor të
sistemit te Sigurimeve Sho-
qërore sipas modelit evropi-
an dhe praktikave më të

mira ndërkombëtare.
A ka ndërgjegjësim ngaA ka ndërgjegjësim ngaA ka ndërgjegjësim ngaA ka ndërgjegjësim ngaA ka ndërgjegjësim nga

ana e biznesit për t'u afru-ana e biznesit për t'u afru-ana e biznesit për t'u afru-ana e biznesit për t'u afru-ana e biznesit për t'u afru-
ar pranë skar pranë skar pranë skar pranë skar pranë skemës priemës priemës priemës priemës privvvvvaaaaatetetetete,,,,,
po ngpo ngpo ngpo ngpo nga ana e india ana e india ana e india ana e india ana e individëvvidëvvidëvvidëvvidëve?e?e?e?e?

Duke i hedhur një sy për-
bërjes së anëtarëve të fond-
eve të pensioneve private
rezulton se, si në numër dhe
veçanërisht në asete; pjesë-
marrja më e madhe është e
individëve, të cilët nëpërm-
jet kësaj skeme kanë kërkuar
të sigurojnë një pension më
përpara në moshë dhe të
marrin një pension më të
madh se ajo që afron skema
shtetërore. Në këtë grupim,
pjesë e rëndësishme janë
edhe emigrantët, të cilët
kanë njohuri për këto skema
dhe i dinë dobitë e tyre.
Ndërsa planet e pensioneve
profesionale, me gjithë përf-
shirjen e tyre në sistemin e
përgjithshëm të pensioneve
dhe përmirësimet fiskale që
iu bë ligjit, përsëri shihet një
interesim shumë i pakët i
punëdhënësve për të siguru-
ar në skemat e pensioneve
profesionale punonjësit e
tyre. Aktualisht as 5% e të
punësuarve në këto sektorë
janë të siguruar me pension
suplementar privat. Tërheq
vëmendje pjesëmarrja në
këto skema e institucioneve
bankare, të sigurimeve, ko-
mpanive me investitorë të
huaj, etj.

A ka ndryshime mes pen-A ka ndryshime mes pen-A ka ndryshime mes pen-A ka ndryshime mes pen-A ka ndryshime mes pen-
sioneve që marrin indi-sioneve që marrin indi-sioneve që marrin indi-sioneve që marrin indi-sioneve që marrin indi-
vidët që kanë punuar në ad-vidët që kanë punuar në ad-vidët që kanë punuar në ad-vidët që kanë punuar në ad-vidët që kanë punuar në ad-
ministratën shtetërore dheministratën shtetërore dheministratën shtetërore dheministratën shtetërore dheministratën shtetërore dhe
aaaaatyrtyrtyrtyrtyre në prie në prie në prie në prie në privvvvvaaaaat?t?t?t?t?

Sot, si rrjedhojë e këtij
vakumi ligjor është krijuar
një kontradiktë midis
punonjësve të administratës
shtetërore buxhetore, të
cilët kur dalin në pension,
marrin edhe një pension su-
plementar shtesë që sipas
funksioneve e kohës së
punësuar në to, ky pen-
sion shkon nga 1 deri
3-fishin e pensionit

Voltiza Duro

Eksperti Naim Hasa
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Eksperti: Përfitimet që rrjedhin nga kjo skemë janë më të larta

Hasa: Sistemi i sigurimit privat
të pensioneve i pakompletuar

"Ndikon në masat shumë të ulëta të pagesave"

bazë. Ndërsa punon-
jësit homologë të

punësuar në institucione jo
buxhetore apo private masa
e pensionit të tyre në terma
mesatare shkon 35-38% e
pagës që kanë paguar kon-
tribute. Kjo sigurisht
kërkon: së pari, rishikimin e
politikave nxitëse e favori-
zuese sidomos në fushën
fiskale për mbështetjen e
pjesëmarrjes në Fondet Pri-
vate të Pensioneve. Së dyti,
këto skema si në të gjitha
vendet edhe në Shqipëri du-
het të jenë të detyrueshme
për krijimin e aderimin në
fondet private të pension-
eve, ashtu siç janë të siguru-
ar në mënyrë të
detyrueshme me pension
suplementar punonjësit
buxhetor.

KKKKKu inu inu inu inu invvvvvestohen paraestohen paraestohen paraestohen paraestohen paratë etë etë etë etë e
fondeve të pensioneve vull-fondeve të pensioneve vull-fondeve të pensioneve vull-fondeve të pensioneve vull-fondeve të pensioneve vull-
netare, jashtë Shqipërisënetare, jashtë Shqipërisënetare, jashtë Shqipërisënetare, jashtë Shqipërisënetare, jashtë Shqipërisë
apo në vend dhe si rezultonapo në vend dhe si rezultonapo në vend dhe si rezultonapo në vend dhe si rezultonapo në vend dhe si rezulton
nornornornornorma e kthimit vitet e fun-ma e kthimit vitet e fun-ma e kthimit vitet e fun-ma e kthimit vitet e fun-ma e kthimit vitet e fun-
dit? Pjesë shumë e rëndë-dit? Pjesë shumë e rëndë-dit? Pjesë shumë e rëndë-dit? Pjesë shumë e rëndë-dit? Pjesë shumë e rëndë-
sishme e veprimtarisë sësishme e veprimtarisë sësishme e veprimtarisë sësishme e veprimtarisë sësishme e veprimtarisë së
aktiaktiaktiaktiaktivitetit të fvitetit të fvitetit të fvitetit të fvitetit të fondeondeondeondeondevvvvve tëe tëe tëe tëe të
pensioneve vullnetare janëpensioneve vullnetare janëpensioneve vullnetare janëpensioneve vullnetare janëpensioneve vullnetare janë
inininininvvvvvestimi i kestimi i kestimi i kestimi i kestimi i kontribontribontribontribontributeuteuteuteutevvvvve tëe tëe tëe tëe të
anëtarëvanëtarëvanëtarëvanëtarëvanëtarëveeeee.....

Kontributet e anëtarëve
të Fondit të Pensioneve Pri-
vate investohen me synim
për të rritur kthimin nga in-
vestim për anëtarët e tij dhe
për tu siguruar atyre një të
ardhme të sigurt. Me ligj
janë të përcaktuara qartë llo-
jet e instrumenteve financia-
re dhe të çdo aseti tjetër, në
të cilin mund të investohet
fondi i pensionit, kufijtë dhe
rregullat për ruajtjen e tyre.
Shoqëria administruese, në
zbatim të kërkesave ligjore
ka ngritur struktura të spe-
cializuara që ndjekin
mbarëvajtjen e këtij proce-
si. Investimi bëhet në për-
puthje me disa parime të
rëndësishme, siç është ai i
sigurisë ku asetet e fondit
investohen në instrumente
me kredibilitet të lartë i di-

versifikimit të portofolit, ku
asetet e Fondit investohen
në instrumente të llojeve
dhe karakteristikave të
ndryshme, i ruajtjes së
nivelit të mjaftueshëm te
likuiditetit për të garantuar
në çdo rast pagesat e
anëtarëve, etj.

Sa të sigurta janë ngaSa të sigurta janë ngaSa të sigurta janë ngaSa të sigurta janë ngaSa të sigurta janë nga
falimentimi këto fonde?falimentimi këto fonde?falimentimi këto fonde?falimentimi këto fonde?falimentimi këto fonde?

Sigurisht, ky proces
mbart edhe probleme që
kanë të bëjnë me riskun e
investimeve. Në këtë kon-
tekst menaxhimi i portofolit
detyrimisht përfshin disa
faza për identifikimin,
matjen dhe administrimin e
riskut, sidomos për sa i për-
ket riskut të investimit,
tregut, riskut të likuiditetit,
riskut operacional etj. Aktu-
alisht asetet e anëtarëve në
fondet e pensionit vullnetar
janë të investuara në in-
strumente financiare sh-
tetërore, siç janë ato të obli-
gacioneve të qeverise sh-
qiptare me maturim të gjatë
5,7 dhe 10 vjeçar, nga ku ësh-
të siguruar për vitin 2017
një normë të kënaqshme të
kthimit të investimit në
masën 7.1%. Një aspekt
shumë i rëndësishëm i vep-
rimtarisë të fondeve të pen-
sionit vullnetar është
mbrojtja e aseteve të
anëtarëve. Në ligj është për-
caktuar qartë tri pika që sig-
urojnë e garantojnë asetet e
anëtarëve ku, së pari, asetet
e anëtarëve të Fondit të Pen-
sionit Vullnetar nuk mund
të jetë pjesë e procedurave
të falimentimit; së dyti, ato
nuk mund të jenë pjesë e
ekzekutimeve, sekuestrove
etj. të kreditorëve të sho-
qërisë administruese dhe së
treti është absolutisht e pav-
lefshme çdo përpjekje për të
lënë si garanci ose për të
përdorur për qëllime të ng-
jashme asetet e pensionit të
anëtarit të fondit të pension-
it ose për t'i bërë objekt
ekzekutimi apo pjesë të fali-
mentimit të mundshëm.

Sigurimi vullnetar ësh
të ende një treg i ri në
vendin tonë, e deri

më tani ka arritur të sig-
urojë rreth 22 mijë persona
me 1.9 miliard lekë kontrib-
ute e fitime. Në intervistën
e tij për "Gazeta Shqiptare",
Naim Hasa, ekspert i siguri-
meve shoqërore tregon se
Shqipëria është ende larg
zhvillimeve që ka ky treg
në Europë, por edhe në ra-
jon e më tej thekson se në
vendin tonë ende nuk ësh-
të kompletuar sistemi i pen-
sioneve me skemën pri-
vate, çka ndikon edhe në
nivelin shumë të ulët të
masës së pensioneve. Gjith-
ashtu, Hasa tregon se sig-
urimi vullnetar do të sjellë
përfitime si: një brez të ri
të siguruar; si dhe
zgjidhjen e problemit të sh-
trembërimit të tregut të
punës. Eksperti shton se
përfitimet që rrjedhin nga
kjo skemë janë më të larta,
dhe ofrohen në kushte më
të favorshme moshe,
vjetërsie në punë e masë
pensioni.

Si paraqitet ecuria eSi paraqitet ecuria eSi paraqitet ecuria eSi paraqitet ecuria eSi paraqitet ecuria e
tregut të Pensioneve Pri-tregut të Pensioneve Pri-tregut të Pensioneve Pri-tregut të Pensioneve Pri-tregut të Pensioneve Pri-
vvvvvaaaaate Vte Vte Vte Vte Vullnetarullnetarullnetarullnetarullnetare gjae gjae gjae gjae gjatë vitittë vitittë vitittë vitittë vitit
2017 dhe si është pritsh-2017 dhe si është pritsh-2017 dhe si është pritsh-2017 dhe si është pritsh-2017 dhe si është pritsh-
mëria për 2018-ën?mëria për 2018-ën?mëria për 2018-ën?mëria për 2018-ën?mëria për 2018-ën?

Pjesë e tregut financiar
pas vitit 2009 janë bërë
edhe pensionet private
vullnetare. Në këtë treg
ushtrojnë aktivitetin tri
kompani pensionesh. Aktu-
alisht tregu i pensioneve
private është një treg i ri.
Në fund të 3-mujorit të parë
2018-të, sipas publikimeve
të Autoritetit të
Mbikëqyrjes Financiare ky
treg ka të anëtarësuar
rreth 22 mijë të siguruar me
1.9 miliard lekë asete (Kon-
tribute dhe fitime), por me
një mision mjaft të rëndë-
sishëm dhe ritme rritjeje, si
në anëtarësime dhe në
asete që shkojnë 1.4 -1.5
herë çdo vit.

Si paraqiten zhvillimetSi paraqiten zhvillimetSi paraqiten zhvillimetSi paraqiten zhvillimetSi paraqiten zhvillimet
e këtij tregu krahasuare këtij tregu krahasuare këtij tregu krahasuare këtij tregu krahasuare këtij tregu krahasuar
me vendet e rajonit?me vendet e rajonit?me vendet e rajonit?me vendet e rajonit?me vendet e rajonit?

Duhet pranuar se jemi
shumë larg zhvillimeve që
ka ky treg në Europë, qoftë
edhe në vendet përreth
nesh si Maqedonia, Kosova,
Kroacia, Bullgaria, etj, çka
ka nevojë shumë për

përkujdesje, si në fushën lig-
jore, ashtu dhe në atë insti-
tucionale. Ky zhvillim e fu-
qizim, bëhet akoma më i do-
mosdoshëm, duke marrë në
konsideratë problematikën
që mbart sistemi shtetëror i
pensioneve. Sot problemet e
pensioneve dhe sidomos def-
icitet financiare të skemave
shtetërore, janë një preoku-
pacion evident në të gjithë
vendet, kjo ndër të tjera
edhe si rrjedhojë e ritmeve
me të cilat rritet popullsia e
tretë, si rrjedhojë e dy fak-
torëve: të rritjes së jetëgjatë-
sisë së popullatës dhe të
rënieve të ritmeve të lind-
jeve.

Cilat  mund të jenëCilat  mund të jenëCilat  mund të jenëCilat  mund të jenëCilat  mund të jenë

zgjidhjet më të fzgjidhjet më të fzgjidhjet më të fzgjidhjet më të fzgjidhjet më të faaaaavvvvvorshmeorshmeorshmeorshmeorshme
për të përpër të përpër të përpër të përpër të përmirësuar situ-mirësuar situ-mirësuar situ-mirësuar situ-mirësuar situ-
atën? Si  duhet të  jetëatën? Si  duhet të  jetëatën? Si  duhet të  jetëatën? Si  duhet të  jetëatën? Si  duhet të  jetë
sistemi i pensioneve nësistemi i pensioneve nësistemi i pensioneve nësistemi i pensioneve nësistemi i pensioneve në
vendin tonë?vendin tonë?vendin tonë?vendin tonë?vendin tonë?

Këto situata kanë shtru-
ar nevojën e reformimit të
sistemit të pensioneve, duke
u fokusuar në gjetjen e

rrugëve të përshtatshme
dhe të drejta të financimit,
duke krijuar përgjegjësi të
përbashkët të mbulimit të
nevojave jetësore në pleqëri,
midis shtetit dhe individit.
Një nga sistemet që po funk-
sionon sot me sukses në Eu-
ropë e më gjerë, është ven-
dosja e sistemit të alternuar
të pensioneve, me dy ko-
mponentë të rëndësishëm,
një sistem publik bazë i kon-
soliduar dhe një sistem pri-
vat të zhvilluar, i
detyrueshëm për brezin e ri
dhe vullnetar për të gjithë
ata që duan një pension më
të lartë. Ky sistem, presupo-
zon një ndarje të kontributit
në dy pjesë: kontribut sho-

qëror për skemën shtetërore
PAYG dhe kontribut individ-
ual për skemën private.
Ndërsa skema vullnetare
lihet e lirë, kush dëshiron
më shumë bëhet pjesëmar-
rës në këto skema. Këtë mod-
el krahas të gjithë vendeve
të zhvilluara si Gjermania,

Franca, Italia etj., e gjejmë
edhe në Poloni, Hungari,
Kroaci, Bullgari, Estoni, Ru-
mani, Çeki, Sllovaki, madje
edhe ne Kosovë, Maqedoni,
të cilët sipas kushteve
konkrete kanë bërë ndarjen
e kontributeve dhe ndjekin
në dinamikë evoluimin e kë-
tyre proceseve.

A po aplikohet siç duhetA po aplikohet siç duhetA po aplikohet siç duhetA po aplikohet siç duhetA po aplikohet siç duhet
sistemi i altersistemi i altersistemi i altersistemi i altersistemi i alternnnnnuar i pen-uar i pen-uar i pen-uar i pen-uar i pen-
sioneve në Shqipëri?sioneve në Shqipëri?sioneve në Shqipëri?sioneve në Shqipëri?sioneve në Shqipëri?

Siç dihet, vetëm tre
vende të Ballkanit perëndi-
mor; Shqipëri, Bosnjë e Ser-
bi nuk e kanë kompletuar
sistemin e pensioneve me
skemën private, kjo është
edhe arsyeja që niveli i pen-
sioneve në këto vende ësh-
të shumë i ulët.

Cilat janë përfitimet eCilat janë përfitimet eCilat janë përfitimet eCilat janë përfitimet eCilat janë përfitimet e
skskskskskemës priemës priemës priemës priemës privvvvvaaaaate të pension-te të pension-te të pension-te të pension-te të pension-
eve?eve?eve?eve?eve?

Është fakt që pensionet
private i japin zgjidhje mjaft
problemeve që dikton koha.
Së pari, zgjidhin kontradik-
tën e brezave, duke e bërë
brezin e ri më të interesuar
për t'u siguruar. Së dyti, zgji-
dhin problemet e shtrem-
bërimit të tregut të punës,
mjaft shqetësuese, sidomos
për ekonomitë në zhvillim,
ku informaliteti, si në rastin
e evazionit të zi ashtu edhe
të atij gri është i lartë, mba-
si lidhet shumë mirë masa e
kontributit me atë të përfiti-
mit. Së treti, përfitimet që
rrjedhin nga kjo skemë janë
më të larta, të
trashëgueshme dhe ofrohen
në kushte më të favorshme
moshe, vjetërsie në punë e
masë pensioni. Këto janë
edhe arsyet që sot pensionet
private (vetëkapitalizuese)
po zhvillohen me ritme të
larta në të gjithë vendet,
duke u bërë një domosdosh-
mëri e kohës.

MASA
Siç dihet, vetëm tre
vende të Ballkanit
perëndimor;
Shqipëri, Bosnjë e
Serbi nuk e kanë
kompletuar sistemin
e pensioneve me
skemën private, kjo
është edhe arsyeja
që niveli i
pensioneve në këto
vende është shumë
i ulët.

PËRFITIMET
Përfitimet që rrjedhin nga kjo skemë janë më të larta, të
trashëgueshme dhe ofrohen në kushte më të favorshme
moshe, vjetërsie në punë e masë pensioni. Këto janë
edhe arsyet që sot pensionet private (vetëkapitalizuese)
po zhvillohen me ritme të larta në të gjithë vendet, duke u
bërë një domosdoshmëri e kohës.



Voltiza Duro
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 “Ekzekutimi i kunatit si shkallë pushteti, pse ishte vrasje e paralajmëruar”

Enver Hoxha të motrës: Do luftoj për
Bahriun, por me të na ndan pushka

“Takimi i Pëllumb Xhufit me diktatorin dhe familja e Enverit në dasmën e tij”

Biseda me Pëllumb
Xhufin, edhe pse at
mosfera përreth qe e

ende e tejngarkuar me cifla
të një polemike për çështje
të disa hollësive rreth
nivelit mundonjës të ka-
mpit të Tepelenës, ku të in-
ternuarit dhe të izoluarit
nuk qenë burra (sepse bur-
gu në fund të fundit për bur-
rat është), por dhimbshëm
vetëm gra dhe fëmijë, u
përqendrua tek 1454-
faqëshi i tij, libri "Arbërit e
Jonit".
Edicioni i parë kishte shter-
ur dhe shtëpia botuese
"Onufri" sapo pati nxjerrë të
dytin.
Në fakt, para ngjarjesh të til-
la, të cilat për fat të keq nuk
depërtojnë deri tek fati i
shndërrimit në kryelajm,
gjithçka tjetër, duke mos pa-
sur asnjë të drejtë të sfumo-
het, gjithsesi të shtrëngon
ta shohësh kohën e sh-
qiptarëve në përmasën e të
përbashkëtës, pse jo edhe të
madhërishmes. Ca më
shumë e përjeton këtë nd-
jenjë kur ke blerë dhe ke fil-
luar ta shfletosh me pa-
durim një kryevepër tjetër
të albanologjisë sonë: "Fjal-
orin etimologjik" të Kolec
Topallit. Janë 1983 faqe.
Një kolos tjetër i mendimit
shkencor shqiptar, i cili për
fat të keq në 24 maj të këtij
viti, pas një sëmundjeje të
rëndë, u nda prej familjes
dhe tërë shqiptarëve, për
historinë e rrënjëve të gju-
hës së të cilëve shkroi.
Megjithatë, kur me Pël-
lumb Xhufin bisedimi rreth
arbërve të Jonit, pra his-
torisë së trevave jugore të
Shqipërisë në mesjetën e
hershme, ku provat doku-
mentare për autoktonësinë
e tyre në librin e tij janë
vërshim lumi, i dhashë të
drejtë vetes të "ngacmoj"
edhe një temë tjetër.
Bëhej fjalë për Bahri Omar-
in. Pëllumb Xhufi ka bash-
këshorte mbesën e tij, gju-
hëtaren Anila.
Silueta gjoja e motrës sëSilueta gjoja e motrës sëSilueta gjoja e motrës sëSilueta gjoja e motrës sëSilueta gjoja e motrës së
EnEnEnEnEnvvvvver Hoer Hoer Hoer Hoer Hoxhës në kthesënxhës në kthesënxhës në kthesënxhës në kthesënxhës në kthesën
e rrugës "Broduej"e rrugës "Broduej"e rrugës "Broduej"e rrugës "Broduej"e rrugës "Broduej"
Mbetet një gjurmë e fortë
në kujtesën time që kur në
Tiranë isha student në
Fakultetin e Gjuhë-Letër-
sisë (fundi i viteve gjash-
tëdhjetë), në qendër të qy-
tetit, tek kthesa veriore e
rrugës qarkulluese përreth
Pallatit të Kulturës, të thir-
rur atë kohë nga rinia si
"Broduej", do të shihja vazh-
dimisht me kërshëri të
ankthshme, një grua që
rrinte pranë një peshoreje
portative për kalimtarët.
Shumë vonë, kur
gjysmëshekulli i diktaturës
së proletariatit qe tretur, do

të merrja vesh se ajo grua
shtatlartë dhe plot qëndrim
"zonje", kaq e ngjashme fiz-
ikisht me Enver Hoxhën,
nuk qe e veja e Bahri Omar-
it, pra as e motra e Hoxhës,
por një tiranase e thjeshtë.
Edhe pse tashmë e di fare
mirë që ajo grua vërtet nuk
ka asnjë lidhje gjenetike me
çfarë atëherë përflitej den-
dur, siluetën e saj nuk e zboj
dot nga mendja, madje nuk
dua ta bëj këtë. Legjendën e
saj turbulluese, por edhe
mahnitëse, një triller, nuk e
kishte krijuar ajo, por vetë
historia. Patjetër si një
mënyrë për ta mbajtur të
gjallë Bahri Omarin, për t'ia
refuzuar atij vdekjen e dhun-
shme dhe të pamerituar që
pati. Ajo grua ishte imazh
ngulmues tek çdo vetëdije e
jona që të mos e harrojmë
kurrë.Për autorin e këtyre
radhëve dënimi i tij me
pushkatim dhe këmbëngul-
ja për të mos u tërhequr nga
vendimi gjyqësor i marrjes
së jetës, përbën një nga in-
trigat dhe vrasjet shtetërore
më të zeza të historisë sonë
të shekullit të shkuar. Këtë
vrasje të paracaktuar, pra
edhe shumë të pabesë, ia
bëri i kunati, numri një i por-
saardhur në poltron, Enver
Hoxha. Nuk mendoj aspak se
prej kësaj vrasjeje, ai nuk ka
vuajtur shpirtërisht kur ajo
ndodhi, por edhe nëpër de-
kadat e mëpastajme do ta
ketë pasur brengë, fantazmë
që i shfaqet ditënatë. Edhe
tiranët vuajnë, por ndryshe

nga të tjerët, ata që rrëmbe-
jnë pushtet të pakufizuar, në
emër të tij sakrifikojnë çdo
gjë dhe për këtë arsye janë
si bisha. Ushqehen edhe me
gjak.
Janar 1984, Hoxhës nuk iJanar 1984, Hoxhës nuk iJanar 1984, Hoxhës nuk iJanar 1984, Hoxhës nuk iJanar 1984, Hoxhës nuk i
dridhen duartdridhen duartdridhen duartdridhen duartdridhen duart
Takimin e parë me Enver
Hoxhën, Pëllumb Xhufi e
pati kryer rreth fundit të
vitit 1975, ndërsa i porsak-
thyer prej studimeve gjuhë-
sore në Romë, bënte bashkë
me të tjerë edhe përkthyes-
in e delegacioneve të huaja.
Ai takim kishte qenë rutinë,

në turmë, ai si një ndër më
të shumtët. Posaçërisht për
të, Hoxha do të ishte në jan-
ar 1984. Në tetor të një viti
më parë, Pëllumb Xhufi qe
martuar me Anilën dhe në
dasmën e tij Enver Hoxha
pati dërguar të dy djemtë me
bashkëshortet. Tre muaj më

vonë çiftit të ri i kishte bërë
ftesë personale të vinte në
shtëpi, në vilën e tij në
Bllok. Në këtë takim sa famil-
jar, por po aq edhe zyrtar, va-
jzën e të lidhurit fort me
Lëvizjen Nacionalçlirimtare,
Luan Omarit, birit të ekspo-
nentit ballist, Omarit, por
njëkohësisht edhe mbesën e
këtij të fundit, në fillim e
priti Nexhmija. Enver Hox-
ha erdhi pas pak, duke zbri-
tur nga kati i tretë, ku tha se
kishte një dhomë me vatër e
zjarr të ndezur, ndërsa herë
pas herë i vinte djali i madh,
Iliri, dhe ia merrnin të dy me
zë të ulët ndonjë kënge labe.
Në takimin urues për mar-
tesën Hoxha la të kuptohej
se i njihte mirë disa histori-
anë bizantinë dhe madje i
kishte lexuar. Pëllumb
Xhufit i bëri përshtypje
tjetër gjë: gjendja e tij shën-
detësore. Qe mjaft e mirë, pa
asnjë problem të dukshëm.
Kur Enveri piu kafenë, Xhufi
vështroi enkas mos i dridhej
dora. Asnjë grimë. Më në
fund pas dhjetë minutash
nga ardhja, Hoxha iku drejt
këndit të tij të vilës dhe pas
pak çastesh edhe çifti i ri do
të ngrihej e largohej. Herën
e tretë Pëllumb Xhufi mun-
di ta shihte Enver Hoxhën si
të gjithë, në ekranin e TVSH-
së. Qe ceremonia zyrtare e 1
majit 1984. Në tribunë ai
nuk do të ngrinte dot njërën
dorë dhe i kishin vënë pol-
tron të lartë për t'u ulur.
Këmbët, pra, nuk e mbanin
më. Shëndeti i tij dukej i

rrënuar krejt. Përmbysja në
gjendjen fizike i pati ngjarë
në vetëm më pak se katër
muaj.
Fitimtarë sepse vrasinFitimtarë sepse vrasinFitimtarë sepse vrasinFitimtarë sepse vrasinFitimtarë sepse vrasin
edhe kunatinedhe kunatinedhe kunatinedhe kunatinedhe kunatin
Hana Këlcyra, e bija e vetme
e Ali Këlcyrës, ndërsa si
edhe mediave, ia ka pohuar
edhe personalisht autorit të
këtij shkrimi, se para
largimit të familjes së tyre
nga Tirana për në veri, në
shtator 1944, i ati i shkoi në
shtëpi Bahriut dhe e pyeti
çfarë do të bënte. Në fakt, ato
ditë po largoheshin nga
kryeqyteti pothuaj të gjithë
eksponentët e Ballit Ko-
mbëtar dhe të qeverive nën
pushtimin italian dhe gjer-
man. Po ikte edhe vetë
Mit'hat Frashëri.
"Rrugët e emigrimit nuk i
marr më", i qe përgjigjur Ali
Këlcyrës Bahri Omari. "Po
çfarë do të bësh?". "Do të rri
këtu". "Bahri, ti je i kompro-
mentuar me gjermanët, si
do të rrish?", pati këmbëngu-
lur Aliu. Përgjigja kishte
qenë kjo: "Unë kam fshehur
Enver Hoxhën dhe ai më ka
siguruar që pozitë nuk mund
të siguroj në qeveri, por të
rrish si privat mundesh".
Në mbrëmjen e 16 prillit
1945, kur ndërkaq një grup
shumë i madh i drejtuesve
të BK pati kaluar detin dhe
në bregun italian (qytetin e
Barit) ishte izoluar nga brit-
anikët, madje patën nisur
edhe arrestime të tyre si të
dyshuar për bashkëpunim
me nazigjermanët, u zhvil-
lua pjesa tjetër e ngjarjes.
Hana Këlcyra ka pohuar sak-
tësisht: "Po atë ditë që neve
kemi qenë në kamp, dëg-
jonim radion. E kishim radi-
on në tavolinë, kur dëgjuam
se e pushkatuan. Dhe e marr
me mend, babai mbushi sytë
me lot. U ngrit nga tavolina.
S'kishte ku të shkonte se ish-
te në një kamp, për dy orë
neve nuk e kemi parë. U
shokua, sepse i vinte keq që
u ndanë në atë mënyrë. E
priste ta dënonin me burg të
përjetshëm, një burg të
rëndë, besoj që pushka-
timin, jo. Më vonë kemi
biseduar dhe unë ia kam
thënë: Baba, këta fituan,

edhe ti s'do të fitoje kurrë".
Pastaj Hana Këlcyra ka sh-
tuar: "Unë jam e bindur që
babai pati ide shumë të mira,
por nuk do të kishte sukses,
sepse nuk kishte kurajë të
merrte këto vendime që
mori Enver Hoxha duke
vrarë kunatin".Hana nuk
mund ta dinte megjithatë,
siç edhe nuk e dinin tërë
shqiptarët, se kur Bahri
Omari vendosi të mos ndiqte
pas grupin e madh ballist të
ikësve dhe ndërkaq që
nëpërmjet një thirrjeje zyr-
tare të ardhësve në pushtet,
por edhe personalisht, pati
marrë garancinë nga Enver
Hoxha të ruajtjes së jetës me
kusht qëndrimin jashtë poli-
tikës, ky i fundit pati më pas
një korrespondencë ndryshe
me kreun partizan Dali
Ndreu, të cilit i kunati i qe
dorëzuar në besë. Në radio-
gramin e 29 nëntorit 1944,
pra në ditëçlirimin e Sh-
qipërisë, Enver Hoxha i shk-
ruante vartësit: "Për sa u
përket Bahri Omarit me
shokë, mos qëndroni aspak
në thirrjen e bamë veçanër-
isht. Ata hynë në kategorinë
e horrave të tjerë. Enver".
Pëllumb Xhufi në bisedën që
bëmë shton se në një nga
këto radiograme në adresë të
Dali Ndreut ka të shkruar
me dorë prej vetë Hoxhës se
premtimin e dhënë Bahriut
mund t'ia mbanin në parim,
por në asnjë mënyrë ai të
mos i jepej me shkrim.
Në librin e tij me kujtime
"Kur u hodhën theme-
let e Shqipërisë së re",

Ylli Polovina
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1984, Enver Hoxha do
të shkruante: "Që të

vihej në vend dhe të realizo-
hej drejtësia dhe hakmarrja
popullore ndaj gjithë atyre
që kishin lyer duart e tyre
me gjakun e bijve më të mirë
të vendit, që kishin djegur,
që kishin shërbyer si bash-
këpunëtorë të pushtuesit,
duke shitur gjithçka, po mbi
të gjitha atdheun, në mars të
vitit 1945 u hap gjyqi spe-
cial. Para tij dolën një numër
i madh kriminelësh e
tradhtarësh, në mes të
cilëve anëtarë të qeverive
kuislinge, krerë të Ballit Ko-
mbëtar, spiunë të fashizmit,
si: Fejzi Alizoti, Tefik Mbor-
ja, Shuk Gurakuqi, Bahri
Omari, Kolë Tromara, Hilmi
Leka, Ibrahim Biçaku e të
tjerë". Bedri Spahiu, i cili ish-
te prokurori i përgjakshëm i
këtij gjyqi special, por pas
burgimit të tij të gjatë nga
Enver Hoxha i penduar
thellë, kur kujton ditën e
pushkatimit të 17 kundërsh-
tarëve politikë antikomu-
nistë në 14 prill 1945, thotë
se: "Kur komandanti i
skuadrës së pushkatimit dha
urdhër, një lëvizje u pa në
rreshtin e të dënuarve, të
cilët u kthyen krahët tytave
të armëve, siç kish urdhëru-
ar komandanti. Vetëm një
njeri pati guximin t'i
kundërvihej urdhrit: 'Jo,
askush nuk duhet t'i kthejë
krahët nga tytat, pasi pas
shpine vriten vetëm
tradhtarët. Këtë do ta
vërtetojë historia'. Ky ishte
Bahri Omari...".

Dita e zënkës së madhe, porDita e zënkës së madhe, porDita e zënkës së madhe, porDita e zënkës së madhe, porDita e zënkës së madhe, por
a ka ndodhur vërtet?a ka ndodhur vërtet?a ka ndodhur vërtet?a ka ndodhur vërtet?a ka ndodhur vërtet?
Bashkë me gjithfarë ha-
mendjesh se cili qe shkaku i
vrasjes së Omarit, përveç
atyre politikë, por edhe pe-
nalë (si ministër i Jashtëm i
kabinetit Mitrovica nga 5
nëntor 1943 deri në 16 qer-
shor 1944, qe mbështetës
aktiv në aksionin diplomatik
të Mit'hat Frashërit për të
krijuar një shtet dualist
bashkë me Greqinë, me
qëllim ndalimin e depërtim-
it të komunizmit sovjetik në
të dyja vendet), shumica
është ende e prirur të besojë
për një konflikt të rëndë per-
sonal në mes tyre. Prandaj
në marrëdhëniet ndërmjet
të dyve kërkojnë zënkën fa-
tale. Këtë ofertë-grackë, jus-
tifikuese për krimin që bëri,
e ka dhënë Enver Hoxha. Për
kunatin e tij ka shkruar
bollshëm tek "Kur u hodhën
themelet e Shqipërisë së re".
Aty mund ta gjesh lehtë
ditëzënkën. Apo legjendën e
saj, në mos edhe ngjarjen e
fantazuar. Shkruan Hoxha
pa e saktësuar qëllimisht ko-
hën e ndodhjes, ndërsa jep
hollësishëm një dialog të
gjatë mes të dyve. Shkruan:
"Në një nga takimet e mia të
fundit me Bahri Omarin, pas
një debati të ashpër, i thashë
i nevrikosur (se me të tillë
njerëz me zor mund ta mbaje
gjakftohtësinë):
-Populli kurrë nuk mund të
ndjekë tradhtinë dhe
tradhtarët, ai do të luftojë
kundër okupatorit e
tradhtarëve dhe do të fitojë!

Bahri Omari e kuptoi sulmin
e drejtpërdrejtë që i bëra dhe
m'u përgjigj:
-Do të shohim kush janë
tradhtarët, ju apo ne.
-Do ta shohim, - i them, - por
dua të precizoj se ata që do
të pengojnë luftën e popul-
lit dhe do të bashkëpunojnë
me armikun, janë tradhtarë.
-Të lutem Enver, - më tha
Bahriu, - nuk dua të bisedoj
më me ty për politikë. Është
e qartë se ne jemi kundërsh-
tarë". Kur e botoi në 1984,
një vit para vdekjes, Hoxha
bën përpjekjen e fundit për
të likuiduar episodin shumë
kuptimplotë të çasteve në
përfundim të jetës së Bahri
Omarit. Ia kishin raportuar,
patjetër Bedri Spahiu, se
kunati i tij para skuadrës së
pushkatimit qe shprehur:
"Jo, askush nuk duhet t'i
kthejë krahët nga tytat, pasi
pas shpine vriten vetëm
tradhtarët. Këtë do ta
vërtetojë historia". Po ashtu
siç i rrëfen vetë Enver Hoxha,
marrëdhëniet me Bahriun, ai
i paska bërë të gjitha parala-
jmërimet e vrasjes së ardhs-
hme. Pastaj Hoxha në 1984
përshkruan pasojën
psikologjike të zënkës fatale
tek e motra, e cila ndërkohë,
gjithnjë sipas tij dhe asnjë
burimi tjetër, qan: "Fahrija ish-
te një nga motrat e mia më të
mira, grua e mençur dhe e
dashur me të gjithë. E doja
shumë dhe më vinte keq për
të". Vijon më pas duke këm-
bëngulur se i ka thënë: "Unë,
motër, po të dal borxhit dhe,
sa të mund, do të luftoj akoma

se mos e shpëtojmë Bahriun,
por po vazhdoi rrugën e tij,
pushka na ndan, po të parala-
jmëroj".
Enver Hoxha në tërë ciklin e
kujtimeve të tij ka shumë
manipulime, prandaj edhe për
këtë përmasë zënke secili
mund të gjykojë sa ajo është
reale dhe sa e fryrë, madje
edhe nëse ka ekzistuar vërtet.
Autori i këtij shkrimi anëson
nga ideja se Hoxha e ka tejz-
madhuar një debat mospaj-
tues të logjikshëm, sepse në
1984 ky është marifeti të fun-
dit për të justifikuar vrasjen e
kryer disa dekada më parë.
Ndërkohë si mund pas
prishjes fatale mes tyre të
kishte biseduar, qoftë edhe
nëpërmjet një të treti, për fal-
jen e jetës. Ai vetë, Bariu, në
një gjendje këputjeje të rëndë
të raporteve mes tyre nuk do
të guxonte t'i kërkonte garan-
ci. Në po të njëjtin libër Enver
Hoxha rrëfen: "Po në këtë pe-
riudhë bëmë edhe dy takime
me përfaqësues të Ballit, një
në shtëpinë e Nexhat Pesh-
këpisë, ku ishin Bahri Omari
dhe Halim Begeja dhe tjetri në
shtëpinë e Muharrem Vllam-
asit, ku veç Bahriut e Kolë Tro-
marës, merrte pjesë si 'ndërm-
jetës', Sheh Karbunara..., i cili
mbante lidhje me Ballin Ko-
mbëtar, por edhe me Lëvizjen
Nacionalçlirimtare i ruante
urat".
Po të ishte e ndodhur zënka
fatale në atë përmasë të shk-
ruar në 1984, takime të tjera
mes Hoxhës dhe Omarit nuk
mund të ngjanin. Në të
vërtetë eksponentët e PKSH-

së jo vetëm gjatë motit 1942,
por edhe në gjysmën e parë të
pasardhësit e kanë vijuar dia-
logun me krerët e Ballit Ko-
mbëtar, patjetër në mospër-
puthje të dukshme, por kurrs-
esi me gjuhë kërcënimesh fiz-
ike. Kjo anë e butë e këtyre
bisedimeve është fshehur për
dekada e dekada të tëra, siç
është censuruar përgjigja për
një pyetje të thjeshtë, të cilën
mund ta bëjë kushdo: Si ndo-
dhi që eksponentët e BK, këta
"tradhtarë", nuk i kanë kallë-
zuar tek italianët të deleguar-
it në bisedime ujdie të Partisë
Komuniste Shqiptare?
Nuk është gjendur në arkivat
tona, duke kërkuar deri edhe
në skutat e dosjeve më perifer-
ike të Luftës, një spiunim i
Ballit Kombëtar për ekspo-
nentë konkretë të PKSH-së në
të gjitha takimet e kryera.
Socialisti Bahri OmariSocialisti Bahri OmariSocialisti Bahri OmariSocialisti Bahri OmariSocialisti Bahri Omari
Sipas librit "Kur u hodhën
themelet e Shqipërisë së re",
"Bahriu ishte një borgjez lib-
eral, me sjellje korrekte në
marrëdhëniet familjare dhe
shoqërore, kurse në mendimet
politike ishte në kundërshtim
me ne. Por pas debateve për
çështje politike që ndodhnin
në mes nesh, ai përpiqej që
këto të mos acaroheshin tej
mase". Pas këtij pohimi që
vërteton çfarë argumentuam
më sipër, ai vazhdon: "Në atë
kohë unë akoma shpresoja se
Bahriu mund të afrohej me
ne, sepse me gjithë lidhjet që
mbante me tregtarë, agallarë
e nëpunës të lartë fashistë sh-
qiptarë, ai hiqej si antifashist
dhe nuk mungonte të hidhte
ndonjë fjalë kundër pushtues-
it". Po ashtu diku tjetër në lib-
rin e tij: "Nuk e kisha dëgjuar
kurrë Bahriun të fliste me sim-
pati as për Lumo Skëndon, as

për Mehdi Frashërin e të tjerë
njerëz të këtij kallëpi. Mundet
që i kishin ndarë rolet...".
Rrëfen njëkohësisht: "Kur isha
student në Francë, qoftë kur
vija për pushime në Shqipëri,
qoftë kur kthehesha, ndaloja
si në Bari, ku merrja vaporin,
ashtu edhe në Paris". Gjatë kë-
tyre ndalesave transit ku
rrinte në shtëpinë e së motrës,
pati vënë re se Bahriu, "njohës
i shumë gjuhëve të Lindjes
dhe të Perëndimit", kishte kul-
turë "pak nga të gjitha" dhe e
"pathelluar". Pastaj Enver
Hoxha përcakton: "Në pikë-
pamjet politike e hiqte veten
si radikal socialist dhe kjo
sepse kishte një admirim të
madh për Eduard Herionë, një
nga liderët e radikal-social-

istëve francezë. 'Le Temps',
një gazetë liberale me mjaft
influencë në Francën e asaj
kohe, qe burimi i informa-
cionit dhe i interpretimeve të
Bahriut".Këtë personalitet të
majtë dhe me karakter paqë-
sor vrau Enver Hoxha, sepse
siç vetë e shkruan, ky nuk pra-
noi "të lidhej me Lëvizjen Na-
cionalçlirimtare", sepse thosh
që atë e udhëhiqte PKSH. Për
hir të këtij antikomunizmi të
drejtë, socialisti Bahri Omari
kreu gabimin e pjesëmarrjes
në një qeveri bashkëpunuese
me pushtuesin gjerman, por
këtë qëndrim e pati bërë edhe
vetë një kryeministër i dy
qeverive të mëvonshme, aty-
re të drejtuara nga Ibrahim
Biçaku. Edhe Ibrahimi në
Gjyqin Special u dënua me
pushkatim, por Enver Hoxha
dërgoi personalisht njerëz të
tij në Elbasan, vendlindjen e
Biçakçiut, për të mbledhur
nga banorët letra për falje të
jetës dhe në Tiranë, sërish
nën ndikimin e tij, kjo ndodhi.
Dy herë kryeministri bash-
këpunues me pushtuesit i
shpëtoi pushkatimit.
Hoxhës i duhej i kunati i vrarë.
Ia donte pushteti dhe domos-
doshmëria për vendosjen e
diktaturës personale. Pas
vrasjes së kunatit u vu re
efekti: i dalë i dobët prej
"prapaskenës së Beratit", ku
shumë nga kolegët e tij të
prirë nga jugosllavët, ia min-
imizuan pushtetin, autorite-
ti iu rrit frikshëm dhe
ndjeshëm. Përderisa vriste
të kunatin, të tjerët nuk i
kish problem t'i vendoste
para skuadrës së pushka-
timit. Këtë mesazh ai e për-
colli jo vetëm në prill 1945,
por sa ishte gjallë. Si dësh-
mi këtë nuk e mori vetëm
me plumba në gjoks Koçi
Xoxe, i cili për ta kompro-
mentuar dhe dobësuar En-
ver Hoxhën në sallën e gjy-
qit i jepte Bahri Omarit dën-
imin me vdekje dhe në
mbledhjet e Byrosë Politike
kërkonte që t'i falej jeta. Kjo,
vrasja e njeriut të vet, ësh-
të shenjë e sigurt e një
mendësie tiranike. Musoli-
ni, edhe pse iu lut e shoqja
dhe e bija, vrau dhëndrin,
Kontin Çiano. Hitleri çoi
tek skuadra e pushkatim-
it të shoqin e kunatës,
motrës Margarete të Eva
Braunit, bashkëjetuese
me të. Por vlerat njerë-
zore dhe intelektuale të
Bahri Omarit nuk kraha-
sohen as me një batakçi
dhe hajdut fondesh pub-
like si Konti Çiano, ca më
pak me tjetrin, gjermanin pa
emër.
Fati i tij qe paracaktuar para
se të vetëdorëzohej me be-
simin se jo vetëm ky akt ia
përjashtonte pushkatimin,
por edhe sepse në Tiranë për
muaj të tërë kishte fshehur në
shtëpinë e vet kryekomunis-
tin shqiptar. Pabesi, cinizëm...
gjeni po të dëshironi çdo emër
tjetër në shqip për ta emërtu-
ar këtë vrasje. Duhet patjetër
një term më i fortë për ta shpre-
hur përmasën e krimit.

Ylli PolovinaYlli PolovinaYlli PolovinaYlli PolovinaYlli Polovina
Tiranë, më 25 maj 2018Tiranë, më 25 maj 2018Tiranë, më 25 maj 2018Tiranë, më 25 maj 2018Tiranë, më 25 maj 2018

Gjyqi Special

Bahri Omari
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Dosjet e viteve 1993-2008, formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë vendimeve

Pronarët në Shkodër, ATP
merr në shqyrtim 4400 dosje

Problematikat, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 4400 dosje

ish-pronarësh, që janë në
proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Shkodër. Në listën
e përditësuar jepet numri i
dosjes dhe data e aplikimit,
gjeneralitet e kërkuesit,
sipërfaqet e njohura për ko-
mpensim, dosjet për pronar-
ët që kanë marrë vendim
negativ dhe dosjet që duhet
të plotësohen. Dosjet janë të
viteve 1993 deri në vitin 2008.
Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka vënë në dispozi-
cionin të pronarëve formu-
larin-tip, "Informacion në
lidhje me ecurinë 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 mo-
menti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
FORMULARI

Formulari i aplikimit për
informacion në lidhje me
ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Apli-
kanti duhet të plotësojë gjen-

eralitet, adresën dhe të jetë i
pajisur me mjet identifikimi
në momentin e aplikimit. Në
seksionin e dytë duhet të
jetë përshkruar në mënyrë
të saktë se në lidhje me çfarë
kërkon informacion pala e
interesuar, në këtë rast pr-
onari që ka aplikuar për
kthim e kompensim prone.
Dhe në seksionin e fundit
janë të specifikuara pesë
dokumentet që duhet të dis-
ponojë pronari në momentin
e aplikimit.
APLIKIMI

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.

Ornela Manjani

SHKSHKSHKSHKSHKODERODERODERODERODER

DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

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

Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika

339 30.08.94 Shkoder Frano Pavaci 800
Ka VFJ Ka Skice Vendimi nuk u 

ankimua

401 31.08.94 Shkoder Roza Nika 4100 4100
Ka VFJ Ka Skice Vendimi nuk u 

ankimua

483 11.08.95 Shkoder Vehid Ramadani 11300 1500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

400 31.08.94 Shkoder Ndoc Gurashi 7000 4000
Ka VFJ Ka Skice Vendimi nuk u 

ankimua

275 26.08.1994 Shkoder Marash Keci 3500 3500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

268 25.08.94 Shkoder Skender Vneshta 3400 3400
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

486 22.08.95 Shkoder Syrije Asllani 2500 2500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

490 28.08.95 Shkoder Kin 1500
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

378 31.08.94 Shkoder Osman Kodrajeshi 3950 3500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

377 27.08.94 Shkoder Nexhip Mehmeti 1500 1500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

376 31.08.94 Shkoder Mustaf Llukaj 1300 1300
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

480 20.08.95 Shkoder
Kisha Abat 

Theth
11824 424

Ka vert.pronesie Ka vert.kadastral 

Vendimi nuk u ankimua

474 18.07.95 Shkoder Mefit Alija 9700
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

221 08.08.1994 Shkoder Halit Hyseni 10900 10900
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

224 10.08.94 Shkoder Pjeter Dedaj 1000 1000
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

464 06.06.95 Shkoder Gasper Kuqani 10000 2900
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

476 478 479 02.08.95 Shkoder

Provinca 

Franceska

ne per 

Kishat e 

Dishmanit 

dhe 

Topalanes

Dishmanit 10000
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

Kisha 

Franceska

ne e 

fshatit 

Plan

10000
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

Provinca 

Franceska

ne per 

Kishat e 

Nicaj‐

Shale 

Prekal

Nicaj‐Shale 6760
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

392 31.08.94 Shkoder Pjeter Coba 13450 1350 Sip=600m2 I kthehet ish‐pronarit

531 10.05.96
Malesi e 

Madhe
Llesh Brunga 1550 350

528 08.05.96 Shkoder Lek Nika 1000 1000

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

530 09.05.96 Shkoder Hajrullah Lahi 200

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Zyra e Ipotekes 

Shkoder

284 29.08.94 Shkoder
Trashg. 

Bushati
1720 1500

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Zyra e Ipotekes 

Shkoder

527 06.05.96 Shkoder
Trashg. 

Simoni
5000

526 03.05.96 Shkoder Gjergj Gocaj 2000 2000

I eshte njohur e drejta e komp. Per 

2000m2 me arsyetimin qe ky truall 

esht trajtuar si fushe bujq. Dhe si e 

tille eshte ndarre me 7501

525 20.05.96 Shkoder Ernest Gocaj 1600 1600

I eshte njohur e drejta e komp. Per 

1600m2 me arsyetimin qe ky truall 

esht trajtuar si fushe bujq. Dhe si e 

tille eshte ndarre me 7501

495 16.10.95 Shkoder Vjoleta Hoti 5000 5000

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

524 19.04.96 Shkoder Jak Brungaj 1500 1500

523 17.04.96 Shkoder Trashg. Shkoza 500 500

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

273 26.08.94 Shkoder Taip Zeneli 10000 10000

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

522 01.04.96 Shkoder
Trashg. 

Thaci
1200 1200

965 07.06.95 Shkoder
Trashg. 

Nikaj
4710

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

389 31.08.94 Shkoder Licije Lorenci 1000 500

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

327 30.08.94 Shkoder Gjon Vjerdha 3000 3000

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

326 30.08.94 Shkoder Viktor Lumci 1500 1500

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

302 29.08.94 Shkoder
Trashg. 

Cungu
10250 1750

521 30.03.96 Shkoder
Trashg. 

Perseku
1500 650
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(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)

519 21.03.96 Shkoder
Trashg. 

Luka
8000

518 21.03.96 Shkoder
Trashg. 

Shmarqe
6800

517 15.03.96 Shkoder
Trashg. 

Bicaj
400 400

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

352 31.08.94 Shkoder
Trashg. 

Molla
10750 10750

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

503 13.12.95 Shkoder

Ferit,Saba

hete,Myza

fere,Vjollc

a dhe 

Hiqmet

Vasia 10260 6260

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

315 30.08.94 Shkoder
Trashg. 

Tushi
6300 6300

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

516 05.03.96 Shkoder Zef Nika 3000 3000

513 24.01.96 Shkoder
Trashg. 

Ashiku
9800 9800

430 10.09.94 Shkoder

Keshillat e 

Xhamive 

Kuc e 

Vukatane

4700

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

430 Shkoder 14200

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

559 22.08.96 Shkoder
Trashg. 

Krroqi
9500

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Zyra e Ipotekes 

Shkoder

293 29.08.94 Shkoder Latif Kalaja 7480

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

364 31.08.94 Shkoder
Trashg. 

Gjergji
3600 3600

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

547 03.07.96 Shkoder

Trashg. 

Barbullush

i

8000

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

549 03.07.96 Shkoder
Trashg. 

Uraj
11170

550 04.07.96 Shkoder Ndrek Gjinaj 5000 5000

555 01.08.96 Shkoder Age Berisha 5000 5000

274 26.08.94 Shkoder Zenel Micojani 550 550

Pronesia vertetohet nga Vertetimi I 

pronesise leshuar nga Keshilli I 

Rrethit Shkoder

545 24.06.96 Shkoder Nush Gocaj 1000 1000

552 08.07.95 Shkoder Tahir Myrtja 1500 1500

551 08.07.96 Shkoder Pjeter Gjoni 2000 2000

554 23.07.96 Shkoder Pjeter Shuku 1500

553 22.07.96 Shkoder Haxhi Mehaj 6300

548 03.07.96 Shkoder Trash. Zalli 6500

546 01.07.96 Shkoder David Preka 9300

542 20.06.96 Shkoder

Trash. 

Hajdari,Di

bra dhe 

Halluni

3600

540 17.06.96 Shkoder
Trash. 

Fusha
4700 4700

539 17.06.96 Shkoder Trash. Kaci 13400

537 11.06.96 Shkoder Trash Aliaj 7100 7100

535 29.05.96 Shkoder Tom Lumci 5000 3700

533 21.05.96 Shkoder
Trash 

Fusha
10350 10350

536 05.06.96 Shkoder
Trash 

Hoxhaj
1200

532 13.05.96 Shkoder
Luigj dhe 

Liza
Gojci 5000 5000

126 23.03.94 Shkoder Enver Sadiku 2700

529 08.05.96 Shkoder
Ndue dhe 

Zef
Ujka 4000 4000

359 31.08.94 Shkoder
Trash 

Vokrri
5000 5000

Pronesine mbi truallin me vertetim e 

leshuar nga Keshilli I Rrethit Shkoder

322 30.08.94 Shkoder
Trash Lisi 

(Kodheli)
2200 2200

Pronesine mbi truallin me vertetim e 

leshuar nga Keshilli I Rrethit Shkoder

247 24.08.1994 Shkoder
Trash 

Mirocej
12200 2000

Pronesine mbi truallin me vertetim e 

leshuar nga Keshilli I Rrethit Shkoder

502 11.12.1995 Shkoder Trash Mesi 5600

391 31.08.1994 Shkoder Enrik Coba 13400 12800
Pronesine mbi truallin me vertetim e 

leshuar nga Keshilli I Rrethit Shkoder

344 30.08.1994 Shkoder Trash Garuci 500 500

229 16.08.1994 Shkoder

Kisha e 

Komunes 

Gur I Zi

12265
Pronesia vertetohet me vertetim e 

leshuar nga Keshilli I Rrethit Shkoder

373 31.08.1994 Shkoder

Kisha e 

Komunes 

Bushat

22600
Pronesia vertetohet me vertetim e 

leshuar nga Keshilli I Rrethit Shkoder

212 18.07.1994 Shkoder Kisha

Beltojer; 

Trush; 

Velipoje

33550
Pronesia vertetohet me vertetim e 

leshuar nga Keshilli I Rrethit Shkoder

477 20.08.1995 Shkoder

Kisha 

Franceska

ne Xhan

9113

481 20.08.1995 Shkoder Kisha 13353
Pronesia vertetohet me vertetim e 

leshuar nga Keshilli I Rrethit Shkoder

534 29.05.1996 Shkoder Nik Leka 8000

154 25.03.1996 Shkoder Zef Pjetri 10000 4500

148 24.03.1994 Shkoder Ludovik Jakova

Negativ per 

mungese 

dokumentac

vendim negativ per mungese te 

dokumentacionit

240 23.08.1994 Shkoder Tom Gjeloshi 10 000 5500

163 28.03.1994 Shkoder Ndue Cuka 11900 6130

139 24.03.1994 Shkoder Lule Gjoni 11000 6000

124 22.03.1994 Shkoder Tom Hilaj 5000 500

572 02.10.1996 Shkoder
Trash 

Hoxha
2400

573 10.10.1996 Shkoder Mark
Mati 

(Kalaj)
5000 5000

570 27.09.1996 Shkoder Josuf Balidemaj 5000 5000

569 20.09.1996 Shkoder Leze Marashi 3080 3080
Pronesia vertetohet me vertetim e 

leshuar nga Keshilli I Rrethit Shkoder

568 19.09.1996 Shkoder Angjelina Gjeloshi 5000 5000

565 13.09.1996 Shkoder
Trash 

Martiku
3160 3160

564 13.09.1996 Shkoder
Trash 

Dreshaj
5000 5000

552 11.07.1996 Shkoder Trash Leka 1000 1000

358 31.08.1994 Shkoder Zef Gjoni 7800 7800

567 16.09.1996 Shkoder Mark Fusha 4960 2960

335 30.08.1994 Shkoder Luigj Vokrri 7000 7000

566 13.09.1996 Shkoder Isa Mlloja 3100

561 13.03.1996 Shkoder Antoneta Camaj 5000 5000

560 04.09.1996 Shkoder
Trash 

Triepshi
5000 5000

563 09.09.1996 Shkoder Lena (Kapcari) 5347 5347

270 25.08.1994 Shkoder Zef Noga 180 180

39 22.03.1994
malesi e 

madhe

Mithat ; 

Halit
shpuza

Mbyllje 

Procedimi

ka note transkripti ka skice vendimi 

nuk ka marre forme te prere

52/p 02.09.1993 shkoder Aldo Jakova
Mbyllje 

Procedimi
ka vertetim arkivi, ka harte

541/p 24.01.1994 shkoder Jonuz Rroji
Mbyllje 

Procedimi
ka vertetim hipotekor

37 pa date Puke Mark Doda
Mbyllje 

Procedimi
ka vertetim arkivi, ka harte

42 23.03.1994
Malesi e 

Madhe
Zyhdi Barbullushi

Mbyllje 

Procedimi

ka vertetim hipotekor, vendimi ka 

marre forme te prere

1124 Shkoder Buto Smaja
Mbyllje 

Procedimi
ka vertetim pronesie

733/p 15.03.1994 Shkoder Nevruz Miloti
Mbyllje 

Procedimi
ka vertetim kadastral

734 pa date Shkoder Kamer Miloti
Mbyllje 

Procedimi
ka vertetim kadastral, ka planimetri

606/p 15.02.1994 Shkoder Kel Çoba
Mbyllje 

Procedimi
ka vertetim pronesie, nuk ka harte

59 04.08.1994
Malesi e 

Madhe
Ndue Uldedaj

Mbyllje 

Procedimi
ka vertetim fakti juridik ka skice

3 05.01.2009
Malesi e 

Madhe
Leonard Simoni 500

ka note transkripti ka vendim te 

mneparshem komisioni.Dosje 

ankiomre ku kundershtohet vendimi 

11/1,dt.28.12.08, I cili krijon 

mbivendosje me v. 60.

502 01.11.2010 Shkoder Andrea Darragjati ka vertetim kadastral

372 15.10.2010 Shkoder Rasim Barbullushi ka flete regjistri, ka vfj, ka harte

402 24.09.1996 Shkoder Eduard Gjinaj
Mbyllje 

Procedimi

Ka vertetim pronesie, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

406 25.09.1996 Shkoder Bardhyl Kullolli
Mbyllje 

Procedimi

Nuk ka dokument ligjor, vendimi nuk 

ka marre forme te prere

400 24.09.1996 Shkoder Fehmi Baja
Mbyllje 

Procedimi

Ka vertetim pronesie, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

417 26.09.1996 Shkoder Loro Hila
Mbyllje 

Procedimi

Ka vertetim kadastre, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

447 27.09.1996 Shkoder Rrok Deda
Mbyllje 

Procedimi

Ka vfj, nuk ka harte, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

478 30.09.1996 Shkoder Violeta Hoti 5000 5000
Ka vertetim pronesie, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

62 14.06.1996 Shkoder Guljem Pistulli
Mbyllje 

Procedimi

Ka vertetim pronesie, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

490 30.09.1996 Shkoder Augustin Jubani
Mbyllje 

Procedimi

Nuk ka dokument ligjor, nuk ka harte, 

vendimi nuk ka marre forme te prere

480 08.10.1996 Shkoder Preng Bishaj
Mbyllje 

Procedimi

Ka vertetim kadastre, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

79 19.03.1996 Shkoder Nikolin Lushi
Mbyllje 

Procedimi

Ka vertetim kadastre, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

87 21.03.1996 Shkoder Tone Fishta
Mbyllje 

Procedimi

Ka vertetim pronesie, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

109 05.04.1996 Shkoder Tonin Doci
Mbyllje 

Procedimi

Ka vertetim kadastre, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

128 26.04.1996 Shkoder Mark Prendi
Mbyllje 

Procedimi

Ka vertetim kadastre, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

105 31.07.2006 Shkoder Nazmije Hardolli
Mbyllje 

Procedimi

Ka vertetim kadastre, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

531/p pa date Shkoder Bernardina Saraçi
Mbyllje 

Procedimi

Ka vertetim kadastre, vendimi nuk ka 

marre forme te prere

51 07.03.1996 Shkoder Tom Hila 30000 30000
ka vertetim pronesie; nuk ka harta; 

vendimi nuk u ankimua

50 07.03.1996 Shkoder Myzafer Dracini 45000 45000
ka vertetim pronesie; nuk ka harta; 

vendimi nuk u ankimua

17 29.01.1996 Shkoder Drane Kola 7500 7500
ka vertetim pronesie; nuk ka harta; 

vendimi nuk u ankimua

52 11.03.1996 Shkoder Angjelin Kumria 4500 4500
ka vertetim pronesie; nuk ka harta; 

vendimi nuk u ankimua

68 18.03.1996 Shkoder Rita Ujka

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim pronesie; nuk ka harta; 

vendimi nuk u ankimua

168 11.06.1996 Shkoder Bashkim Muslia 7500 7500
ka vertetim pronesie; nuk ka harta; 

vendimi nuk u ankimua

63 14.03.1996 Shkoder Ymer Syjaja 22000 22000
ka vertetim pronesie; nuk ka harta; 

vendimi nuk u ankimua
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I prenë fytin shokut, Apeli i Ankonës dënon
me burgim të përjetshëm 2 shqiptarët

AKTUALITET

Me vendim gjykate, fëmija i jepet nën kujdestari tezes së tij

Shqiptarja u masakrua nga ish-burri
maroken, djali: E pashë, e vrau babi
5-vjeçari ndodhet në gjendje shoku në spital

AKU sekuestron 95 kg produkte bulmeti,
ishin jashtë standardeve dhe pa certifikatë

SHKURT

U dënua me 22 vite
burg në Itali,

arrestohet 38-vjeçari
LEZHËLEZHËLEZHËLEZHËLEZHË - Policia e Lezhës
ka arrestuar një 38-
vjeçar për llogari të
drejtësisë italiane. Bëhet
fjalë për 38-vjeçarin Ar-
tan (Festim) Abedini,
banues në Malbardhë të
Kurbinit,  i  cili ishte
shpallur në kërkim
ndërkombëtar. Sipas
bluve, Abedini ishte
dënuar gjykata e Firenc-
es me 22 vite burg për
trafik droge. Arrestimi i
këtij shtetasi u bë provi-
zor, me qëllim ekstradi-
min e tij drejt vendit
fqinj.

Përdhunoi minorenen,
dënohet me 4.8 vite

burg 55-vjeçari
KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË - Gjykata e Ko-
rçës ka dënuar me 4 vite
e 8 muaj burg 54-vjeçarin
Ligor Biba, i  cili
përdhunoi dhe la sh-
tatzënë fqinjën e tij 15-
vjeçare. Prokuroria
kërkoi 8 vite burg për
Bibën, ndërsa gjykata
vendosi ta dënojë me 7
vite burg. 54-vjeçari ka
pranuar fajësinë për ng-
jarjen, pas rezultateve të
analizës së ADN-së që
treguan se ai ishte babai
i fëmijës, duke përfituar
uljen me 1/3 të dënimit
si pasojë e aplikimit të
gjykimit të shkurtuar.
Përfundimisht Ligor
Biba do të vuajë dën-
imin prej 4.8 vite burg.

I gjenden 20 doza
heroinë në banesë,
kapet shpërndarësi

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË - Një 46-vjeçar
është prangosur nga poli-
cia e Vlorës për shpërn-
darje droge. Mësohet se
gjatë operacionit të kod-
uar "Laica" u arrestua sh-
tetasi Aleksandër K., 46
vjeç, banues në këtë
qytet. Në banesën e tij,
blutë sekuestruan 20
doza heroinë dhe një pe-
shore elektronike. Mate-
rialet hetimore iu referu-
an prokurorisë së Vlorës
për veprën penale: "Pro-
dhim, shitja e narko-
tikëve".

ITITITITITALIALIALIALIALI - Gjykata e Apelit në
Ankona të Italisë ka dënuar
me burgim të përjetshëm dy
shqiptarët Marjo Mema e Igli
Meta, të cilët akuzohen se tri
vite më parë vranë bashkëko-
mbësin e tyre. Bëhet fjalë për
17-vjeçarin Ismail Luli. Sipas
organit të akuzës, krimi i kry-
er nga dy të rinjtë sh-
qiptarëve ishte i qëllimtë, i

paparamenduar dhe i kryer në
mënyrë makabre. Ngjarja e
rëndë ndodhi më 19 korrik të
vitit 2015 si hakmarrje ndaj
viktimës Luli. Pas vrasjes, poli-
cia italiane bëri me dije se Igli
Meta dyshonte se Ismail Luli
kishte një marrëdhënie të
fshehtë me të fejuarën e tij,
Ambra. Gjithashtu, në atë
kohë u tha se Meta u njoftua

nga një mik për tradhtinë dhe
që nga ai moment mendoi si
të vinte në zbatim hakmarrjen
e tij. 17-vjeçari u torturua i
lidhur në një kryq në një zonë
të izoluar, duke u qëlluar disa
herë me thikë në fyt. Dy au-
torët u munduan të fshehin
krimin, duke transportuar e
braktisur trupin e viktimës në
rrethinat e një qyteze. Igli ten-

toi t'ia hedhë fajin bash-
këpunëtorit Marjo Mema,
duke e akuzuar atë si ekzeku-
tor. Pas hetimeve, drejtësia
italiane ka shpallur autor të
krimit Igli Metën, ndërsa i
dënuari tjetër, Marjo Meta ka
qenë bashkëpunëtor në
vrasjen e adoleshentit.
Gjykata e Shkallës së Parë e
dënoi me 28 vite e 4 muaj
burgim bashkëpunëtorin e
vrasësit, por Gjykata e Apelit
vendosi dënimin me burgim
të përjetshëm për të dy sh-
qiptarët.

ITITITITITALIALIALIALIALI

Bouchaib Frihi, i cili
dy ditë më parë
masakroi me thikë

ish-bashkëshorten sh-
qiptare Fjoralba Nonaj ësh-
të arrestuar për vrasje në
rrethana të rënduara dhe
është dërguar në burgun e
Monzas. Pas ngjarjes së
rëndë, mësohet se 34-
vjeçarja që punonte prej
kohësh në Itali ishte në
proces divorci prej disa
muajsh. Ajo u vra me thikë
në prani të djalit 5-vjeçar,
brenda makinës së saj në
Seregno (Monza) nga 35-
vjeçari maroken. Nga kry-
erja e hetimeve paraprake
ka rezultuar se gruaja ësh-
të qëlluar disa herë me
thikë në qafë, në gjoks dhe
në bark. Autopsia, të cilës
do t'i nënshtrohet trupi i
pajetë i gruas do të qartë-
sojë numrin e saktë të
goditjeve me thikën e
kuzhinës nga burri i saj
maroken. Arma e krimit
është sekuestruar men-
jëherë pasi marokeni u
dorëzua në polici dhe rrë-
feu krimin. Fëmija 5-vjeçar
i çiftit ka qenë i pranishëm
kur babai i tij ka qëlluar
mbi nënën disa herë me
thikë. Madje, 35-vjeçari
maroken, pasi ka vrarë gru-
an nuk e ka kthyer kokën
pas, duke e lënë të birin
teksa shikonte nënën e tij
të mbuluar nga gjaku dhe
jepte shpirt. "Po, ishte babi,
unë e pashë!". Kjo është fra-
za që përsërit në mënyrë
të vazhdueshme djali i vik-
timës Fjoralba Nonaj. Me-
diat italiane kanë raportu-
ar se 5-vjeçari është në
gjendje shoku dhe po kuro-
het në spitalin në Desio. Ai
është tmerruar, ndërsa ka
parë me sy gjithçka ka
ndodhur.
VRASJA

Fjoralba Nonaj u masak-
rua pasditen e së mërkurës
me thikë nga ish-burri ma-
roken, me të cilin ishte
ndarë prej disa muajsh. Ajo
u gjet e mbuluar në gjak në
makinën e saj. Pavarësisht
mbërritjes së shpejtë të am-
bulancës dhe dërgimit në
spitalin e Monzas, shqiptar-
ja nuk ia doli t'u mbijetojë
plagëve të marra. Gjithçka
ndodhi rreth orës 16:00
brenda automjetit "Chevro-
let" ngjyrë të zezë, ku ndod-
heshin të tre gruaja, burri
dhe fëmija. Pas debateve të
shumta, Bouchaib Frihi ka

SKRAPSKRAPSKRAPSKRAPSKRAPAR AR AR AR AR - Autoriteti Ko-
mbëtar i Ushqimit në
vijim të masave të marra
për disiplinimin e baxhove,
stabilimenteve tregtim-
përpunim të qumështit,
gjatë inspektimit në fsha-
tin Backë të Skraparit ka
bllokuar 95 kg produkte
bulmeti, përkatësisht 95 kg
djathë i butë (i bardhë) për
tregtim të pasigurt të
produkteve ushqimore.
Trupa inspektuese e Drej-
torisë Rajonale Berat ka
kryer inspektim në subjek-
tin baxho nga ku rezultoi
se subjekti në pronësi të
Xhemal Rushanit ushtron-
te aktivitet, tregtim
produkte bulmeti, por nuk
rezulton i regjistruar në
Qendrën Kombëtare të Bi-

zneseve (QKB). Sipas AKU-
së, muret dhe tavanet kanë
prezencë lagështie dhe
myku, ndërsa pajisjet ku
përpunohet lënda e parë dhe
ruhet produkti përfun-
dimtar janë me prani ndry-

shku. "Ambienti në të cilin
tregtohej produkti bulmet
ishte jashtë çdo standardi
edhe minimal të sigurisë
ushqimore, duke përbërë
kështu rrezik real e të vazh-
dueshëm për konsumatorin.

Gjithashtu, mungonte do-
kumentacioni shoqërues
për produktin, si certifika-
ta shëndetësore e lëndës së
parë, analiza e ujit, plani
DDD dhe dokumentacionet
e tjera shoqëruese", thuhet
në njoftimin e AKU-së. Për
këto shkelje të rënda,

inspektorët e AKU-së
kanë marrë masën admin-
istrative të ndërprerjes së
menjëhershme të aktivi-
tetit. Ndërsa, ndaj subjektit
u mor masa administrative
me gjobë me vlerën 300.000
lekë. Për ndjekje të mëte-
jshme rasti i këtij subjekti
do u dërgohet organeve të
Krimit Ekonomik dhe Drej-
torisë së Tatimeve, qarku
Berat.

nxjerrë thikën dhe ka goditur
qëlluar për vdekje Fjoralbën.
Pas krimit, 35-vjeçari u largua
në këmbë dhe u vetëdorëzua
në stacionin e policisë me
duart e përgjakura, ku rrëfeu
për vrasjen që kishte kryer.

Mjekët u përpoqën ta rikthe-
nin në jetë 34-vjeçaren, në sy
të djalit të vogël, i cili mbahej
në krahë nga fqinja 49-
vjeçare. Më pas mbërriti edhe
tezja, të cilës i është besuar
fëmija me vendim të gjykatës

për të mitur dhe shërbimi so-
cial. Fëmija u qetësua disi pa
ditur që nëna e tij kishte vde-
kur. Fjoralba Nonaj, e cila
punonte si pastruese ishte
martuar me një djalë maro-
ken. Një martesë që pesë vjet

më parë kishte sjellë edhe një
fëmijë. Sipas disa të njohurve,
marokeni në të kaluarën e
kishte kërcënuar disa herë
gruan e tij derisa Fjoralba
vendosi disa muaj më parë që
të ndahet.

Baxho ku u sekuestrua bulmeti

Dy shqiptarët e dënuar në Itali

Viktima Fjoralba Nonaj Policia në vendin e ngjarjes
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Pape Poulsen: Mbulimi i fytyrës në kundërshtim me vlerat e shoqërisë daneze

Danimarka ndalon burkan dhe nikabin në publik,
gjobë deri në 1.570 dollarë në rast përsëritje

Danimarka ka miratuar
gjatë ditës së enjte

ligjin që ndalon mbulimin e
plotë të fytyrës për besimtaret
myslimane, përmes veshjes
specifike të njohur si burka
dhe nikab. Ligji, i cili pritet të
hyjë në fuqi nga data 1 gusht
u miratua në parlament me
75 vota pro dhe 30 kundër në
parlament. Ata që do të shke-
lin këtë kufizim do të detyro-
hen të paguajnë një gjobë prej
1.000 krona, rreth 157 dollarë,
ndërsa në rast përsëritjeje gjo-
bat do të 10-fishohen. Teksti i

legjislacionit të ri nuk për-
mend në mënyrë specifike fem-
rat myslimane, por thekson se
"kushdo që vesh një mbulesë
që fsheh fytyrën në ambiente
publike do të ndëshkohet me
gjobë". Ministri danez i Drejtë-

sisë, Pape Poulsen, është
shprehur se mbulimi i fytyrës
'është në kundërshtim me vler-
at e shoqërisë daneze'. "Bazuar
mbi vlerat, unë e kanalizoj dis-
kutimin te fakti se çfarë lloj
shoqërie duhet të ndërtojmë,

pa ndryshuar rrënjët e kul-
turës sonë. Që do të thotë se ne
nuk e fshehim fytyrën dhe sytë
përpara të tjerëve, por ne du-
het të shohim cilindo në fytyrë
dhe të mund të kuptojmë
shprehitë mimike, gjë që ësh-

të një vlerë në Danimarkë"-
tha Poulsen duke folur në
lidhje me ligjin gjatë ditës së
djeshme. Ndërkohë "Amnes-
ty International" e ka përsh-
kruar votimin në Danimarkë
si një "shkelje diskriminuese
e të drejtave të grave". Por,
Gjykata Europiane e të
Drejtave të Njeriut la në fuqi
vitin e kaluar ligjin belg që
ndalon mbulimin e plotë të
fytyrës, duke thënë se har-
monia sociale në këtë vend
respekton të drejtat individ-
uale për shprehjen e besimit
fetar.

Zehofe: Do i shkoj deri në fund zbulimit të abuzimeve me statuset e azilkërkuesve.

Skandal me azilantët në Gjermani,
kërkesa të aprovuara me rryshfet
“Punonjësja e BAMF dha 2000 raste pa bazë juridike”

GjerGjerGjerGjerGjermanimanimanimanimani

Skandali me
aprovimet e kërke
save për azil të aprovuara

në mënyrë të jashtëligjshme nga
Zyra Federale për Refugjatët
dhe Emigrantët në Gjer-
mani është thelluar më
tepër. Drejtuesit e Zyrës Ra-
jonalë të Bremenit janë vënë
në qendër të skandalit të
madh, pasi muajin e kaluar
u konstatuan parregullsi në
të paktën 1200 kërkesa të
pranuara për azil. Bëhet fjalë
për aplikime të bëra nga
azilkërkues që hynë në Gjer-
mani me valët masive të ref-
ugjatëve dhe emigrantëve të
viteve 2013-2016. Ekspertët
e Ministrisë së Brendshme
gjermane dyshojnë se në
skandal janë përfshirë 70
punonjës të zyrës së Bre-
menit. Në këmbim të rysh-
fetit, ata mësohet se kanë
manipuluar të dhënat e
azilkërkuesve që nuk i plotë-
sonin kushtet. Shumë
azilkërkues nga vende që
konsiderohen të sigurta janë
paraqitur si sirianë me doku-
mente të falsifikuar, për të
përfituar strehim në Gjer-
mani. Mbi 80 mijë aplikime
janë ende në shqyrtim.
Skandali çoi në dorëheqjen
e drejtueses së zyrës së Bre-
menit. Ndërkohë Ministria e
Brendshme në këtë vend do
të rishikojë 18 mijë ap-
likimet e pranuara nga Zyra
Rajonale e Bremenit hetime
që pritet të nisin që prej vitit
2000 të cilat nuk përputhen
me kriteret e qeverisë për
fitimin e azilit. Sakaq Minis-
tri i Brendshëm Horst Zehof-
er, kundërshtar i hershëm i
politikës së dyerve të hapu-
ra për refugjatët të aleates së
tij politike, Kancelares Mer-
kel, tha se do i shkojë deri në
fund zbulimit të abuzimeve
me statuset e azilantëve në
të gjithë Gjermaninë.
Ndërkohë kujtojmë që rreth
një muaj më parë Zyra Fed-
erale për Migrimin dhe Ref-
ugjatët u prek nga një skan-
dal korrupsioni ku një
punonjëse me post drejtues
kishte marrë vendim pozitiv
për rreth 2000 raste azilkërki-
mi, pa bazë juridike. Në ras-
tin e azilkërkuesve thuhej se
në pjesën më të madhe
bëhet fjala për jezidë. Krahas
nëpunëses së BAMF-it në
hetimet e prokurorisë së
Bremenit besohej se ishin të

përfshirë tri avokatë dhe një
përkthyes. Hetuesit bënë të
ditur se kanë kontrolluar në
këtë kuadër tetë objekte në
Bremen dhe në Saksoninë e
Poshtme, midis tyre shumë
zyra kancelarore. Vala e mad-
he e migracionit në Gjermani
ka bërë që të rritet edhe num-
ri i atyre që marrin ndihmën
sociale (Hartz IV). Gjermania
ka qenë në mesin e shteteve
më mikpritëse të BE-së për ref-
ugjatët nga Siria, ku lufta
civile, për katër vjet, ka vrarë
së paku 240,000 njerëz dhe ka
shkaktuar rreth 4 milionë ref-
ugjatë. Kushtetuta gjermane
garanton të drejtën për azil për
të përndjekur politikisht - por
azilkërkues nga Shqipëria,
Bosnja-Hercegovina, Serbia,
Mali i Zi, Maqedonia dhe Kos-
ova thuajse nuk kanë fare
shans për azil në Republikën
Federale Gjermane, sepse
Gjermania në fund të vitit
2015 i klasifikoi shtetet e Ball-
kanit Perëndimor si "vende të
sigurta origjine" - pra, si sh-
tete, ku nuk ka përndjekje
politike.

SHKURT

Politikani që synon ta
rrëzojë nga pushteti
presidentin Erdogan

TURQITURQITURQITURQITURQI- Më 24 qershor
qytetarët e Turqisë do
t'i drejtohen kutive të
votimeve për zgjedhjen
e presidentit të ri të ven-
dit. Presidenti aktual,
Rexhep Taip Erdogan
synon ta mbajë pushte-
tin, por një kundër-kan-
didat është optimist se
mund ta rrëzojë atë nga
posti i presidentit. Ai
është Muharrem Ince,
një social-demokrat, i
cili është kandidat për
president i partisë Cum-
huriyet Halk Partisi, e
cila është partia më e
madhe opozitare në
vend. Shumë qytetarë
turq,  të cilët  janë të
shqetësuar për të ardh-
men e vendit të tyre, i
mbështesin shpresat e
tyre në këtë parti. Nëse
Ince arrin të shkojë në
raundin e dytë të
zgjedhjeve në balotazh
me Erdoganin,
mundësitë e për m-
bysjes janë reale.

Babchenko: Inskeno-
va vrasjen për t'i ikur

fatit të Skripalit
Arkady Babchenko,
gazetari rus që ka in-
skenuar vdekjen e tij në
Ukrainë, ka thënë të en-
jten se i është dashur të
bëjë një veprim të tillë,
pasi është frikësuar se
mund të përfundonte
sikur ish-agjenti rus,
Sergei Skripal, që është
helmuar me agjent ner-
vor në Britani, shkruan
Reuters. Disa zyrtarë të
autoriteteve ukrainase
kanë pretenduar se Ru-
sia ka qenë mbrapa
vrasjes, derisa Moska e
ka kundërshtuar ashpër
një gjë të tillë. Një ditë
më vonë Babchenko ka
treguar se ka inskenuar
vrasjen së bashku me
zyrtarë të sigurisë
ukrainase për të dështu-
ar atë që e ka cilësuar
komplot të Rusisë për
vrasjen e tij. Babchenko
ka thënë se ka menduar
të largohet nga Poli Ver-
ior në momentin që ka
kuptuar planet për
vrasjen e tij.

BANORËT E PAKISTANIT 'LUFTË' ME TË NXEHTIN

Vala e të nxehtit ka pushtuar Pakistanin, me temperatura që kalojnë
45 gradë celsius. Të gjendur në një situatë të tillë, banorët e Karaçit
mundohen me të gjitha mënyrat për t'u freskuar.  65 persona janë

konfirmuar të vdekur në Karaçi si pasojë e motit të nxehtë.

70 PUNONJËS
TË PËRFISHË NË
SKANDAL
70 punonjës të zyrës
së Bremenit janë
përfshirë në skandalin
e aprovimit të
kërkesave për azil në
mënyrë të
jashtëligjshme. Në
këmbim të ryshfetit, ata
mësohet se kanë
manipuluar të dhënat e
azilkërkuesve që nuk i
plotësonin kushtet.
Shumë azilkërkues nga
vende që konsiderohen
të sigurta janë
paraqitur si sirianë me
dokumente të
falsifikuar, për të
përfituar strehim në
Gjermani.

ULET NUMRI I
AZILKËRKUESVE
SHQIPTARË
Gjermania mbetet në
krye të vendeve të BE
ku kërkuan azil 15.495
qytetarë nga Shqipëria,
e ndjekur nga Franca
dhe Holanda. Numri i
azilkërkuesve nga
Shqipëria në Gjermani
sipas Eurostatit është
30% më i ulët se vitin e
kaluar. Në tetor 2015,
autoritetet gjermane e
përfshinë Shqipërinë në
listën e vendeve të
sigurta, Klasifikimi "vend
i sigurtë" përjashton
mundësinë për qytetarët
e këtyre vendeve që të
pranohen kërkesat e
tyre për azil, pasi ato
nuk janë legjitime.

FOTOLA
JM
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LISTA X/ 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

242 (dyqind e dyzet e dy)
parcela ndërtimore të ob-
jekteve të legalizuara. Masa
e kompensimit financiar
për pronarët e pasurive të
paluajtshme që preken nga
ndërtimet e legalizuara,
referuar kartelave të pasur-
ive sipas ZVRPP-së është 8
718,61 (tetë mijë e shtatë-
qind e tetëmbëdhjetë
presje gjashtëdhjetë e një)
m² dhe vlera totale e ko-
mpensimit financiar ësh-
të 35 729 979,15 lekë. Masa
e kompensimit është 76
535,39 m² dhe vlera e
përgjithshme e kompen-
simit financiar është 1 083
745 912,78 lekë.

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
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
drejtës së pronësisë në favor
të subjekteve përfitues, për

(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)

Ornela Manjani
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(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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Koment për rastin Babtshenko:
Manovër mashtruese në Kiev

Nga Bernd Johann

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

... Vetëm zbardhja e plotë e
shpëton tani Ukrainën, mendon
Bernd Johann.

Rrallë përzihet në gëzimin për
faktin që dikush jeton edhe kaq
shumë habi dhe madje tronditje.
Në një mënyrë spektakolare opin-
ioni u gënjye, duke bërë që tani,
pas lajmit se vdekja ishte e sa-
juar, jo vetëm shumë ukrainas,
por edhe mjaft vetë në botë të tun-
din kokën. Vrasja e supozuar
ndaj gazetarit rus kritik ndaj
Kremlinit, Arkadi Babtshenko në
Kiev ishte një inskenim, pas të
cilit fshihej edhe shërbimi sekret
ukrainas.

Me gjasë u pengua me këtë një
komplot vrasjeje i gazetarit dhe
personave të tjerë, që kryhej me
porosi të Rusisë,-u tha në Kiev.
Por provat që shërbimi sekret
dhe prokuroria ofruan janë të
vakëta. Për shembull një video,
se si një organizator i vrasjes ar-
restohet në rrugë, apo se si sh-
këmbehen para fshehurazi. Fy-
tyra nuk duken në këto video.
Vetëm fjalët dëgjohen.

FAKE-STORY EDHE PËR
PRESIDENTIN FEDERAL

E qartë është që gazetari Babt-
shenko me vetëdije luajti rolin e
statistit në një aksion të shër-
bimit sekret. Ai lejoi të fotografo-
hej në pellg gjaku. Fotoja push-
toi botën, për të dokumentuar një

vrasje, të cilën jo vetëm autorite-
tet, por edhe politikanë qeveritarë
në Kiev për 20 orë me radhë ia
paraqitën botës. Qëllimi i aksion-
it për të arritur vëmendjen mak-
simale ishte i dukshëm. Në të
njëjtën kohë edhe një histori e

Dje në “Deutsche Welle”

gënjeshtërt, një fake story, që iu
servir edhe presidentit federal
gjerman, Steinmeier në ditën e
vizitës në Kiev nga mikpritësit.

Lajmi i keq, që nuk ishte lajmi
i vërtetë hodhi hije jo vetëm mbi
vizitën në Ukrainë të Frank-

Walter Steinmeierit. Besuesh-
mëria e politikës ukrainase si
brenda dhe jashtë vendit është
vënë tani në provë si asnjëherë
tjetër më parë. Sigurisht për të
zbardhur vrasje apo penguar ato,
janë të nevojshme hetimet dhe

ruajtja e sekretit. Kjo vlen edhe
më shumë, kur Ukraina prej
katër vjetësh ndodhet e ekspo-
zuar ndaj agresionit ushtarak
rus, të cilin Kremlini e zhvillon
me metoda të rafinuara, krye-
sisht në Donbas, por edhe me
mashtrime politike dhe lajme të
rreme.
VETËM SQARIMI I PLOTË
MUND TË NDIHMOJË

A duhet që Ukraina të kundër-
përgjigjet me të njëjtat metoda?
Duhet tani të mashtrosh opinio-
nin duke inskenuar edhe vde-
kjen? Ishte e nevojshme t’i fusje
këtë tmerr zie familjes, miqve dhe
të njohurve të Babtshenkos?
Çfarë provash të tjera kundër
autorëve të dyshuar dhe po-
rositësve në rastin e gazetarit
kanë prokuroria dhe shërbimi
sekret që e justifikojnë këtë
mashtrim? Ukraina duhet të
zbardhë këtë rast në mënyrë
urgjente, edhe kundrejt vendeve
partnere të saj, edhe Gjermanisë.
Pas Steinmeierit, shkon për viz-
itë në Ukrainë, ministri i Jashtëm
gjerman, Heiko Maas. Kievi du-
het ta përdorë këtë rast.

Nëse kjo nuk bëhet, atëherë
imazhi i Ukrainës do të dëmtohet
edhe më shumë se tani, kur vendi
vuan nga mungesa e reformave
dhe ku lufta kundër korrupsion-
it ka ngecur. Të shpresojmë që
politika ukrainase e ka të qartë,
se sa po vihet në lojë besuesh-
mëria e saj. Rasti Babtshenkoka
shkaktuar irritime jo vetëm në
Ukrainë, por në masë të madhe
edhe në botë. Këtu mund të ndih-
mojë vetëm zbardhja e plotë.
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D i e l l i  s ë  b a s h k u  m e  H ë n ë n  d o
t ’ j u  v e r ë  n ë  p r o v ë .  D o  t ë  z b a v -
i t e n  d u k e  b ë r ë  t ë  s h f a q e n  t e n -
s i o n e  q ë  z a k o n i s h t  i  m b a n i  n ë n
k o n t r o l l .  D o  t ë  j e n i  t ë  a c a r u a r
d h e  a s p a k  t o l e r a n t ë .

DEMI

Nëse jeni ende beqarë, ndoshta do të
krijohen kushtet favorizuese për të bërë
takime premtuese, Duke u dhënë më
shumë hapësirë hobive dhe krijimtarisë
suaj, do të jeni më të gatshëm për të
ndihmuar të tjerët.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

U r a n i  j u  j e p  s h u m ë  e n e r g j i ,  e  c i l a
ësh të  idea le  për  të  da lë  për  t ’u  a rgë-
tua r  me  m iq të ,  po r  edhe  pë r  t ë  ush -
t rua r  spo r te  t ë  nd ryshme.  Do  të  d in i
g j i t hash tu  edhe  të  g jen i  n j ë  mes  të
a r të  m id i s  dashu r i së  dhe  punës .

Do  të  jen i  au to r i ta rë  dhe  konkre të .
Edhe pse,  për shkak të kundërsht ive
të vogla,  do të për jetoni  momente të
mira e të këqi ja.  Dorëzohuni  përpara
fak teve ,  zemra  j u  r reh  fo r t  pë r  n jë
person të veçantë,  që der i  më tani  e
keni  shpërf i l lur .

Në mjed is in  e  punës mund të  ndry-
sho jë  d isa g jëra  dhe do t ’ ju  duhet  të
përba l len i  me s f ida të  re ja .  Është e
for të  dësh i ra  për  të  r i l indur ,  për  t ’ ia
n isur  nga e para.  Është n jë  ëndërr  që
mund të real izohet  dhe e keni  vetë në
dorë për  t ’ ia  da lë .

Strategjitë pak komplekse dhe pak të
paqarta që po vini në zbatim ju kanë
bërë konfuzë dhe do ta keni të vështirë
të ndiqni një linjë konkrete veprimi. Me
Venusin dhe Marsin armiqësor qëndroni
larg flirtimeve, të cilat i bëni thjesht për
inat.

Neptuni në bashkëveprim me Marsin do
të nxisë prirjen për t’u mbyllur në vetve-
te,  duke mos shfaqur emocione dhe
ndjenja. Sot jeni të shpërqendruar dhe
nervozë, por për fat të mirë humori i
keq është i përkohshëm dhe diell i  do të
ndriçojë.

M e  P l u t o n i n  j o  s h u m ë  m i q ë s o r  b ë n i
k u j d e s  m e  a t a  q ë  n u k  j a n ë  d u k e  j u
thënë  të  vë r te tën .  Nuk  mund  të  bën i
m ë  s i k u r  n u k  e  k u p t o n i ,  ë s h t ë  k o h a
pë r  sqa r ime .  Do  t ë  pë r f i t on i  nga  n j ë
f r ymëz im  n i smë ta r ,  që  do  t ë  mbësh -
t e t e t  n g a  f a n t a z i a  d h e  k r i j i m t a r i a .

Sot do të keni të bëni më shumë më
kënaqësinë, sesa me punën. Do t’i zgjidhni
çështje e përditshmërisë me efikasitet për
t’u pasur zili. Në çështjet e dashurisë, do të
keni një luftë të brendshme midis dëshirës
për t’u shmangur dhe nevojës për siguri.

Nëse do t’ju duhet të përballeni me tekat e
një familjari, jini të duruar. Mos bini pre e
nervozizmit dhe përpiquni ta zgjidhni çësh-
tjen me urtësi. Të mendoni mbi atë që du-
het të bëni do t’ju ndihmojë të qartësoheni
për rrugën që doni të vazhdoni të ndiqni.

Detyrat dhe përgjegjësitë duhet të jenë një
plan të parë për ju, me Saturnin dhe Hënën
që bashkëveprojnë duke ju mbështetur. Një
mik me ndikim, me më shumë përvojë ose
më i madh se ju do t’ju ndihmojë të realizoni
një ëndërr.

Është koha e duhur për të ndërtuar me
vendosmëri dhe durim bazat për të zhvillu-
ar më tej projekte të ndërmarra. Do t’ia
dini të shqyrtoni në mënyrë të prerë dhe
me zgjuarsi çështje shumë delikate dhe të
rëndësishme që kanë të bëjnë me punën.

Liberalizim të vizave,
jo azil nëpër Europë

Nga Arton Konushevci

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

... Komisioni Evropian, tani
gjithçka mbetet te vendimet filli-
misht të Komisionit Evropian, e
më pas edhe te vendet veç e veç të
Bashkimit Europian. Ndërkohë
që shprehet besimi se pavarësisht
shkallës së lartë të papunësisë dhe
standardit të ulët të jetesës në Ko-
sovë, qytetarët nuk do të mund të
keqpërdorin liberalizimin për të
kërkuar punë nëpër vendet e BE-
së, që do të paraqiste shkelje të
rregullave.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, tha të enjten se në
shumicën e vendeve të Bashkimit
Evropian nga dhjetori i këtij viti,
qytetarët do ta kenë mundësinë të
lëvizin lirshëm.

“Kosovarët nuk do të kërkojnë
azil në vendet e Bashkimit Euro-
pian. Ne dëshirojmë të lëvizim lir-
shëm për të studiuar, për të shkëm-
byer përvoja, mallra me vendet e
BE-së”,-deklaroi Veseli.

Ai tha, po ashtu, se institucio-
net e vendit, do t’i respektojnë të
gjitha ligjet dhe marrëveshjet,
duke u zotuar se nuk do të ketë
problem me vendet e BE-së që janë
pjesë e zonës Shengen.

“Jemi një vend i lirë, kemi ecur
përpara shumë, në të njëjtën ko-
hës është diçka e cila na takon. Lib-
eralizimi i vizave do të ndodhë. Ne
duam të lëvizim lirshëm se ne jemi
pjesë e këtij kontinenti dhe ne do
të respektojmë gjithë kornizën le-
gale të vendeve të Bashkimit Eu-
ropian”,-tha Veseli.

Ndërkaq, Blerta Deliu-Kodra,
kryetare e Komisionit për Inte-
grime Europiane në Kuvendin e
Kosovës, thotë për Radion Europa
e Lirë, se deri më tash nuk ka ndon-
jë pengesë apo shqetësim lidhur me
atë se pas obligimeve që do të mer-
ren për procesin e liberalizmit të
vizave, mund të mos ketë respek-
tim të tyre.

“Nuk ka ndonjë shqetësim të
brendshëm sa i përket këtij proce-

si. Ne presim që muaji i ardhshëm,
qershori të jetë muaj i një reko-
mandimi pozitiv sa i takon proces-
it të liberalizmit të vizave. Natyr-
isht, se pas kësaj do të vijë një fus-
hatë e gjerë e aktorëve të Kosovës
bashkë me përfaqësuesit e BE-së,
të cilët do t’i informojnë qytetarët
lidhur me përgjegjësit dhe
obligimet që Kosova merr për-
sipër”, tha Deliu – Kodra.

Ajo theksoi se ka një interesim
të qytetarëve për të lëvizur në ven-
det e BE-së, por siç u shpreh ajo,
nuk mund të ketë dalje të shumta
të të rinjve.

“Unë e shoh si hapje të perspek-
tivës për të rinjtë dhe atyre që

Dje në “Europa e lirë”

kanë familjarë për t’i vizituar, por
besoj shumë se institucionet do ta
menaxhojnë edhe këtë aspekt”,-sh-
toi Deliu - Kodra.

Njohës të zhvillimeve politike
në Kosovë, kanë ngritur
shqetësimet e tyre për mundësinë
që pas liberalizimit të vizave, si
pasojë e papunësisë së madhe një
numër i madh i të rinjve t’i mësyjnë
vendet e BE-së.

Jehona Lushaku - Sadriu, njo-
hëse e çështjeve të integrimeve
evropiane, tha për Radion Europa
e Lirë se institucionet duhet t’i in-
formojnë qytetarët më shumë në
lidhje me procesin e liberalizimit
të vizave dhe në rast të liberalizim-

it. T’i infor mojnë edhe për
obligimet që kanë në rast se lëvizin
drejt zonës Shengen.

“Ka kufizime sa i takon numrit
të ditëve dhe pastaj punësimit,
shërimit, qëndrimit. Të gjitha këto
janë të kufizuara dhe ka manual,
të cilat Ministria e Integrimit do
të duhej ta plasonte të qytetarët
dhe t’i informonte mirë, po edhe
për pasojat nëse ata i stërzgjatin
vizitat ose qëndrimin e tyre në sh-
tetet e BE-së”,-tha Lushaku -
Sadriu.

Kosova, aktualisht, është ven-
di i vetëm i rajonit të Ballkanit
Perëndimor që nuk ka liberalizim
vizash me BE-në.
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MIQËSORJA

FIFA e zyrtarizon, Shqipëri-
Ukrainë do të luhet në Evian

KOMBËTARJA

Abazaj rrezikon Ukrainën,
Lenjani stërvitet normalisht

Andri Shevçenko dhe
Kristian Panuçi nuk do të
jenë shumë të kënaqur,
por FIFA ka vendosur që
ndeshja mes Shqipërisë
dhe Ukrainës duhet të
zhvillohet në stadiumin e
Evianit, me apo pëlqimin
e dy trajnerëve. Impianti
i vogël që përdoret për
stërvitje (nga vetë Ukrai-
na gjatë kësaj jave) do të
presë ndeshjen e caktuar

më datën 3 qershor, pasi or-
ganizata ndërkombëtare i ka
dhënë të drejtë organizatorit
të takimit që ka përzgjedhur
këtë stadium kur u ka bërë
ofertën të dy skuadrave.
Shevçenko kishte shfaqur
pakënaqësi për stadiumin që
nuk ka një tribunë të mirë-
filltë tifozësh, e të njëjtin
mendim, sipas tij, ndante
edhe Panuçi. Por ankesa në
FIFA nuk ka shërbyer asgjë,

pasi ndërkombëtarët men-
dojnë se dy palët duhet të re-
spektojnë kontratën. Kë-
sisoj, mbrëmë u është konfir-
muar në rrugë zyrtare se
ndeshja do të luhet të dielën
në orën 16:00 dhe nëse
Ukraina pastaj vendos ta
bojkotojë sfidën, atëherë do
të duhet të paguajë një dëm-
shpërblim të rëndë. Me pak
fjalë, të dielën do të shohim
një ndeshje, të cilën asnjëra
skuadër nuk dëshiron ta lu-
ajë, në një fushë të papërsh-
tatshme, në një stadium të
papërshtatshëm, në një orar
të papërshtatshëm.

Shqipëria duket se e ka
lënë pas humbjen ndaj Kos-
ovës dhe është duke u për-
gatitur për miqësoren e
radhës, që pritet të luajë
ndaj Ukrainës. Edhe pse
ende nuk është zyrtarizuar,
takimi ndaj Ukrainës pritet
të luhet në ditën e diel, pa-
varësisht mundësisë që ekz-
istonte për të shtyrë këtë
organizim. Në stërvitjen e
sotme të Kombëtares ka ndi-

erë shqetësime Kristal Abazaj.
Futbollisti që tashmë mund të
konsiderohet si i Anderlehtit,
nuk është stërvitur me
grupin. Por edhe lajme të mira
nga stërvitja e Kombëtares.
Kështu, krahu i majtë i
mbrojtjes ndaj Kosovës u
kthye në një "makth" të
vërtetë për tifozët, sa herë që
Milot Rashica niste iniciativën
në atë krah të sulmit me Kos-
ovën. Bujar Lika u improvizua

si mbrojtës i majtë dhe rezul-
toi totalisht një dështim,
megjithëse duhet theksuar
fakti se pozicioni i tij natyral
është krahu i djathtë. Megjith-
atë, Ermir Lenjani është stër-
vitur normalisht me grupin
në stërvitjen e sotme dhe
pritet të jetë në fushë nga
minuta e parë ndaj Ukrainës.

PRESIDENTI I
REALIT

Perez: Ditë
e trishtuar
për mua,
shpresoj të
kthehet
shpejt!

VENDIMI I FRANCEZIT

Trondit Zidan: Largohem,
sepse e dua Realin

Zinedin Zidan nuk ësh
të më trajner i Real

Madrid. Tekniku francez
ka dhënë dorëheqjen në
konferencën e djeshme
për shtyp në sallën e
Valdebebas. 45-vjeçari i
jep fund aventurës në
krye të "Los Blancos",
me të cilët fitoi për tri
vite rresht trofeun e
Champions League. Të
fundit arriti ta ngrejë në

stadiumin "Olimpic" të
Kievit, pasi mundi me re-
zultatin 3-1 Liverpulin e
Jurgen Klop. Francezi ko-
munikoi para mediave sh-
këputjen e bashkëpunimit
me gjigantët e La Ligas. Ai
mori drejtimin e Realit më
4 janar të 2016-ës dhe pas
878 ditëve më vonë, vendos
që të tërhiqet. 'Zizu' është
takuar më parë me presi-
dentin Florentino Perez

dhe ka bërë të ditur se ai
nuk do të vazhdojë në sto-
lin e "Santiago Bernabeu".
Ai ka udhëhequr Realin në
149 ndeshje, ku ka arritur
105 fitore, 28 barazime dhe
16 humbje. "Mora vendi-
min për të mos vazhduar si
trajneri i Real Madrid, fola
me presidentin për atë që
mendoja dhe arsyet e mia.
Mendoj se ishte momenti
për të gjithë, për mua, për
klubin. E di që është mo-
ment i veçantë, por mendoj
se është më mirë për të
gjithë. Ajo që mendoj ësh-
të se ky ekip duhet të vazh-

dojë të fitojë dhe ka nevojë
një ndryshim. Mendoj se
ekipi ka nevojë për diçka
tjetër dhe padyshim një
metodologji  tjetër stër-
vitjeje e pune, ndaj e mora
këtë vendim, pasi e dua
shumë këtë klub dhe ia
thashë edhe presidentit.
Ai më dha mundësinë të
vija të luaja te Reali, do t'i
jem mirënjohës përgjith-
monë. Por mendoj se sot
për mua, për të gjithë, du-
het ndryshuar, ndaj e mora
këtë vendim për të mos
vazhduar vitin tjetër",
shpjegoi Zidan.

Pas largimit të Zine
din Zidan nga panki-

na e Real Madrid, ka
folur vetë presidenti
Fiorentino Perez. Kreu
i madrilenëve i la të
hapur derën teknikut
francez teksa deklaroi
para mediave: "Ishte
një vendim i papritur.
Për mua dhe për të
gjithë ne që punojmë
në këtë klub është një
ditë e trishtuar. Dua
t ' ju falënderoj për
përkushtimin, pasionin
dhe dashurinë tuaj
gjatë këtyre viteve dhe
sjellja juaj gjithmonë
ka qenë shembullore
që bazohen me vlerat e
Madridit. Më shumë se
një lamtumire, unë do
të doja të them se kjo
derë mbetet e hapur
për ty dhe e di  se
shumë shpejt  do të
kthehesh", përfundoi
Perez.

REAGIMET

Largimi i Zidan,
lojtarët thonë të tyren

Lojtarët e Real Madrid
kanë reaguar të gjithë

për largimin e Zidan nga
klubi. Ata duken shumë të
lidhur me francezin. "Jam
shumë i lumtur që më
keni stërvitur ju", shkru-
an Ronaldo. Ndërsa kapite-
ni i ekipit, Ramos, thotë se
edhe si trajner, Zidan e
mbylli në majë. Edhe si
lojtar, francezi u largua pas
një finaleje të Kupës së

Botës, megjithëse e humbi
atë dhe u largua me të kuq.
"Nuk kam fjalë për t'ju
falënderuar. Ka qenë nder
dhe privilegj të stërvitesha
nga idhulli im".

Futbollistët Mavraj e Balaj në konferencë shtypi. Balaj: Jam gati të luaj nga minuta e parë

Kombëtarja "harron" Kosovën,
mendjen te Ukraina

Mavraj: Dështimi me Kosovën? Faji i lojtarëve
Miqësorja me Kos

ovën ka turbullu
ar ujërat në Ko-

mbëtare. Humbja 3-0, por
mbi të gjitha loja dhe im-
penjimi i shfaqur kanë
lënë shije të hidhur në të
gjithë opinionin sportiv.
Mërgim Mavraj thotë se
përgjegjësinë e kanë
lojtarët dhe se ata duhet të
bëjnë çmos që të nderojnë
fanellën e Kombëtares në
çdo ndeshje. Ai nuk e di
nëse do të jetë pjesë e for-
macionit në përballjen
ndaj Ukrainës, por dek-
laron se do të jetë gati, nëse
Panuçi ia kërkon. "Ishte
një ndeshje nga e cila unë
mendoj që përgjegjësia
është vetëm e jona, pasi
nuk kemi transmetuar në
fushë atë që trajneri ka
kryer gjatë seancave stër-
vitore. Kosova e kishte
ndeshjen e jetës, ndërsa
skuadra jonë kishte testin
për të provuar edhe disa el-
ementë të rinj. Sidoqoftë,
më duhet të them që ne
mbajmë përgjegjësi të
plotë. Trajnerin e mirëkup-
toj për zgjedhjen e tij, për
të mos qenë titullar dhe e
falënderoj për trajtimin e
tij. Kemi përpara
Ukrainën dhe do përqen-
drohemi fort për të bërë

një paraqitje sa më të mirë.
I kemi një borxh publikut
tonë, por edhe trajnerit dhe
besoj se skuadra jonë i ka ka-

pacitetet e duhura për të re-
aguar shumë". Ai ka edhe një
kritikë për lojtarët e rinj, të
cilëve u thotë që të shfrytë-

zojnë mundësinë që Panuçi
u jep. Edhe të rinjtë që vijnë
në ekipin kombëtar duhet ta
shfrytëzojnë sa më mirë këtë

mundësi që u jepet për të
veshur këtë fanellë, teksa
edhe ndihma e mbështetja
jonë për ta nuk do të mun-
gojë. Jemi mirë. Skuadra
është e përqendruar dhe
kam besim se do të reagojë
maksimalisht në sfidën
miqësore të radhës", u
shpreh Mavraj. Balaj nuk
bën lojëra fjalësh. Ai dek-
laron se Kombëtares i mun-
goi diçka në përballjen ndaj
Kosovës, ndërsa shpreson
që të luajë ndaj Ukrainës.
"Një ndeshje ku gjithkush
nga ne duhet të marrë
përgjegjësitë e tij. Ne që
jemi në fushë, jemi
përgjegjësit kryesorë. Ndaj
Kosovës u pa qartë se na
mungoi diçka. Përpara
kemi Ukrainën dhe që aty
duhet të demonstrojmë
forcën dhe më të mirën
tonë në fushë. Unë jam gati,
por çdo zgjedhje teknike i
takon vetëm trajnerit", u
shpreh Balaj.

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

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Bunuel regjisor.
4. Të parat në sport.
6. Rodrigues që këndonte fado.
11. I famshmi Pacino.
12. Kujdeset në... ekstreme.
14. Eshtë skllavëri.
16. Eshtë shtypi jo përditshëm.
18. Janë tek në banka.
20. Eshtë ndeshje e... fundit.
21. Lumi i Bernës.
23. Janë me numër ato ushtarake.
24. Nesti pa pa çifte.
25. Si gjithë.
26. Sipërfaqe e shkurtër.
27. Ato të peshkut janë pa vlerë
28. Janë marifete… me grim.
31. Ethet e tij zunë kërkuesit.
32. Skuadra merengue.
33. Eshtë trofet që fitohet.

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

- Ekzistojnë krime më keq se sa të djegësh libra. Një
nga këto është të mos i lexosh.

- Sa më shumë i ndershëm njeriu, aq më i keq fati i tij.
- Nuk jemi qenie njerëzore që kanë përvojë shpirtërore.

Jemi qenie shpirtërore që kanë përvojë njerëzore.

- Ndershmëria është kapitulli i
parë në librin e mençurisë.

- Ndonjëherë preferoni heshtjen
sepse ka njerëz që nuk
meritojnë fjalët tuaja!

- Ka nga ata që pyesin pse keni
humbur, ndërkohë që ishin
indiferentë kur ishit atje.

- Ngjituni në majë për të parë
botën. Jo për t'ju parë bota.

- Dje isha i zgjuar dhe desha të
ndryshoja botën. Sot jam i
mençur dhe kam ndryshuar
veten.

HORIZONTAL
1. Ishte dekret i sulltanit.
8. Fillojnë nazet.
9. Eshtë bosht.
10. Eshtë studio e Barack Obama-s.
13. Fillojnë romanin.
14. Pak nepozitëm.
17. Mbahen për të ndaluar.
18. Janë njerëz me dy faqe.
21. U mbiquajt Princi i oratorëve.
22. Nofka e Eisenhoëer.
24. Janë ministri.
25. Pak normalitet.
26. Rodrigues, që u quajt mbretëresha e fado-s.
27. Kush është... nuk është i lirë.
29. Bën be pa u betuar një e tillë.
30. Kështu mbyllet dera.
33. Eshtë për medaljen e parë
34. Janë nofka.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

34. Ndahen nga ortakët.
36. Një biçikletë dyshe.
39. Qetësonte detin.
42. Kanë dhoma që zihen.
44. Eshtë ekulibri në palestër.
46. Në krye të jurisë.
47. Numri i kuartetit.
48. Gjysmë armate.

VERTIKAL

1. Gjysma  e lapsit.
2. Përfundojnë pingul
3. Shkruhen për filma.
5. Duhen realizuar.
6. Gabim pa kufij.
7. Portokalli i Stanley Kubrick.
8. Në krye të artistëve.
9. Eshtë edhe ai i rekordeve.
10. Fleming që krijoi James Bond.

13. Janë binarë.
15. Janë dhoma.
16. Eshtë i zi... pikant.
17. Institucione Lokale Tiranë.
19. Pagëzoi Shën Palin.
20. Eshtë besimi i besimtarëve.
22. Janë pamje nga puna.
26. Janë aksione për... gol.
27. Një fjalë për më vonë.
29. Maria Rilke, shkrimtar.
30. Fillojnë turnin.
32. Kupa e fituar gjithmonë nga Brazili.
34. Eshtë copë... torte.
35. Mbyllin një tender.
34. Ndo në kufij.
38. Një pëlhurë.
40. Lidh dy brigjet.
41. Një pije piratësh.
43. Fillojnë lehtë.
45. Të fundit në sirtar.

38. Satelit i Jupiterit.
39. Fillojnë matjet.
41. Në krye tëv idealisatëve.
42. Një Ibrahim violinist.
44. Ekstreme në sirtar.
45. Kështu shtë lojtari i under 21.
47. Eshtë gjuajtja personale.
49. Mund të ushtrohet edhe psikologjik
50. Gëlonin nga gladiatorët.
VERTIKAL
1. Eli këngëtare.
2. Pak ekologjike.
3. Rastis në kufij.
4. Janë tempereturat më të ulëta.
5. Inicialet e Lendl.
6. Jetojnë në kryeqendrën piemonteze.
7. Campion regjisore.
8. Gabim rrjete në tenis.
11. Janë si cilësi.
12. Ishte gjuha e romakëve.
15. Flet për bëmat e kreshnikëve.

16. Janë shërbimet me... korrespondencë.
17. I vihet kalit.
18. Rrapo i luftëtarëve.
19. Aktet pa kufij.
20. Mbyllet me dorezë.
21. Eshtë periudha e ftohtë.
23. Në krye të komandës.
24. Një artist si Tristan Tzara.
28. Janë sportistët që bëjnë stil të lirë.
31. Hapin pa kufij.
32. Qethen me qen.
35. Një mendim.
36. Kusturica, regjisor.
37. Parajsa e humbur.
39. Një stacion i famshëm orbital.
40. Pak aromatike.
43. Pak interesante.
46. Lirë në qendër.
48. Nota e diapazonit.
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- Gratë e bukura kurrë nuk dyshojnë në
inteligjencën e vet, por gratë inteligjente
çdoherë dyshojnë në bukurinë e vet.

- Disa meshkuj kanë atë që e kanë merituar, të
tjerët janë të pamartuarit.
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