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KRYETARI I PD, LULZIM BASHA TAKON KESHILLTARIN E MERKEL: GJITHÇKA PER INTEGRIMIN

Nga  FATOS ÇOÇOLI

Cili është interesi ynë më i lartë si 
qytetarë të këtij vendi? Zgjedhjet 

e lira dhe të ndershme, integrimi, 
apo mirëqenia e secilit prej nesh? 
Shumëkush ...
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Opinioni
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Nga JORGJI KOTE

Në fakt, kjo pyetje është më e 
drejtë  se pohimi apo mohimi 

absolut, d.m.th. “po, do të çelen, ose 
jo, kurrsesi”. Këtë e them nisur dhe 
nga fakti ...

   A do i çelë negociatat 
Këshilli Europian? 

Opinioni
 Ditësi

NGA VOLTIZA DURO

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 
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Taulant Balla në parlamentin gjerman për negociatat: Shqipëria e meriton fillimin e 
bisedimeve për anëtarësim. Gramoz Ruçi merr mbështetjen e Çekisë: Do të votojmë “pro”

Në datën 7 qershor pritet të zhvillohet mbledhja e radhës së 
këshillit bashkiak të Tiranës ku pritet miratimi i 9 projektven-
dimeve të propozuara. “Gazeta Shqiptare” zbardh sot detaje 
nga relacionet që presin miratim. “Për dhënien ...

Në faqen 17

(Në foto)  Kreu i grupit të PS Balla, dje gjatë takimi në parlamentin gjerman, Kreu i PD-së, Lulzim Basha, dje gjatë takimeve në Berlin
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“Teatri? 
E dinim se duhej 

ta mbronim 
edhe fizikisht”

 
NGJARJE E SAJUAR

DEBATI

Inskenuan atentatin tek 
Ura e Mifolit, bien 
në pranga Romario 

Alliaj dhe shoku 51-vjeçar

 SEKTORIT PUBLIK
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Punonjësit në 
shtet, 45% janë 

me arsim 8-vjeçar 
dhe të mesëm

Emrat, 530 pronarët që marrin kompensimin 
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ATP: Lista me përfituesit në Tiranë dhe në rrethe
përfitimit për pronarët që 
kompensohen. Procedurat 
për kompensimin fi nanciar 
të pasurive që preken nga 
ndërtimet informale ndiqen 
nga Agjencia e Trajtimit 
të Pronave. Pas hapjes së 
procedurave nga ATP-ja 
pronarët duhet të plotësojnë 
formularin ...

Publikohet lista me 530 
pronarët  që u është 

prekur tona nga ndërtimet 
pa leje dhe marrin kompen-
simin për truallin. Përfi tu-
esit janë në të gjithë vendin 
dhe ‘Gazeta Shqiptare’ pub-
likon  listën e plotë ku përveç 
gjeneraliteteve të përfitu-
esve është edhe shuma e 

 
VLORE

Në faqen 10

U kundërpërgjigj me 
armë, arrestohet

shënjestra e atentatit 
në Lungomare
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KRIZA POLITIKE
ZGJIDHJA

Kreu i Kuvendit, Ruçi merr mbështetje nga Praga për hapjen e negociatave

Çekia: Do të lobojmë që vendet
e BE-së të votojnë pro Shqipërisë
"Nuk ka alternativë tjetër përveç anëtarësimit"

Kryetari i Kuvendit,
Gramoz Ruçi, mori
dje në Pragë garanc-

inë e Çekisë se do të bëjë
çmos që vendet e Bashkimit
Evropian të njohin dhe
vlerësojnë arritjet që Sh-
qipëria ka bërë dhe të vo-
tojnë për hapjen e negociat-
ave për anëtarësim në Bash-
kimin Evropian, pas reko-
mandimit pozitiv pa kushte
që dha Komisioni Evropian.
Gramoz Ruçi, i ftuar nga
kryetari i Parlamentit të Re-
publikës çeke, Radek Von-
dráçek, në datat 3-4 qershor
zhvilloi një vizitë zyrtare në
Pragë. Praga ishte stacioni
i fundit i veprimtarisë lo-
buese të kryetarit të Kuven-
dit për të siguruar mbësh-
tetje për hapjen e negociat-
ave. Takimin e parë delega-
cioni parlamentar shqiptar
e zhvilloi me kryeministrin
e Republikës së Çekisë, An-
drej Babiš, i cili vlerësoi ar-
ritjet e Shqipërisë. Andrej
Babiš tha se do të bëjë të
gjitha përpjekjet që edhe
vendet e tjera të BE-së të njo-
hin e vlerësojnë këto arritje
dhe të votojnë për hapjen e
negociatave me Shqipërinë
në mbledhjen e ardhshme të
Këshillit Europian. "Ne i
njohim arritjet e padisku-
tueshme të Shqipërisë dhe
përveç mbështetjes sonë dhe
të grupit të Vishegradit, do
të bëjmë të gjitha përpjekjet
që edhe vendet e tjera të BE-
së të njohin e vlerësojnë këto
arritje dhe të votojnë për
hapjen e negociatave me Sh-
qipërinë në mbledhjen e
ardhshme të Këshillit Euro-
pian", deklaroi z. Babiš. Në
vazhdim të shpjegimeve të
kryetarit të Kuvendit mbi
situatën politike në Sh-
qipëri, kryeministri Babiš u
shpreh se, "Protestat paqë-
sore janë një element i
demokracisë, por qeverisja e
vendit fitohet vetëm
nëpërmjet konkurrencës në
zgjedhje". Ndërsa Ruçi u
shpreh: "Ne jemi këtu për të
kërkuar nga kryeministri
Babiš dhe qeveria e Repub-
likës çeke, si edhe katër ven-
det e grupit të Vishegradit,
të lobohen pranë vendeve
skeptike të BE-së për sqa-
rimin e arritjeve të refor-
mave integruese në Shqipëri
dhe hapjen e negociatave në
mbledhjen e ardhshme të
Këshillit Europian". Kreu i
parlamentit u takua edhe me
kryetarin e Dhomës së Për-
faqësuesve si dhe ka marrë
pjesë në një seancë dëgji-
more, që është zhvilluar me
Komisionin e Çështjeve të
Europës së Dhomës së Për-
faqësuesve, ku kërkoi lo-
bimin e tyre me komisionet
homologe në parlamentet e
vendeve anëtare. Delegacio-

ANDREJ BABIŠ
"Ne i njohim arritjet e padiskutueshme të Shqipërisë dhe
përveç mbështetjes sonë dhe të grupit të Vishegradit, do
të bëjmë të gjitha përpjekjet që edhe vendet e tjera të
BE-së t'i njohin e vlerësojnë këto arritje dhe të votojnë për
hapjen e negociatave me Shqipërinë në mbledhjen e
ardhshme të Këshillit Europian", deklaroi z. Babiš.



ni parlamentar shqiptar u
prit edhe nga zëvendëspres-
identi i Senatit të Parla-
mentit të Republikës çeke
dhe kryetarë të disa komi-
sioneve të senatit. Në
takimin me kryetarin e
Dhomës së Përfaqësuesve,
z.Radek Vondrá?ek, krye-
tari i Kuvendit, z. Ruçi, nën-
vizoi se marrëdhëniet dhe
bashkëpunimi midis të dy
vendeve është lehtësuar

edhe nga marrëdhëniet e
shkëlqyera parlamentare. Z.
Vondrá?ek u shpreh se ky
bashkëpunim do të vazhdojë
të thellohet nëpërmjet bash-
këpunimit të komisioneve e
grupeve të miqësisë dhe se
Dhoma e Përfaqësuesve do të
ndihmojë Kuvendin e Sh-
qipërisë jo vetëm duke u
lobuar me parlamentet e
vendeve anëtare për hapjen
sa më shpejt të negociatave,

por edhe me asistencë tekni-
ke gjatë zhvillimit të tyre.
"Opozita konstruktive
bëhet në parlament dhe jo
jashtë parlamentit", vuri në
dukje kryeparlamentari
çek, Radek Vondrá?ek, duke
folur për situatën politike
në Shqipëri. Me rastin e viz-
itës së delegacionit shqiptar,
në Dhomën e Përfaqësuesve
u themelua edhe grupi par-
lamentar i miqësisë me Sh-

GRAMOZ RUÇI
"Marrëdhëniet e shkëlqyera politike midis vendeve tona e
kanë bazën në miqësinë e fortë dhe respektin reciprok
midis popujve tanë. Është detyra e qeverive dhe e
parlamenteve të nxisim të punojmë që edhe
bashkëpunimi ekonomik, tregtar dhe nxitja e investimeve
t'u përgjigjen ndjenjave dhe respektit që popujt tanë
ushqejnë për njëri-tjetrin".


Kreu i PD-së,
Lulzim Basha,
dje gjatë takimeve
në Berlin

qipërinë. Kryetari Ruçi dhe
delegacioni parlamentar zh-
villuan një seancë dëgjimore
me Komisionin e Çështjeve
të Europës së Dhomës së Për-
faqësuesve. Kryetari i Kuv-
endit, z. Gramoz Ruçi, u
shpjegoi në detaje anëtarëve
të komisionit arritjet e Sh-
qipërisë në zbatim të reko-
mandimeve të Këshillit Eu-
ropian për pesë prioritetet
kyçe dhe kërkuan lobimin e

tyre me komisionet homo-
loge në parlamentet e
vendeve anëtare. Deputetët
e pranishëm premtuan se
Komisioni i Çështjeve të
Europës së Dhomës së Për-
faqësuesve të Çekisë do t'u
kërkojë komisioneve homo-
loge të vendeve anëtare
mbështetjen e tyre pa kush-
te për hapjen e negociatave
me Shqipërinë.

"Cenohet Kushtetuta, një arnë më e keqe se e grisura"

Italia, Cutillo: Jo shtyrje të
zgjedhjeve pa marrëveshje politike
Diplomatët e huaj në

vendin tonë u bëjnë
thirrje palëve politike që të
ulen në dialog pas situatës
së brishtë. Në debatin për
shtyrjen apo jo të datës së
zgjedhjeve, që ka ndarë në
dy kampe edhe deputetë të
CDU/CSU-së në parlamen-
tin gjerman, është përf-
shirë dhe ambasadori ital-
ian, Alberto Cutillo. I pye-
tur nga të rinj në një aktiv-
itet në Shkodër mbi këtë
çështje, ai thotë se marrja e
një vendimi të tillë pa një
marrëveshje politike do të
ishte "një arnë edhe më e
keqe se e grisura". "Në këtë
pikë, në Shqipëri rregullat
janë kapërcyer dhe është e
vështirë të thuhet çfarë ësh-

të më normale të ndodhë, të
bësh zgjedhje pa pjesëmar-
rjen e partive që nuk janë
regjistruar apo të shtyhen
zgjedhjet, gjë që do të kërkon-
te modifikim të Kushtetutës
për afatet e parashikuara në
një kohë të shkurtër. Kjo
zgjidhje e dytë nënkupton që
mund ekzistojë një mar-
rëveshjeje, por unë sot s'kam
ndonjë njoftim për ndonjë
marrëveshje. Ndaj, të shtysh
zgjedhjet pa pasur fillimisht

një marrëveshje politike do
të ishte gabim, pasi sjell
ndryshimin e Kushtetutës,
duke lejuar kështu shtyr-
jen e vazhdueshme të
zgjedhjeve dhe italianët e
quajnë 'të bësh një arnë më
të keqe se e grisura'", dek-
laroi ambasadori italian.
Në lidhje me integrimin, Al-
berto Cutillo pranon se
janë të hapura të gjitha
mundësitë në lidhje me ven-
dimin e negociatave. Presi-
denti Meta shprehu gatish-
mërinë pak ditë më parë që
të shtyjë datën e zgjedhjeve,
në përputhje me vullnetin e
shprehur të palëve politike,
madje edhe të lerë manda-
tin, nëse i shërben një
zgjidhjeje gjithëpërfshirëse.

8 qershori, "Reuters": Protesta
e Tiranës e rrezikshme, frikë

për të gjithë Ballkanin!
Agjencia prestigjioze "Reuters" publikoi një artikull

lidhur me protestën e fundit të opozitës, por edhe
për protestën që pritet në 8 qershor. "Reuters" shkruan
se mijëra qytetarë shqiptarë dolën në rrugë duke protes-
tuar dhe duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi
Rama. Shumë qytetarë dhe efektivë policie u plagosën
nga "bombat molotov" dhe nga dhuna e ushtruar nga
vetë protestuesit, shkruan ndër të tjera agjencia "Reu-
ters". Protesta e radhës është do të jetë vendimtare për
Shqipërinë. Lideri i opozitës, Lulzim Basha, tha se s'ka
më kohë për fjalë dhe pritet që situata në protestën e
fundit të jetë shumë e "nxehtë" shkruhet më tej në ar-
tikullin e prestigjiozes. Një protestë aq masive dhe e
dhunshme mund të jetë e rrezikshme për negociatat e
Shqipërisë, por edhe për ekonominë e të gjithë Ballkan-
it, pasi trazirat e shumta do të ndikojnë negativisht
pranë sezonit turistik. Turistët britanikë, por edhe të
huajt kanë frikë se trazirat politike në Shqipëri do të
kenë influencë në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Gre-
qi dhe duket që rastet e dhunës do t'i ndalojnë ata për të
udhëtuar në Ballkan për pushime, analizon më tej "Reu-
ters". "A do të arrijë protesta e opozitës të rrëzojë kryem-
inistrin?", pyet "Reuters" në fund dhe këtë përgjigjen
mbetet për ta marrë të shtunën e 8 qershorit.

Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi me  kryeministrin
e Republikës së Çekisë, Andrej Babiš
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Kreu i opozitës, Lulzim
Basha, garantoi dje
BE-në se pavarëisht

krizës politike në vend,
PDSH do të bëjë çdo për-
pjekje për integrimin e Sh-
qipërisë në familjen evropi-
ane. Z.Basha ndodhet në
Berlin për një vizitë në
kuadër të perspektivës euro-
piane të Shqipërisë. Basha
gjatë vizitës së tij në Berlin
është takuar me zv.kryekë-
shilltarin e kancelares Mer-
kel, Joachim Bertele. Në
qendër të këtij takimi duket
se ka qenë kriza politike që
po kalon Shqipëria, ku
Basha ka marrë mbështetje
e Bertele për të hapur
rrugën europiane të Sh-
qipërisë. Lideri i opozitës,
Lulzim Basha, theksoi se
pavarësisht probleme që ka
Shqipëria në lidhje me shit-
blerjen e votave dhe korrup-
sionit, do të bëhet gjithçka
që ashtu siç liberalizuan
vizat, t'i hapim rrugën edhe
anëtarësimit të Shqipërisë
në Bashkimin Europian.
"Në qendër të Dialogut të
Nivelit të Lartë që po zhvil-
lohet nga fondacioni 'Kon-
rad Adenauer' në bash-
këpunim me Këshillin
Ekonomik Gjerman në Ber-
lin, është angazhimi i Gjer-
manisë për perspektivën eu-
ropiane të Ballkanit Perën-
dimor. Pavarësisht krizës që
po kalon aktualisht Sh-
qipëria, problemeve me lidh-
jet e politikës me krimin,
shitblerjes së votave, kor-
rupsionit, ne do të bëjmë
gjithçka që ashtu siç liberal-
izuam vizat, t'i hapim rrugën
edhe anëtarësimit të Sh-
qipërisë në Bashkimin Euro-
pian", shprehet z.Basha.
Gjithashtu, në këtë takim u
diskutua se është koha për
të ndalur politikanët e kor-
ruptuar dhe të lidhur me
krimin, që për interesat e tyre
po kërcënojnë perspektivën
europiane dhe paqen e sta-
bilitetin në Ballkanin Perën-
dimor. Më tej ai bën të ditur
se e ardhmja e Shqipërisë
është në BE dhe tashmë ësh-
të koha për të ndalur politi-
kanët e korruptuar dhe të
lidhur me krimin, që pen-
gojnë perspektivën europi-
ane të vendit. "Nuk ka asnjë
diskutim që e ardhmja e Sh-
qipërisë dhe e Ballkanit
Perëndimor është BE.
Mirënjohje për angazhimin
dhe mbështetjen e pakursy-
er të Gjermanisë në proces-
in e integrimit Shqipërisë në
BE, por edhe të ruajtjes së
pacenuar të tërësisë territo-
riale të Kosovës. Tani është
koha për të ndalur politi-
kanët e korruptuar dhe të
lidhur me krimin, që për in-

Kreu i PD takon zv.kryekëshilltarin e Merkelit: Pavarësisht krizës, do të bëjmë gjithçka për integrimin

Basha: Zgjidhja politike, rruga
për të shmangur konfliktin civil
"Mesazhi i Berlinit, pa zgjidhjen e krizës s'ka negociata"

Valentina Madani

teresat e tyre po kërcënojnë
perspektivën europiane dhe
paqen e stabilitetin në Ball-
kanin Perëndimor", - shpre-
het kreu i PD-së. Gjatë qën-
drimit në Berlin, Basha u
takua edhe me komisionerin
e BE-së për Buxhetin dhe Bu-
rimet Njerëzore, Günther
Oettinger.
ZGJIDHJA

Kryetari i PD-së, Lulzim
Basha, i cili ndodhet në Ber-
lin duke marrë pjesë në Kon-

gresin Ekonomik të Union-
it Kristiandemokrat/Kris-
tiansocial, në bisedë për 'DW'
thekson se opozita u përm-
bahet kërkesave të saj dhe
se kriza mund të zgjidhet
vetëm përmes marrjes së
përgjegjësive politike,
largimit të kryeministrit
Rama dhe krijimit të qever-
isë tranzitore për të shkru-
ar drejt zgjedhjeve të reja.
"Në momentin aktual, në
Gjermani, sikundër edhe në

shumicën e vendeve vendim-
marrëse të Bashkimit Euro-
pian, predominon mendimi
që nuk do të ketë një vendim
pozitiv për hapjen e negoci-
atave pa u tejkaluar kriza
politike, e cila është e vetm-
ja rrugë për të plotësuar
detyrat e paplotësuara, siç
është lufta kundër krimit të
organizuar, lufta kundër
korrupsionit, dënimi i poli-
tikanëve të kapur dhe të
përgjuar në bashkëpunim
me krimin e organizuar për
të vjedhur votat dhe për të
falsifikuar rezultatin elek-
toral të vitit 2017. Nga ana
tjetër, është shqetësimi që në
qoftë se nuk ka ndryshim,
Shqipëria rrezikon të hum-
basë një mundësi të madhe,
e cila pastaj do ta veçonte
edhe nga Maqedonia e Veri-
ut. Ajo do të shkonte për-
para në këtë proces, ndërko-
hë që Shqipëria do të mbetej
në vendnumëro apo akoma
më keq, do të izolohej", dek-
laroi z.Basha. Sipas tij, "kjo
krizë mund të zgjidhet
vetëm duke aplikuar stan-
dardet dhe precedentët evro-
pianë. Në cilin vend të
Evropës nuk do të kishte
dhënë dorëheqjen një
kryeministër, i cili është
kapur bashkë me kupolën e
tij duke asgjësuar procesin
zgjedhor, që është kapur në
afera të tmerrshme korrup-
tive, ndërkohë që drejtësia
duket se është e paralizuar
dhe nuk është në gjendje t'u
japë përgjigje këtyre skan-
daleve"?! Kreu i PD-së dek-
laroi në mënyrë të prerë se:
"Me përgjegjësinë totale po
ju them zgjidhja politike që
opozita ka parashtruar,
zgjidhja politike që kalon
përmes standardeve europi-
ane është rruga e vetme, rru-
ga e sigurt për të shmangur
konfliktin total civil, për të
cilin nuk është e interesuar
as opozita, as PD, as sh-
qiptarët. Kushdo që është i
interesuar në krahun tjetër,
kushdo që bën llogaritë se
duke nxitur konfliktin civil
mund t'u shpëtojë përgjegjë-
sive politike dhe ligjore për
aferat korruptive dhe krim-
inale, e ka shumë gabim".
Ndaj, Basha bëri të qartë:
"Shqipëria nuk mund të
vazhdojë më kështu. Ky ësh-
të rekordi me i lartë, më i zi i
korrupsionit dhe kapjes së
shtetit nga krimi i organi-
zuar. Ky është mesazhi që
vjen nga Berlini. Në këtë sit-
uatë nuk ka shanse që të
hapen negociatat për Sh-
qipërinë. Kërkohet ndry-
shim politik". Basha shpre-
hu hapur projektet e tij.
"Jam në Berlin si partner i
besueshëm i Gjermanisë,
sot si kryetar i opozitës dhe
nesërm me besimin e qyteta-
rëve shqiptarë, në drejtimin
e një qeverie europiane",

DIALOGU
"Standardet evropiane dhe precedentët evropianë e
parashtrojnë fare qartë rrugën e zgjidhjes së krizës.
Ajo kalon përmes largimit të Edi Ramës, një qeverie
tranzitore dhe garantimit të standardeve zgjedhore si
hap i parë, ndërkohë që PD-ja dhe opozita ka një
platformë, që është pjesë e një dialogu kombëtar për
një reformë të thellë kushtetuese, që do të garantojë
balancimin dhe ndarjen e pushteteve", tha z.Basha.



Kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla,
nisi dje takime intensive në parlamentin gjerman

edhe me përfaqësues të qeverisë gjermane. Takimet në
Bundestag janë me deputetë të koalicionit qeverisës
CDU-CSU-SPD, por edhe me drejtues të grupeve par-
lamentare të partive të tjera dhe me raporterët për Sh-
qipërinë të këtyre grupimeve. Në grupin e CDU/CDU
z.Balla zhvilloi takime me deputetët Mark Hauptmann,
Axel Müller, Nikolas Löbel, Joachim Pfeiffer. "Qëllimi i
këtyre takimeve është angazhimi ynë lidhur me reko-
mandimin pozitiv pa kushte të Komisionit Europian
për fillimin e bisedimeve
për anëtarësim mes Sh-
qipërisë dhe Bashkimit Eu-
ropian dhe shqyrtimi i
këtij rekomandimi edhe
nga Bundestagu gjer-
man", u shpreh Balla. Në
takimin me z.Nikolas Lobel
dhe z.Axel Müller u disku-
tua mbi procedurat që do
të ndjekë Bundestagu gjer-
man për shqyrtimin e ven-
dimit për fillimin e bisedi-
meve. Muller vlerësoi se
qoftë Shqipëria, qoftë
Maqedonia e Veriut i kanë
plotësuar detyrat e lëna
nga qershori i vitit të sh-
kuar në Këshillin Europi-
an. "Ka një vlerësim pozi-
tiv edhe këtu në Bundestag lidhur me fillimin e bisedi-
meve gjatë 2019-ës", tha Muller. Balla zhvilloi një takim
me Josip Juratovic (SPD), kryetar i Komisionit par-
lamentar për Evropën Juglindore në Bundestag. Krye-
tari i grupit socialist vlerësoi pozicionin zyrtar të
qeverisë gjermane, të bërë publik përmes ministrit
për Evropën, Michael Roth, në mbështetje të fillimit
të bisedimeve. Z.Juratovic u shpreh: "Para disa ditësh
pata një takim me komisionerin për Zgjerim, Johanes
Hahn dhe ndava me të bindjen se Shqipëria dhe Maqe-
donia e Veriut e meritojnë fillimin e bisedimeve për
anëtarësim. Qasja jonë ndaj këtyre dy vendeve është
një test i kredibilitetit të BE. Për mua, anëtarësimi i
Ballkanit Perëndimor në BE nuk është zgjerim, por
plotësim i hartës së BE-së".

Balla në parlamentin gjerman për negociatat

Deputetët gjermanë: Shqipëria meriton
fillimin e bisedimeve për anëtarësim

Kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi, deklaroi dje se kriza
në vend është shumë e thellë dhe se qeveria duhet të

kishte rënë me kohë. "Qeveria nuk është numra siç pan-
deh kryeministri", tha Idrizi për "TCH". Ai përmendi të
gjitha rastet e korrupsionit në vend dhe faktin se nuk
kemi dy gjykatat kryesore. Ndërsa, lidhur me protestat,
ai tha: "Zemërimi është shumë i madh, sepse kjo krizë
nuk ka ardhur nga hiçi. Shqipëria sot është në krizë insti-
tucionale, pas 30 vjetësh kemi një sistem autokratik. Nëse
dikush më 30 qershor mendon se do shkojë në zgjedhje
vetëm, mund të them se jemi i vetmi vend demokratik që
bën zgjedhje autokratike. Demokracia është në rrezik
nga autokracia, korrupsioni dhe varfëria. Shqipëria s'ka
bërë asnjëherë zgjedhje të parakohshme, ndërsa në Aus-
tri, kancelari i kishte numrat, por shkoi në zgjedhje pas
një skandali. Ndërsa kryeministri ynë thotë i kam num-
rat. Për të vendosur demokracinë në vend duhen zgjedh-
jet e parakohshme", u shpreh ai. Ndërsa i pyetur për de-
klaratën e Bashës se tashmë po mbarojnë fjalët dhe do të
flasë sovrani, Idrizi u shpreh se, "opozita duhet të mobi-
lizojë dhe të udhëheqë të gjithë atë revoltë njerëzish, që
fillon nga prekja e shtëpisë, rrogat, pensionet, dritat, ujin
dhe të jetë një shpresë për shqiptarët. Këtu e ka zoti
Basha, kur thotë se tani është radha e sovranit", argu-
mentoi Idrizi. Kreu i PDIU-së bëri thirrje që Presidenti Ilir
Meta të japë kontributin e vet në zgjidhjen e krizës.

"Tani është radha e sovranit", Idrizi:
Demokracia, në rrezik nga autokracia

Kreu i PD-së, Lulzim Basha me
zv.kryekëshilltarin e Merkelit,Joachim Bertele
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PASURIA
SOCIALISTËT

Ndryshe nga ish-de
putetët e opozitës, të
cilët për shkak të

edhe të bojkotit të Kuvendit
kanë deklaruar pakësime të
ardhurash, kredi e over-
drafte, kolegët e tyre të ma-
jtë në përgjithësi kanë dek-
laruar të ardhura normale
gjatë vitit 2018. Sipas formu-
larëve të deklarimit të pa-
surisë të dorëzuar në Inspe-
ktoratin e Lartë të Dekla-
rimit dhe Kontrollit të Pa-
surive dhe Interesave, shu-
mica e të zgjedhurve social-
istë gjatë vitit të shkuar jo
vetëm që nuk kanë shënuar
bilance negative, por në disa
raste kanë pasur edhe sh-
tesa të ndjeshme. Nuk bëhet
fjalë për atë grup deputetësh
që vijnë nga fusha e biznes-
it, por kryesisht për de-
putetë që aktivitet të tyren
primar kanë pikërisht jetën
parlamentare.
BALLABALLABALLABALLABALLA

Kështu, kryetari i Grupit
Parlamentar të Partisë So-
cialiste, Taulant Balla ka
deklaruar disa llogari ban-
kare të shtuar në vlerë dhe
një llogari tjetër që është
pakësuar. Më konkretisht
Balla raporton se zotëron
një llogari bankare të shtu-
ar me 1.208.379 lekë, një
tjetër të shtuar me 315 euro
dhe një tjetër të shtuar me
264.807 lekë. Gjithashtu, ai
deklaron një llogari ban-
kare (debit nga karta) me
pakësim vlere me 2.427 euro.
Balla ka raportuar në for-
mularin e deklarimit të pa-
surisë edhe një kredi për
blerje apartamenti me sipër-
faqe 86 m2 me interes 3 % në
vit, për të cilën ka shlyer
gjatë vitit 2018 shumë
332.758 lekë, si një hua nga
një person fizik marrë në
vitin 2014 me shumën 15.000
dollarëve. Ndërkohë që sa i
përket të ardhurave ai dek-
laron vetëm ato nga statusi
i deputetit në shumën e
2.678.211 lekë. Ndërsa bash-
këshortja e tij, Iris Pekmezi
ka raportuar për një llogari
pakësuar me 2.856 paund, një
tjetër llogari bankare shtu-
ar me 598.008 lekë. Ajo ka
raportuar si të ardhura nga
paga më shumë se bash-
këshorti i saj, pasi në 2018
nga punësimi në një prej
kompanive celulare ka mar-
rë 3.246.015 lekë. gjithashtu
ajo deklaron se ka marrë një
kredi për blerje apartamen-
ti në 2006 dhe nga e cila për
2018 ka shlyer shumën 1.356
euro. Iris Pekmezi ka rapor-
tuar edhe për një kontratë
marrje me qira apartamenti
me vlerë 210.000 lekë në 2018.
EKONOMIEKONOMIEKONOMIEKONOMIEKONOMI

Ish-ministrja e Ekono-
misë, Milva Ekonomi është
një nga deputetet socialiste
që ka deklaruar një bilanc
mjaft pozitiv për vitin 2018.
Ajo deklaron një shtëpi ban-
imi me 100 % të pronësisë, një
tjetër shtëpi banimi nga
trashëgimia ligjore në Tiranë
ku zotëron 50 %, një tjetër
shtëpi banimi nga trashëgim-

Llogari bankare shtuar me 1.208.379 lekë
Llogari bankare shtuar me 315 euro.
Llogari bankare (debit nga karta) zbritje në vlerën 2.427
euro.
Llogari bankare shtuar me 264.807 lekë.
Të ardhura nga paga 2.678.211 lekë.

Kredi për blerje apartamenti me sipërfaqe 86 m2 me interes 3
% në vit. Shlyer gjatë vitit 2018 shumë 332.758 lekë.
Hua nga një person fizik marrë në vitin 2014 me shumën
15.000 dollarë

Iris Pekmezi (bashkëshortja)
Llogari bankare pakësuar me 2.856 paund.
Llogari bankare shtuar me 598.008 lekë.
Gjendje cash shtuar me 300.000 lekë.
Depozitë bankare për fëmijë në vlerën 2.300 lekë.
Të ardhura nga paga dhe shpërblime në vlerën 3.246.015
lekë.
Kredi për blerje apartamenti në 2006 dhe shlyer për 2018
shuma 1.356 euro.
Kontratë marrje me qira apartamenti me vlerë 210.000 lekë në
2018.

Taulant Balla

Të zgjedhurit socialistë në Kuvend kanë deklaruar bilance pozitive për vitin 2018

Milva Ekonomi me 3 shtëpi dhe 2
prona, Xhemal Qefalia me overdraft
Balla më pak lekë të ardhura se bashkëshortja

ia ligjore në Tiranë ku
zotëron 46 %, një trashëgimi
pasurore në Durrës të pa speci-
fikuar se çfarë është ku
zotëron 25 për qind, si dhe një
tjetër trashëgimi pasurore në
Tiranë, po ashtu e paspeci-
fikuar, ku zotëron 50 për qind.
Ekonomi deklaron se
zotëron një makinë, si dhe një
llogari bankare në vlerën
745.949 lekë, 7.000 euro, 131.131
lekë, llogari kursimesh në
bono thesari në vlerë
4.000.000 lekë, depozitë në
vlerën e 2.800.000 lekë, de-
pozitë bankare në vlerën e
30.000 euro. Sa i përket të
ardhurave ajo deklaron ato
nga puna në vlerën e
1.404.653 lekëve, të ardhura
nga pjesëmarrja në komisio-

net parlamentare në vlerën
e 134.300 lekëve. Ndërkohë
që ka shlyer edhe një kredi
në shumën e 207.648 lekë. ajo
ka deklaruar pasurinë edhe
të fëmijëve të saj, ku vajza
veç shtëpisë së banimit ku
zotëron vetëm 8 për qind të
pronësisë, ka deklaruar një
llogari rrjedhëse në vlerën e
16.881 SEK (lek suedez) dhe
si të ardhura 22.500 SEK dhe
22.879 SEK. Ndërsa deputeti
tjetër socialistë Xhemal Qe-
falia ka deklaruar të ardhu-
rat vetëm nga paga dhe një
overdraft në shumën e
600.000 lekëve, ndërsa grua-
ja pagën si shefe sektori në
Ministrinë e Brendshme ku
punon prej 2016 në shumën
e 948.000 lekëve.

EKONOMI
Ekonomi deklaron një shtëpi banimi me 100 % të
pronësisë, një tjetër shtëpi banimi nga trashëgimia
ligjore në Tiranë ku zotëron 50 %, një tjetër shtëpi
banimi nga trashëgimia ligjore në Tiranë ku zotëron
46 %, një trashëgimi pasurore në Durrës të pa
specifikuar se çfarë është ku zotëron 25 për qind,
si dhe një tjetër trashëgimi pasurore në Tiranë, po
ashtu e paspecifikuar, ku zotëron 50 për qind.



Shtëpi banimi (100 %)
Shtëpi banimi nga trashëgimia ligjore në
Tiranë ku zotëron 50 %.
Shtëpi banimi nga trashëgimia ligjore në
Tiranë ku zotëron 46 %.
Makinë
Trashëgimi pasurore në Durrës ku zotëron 25
për qind.
Trashëgimi pasurore në Tiranë ku zotëron 50
për qind.
Llogari rrjedhëse në vlerën 745.949 lekë.
Llogari rrjedhëse në vlerën 7.000 euro.
Karta Krediti me vlerë 131.131 lekë.
Llogari kursimesh në bono thesari në vlerë
4.000.000 lekë.
Depozitë në vlerën e 2.800.000 lekë.
Depozitë bankare në vlerën e 30.000 euro.
Cash tërhequr nga banka 2.500 dollarë.
Të ardhura nga puna 1.404.653 lekë.
Të ardhura nga pjesëmarrja në komisionet
parlamentare në vlerën e 134.300 lekë.
Kursime nga udhëtime, dieta në konferenca
jashtë vendit dhe vizita pune 400 euro.
Të ardhura neto nga bo thesari në vlerën
82.960 lekë.
Shlyerje kredie për vitin 2018 në shumën e
207.648 lekë.

Eni Dodbiba (vajza)
Shtëpi banimi në Tiranë 66m2 ku zotëron 8%.
Llogari rrjedhëse në vlerën e 16.881 SEK (lek
suedez).
Të ardhura të tjera në vlerën e 22.500 SEK.
Të ardhura nga puna e në Universitetin e
Lindkping në Suedi në vlerën e 22.879 SEK.

Abi Dodbiba
Shtëpi banimi në Tiranë 66 m2 ku zotëron 8%.
Llogari rrjedhëse më shumën e 152.198 lekë.
Llogari kursimi në shumën e 1.605.597 lekë.
Të ardhura neto nga puna në shumën e
1.209.929 lekë.
Të ardhura nga bursa e studimit 10.580
dollarë.

Milva
Ekonomi

Llogari bankare me vlerë 304.204 lekë.
Të ardhura nga paga në shumën e 2.499.919
lekë.
Overdraft për kartë krediti në shumën e
600.000 lekë.
Avonila Qefalia (bashkëshortja)
Llogari bankare në shumën 478.182 lekë.
Të ardhura nga paga dhe shpërblime si
shefe sektori në Ministrinë e Brendshme në
shumën e 948.000 lekë.
Klara Qefalia (vajza)
Blerje automjeti me vlerë 3.000 euro.
Llogari bankare në vlerën 168.817 lekë.

Xhemal
Qefalia

Pakësim depozite me 3.105 euro.
Shtim depozite në shumën e 1.752.091 lekë.
Të ardhura nga paga si deputete në shumën
e 2.416.087 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortit
pakësuar me 222.158 lekë.
Të ardhura nga puna e djalit si arkitekt në
shumën 768.051 lekë.

Mimi
Kodheli

Llogari bankare e pakësuar me 1.551023
lekë.
Llogari bankare pakësuar me 22.368 euro.
Llogari karte krediti shtuar me 5.019 euro.
Të ardhura nga paga si deputet në shumë
2.597.626 lekë.

Alket
Hyseni

Milva Ekonomi
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Spartak Braho është një
nga deputetët social
istë që ka pasur një vit

të mirë në aspektin finan-
ciar në 2018. Nuk bëhet fjalë
vetëm për të personalisht,
por edhe për gjithë familjen
e tij, përfshi bashkëshorten
dhe djemtë, të cilët po ashtu
kanë pasur një bilanc tepër
pozitiv financiar. Vetë Spar-
tak Braho deklaron se
zotëron një shtëpi banimi
200 m2 e ndërtuar me kon-
tribut familjar me vlerë
5.000.000 lekë. Ai, gjithashtu,
ka blerë një automjet tip
Mercedes S Clas 3500 për të
cilën deklaron se ka marrë
një kredi si dhe nëpërmjet
shumës së siguruar nga rik-
thimi i makinës së më-
parshme te koncesionari.
Braho në 2018 ka blerë edhe
800 m2 tokë në një fshat të
Skraparit me vlerë 400.000
lekë. Deputeti socialist ka
mundur që gjatë vitit të sh-
kuar të shlyejë edhe 360.000
lekë këste kredie, ndërsa si
të ardhura ka deklaruar
pagën si deputet në shumën
e  1.555.787 lekëve. Ndërkohë
që Anida Braho, bash-
këshortja e tij ka deklaruar
një shtëpi banimi me sipër-
faqe 120 m2 me të ardhurat
nga familja dhe të
trashëguara nga prindërit,
llogari bankare në vlerën e
3.500.000 lekëve, si dhe një

Kryetari i Komisionit të Ligjeve ka deklaruar se ka blerë një makinë të re

Braho blen tokë në Skrapar, djali
koleksion me makina e motorë të vjetër
Ermonela Felaj dhe bashkëshorti kursejnë 4.398.010 lekë

automjet Toyota fuoristradë
në vlerën e 3.000 euro dhu-
ruar nga bashkëshorti. Dja-
li i tij Kreshnik Braho ka
raportuar se zotëron një sh-
tëpi banimi me sipërfaqe 100
m2 me vlerë 30.000 euro, një
kredi bankare në vlerën e
5.000.000 lekë, nga e cila janë
shlyer 3.900.000 lekë. Ndërsa
të ardhura ai deklaron ato
nga paga si oficer i policisë
gjyqësore në Prokurorinë e
Durrësit me vlerë 804.501
lekë. Por ndryshe nga
pjesëtarët e tjerë të familjes
që kryesisht kanë raportu-
ar pasuri të patundshme,
djali tjetër i Spartak Brahos,
Arbër Braho që është njëko-
hësisht edhe nënkryetar i
Bashkisë së Durrësit, përveç
shtëpive ka raportuar edhe

pasuri në mjete motorike, si
makina të veçanta apo mo-
torë. Arbër Braho përveç dy
shtëpive me sipërfaqe 90 dhe
224 metra2 me vlera respek-
tivisht 25.000 dhe 160.000
euro, ka deklaruar se
zotëron edhe disa makina të
vjetra dhe modele të veçan-
ta, duke treguar se është një
koleksionistë. Më konkre-
tisht ai raporton se zotëron
një automjet tip Mercedz
Benz prodhim i vitit 1988 me
vlerë 800 euro, një automjet
tip Lanccia viti i prodhimit
1991 me vlerë 240.000 lekë, një
automjet tip AlfaRomeo e
vitit 1991 me vlerë 5.000 euro,
një motor Harley Davidson
me vlerë 10.000 euro, një
motor Suzuki (Me akt dhu-
rimi), një automjet tip Mer-

cedez Benz me vlerë 15.000
euro. Arbër Braho deklaron
se zotëron një ambient shër-
bimesh me sipërfaqe 347 m2,
një sipërfaqe objekt ndërti-
mi 600 m2. Gjithashtu, ai ësh-
të edhe aksioner në pjesë-
marrje 100 % në shoqërinë
"White Stone Berat" me
vlerë 200.000 lekë. Ndërkohë
që si të ardhura Braho dek-
laron vetëm pagën si
nënkryetar i Bashkisë Dur-
rës në shumën 1.440.000
lekë.
BASHKIM FINOBASHKIM FINOBASHKIM FINOBASHKIM FINOBASHKIM FINO

Deputeti tjetër socialist,
Bashkim Fino nuk ka dek-
laruar ndryshime pasurie
veç të ardhurave nga paga
si deputet në shumën e
1.594.447 lekë dhe të ardhu-
ra nga qiraja e apartamentit
në shumën e 21.600 euro. Ai
deklaron një aktivitet privat
si person fizik për tregtim
me pakicë i artikujve indus-
trial në emër të bash-
këshortes me të ardhura në
shumën e 1.900.000 lekëve.
Vetë bashkëshortja e tij, Di-
ana Fino deklaron një llog-
ari bankare nga të ardhurat
e biznesit në shumën e 9.373
euro. Djali i Bashkim Finos,
Rejdi Fino deklaron se
zotëron "RED Lira SHPK"
me vlerë 100.000 lekë dhe ka
si të ardhura ato të pagës
nga puna në ANTA në
shumën e 1.917.615 lekëve.

Shtëpi banimi 200 m2 e ndërtuar me kontribut familjar me
vlerë 5.000.000 lekë
Automjet Mercedes S Clas 3500 blerë me kredi. Ky automjet
është blerë pasi automjeti i tipit Benc Mercedez 3200 u kthye
me shkëmbi te koncesionari duke shtuar vlerën prej 20.000
euro.
Blerje 800 m2 tokë në një fshat në Skrapar me vlerë 400.000
lekë.
Të ardhura nga paga për vitin 2018 në vlerën 1.555.787 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortes në vlerë 756.288 lekë.
Shlyerje kredie në shumën 360.000 lekë për vitin 2018.
Kredi në bankë për blerjen e makinës në vlerën e 20 mijë
euro.

Anida Braho (bashkëshortja)
Shtëpi banimi me sipërfaqe 120 m2 me të ardhurat nga familja
dhe të trashëguara nga prindërit.
Llogari bankare në emër të Anida Brahos në vlerën e
3.500.000 lekë.
Automjet Toyota fuoristradë në vlerën e 3.000 euro dhuruar
nga bashkëshorti.

Kreshnik Braho (djali)
Shtëpi banimi me sipërfaqe 100 m2 me vlerë 30.000 euro.
Të ardhura nga paga si oficer i policisë gjyqësore në
Prokurorinë e Durrësit me vlerë 804.501 lekë.
Kredi bankare në vlerën e 5.000.000 lekë, nga e cila janë
shlyer 3.900.000 lekë.

Arbër Braho (djali)
Shtëpi me sipërfaqe 90 m2 me vlerë 25.000 euro.
Shtëpi me sipërfaqe 224 m2 e fituar nga trashëgimia në
Durrës me vlerë 160.000 euro.
Automjet tip Mercedz Benz prodhim i vitit 1988 me vlerë 800
euro.
Automjet tip Lançia viti i prodhimit 1991 me vlerë 240.000
lekë.
Automjet tip AlfaRomeo e vitit 1991 me vlerë 5.000 euro.
Motor Harley Davidson me vlerë 10.000 euro. (Akt dhurimi)
Motor Suzuki (Me akt dhurimi)
Automjet tip Mercedez Benz me vlerë 15.000 euro.
Ambjent shërbimesh me sipërfaqe 347 m2
Aksioner në pjesëmarrje 100 % në shoqërinë White Stone
Berat me vlerë 200.000 lekë.
Sipërfaqe objekt ndërtimi me sipërfaqe 600 m2
Të ardhura nga paga si nënkryetar i Bashkisë Durrës
1.440.000 lekë.

Spartak
Braho

Llogari bankare pakësuar me 173.704 lekë.
Llogari rrjedhëse e pagës në shumën 484.229 lekë.
Blerje automjeti Mercedez - Benz në shumën 20.000 euro.
Të ardhura nga paga, dieta e shpërblime në shumën e
2.411.062 lekë.
Kredi në shumën 2.000.000 lekë.
Ermira Manja (bashkëshortja)
Llogari page në shumën 60.881 lekë.
Të ardhura nga paga në shumën 1.216.733 lekë.

Ulsi
Manja

Të ardhura nga paga si deputetë në shumën 2.549.322 lekë.
Kredi konsumatorë në shumën 2.000.000 lekë. marrë për
mbulimin e shpenzimeve për kurimin e gruas. Shlyer shumë
77.683 lekë.
Suada Rraja (vajza)
Të ardhura nga paga në OSHE në shumë 688.000 lekë.
Rexhep Rraja
Shitje autoveture në shumën 3.000 euro.
Kontratë qiraje magazinë frigoriferike në shumë 120.000 lekë.
Shitje autoveture Mercedez-Benz në shumë 3500 euro.

Rrahman
Rraja

Të ardhura nga paga dhe përfitimet e tjera financiare si
deputetë në shumën e 1.594.447 lekë.
Të ardhura nga qiraja e apartamentit në shumën e 21.600 euro.
Aktivitet privat si person fizik për tregtim me pakicë i artikujve
industrial i bashkëshortes në shumën e 1.900.000 lekë.
Të ardhura nga paga e vajzës tjetër Megi Fino pranë zyrës
ligjore në shumën 172.150 lekë.
Diana Fino (Bashkëshortja)
Llogari bankare nga të ardhurat e biznesit në shumën e 9.373
euro.
Rejdi Fino (djali)
RED Lira SHPK me vlerë 100.000 lekë.
Të ardhurae pagës nga puna në ANTA në shumën e 1.917.615 lekë.

Bashkim
Fino

Llogari bankare në emër të bashkëshortit me kursime nga
paga në shumën 4.398.010 lekë.
Kjo llogari është shtuar me 951.6309 lekë nga gjendja e
mëparshme.
Të ardhura nga paga si deputete në shumën 2.734.410 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortit si oficer i policisë
gjyqësore në shumën 1.014.634 lekë.

Ermonela
Felaj

Deputeti socialist
Spartak Braho
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Sektori publik numëroi
rreth 170 mijë të punë
suar në fund të vitit të

kaluar, por më shumë se 45%
janë me arsim 8-9-vjeçar dhe
të mesëm, teksa vetëm gjys-
ma e punonjësve në sektor-
in publik janë me arsim të
lartë. Sipas të dhënave të
INSTAT, numri i personave
me arsim fillor ka ardhur në
rënie të dukshme gjatë de-
kadës së fundit. Në vitin 2000,
në sektorin publik ishin të
punësuar mbi 190 mijë perso-
na, ku 15% e tyre ose mbi 30
mijë persona ishin me arsim
8-vjeçar. Në fund të vitit 2018,
vetëm 7% e punonjësve të
sektorit publik ishin me ar-
simin fillestar. Pas vitit 2000
kanë pësuar rënie edhe
punonjësit me arsim të
mesëm, të cilët aktualisht
përbëjnë 38% të totalit, nga
49% në fillim të viteve të 2000.
Nga ana tjetër është rritur
dukshëm pjesa e të punë-
suarve me arsim të lartë, që
në fund të vitit 2018 përbënin
gati 54% të totalit të të punë-
suarve në shtet. Pas vitit
2007, qeveritë forcuan kriter-
et e arsimit për pranimin në
administratë, duke i stimu-
luar me paga më të larta.
Gjithashtu, në sektorin e
shëndetësisë u vunë si kush-
te diplomat e arsimit të lartë
dhe masterat e nivelit të
dytë. Forcimi i kritereve sa
u përket diplomave dhe

Pas vitit 2000 kanë pësuar rënie edhe punonjësit me arsim të mesëm

Punonjësit në shtet, 45% janë
me arsim 8-vjeçar dhe të mesëm
Banka Botërore e FMN rekomandojnë reformimin e sektorit publik

shpërthimi i universiteteve
private gjatë dekadës së
kaluar e rritën numrin e per-
sonave me arsim të lartë në
shtet. Me gjithë rritjen e cilë-
sisë arsimore, administrata

shqiptare vuan nga munge-
sa e efiçencës dhe një bu-
rokraci e lartë.
REKOMANDIMETREKOMANDIMETREKOMANDIMETREKOMANDIMETREKOMANDIMET

Raportet e Monitorimit
nga Bashkimi i Europian

dhe partnerë të tjerë si Ban-
ka Botërore dhe Fondi Mon-
etar Ndërkombëtar thek-
sojnë në mënyrë të vazh-
dueshme se sektori publik
në Shqipëri ka nevojë të re-

formohet, duke e kon-
sideruar këtë si mjetin krye-
sor për të përmirësuar shër-
bimet publike.
PUNËSIMIPUNËSIMIPUNËSIMIPUNËSIMIPUNËSIMI

Në tremujorin e katërt
2018, shkalla e punësimit për
popullsinë 15-64 vjeç është
60,0%. Gjatë këtij tremujori,
në krahasim me të njëjtin
tremujor të vitit 2017, num-
ri i të punësuarve gjithsej u
rrit me 1,6% dhe krahasuar
me tremujorin e tretë të vitit
2018, ky tregues u rrit me
0,3%. Në tremujorin e katërt
2018, shkalla zyrtare e pap-
unësisë në Shqipëri, për pop-
ullsinë 15 vjeç e lart është
12,3%. Krahasuar me trem-
ujorin e katërt të vitit 2017,
shkalla zyrtare e papunësisë
u ul me 1,1 pikë përqindje.
Krahasuar me tremujorin e
tretë 2018, shkalla zyrtare e
papunësisë u rrit me 0,1 pikë
përqindje. Në tremujorin e

katërt të vitit 2018, shkalla
e pjesëmarrjes në forcat e
punës për popullsinë 15-64
vjeç është 68,7.
PAPUNËSIAPAPUNËSIAPAPUNËSIAPAPUNËSIAPAPUNËSIA

Në tremujorin e katërt
2018, shkalla zyrtare e pap-
unësisë në Shqipëri është
12,3%. Në terma vjetorë, sh-
kalla zyrtare e papunësisë u
ul me 1,1 pikë përqindje. Kra-
hasuar me tremujorin e më-
parshëm, shkalla zyrtare e
papunësisë u rrit me 0,1 pikë
përqindje. Shkalla zyrtare e
papunësisë për meshkujt
është 12,5% dhe për femrat
është 11,9%. Shkalla e pap-
unësisë për femrat është 0,6
pikë përqindje më e ulët sesa
për meshkujt. Krahasuar
me të njëjtin tremujor të
vitit 2017, shkalla e papunë-
sisë për meshkujt ka rënë me
1,2 pikë përqindje, ndërsa
për femrat ka rënë me 1,0
pikë përqindje.

Në 2017-ën Shqipëria u vizitua nga 100 turistë për 1000 banorë

Eurostat: Shqipëria dhe Kosova,
të fundit në rajon për turizëm

Turizmi është një nga
sektorët prioritarë ku

po mbështetet ekonomia e
vendit, por krahasuar me
rajonin, Shqipëria së bash-
ku me Kosovën po tërheqin
më pak turistë se vendet e
rajonit. Eurostat ka pub-
likuar sot të dhënat për tur-
istët që kanë vizituar ven-
det që kërkojnë të anëtarë-
sohen në Bashkimin Euro-
pian. Për t'i bërë shifrat e
krahasueshme, Eurostat
ka përllogaritur numrin e
tyre për 1000 banorë rezi-
dentë. Ndonëse kanë pasur
përmirësim që prej 2012-ës,
të dhënat tregojnë se tur-
istët në Shqipëri dhe Kosovë
ishin shumë më të paktë në
numër se në vendet e tjera
të rajonit. Sipas Eurostat,
në 2017-ën Shqipëria u viz-
itua nga 100 turistë për 1000
banorë, ndërsa Kosova diç-
ka më shumë. Në rajon për
numrin më të lartë të tur-
istëve kryeson Mali i Zi, i
cili vit pas viti po tërheq më
shumë turistë, duke kalu-
ar edhe mesataren e BE-së.
Për 2017-ën numri i tur-
istëve për 1000 banorë ishte
1200. Ndonëse nuk kanë det,
Maqedonia e Veriut dhe
Bosnje Hercegovina kanë
tërhequr më shumë turistë
se Shqipëria në 2017-ën.
Maqedoninë e vizituan me-
satarisht 300 vizitorë për

1000 banorë, ndërsa Bosnjën
mbi 200 turistë/1000 banorë.
Të ndjekur nga Serbia me
rreth 200 turistë për 1000 ban-
orë. Në një prezantim për tur-
izmin në rajon në Samitin
Adriatiko-Jonian të zhvillu-
ar në Budva pak javë më
parë, dr. Sanja Cizmar, nga
Kroacia, konsulente për ho-
telerinë dhe destinacionet,
tha se sipas të dhënave të
Eurostat, Shqipëria dhe Ser-
bia kanë indeks të ulët të in-
tensitetit të turizmit, i matur
si numri i netëve të të huajve
për banor. Për Kroacinë, ky
tregues është 20.3, për Gre-
qinë 8.5, për Malin e Zi 6, për
Italinë është 3.5 dhe në fund
janë Shqipëria me 1.1 dhe Ser-
bia me 0.5. Mesatarja e Bash-
kimit Europian është 2.8.
"Rajoni ka diversitet të madh
dhe burime të bollshme", tha
ajo. "Turizmi është një ele-
ment i rëndësishëm i zhvil-

limit ekonomik, megjithatë
ai ka një sezonalitet të madh
dhe një shpërndarje të pa-
barabartë sipas rajoneve".
Sipas Këshillit Botëror të
Turizmit, më konkurrues në
rajon janë Italia, Greqia,
Kroacia, Sllovenia, Mali i Zi,
Serbia dhe në fund janë Sh-
qipëria dhe Bosnja, sipas
raportit të vitit 2017. "Sezon-
aliteti është tipar edhe në
Europë. 53% e mbërritjeve në
Europë janë në 4 muaj", tha
ajo. Por në rajon ky tregues
është më i lartë. Në Shqipëri
shifra është 77% dhe u refer-
ohet vetëm të huajve. Në
Kroaci është më e lartë, me
85%, pasi 60% të shtretërve
janë akomodime private që
operojnë vetëm dy deri në tre
muaj në vit. Ndërsa Italia,
Sllovenia, Serbia kanë për-
qindje të ngjashme me Eu-
ropën, sepse kanë produkte
bazë të tjera.

Foto ilustruese

CALL FOR PROPOSALS ANNOUNCEMENT

Terre des hommes (Tdh) in partnership with Albanian Foundation for
Conflict Resolution & Reconciliation of Disputes (AFCR) and Terre des
hommes Foundation (Hungary) is implementing the project “Civil society
in action to build restorative approaches and practices for children & youth
in conflict or contact with the law”, funded by the European Union.
The initiative aims to build knowledge of the restorative approaches in the
new juvenile justice code by coalition building & awareness raising among
key stakeholders & in target areas; (ii) to strengthen capacities of competent
bodies & CSOs involved in the administration of justice to juveniles to
implement restorative approaches by carrying out a comprehensive
training programme & developing guidelines; and (iii) to enable CSOs to
support prevention of imprisonment of children/youth through restorative
practices.  In this framework a Call for Proposal under the Sub-Granting
Scheme is effective 17th May 2019-14th June 2019.
The overall amount made available under this Call for Proposals is EUR
100,000.
The total project budget for any grant requested under this Call for Proposals
must fall between the following minimum and maximum amounts:
Minimum amount - EUR 5,000
Maximum amount - 10,000
The deadline for the submission of applications is 14 June 2018 at 17:00.
The application package and related information must be found to the
following links:
https://www.facebook.com/notes/terre-des-hommes-albania/call-for-
proposal-cso-in-action-to-build-restorative-approaches-and-practices-
fo/2160368444017818/
www.cildhub.org
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Shteti i ka të gjitha
mundësitë t'i kompen
sojë pronarët me

mijëra hektarë tokë që ka në
pronësi, ndërkohë që ka
zgjedhur kompensimin fi-
nanciar. Përmes një analize
të detajuar Avokati i Popul-
lit ka analizuar punën e
Agjencisë së Trajtimit të
Pronave dhe konstaton se
zgjidhja e çështjes së trajtim-
it të pronës mund të gjendet
te dhënia e tokës shtet ish-
pronarëve. "Edhe pse janë të
evidentuara mijëra hektarë
tokë me regjim juridik "Sh-
tet", të mjaftueshme për
zgjidhjen e çështjes së ko-
mpensimit në natyrë, kjo
çështje sipas ligjit nr.133/
2015, është adresuar krye-
sisht për t'u zgjidhur me anë
të kompensimit financiar. Si-
pas raportit mosekzekutimi
deri më sot i 26 mijë vendi-
meve me të drejtë kompensi-
mi, të dhëna ndër vite prej
Agjencisë së Kthimit dhe Ko-
mpensimit të Pronave ish
Pronarëve (AKKP), sot
Agjencia e Trajtimit të
Pronave (ATP), ka bërë që ky
proces të mbetet ende në
kuadrin deklarativ", thek-
son në analizë Avokati i Pop-
ullit. Ndërkohë që analiza
shpreh rezerva të forta edhe
mungesën e vullnetit për të
ekzekutuar vendimet e njo-
hura për kthim kompen-
simin e pronarëve.
VENDIMET EVENDIMET EVENDIMET EVENDIMET EVENDIMET E
GJYKAGJYKAGJYKAGJYKAGJYKATTTTTAAAAAVEVEVEVEVE

Çështja e moszbatimit të
vendimeve të gjykatave si dhe
i vendimeve administrative,
në lidhje me kthimin dhe/ose
kompensimin e pronarëve ka
qenë dhe mbetet një problem
sistematik. Agjencia e Tra-
jtimit të Pronave edhe pse
është urdhëruar të përm-
bushë detyrimin në të holla
sikurse është vendosur nga
gjykata, zvarrit pa shkak
ekzekutimin e tyre, thekson
Avokati i Popullit. E njëjta
situatë vërehet dhe në proces-
in e ekzekutimit të vendimeve
të dhëna prej Gjykatës Euro-
piane të të Drejtave të Njeri-
ut, me palë shtetin shqiptar, i
cili duhet të përmbushë dety-
rimet e vendosura në këto
vendime, brenda afateve të
përcaktuara. Sipas Avokatit
të Popullit, detyrimi i parash-
ikuar në pikën 1, të nenit 34,
të Ligjit nr.133/2015 "Për tra-
jtimin e pronës dhe përfundi-

min e procesit të kompensim-
it të pronave", për përfundi-
min e procesit të shqyrtimit
të dosjeve që janë aplikuar
para hyrjes në fuqi të këtij
ligji dhe që kanë qenë në

proces shqyrtimi pranë ATP-
së, brenda një afati 3 vjeçar
nga hyrja në fuqi e ligjit, nuk
është përmbushur nga ana e
ATP-së. Parashikimi i kryer
në ligjin 133/2015, për detyr-

imin e ATP-së për të mos traj-
tuar me vendim kërkesat që
mbështeten vetëm në një ven-
dim gjyqësor të vërtetimit të
faktit juridik të pronës, neni
27/3 i ligjit 133/2015, vlerë-

sojmë se nuk vjen në për-
puthje me dispozitat e Kodit
të Procedurave Administra-
tive, si dhe nuk respekton të
drejtën për një proces të rreg-
ullt ligjor, apo edhe të drejtën

10
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Pas 8 vjetësh punë, Tiranë-Elbasan
hapet pa asnjë kufizim

Rreth 8 vjet nga dita e
nisjes se punimeve ka

përfunduar ndërtimi i au-
tostradës Tiranë-Elbasan
dhe është bërë hapja e
plotë e kalimit të mjeteve
në të dyja drejtimet pa
devijime. Lajmi është
dhënë zyrtarisht nga Au-
toriteti Rrugor Shqiptar
(ARRSH), i cili njofton se
rruga është hapur në të
dyja korsitë e saj dhe pa
asnjë kufizim. "Pas punës
intensive të këtyre muajve,

ARRSH ju njofton se rruga
Tiranë - Elbasan sapo u hap e
plotë për trafikun dhe të
gjitha mjetet, në të dyja ko-
ristë e saj, pa asnjë kufizim
dhe konform te gjitha nor-
mave dhe standardeve të sig-
urisë. Vonesa e shkaktuar ka
ardhur për arsye teknike

lidhur me shtrimin e tapetit
asfaltik për shkak të reshjeve
që kanë shoqëruara këto
muaj. Tashmë rruga është
hapur plotësisht dukë shënu-
ar një tjetër premtim te mbaj-
tur për qytetarët", njofton
ARRSH. Ndërkohë në fund
prillit të këtij viti përfundoi

edhe vepra e fundit e artit në
aksin rrugor Tiranë-Elbasan,
tuneli panoramik, në kilo-
metrin 17 të rrugës. Ndërtimi
i këtij tuneli, bën të mundur
eliminimin e rrezikut të rrësh-
qitjes së dherave në këtë pjesë
të aksit duke rritur sigurinë.
Ministrja e Infrastrukturës

dhe Energjisë, Belinda Bal-
luku, së bashku me drej-
toreshën e Autoritetit
Rrugor Shqiptar, Sonila
Qato, në 29 prill inspektu-
an përfundimin e puni-
meve. Në prononcimin e saj,
Balluku bëri të ditur se in-
vestimi në fjalë u bë i mun-
dur në sajë të një fondi prej
458 milionë lekësh të akor-
duara nga buxheti i shtetit,
ndërsa punimet për
ndërtimin e tij u realizuan
para afatit të parashikuar.

Agjencia e Trajtimit të Pronave mban pa ekzekutuar 26 mijë vendime

Ish-pronarët, Avokati i Popullit:
T'u jepen tokat shtetërore

Qeveria ka mijëra hektarë në dispozicion

Ornela Manjani

Zbardhet plani i zhvendosjes

Bonusi për qiranë, qeveria
miraton rregullat e reja

Këshilli i Ministrave
ka përcaktuar me një

vendim të posaçëm proce-
durat e zhvendosjes së in-
dividëve apo familjeve nga
vendbanimi a strehimi i
tyre, në rastet e parash-
ikuara në ligj. Për zhven-
dosjen e individëve/famil-
jeve nga vendbanimi a stre-
himi i tyre, në rastet e
parashikuara në ligj, zba-
tohen parimet e mëposht-
me procedurale: Proce-
durat e zhvendosjes reali-
zohen në respektim të së
drejtës për një proces të
rregullt ligjor, si dhe të të
drejtave e lirive të njeriut

të garantuara në Republikën
e Shqipërisë e sipas stan-
dardeve ndërkombëtare të
zbatueshme në vend, përf-
shirë të drejtën për kushte të
përshtatshme strehimi. Të
gjithë individët/familjet e
prekur/a nga zhvendosja gë-
zojnë mbrojtje juridike të
njëjtë, pavarësisht nëse gë-
zojnë apo jo titull pronësie
mbi banesën apo pronën nga
e cila zhvendosen.  Njësitë e
vetëqeverisjes vendore, gjatë
procedurës së zhvendosjes,
respektojnë, mbrojnë dhe
përmbushin të gjitha të
drejtat e liritë themelore të
njeriut, duke garantuar indi-

vidët ose familjet, që i nënsh-
trohen procedurës së zhven-
dosjes, përfitojnë strehim të
përshtatshëm, sipas përcak-
timeve në ligjin nr. 22/2018,
dhe gëzojnë mjetin ligjor
mbrojtës ndaj vendimmar-
rjes për zhvendosje të parash-
ikuar nga legjislacioni në
fuqi. Sipas vendimit strehimi
i përshtatshëm i garantohet,
në përputhje me ligjin nr. 22/
2018, pa diskriminim për sh-
kak gjinie, race, feje, etnie,
gjuhe, bindjeje politike, fetare
a filozofike, gjendjeje ekono-
mike, arsimore, sociale ose
përkatësie prindërore, ngjyre,
shtetësie, orientimi seksual,

shtatzënie, përgjegjësie pri-
ndërore, moshe, gjendjeje
familjare ose martesore,
gjendjeje civile, vendbanimi,
gjendjeje shëndetësore, pre-
dispozicioni gjenetik, aftësie
të kufizuar, përkatësie në një
grup të veçantë, ose për çdo
shkak tjetër, cilitdo/cilësdo
individi/familjeje që i nënsh-
trohet procedurës së zhven-
dosjes. Gjithashtu strehim
përfitojnë individi ose famil-
ja, që nuk e gëzon të drejtën e

pronësisë, gëzon të drejtën
për risistemim e ristrehim, në
përputhje me kriteret, si: sig-
uria, aksesueshmëria, kosto-
ja e përballueshme e banesës,
kushtet e banimit, shprehja
e identitetit kulturor dhe ak-
sesi në shërbime bazë, kujde-
si social, shëndetësor dhe ar-
simi. Një tjetër kategori që do
për fitojë streim janë edhe in-
dividi ose familja, që gëzon të
drejtën e pronësisë mbi
pronën nga e cila zhvendoset,
gëzon të drejtën për kompen-
sim të drejtë, në përputhje me
legjislacionin për shpronësim-
et dhe individët, që u nënsh-
trohen procedurave të zhven-
dosjes, informohen, pa
kërkesë, në përputhje me
legjislacion në fuqi për të
drejtën e informimit, përmes
mjeteve të ndryshme të in-
formimit e duke garantuar
aksesin në informacion edhe
për grupe vulnerabël apo pa-
kica, përfshirë edhe personat
me aftësi të kufizuar.

Dosjet pa vendim
Agjencia e Trajtimit të Pronave publikoi pak kohë më

parë formularin tip që duhet të plotësojnë 7 mijë pr-
onarët, për të cilët 'Agjencia' nuk ka marrë një vendim për
vlerësimin financiar dhe kompensimin e tyre. Ish-pronar-
ët duhet të tërheqin dosjen pranë ATP-së, për të ndjekur
më pas rrugën gjyqësore për të marrë kompensimin mbi
pronën e konfiskuan në vitin 1945. Agjencia e Trajtimit të
Pronave bën të ditur se pronarët duhet të plotësojnë
kërkesën tip për tërheqjen e dokumentacionit të depozi-
tuar në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Kërkesa mund
të plotësohet pranë sporteleve të ATP-së, ose të depozi-
tohet e plotësuar nëpërmjet shërbimit postar në adresën:
Agjencia e Trajtimit të Pronave, rruga 'Muhamed Gjolle-
sha', nr.54: "Ju informojmë se pas plotësimit të kërkesës,
do të njoftoheni nëpërmjet numrit të telefonit që keni shënu-
ar për të tërhequr dokumentacionin e kërkuar".

e pronës, vëren në analizë in-
stitucioni i Avokatit të Popu-
llit.
PROCESI I VLERËSIMITPROCESI I VLERËSIMITPROCESI I VLERËSIMITPROCESI I VLERËSIMITPROCESI I VLERËSIMIT

Agjencia e Trajtimit të
Pronave mbylli në 23 shkurt
të këtij viti procesin e vlerë-
simit financiar të dosjeve të
ish-pronarëve, por pa përfun-
duar procesin për 6 950 dosje.
Me anë të një njoftimi, ATP u
kërkon pronarëve t'i drejto-
hen gjykatës për të marrë
vlerësimin dhe kompensimin
e pronave, pasi prej tre
vjetësh nuk ka mundur të
përfundojë shqyrtimin e
tyre. ATP kishte marrë për-
sipër të kryente vlerësimin
për 16 462 prona brenda tri
viteve, por ky afat skadoi dje,
në 23 shkurt. Pronarët që
presin të marrin kompen-
simin për pronën kanë ap-
likuar që në vitin 2015, por
deri tani jo vetëm që nuk
kanë marrë kompensimin,
por as nuk janë njohur ende
me vlerësimin financiar.
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Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi M biemër

M asa e 
kompen

sim it 
(m²)

Çmim
i 
(leke/
m²)

Shuma - 
Vlera e 

kompensim
it (lek)

10 12 14 15 16 

QAZIM

ABEDIN
ABEDIN
ABEDIN
ABEDIN

AVDULL
XHEZO

HYSNI
HYSNI
KADRI
META

ALI
MANE

DINE
DINE

KADRI
DINE
DINE
ALI

SHAB
HYSNI
HYSNI
KADRI
Haki
Haki
Haki
Haki
Haki
Haki
Demir
Demir
Demir

Hysni

Bektas

Roland Fuga

Mediha Libohova

288.5 7745

####
####
##

Qefafije Juba
Jalldiz Hydi
Ferzilet Spahiu

Minerva Jenisheri
Rafete Bineri
Suat Tare
Djana Qesko
Fuat Libohova
Kadri Libohova

Xhenan Qesja
Armina Vokopola
Saviola Vokopola

Merita Vokopola

YZEDIN HAJDARAJ
Vaçe Dabjani

66 7745 511170

Vasip Dabjani
Allaman Dabjani

Fatbardh Dabjani
Hajrije Dabjani

Bashkim Dabjani

AHMET HAJDARAJ
ARJAN AGALLIU

ASIJE HAJDARAJ
BEHIJE ZIRAJ

BUKURIE HAJDARAJ
FAIK HAJDARAJ

FLAMUR HAJDARAJ
LEONAR HAJDARAJ
PETRIT HAJDARAJ
PETRIT HAMETI
SAKO HAJDARAJ

SHAQE HAJDARAJ
TABENE HAJDARAJ

YLVER HAJDARAJ

LORENC MOLISHTI 70.8 4183 296156.40
XHEMAL DUSHKU 145 203 29435

AGIM HAJDARAJ 22.4 2375 53200.00

FIQIRI DERVISHI 320 208 66560

AFERDITA TOSKA

215 4183

####
####
##

MYSHQER TOSKA
SALUSHE OBONI
SHPRESA KASHARI

Ali
Ali

Adem

Sulejman

MARK
NDUE

NIKOLL
NIKOLL

ADEM
MURAT

ESMERALD HYSENI 325 294 95550
GENT HYSENI

GJERGJ TOMA 146 337 49202
GJOK MARK DEDA 182 337 61334

GJOK MARK DEDA 130 337 43810

KANTO MARASHI 33 337 11121
GJEVAHIR GJOKA 39.4 337 13277.8
GJERGJ TOMA 94.6 337 31880.2

Peqere Fuga
Djana Buli

Dilf iruze Toptani
Fatmira Peqini

Xheladin Saraçi 393 327 128511

Nisin procedurat për kompensimin financiar, të pasurive që preken nga ndërtimet informale

Vendimi i qeverisë, 530 pronarët
përfitojnë kompensimin për truallin

Lista me përfituesit në të gjithë vendin

Publikohet lista me 530
pronarët që u është
prekur tona nga ndër-

timet pa leje dhe marrin ko-
mpensimin për truallin. Për-
fituesit janë në të gjithë ven-
din dhe 'Gazeta Shqiptare'
publikon  listën e plotë ku
përveç gjeneraliteteve të për-
fituesve është edhe shuma e
përfitimit për pronarët që ko-
mpensohen. Procedurat për
kompensimin financiar të
pasurive që preken nga ndër-
timet informale ndiqen nga
Agjencia e Trajtimit të
Pronave. Pas hapjes së proce-
durave nga ATP-ja pronarët
duhet të plotësojnë formu-
larin tip dhe gjashtë doku-
mente.
PRPRPRPRPROCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURATTTTT

Pronarët kompensohen
me vlerën e përcaktuar me
vendim të Këshillit të Minis-
trave në hartën e vlerës. Vlera
e kompensimit varion sipas
zonave. Sipas ligjit në fuqi
kur parcela e ndërtimit të le-
galizuar shtrihet mbi pasuri
të paluajtshme në pronësi
private, të subjekteve jopose-
duese të ndërtimit, nëpërmjet
të njëjtit akt administrativ
miratohet masa dhe vlera e
kompensimit financiar për
sipërfaqet takuese, pronë pri-
vate, që preken nga ndërtimi.
"Vendimi i Këshillit të Minis-

trave për kalimin e së drejtës
së pronësisë dhe miratimin e
masës e vlerës së kompensim-
it për sipërfaqet, pronë pri-
vate, që preken nga ndërtimet
e legalizuara, është i vlefshëm
për regjistrimin përfun-
dimtar të parcelës ndërti-
more në regjistrin e pasurive
të paluajtshme. Sipas ligjit në
fuqi janë një sërë rregullash
për kalimin e të drejtës së
pronësisë dhe miratimit të
masës e vlerës së kompensim-
it"-thuhet në aktin normativ
që rregullon kompensimin e
pronës së prekur nga ndër-
timet pa leje. Nëse poseduesi
është bashkëpronar në pa-
surinë ku ndodhet ndërtimi i
legalizuar, për rregullimin e
pronësisë në parcelën ndërti-
more zbatohen këto rregulla:
a) Kur pjesët takuese ideale
të bashkëpronësisë janë të

papërcaktuara, ato prezumo-
hen të barabarta (në për-
pjesëtim me numrin e të
gjithë bashkëpronarëve); b)
Pjesa takuese ideale e pose-
duesit llogaritet në sipërfaqen
e parcelës ndërtimore. Nëse,
pas kësaj, nuk plotësohet
sipërfaqja e parcelës ndërti-
more, për sipërfaqen e mbe-
tur të saj kryhet kalimi i
pronësisë në favor të pose-
duesit, si dhe kompensimi i
bashkëpronarëve të tjerë, si-
pas pjesëve të tyre ideale; c)
Mosmarrëveshjet për ndar-
jen e parcelës dhe për masat e
pjesëve takuese zgjidhen nga
gjykata. Nëse një nga bash-
këposeduesit e ndërtimit të le-
galizuar është pronar i vetëm
i pasurisë ku ndodhet parce-
la, krijohet bashkëpronësia
mbi parcelën ndërtimore,
duke u transferuar pose-

duesve të tjerë pjesët takuese
të parcelës. Ndërkohë që për
situatat e mbivendosjes së
titujve nuk pengon proce-
durat, sipas këtij vendimi.
Mbivendosja në parcelën
ndërtimore shuhet me hyrjen
në fuqi të vendimit të Këshil-
lit të Ministrave që miraton
kalimin e së drejtës së pronë-
sisë dhe vlerën e masën e ko-
mpensimit financiar. Në këto
raste, kompensimi financiar
miratohet pa përcaktuar
subjektin përfitues të tij,
duke pasqyruar faktin e mbiv-
endosjes së titujve në seksio-
nin e veçantë të vendimit të
Këshillit të Ministrave. Për
zbatimin e kësaj pike, Agjen-
cia e Trajtimit të Pronës dety-
rohet të caktojë, në një llog-
ari bankare të posaçme,
shumën e miratuar të ko-
mpensimit financiar.
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Kompensimi i Pronarëve
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DOKUMENTET
1-Kërkesë për kompensimin e pronës, sipas formatit tip, që i
vihet në dispozicion nga ATP;
2-Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil;
3-Prokurë e posaçme, të nënshkruar nga të gjithë subjektet që
përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e
drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre. (Në
rastet kur nuk është e mundur të dorëzohet prokura e
posaçme, secili bashkëpronar apo një pjesë e tyre, paraqesin
kërkesë individuale apo të përbashkët, për pjesën takuese në
pronën që kompensohet. Në rastin e kërkesave individuale të
secilit bashkëpronar apo të një pjese të tyre, për çdo kërkesë
të kryer, paguhet tarifë shërbimi në vlerën 2 000 (dymijë) lekë,
pavarësisht se i përket të njëjtës pasuri të paluajtshme);
4-Vërtetimin origjinal të lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë
për hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të
subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i llogarisë
bankare (IBAN), ku do të transferohet vlera financiare e
përfituar;
5-Fotokopjen e dokumentit të identifikimit;
6-Mandat pagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit
në vlerën 2 000 lekë. Subjektet përfituese, kërkesa e të cilëve
nuk është pranuar për mungesë dokumentacioni gjatë
procedurave të mëparshme, kanë të drejtë të riaplikojnë. Këto
subjekte nuk paguajnë tarifë shërbimi, nëse provojnë pagimin e
saj gjatë aplikimit të mëparshëm.

BAJRAM

FADIL

ABENIT

RIZA
HAMDI
HAMDI

ENVER
HYSNI
HYSNI
HYSNI

AZIZ
AZIZ
AZIZ
Nebi

Pashuk
Nebi
Nebi

PashukPaulin Busulda 151 1929 291279

Paulin Busulda 4.6 1929 8873.4
Artur Mata 47.9 1929 92399.1
Artur Mata 67.42 130053.18

FLORINDA HOXHA

246.5 34068 8397762
MAJLINDA HOXHA
ALBANA HOXHA

Artur Mata 110.72 1929 213578.88

AGIM MUÇA

41.6 30158 1254572.8

LUMTURI MUÇA
AFERDITA MUÇA

MIRELA MUÇA
ALMA MUÇA

DORIAN MUÇA
ERLINDA ÇAUSHI

NAMIK MYRTAJ 183.35 479 87,824.65
MEHMET ALLMUÇA 144.75 479 69,335.25
BESNIK MUHARREMI 47.2 31219 1473536.8

HAXHI GJUZI 240 3283 787,920.00

PËLLUMB QOSJA 358.4 479 171,673.60
MBIVENDOSJE 41.59 479 19,921.61

SHYQYRI KALESHA
22.7 31270 709,829.00MYZEJEN STRINGA

VOJSAVA MEÇAJ 13.50 3413 46,075.50

MEHMET

Zydi
Zydi

Feri
Feri

HASHIM
IMER

HAMIT

VJOLLC BARDHI 44.6 282 12,557.2

IBRAHIM DAKLI 284.4 14,192 4,036,204.8

SHYQYR ARAPI

156.3 12,764 1,995,013.2

HYQMET ARAPI
BESIM ARAPI

ZEGJINE ARAPI 
SHEFQET ARAPI
ALKETA ARAPI
ALMIDA ARAPI

FATMIR ZYBERI 350 293 102550
SABRI HARDHIA 292 293 85556

MARK GJONI 245 293 71785

Iris Ceku (Shijaku)
Elida Matathia (Stringa)

Manjola Rrapi (Stringa)
Islam Shijaku

LULEZIM ISMAIL ISLAMI 15.8 12223 193123.4

MUHAMET BEJTJA 310 293 90830

Nazmije Kuqi (Shijaku)

615.77 2560 1 576 371

Suzana Shijaku
Genta Shijaku

Albana Mustafaraj
Teuta Hoxha (Shijaku)
Kadrie Hasho (Shijaku)

Rebeka Muraj
Faik Dishnica

Jalldiz Shijaku
Ermira Struga (Shijaku)
Merita Durrsi (Shijaku)
Agim Nallbani

Adrian Nallbani
Lejla Shijaku

Gjuzi 360 1970 709200

FLAMUR TAHIR

KUJTIM

ISUF
ISUF
ISUF
ISUF
ISUF

BEDRI BALI

436.5 2560 1117440

LUMTURI BITRI
VJOLLCA RIBAJ

RAZIJE MYRAZI
FATBARD MATUKA

RAMIZ
XHELA
XHELA
XHELA
XHELA
XHELA

BUKURIE AHMATI

71 3283 233093

ZENEPE RAMA
DEFRIM AHMATI
SHUKRIE TOTA

ALI AHMATI
HASIE KUPA
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ETHEM

MERITA QORRI

NAIM DAKLI
NEXHMIJ DAKLI
SULJAN DAKLI

ERIS DAKLI
LULEZIM DAKLI
ARBEN DAKLI
SKENDE QORRI

DASHAM QORRI
HAXHIRE PENI (QORRI)

HYSNI KOTHERJA
ENDRI KOTHERJA

HYQMET KOTHERJA
ZANA SHAMI (DAKLI)

SABIRE GABECI
PRANVE KARAPICI
ENGJELL DAKLI

DRITA DAKLI
ARJANA DAKLI (PAPAMIHALI)

DRITA DAKLI
LAURES DAKLI (TETA)

ELONA DAKLI
RUKIELA DAKLI

ARTAN KURTI
BURBUQ KOTHERJA
SILVANA DRACINI

MIRELA DRACINI
MINERVA KOTHERJA

RUZHDIE DAKLI
DRITA DAKLI

SAMI DAKLI
SHPRES DAKLI

VALENTI DAKLI
BESA DAKLI

BARDHU DAKLI

ALI
ALI
ALI
ALI

EMIN
EMIN
NEXHI
SPIRO
FIRDU
FIRDU

ABAS
FETAH
FETAH
FETAH
FETAH
FETAH

XHEM

KUJTIM DUMI 274 571 156454

FADIL GRORI 246.6 3283 809587.8

BERIJE DRIZA

297.9 175 52132.5

ROLAND DRIZA
MIGENA TOSKA
REDION DRIZA

MERI DRIZA
SAFIJE DRIZA

JAKUP SHEHU 109.4 12,764 1,396,381.6
MUSTAFA KOFSHA

HORTEN HAXHIADEMI
FIQIRI HAXHIADEMI
ELENI HAXHIADEMI

DORELA HAXHIADEMI
VIOLA HAXHIADEMI

SUZANA HAXHIADEMI
BRIKENA BAXHAKU

YZEDIN DERVISHI
BEGATO DERVISHI
ARJANA SHTINO
ADRIAN DERVISHI
ROLAND DERVISHI

SAMI STRINGA

225.2 12,764 2,874,452.8

SHEHRIAR STRINGA
VULE STRINGA

SELAUDIN HAXHIADEMI
ZYMYRYT HAXHIADEMI
MYZAFER HAXHIADEMI
ARMAND HAXHIADEMI

VJOLLC KRYEMADHI 106.3

12,764

1,356,813.2
SUZANA MURATAJ

LEJLA MARKU 49.2 627,988.8
SAIBE GOGA

ZYBE
ZYBE

HAMIT
HALIM
HALIM
HALIM
HALIM

LUFTUL

Sali
Sali
Xhek
Xhek

Abdi

DUQ
ISMAIL
SHAB

HAJDAR
HAJDAR

SELAM

SINAN

ALI
ILJAZ

MUHARRE GERMIZI 404.73 203 82,160.19

SHAQIR NERGUTI 296.17 203 60,122.51
RAKIP ONUZI 96.23 203 19,534.69

JONUZ CENGU 9.14 5,280 48,259.20
JONUZ CENGU 35.97 5280 189,921.60

RAMIZ DOGJANI 291.92 203 59,259.76

AJET SHETA 500 2271 1,135,500.00
GANI GECA 309 2271 701,739.00

Meta
Naime Memko (Meta)
Tatjana Musa (Meta)
Zylf ije Dingu
Fahrie Hasanaj(Meta)
Fatbardh Meta

AVDYL SULAJ 377.1 160 60,336.00

HAJDAR MURATI 261 4242 1107162
SHOQERIA Elma Sh.p.k 68.6 20,916 1,434,837.60

Sefer Hyka

274 33755 9248870

Abdulla Hyka
Arben Maloku
Haxhi Hyka
Lulzim Zalta
Fatmira Kallushi (Hyka)
Suzana Hyka
Vjollca Take (Meta)
Kadri

NEXHMIJE SORRA

335 4242 1421070
ALBERT SORRA
PELLUMB SORRA
VJOLLC SULAJ
MYZEJE SORRA

DEMIR KARAJ 306 448 137088

LIMAN UKU 128.8 525 67620
BAJRAM UKU 171.2 525 89880

MYRTEZ
MYRTEZ
TAHIR

ASLLAN

SEIT
SHEFK
RAMIS
VELI

HAKI
RAMI
RAMI

Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqeri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqeri

VELI

Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqeri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
HAMITNJAZI HASANLLARI 445 472 210040

Servete Dyrmishllari(Qorri)Qo rri

46.0 8537 392,702.0

Fedane Qorri
Mirjete Qorri
Diana Qorri
Asllan Qorri

Perparim Qorri
Bukurie Qorri
Mesare Qorri

MIT"HAT MUÇOLLARI 56 1870 104,720

Servete Dyrmishllari(Qorri)

344.23 8537 293,869,151

Fedane Qorri
Mirjete Qorri
Diana Qorri
Asllan Qorri

Perparim Qorri
Bukurie Qorri
Mesare Qorri

Servete Dyrmishllar(Qorri)

86.4 8537 7,375,968

Fedane Qorri
Mirjete Qorri

Diana Qorri
Asllan Qorri
Perparim Qorri

Bukurie Qorri
Mesare Qorri

Servete Dyrmishllari(Qorri)

185 8537 1,579,345

Fedane Qorri
Mirjete Qorri

Diana Qorri
Asllan Qorri
Perparim Qorri

Bukurie Qorri
Mesare Qorri

FETI BANUSHI

100.7 10491 10,564,437

HAJRIJE BANUSHI
KADRIJE BANUSHI
FLORES BANUSHI
SHPETIM BANUSHI

FETI BANUSHI

100.8 10491 10,574,928

HAJRIJE BANUSHI
KADRIJE BANUSHI
FLORES BANUSHI
SHPETIM BANUSHI

SULEJM GALO 374 2145 802230

KIBE BERBERI

348 10491 3,650,868
BARDHY BERBERI

VERGJINU BERBERI

HYSEN PERA 175.8

1640

288.312
FERIT DERVISHAJ 315.3 517.092
ILMI DERVISHAJ 75.5 123,820

MIFTAR CENAJ 15.94 5280 84,163.20

ASTRIT LIÇKOLLARI

227,2 1640 372,608

PETIJE LIÇKOLLARI
DLEMKE LIÇKOLLARI
ERAND LIÇKOLLARI

AKIL LIÇKOLLARI
LIRIJE LIÇKOLLARI

VERGJINU LIÇKOLLARI

REXH GASHI 250.98 203 50,948.94
REXH GASHI 269.85 203 54,779.55

RASIM ONUZI 306.42 203 62,203.26

GJERGJI

Laze
NASI
TONC
TONC
TONC

ISLAM
BAJR

REXHE

BAJR

HASA
FERRI

RRAHI
RRAHI

RAMAZAN DAKU 129.4 3283 424820.2
RAMAZAN DAKU 25.4 3283 83388.2

GEZIM SHEHAJ 292 472 137824

AHMET HAXHIA 367 472 173224
AVNI HOXHA 500 472 236000

RIZA NOKA 212 472 100064
ALI GRECA 361.8 472 170769.6

HAMIT MANI 361.2 3560 1285872

SOFIE Lushi

47.38 414 19615.32

JOSIF Lushi
LIZIAN Lushi
KRISTI Lushi

TRIFON THOM
A

MALO 360.4 472 170108.8

Petraq Laze Capuni 109.86 414 45482
Petraq Laze Capuni 1605.32 414 664602

Petraq Capuni 1034.62 414 428332.6

VANGJEL STEFA
162.8 12458 2028162.4ARSINI GJERGJI

ERVEHE SULEJMANI
ARBEN MYSHKETA
GENTIAN MYSHKETA

BYLYKBASHI
MUSA BYLYKBASHI
NEXHMIJE KORGESHI
AJNISHA KAPXHIU
GJYLISHA ÇELA
ARIAN GUZA
MAKBULE MYSHKETA
YLLKA DHASKALI
MERIXHAN ÇARÇIU

MYSHKETA
YLLKA DHASKALI
MERIXHAN ÇARÇIU
ERVEHE SULEJMANI
ARBEN MYSHKETA
GENTIAN MYSHKETA
FATIME MESI

500 19,155 9,577,500.00

MEHMET BYLYKBASHI
ENVER BYLYKBASHI
DHURATA KURTI
ISMET BYLYKBASHI
KUMRIJE LAZIMI
MERDARE HOXHA
HAMZA JANINA
ISA

MEHMET BYLYKBASHI
ENVER BYLYKBASHI

DHURATA KURTI
ISMET BYLYKBASHI
KUMRIJE LAZIMI
MERDARE HOXHA
HAMZA JANINA
ISA BYLYKBASHI
MUSA BYLYKBASHI
NEXHMIJE KORGESHI
AJNISHA KAPXHIU
GJYLISHA ÇELA
ARIAN GUZA
MAKBULE

MAKBULE MYSHKETA
YLLKA DHASKALI
MERIXHAN ÇARÇIU
ERVEHE SULEJMANI
ARBEN MYSHKETA
GENTIAN MYSHKETA
FATIME MESI

289 19,155 5,535,795.00

FATIME MESI

447 19,155 8,562,285.00

MEHMET BYLYKBASHI
ENVER BYLYKBASHI
DHURATA KURTI
ISMET BYLYKBASHI
KUMRIJE LAZIMI
MERDARE HOXHA
HAMZA JANINA
ISA BYLYKBASHI
MUSA BYLYKBASHI
NEXHMIJE KORGESHI
AJNISHA KAPXHIU
GJYLISHA ÇELA
ARIAN GUZA

GENC DURRESI 711 19,155
#########

###

JAHO

BIDO

HAM
HAM
HAM
HAM

RIFAT KAZAZI

3 19,155 57,465.00

IKBALE KAZAZI
BUKURIJE KAZAZI
IDLIR KAZAZI
AIDA KAZAZI
ARDIAN KAZAZI
IDLIR KAZAZI

3 19,155 57,465.00

RIFAT KAZAZI
IKBALE KAZAZI
BUKURIE KAZAZI

YLLI IBRAHIMI 26 19,336 502,736.00
FETAH ISUFI 11 19,336 212,696.00

SEFER KAZAZI

40 19,155 766,200.00

RIFAT KAZAZI
IKBALE KAZAZI
BUKURIJE KAZAZI

ESMERA HAMZARAJ

468 19,336 9,049,248.00
MUSTAF HAMZARAJ

ISMAIL BESHIRI
ESMERA HAMZARAJ

378 19,336 7,309,008.00
MUSTAF HAMZARAJ

ISMAIL BESHIRI

JULIA PALI 161.8 11780 1906004
SPIRO PALI

DILAVER QAZIM DOMI 95 3,047 289,465.00

SUAT JAHO 250 3119 779750

IDLIR KAZAZI

283 19,155 5,420,865.00

RIFAT KAZAZI
IKBALE KAZAZI
BUKURIE KAZAZI

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)

RIFAT KAZAZI

25 19,155 478,875.00

IKBALE KAZAZI
BUKURIJE KAZAZI
ARDIAN KAZAZI
IDLIR KAZAZI
AIDA KAZAZI

NAIL
NAIL
TEKI

NURI FEIMI 525 3,119 1,637,475.00
NURI FEIMI 407 3,119 1,269,433.00

HEKURA YMERI 68 3,119 212,092.00
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Zamir Smijani, i dënuar në Shqipëri e Itali për trafik droge

Plagosi ish-truprojën e Berishës dhe djalin e tij në
protestën e 2 qershorit, kapet në Tiranë një nga autorët

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Tiranës
ka arrestuar një person i
cili ka plagosur babë e bir
më datë 2 qershor në bule-
vardin "Dëshmorët e Ko-
mbit". Mësohet se ai është
Zamir Sijani, 43-vjeç nga
fshati Xhafzotaj i Durrësit,
një person me precedentë të
rrezikshëm penalë, i dënu-
ar në Shqipëri e Itali për
trafik droge dhe mbajtje pa
leje dhe prodhimi të
armëve, armëve shpër-
thyese dhe të municionit.
Ai u identifikua nga disa
pamje filmike të protestës.
Në pamje shihet momenti
kur 43-vjeçari godet me pa-

tericë Ymer (ish-truproja e
Berishës) dhe Erjon Çelën,
babë e bir, duke u shkaktu-
ar dëmtime në kokë e në
trup. Sijani është dënuar në
vitin 2005 me 5 vite burg për
trafik droge në Itali, por dën-
imin e ka kryer në Shqipëri.
Në vitin 2011 ai u kap me një
pistoletë 'TT' në Rrugën e
Durrësit. Gjykata e liroi 3
ditë pas arrestimit, duke e
gjobitur me 5 milionë lekë. 43-
vjeçari do të përballet serish
me drejtësinë, tani me
akuzat e plagosjes së rëndë
me dashje dhe prishje e ren-
dit dhe qetësisë publike.
Ndërkaq, në lidhje me

dhunën e ushtruar nga i dy-
shuari përkundrejt dy sh-
tetasve të tjerë (babë e bir)
reagoi ish-kryeministri Sali
Berisha. Ky i fundit tha se
policia ka dhunuar dy protes-
tues, ndërsa ministri i
Brendshëm, Sandër Lleshaj,
e përgënjeshtroi duke sqaru-
ar se protestuesit janë përle-
shur me njëri-tjetrin. "Në
vijim të këqyrjes së pamjeve
filmike, si dhe informacion-
eve të marra në rrugë opera-
tive u bë kapja dhe ndalimi
me iniciativë i shtetasit
Zamir Sijani, 43 vjeç, banues
në fshatin Xhafzotaj Durrës,
(i dënuar më parë për veprat

penale 'Trafikimi i lëndëve
narkotike' dhe 'Mbajtja pa
leje dhe prodhimi i armëve,
armëve shpërthyese dhe i
municionit'). Ndalimi i tij u
bë pasi më datë 02.06.2019,
rreth orës 20:00, në Bulevar-
din 'Dëshmorët e Kombit' dhe
në rrugën 'George Ë. Bush',
ka prishur qetësinë publike
në kohën që subjekti politik
Partia Demokratike dhe ale-

atët zhvillonin protestën
dhe ka goditur me mjete të
forta shtetasit Y.Ç. dhe E.Ç.
(babë e bir) banues në Ti-
ranë, duke iu shkaktuar
dëmtime të rënda në pjesën
e kokës. Materialet i kaluan
prokurorisë për veprime të
mëtejshme për veprat pe-
nale 'Plagosje e rëndë me
dashje' dhe 'Prishja e qetë-
sisë publike'", njoftoi policia.

Në atentatin e 10 majit mbeti i plagosur punonjësi i Bashkisë së Vlorës

U kundërpërgjigj me armë, arrestohet
shënjestra e atentatit në Lungomare
Inez Hajrulla akuzohet për "Vrasje kundër dy

ose më shumë personave" e mbetur në tentativë
VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Inez Hajrulla, ndaj të cilit
më 10 maj të këtij viti iu
bë një atentat në shëti-

toren e Lungomares në Vlorë
është arrestuar dje nga poli-
cia. Në këtë ngjarje, pas për-
plasjes me armë zjarri mbeti
i plagosur dhe punonjësi i
bashkisë, Dajko Cenodemaj.
Sipas bluve, 27-vjeçari i njo-
hur si kontingjent kriminal
u qëllua me breshëri automa-
tiku nga disa persona që lëviz-
nin me një makinë "Land
Rover", ndërsa edhe ky i fun-
dit nxori armën dhe qëlloi në
drejtim të atentatorëve. Ndër-
sa, më pas ai u largua nga
vendi i ngjarjes. "Kapet dhe
ndalohet shtetasi i shpallur
në kërkim në lidhje me ngjar-
jen e ndodhur më 10 maj 2019
në Lungomare. Nga hetimet
e kryera ka rezultuar se ky
shtetas është kundërpërgjig-
jur me armë zjarri pistoletë
në drejtim të automjetit, ku
ndodheshin personat e paid-
entifikuar që kanë hapur
zjarr me armë në drejtim të
lokalit ku ndodhej shtetasi
I.H.. Në lidhje me ngjarjen

Plagosi me armën
22-vjeçarin, gardisti:
Ishim duke luajtur, e

qëllova nga pakujdesia
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Një gardist ësh-
të arrestuar nga policia dhe
Shërbimi për Çështjet e
Brendshme dhe Ankesat
(SHÇBA), pasi ka plagosur
me armën e shërbimit një
person. Bëhet fjalë për 22-
vjeçarin Florjan Hysa me
detyrë trupë shoqërimi
pranë Gardës së Repub-
likës. Ngjarja ka ndodhur
mbrëmjen e së hënës në
rrugën "Ramadan Çitaku",
në kryqëzim me rrugën e
"Balshajve" në Tiranë, për
motive të dobëta. Mësohet
se Hysa ka plagosur me një
pistoletë tip "Bereta", 22-
vjeçarin Lorenc Doçi. Ky i
fundit ndodhet në Spitalin
e Traumës, nën kujdesin e
mjekëve. Policia po heton
për konfliktin që mund të
ketë ndodhur mes dy të
rinjve. Por, me sa duket pla-
gosja e të riut ka ndodhur
nga pakujdesia. Të paktën
kështu ka deklaruar në
polici gardisti 22-vjeçar. Si-
pas tij, ai dhe i plagosuri
kanë qenë miq me njëri-
tjetrin, ndërsa mbrëmjen e
së hënës kanë qenë bash-
kë duke luajtur me armë
dhe e ka plagosur pa
dashje. Pas ngjarjes, ai de-
klaroi se e ka çuar në spi-
tal së bashku me të vëllain
e të plagosurit. Ndër të
tjera, mësohet se Hysaj
kishte pak kohë që kishte
filluar punën në Gardën e
Republikës dhe nuk sho-
qëronte ndonjë person të
caktuar.

"Vol-Vo 4", lirohet ish-polici nga
Saranda i bandës së Avdylajve

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Gjykata e Krimeve të Rënda ka lënë të lirë Jasin
Abdul, anëtar i bandës së Avdylajve, një nga policët e im-
plikuar në grupet kriminale, i arrestuar në kuadër të oper-
acionit policor të koduar "Vol-Vo 4". Mësohet se këtij sh-
tetasi i është ndryshuar masa e sigurisë nga "arrest me
burg" në "arrest shtëpie" për arsye shëndetësore. Gjykata
ka urdhëruar po ashtu që ky shtetas, pavarësisht se në
arrest shtëpie, nuk duhet të kontaktojë me asnjë person të
jashtëm. Jasin Abdul u arrestua bashkë me 43 persona të
tjerë, të akuzuar për veprat penale: "Prodhimi dhe shitja e
narkotikëve", "Trafikim i narkotikëve", në bashkëpunim
në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe
organizatë kriminale, si dhe "Pastrim i produkteve të ve-
prës penale", të drejtuar nga grupi i Shijakut. Pjesë e dosjes
dhe të akuzuar për korrupsion dhe abuzime me pronat ish-
in edhe ish-drejtori i Burgjeve, Arben Çuko, e ish-deputeti
tjetër socialist, Arben Ndoka. Dy ish-deputetët socialistë u
liruan më pas dhe aktualisht janë në arrest shtëpie, ndërsa
persona të tjerë ndodhen në kërkim. Gjatë këtij operacioni
gjithashtu u godit një laborator i përpunimit të heroinës
në fshatin Brenog në Has, ku ndër të tjera janë sekuestru-
ar 182.5 kg morfinë, e ndarë në 175 pako, 22 litra lëndë e
lëngshme, të cilat përdoreshin për prodhimin e heroinës.
Procedimi për këtë operacion ka nisur pas një referimi të
Policisë së Shtetit në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Në
këtë procedim penal janë me mijëra orë përgjime, filmime,
përgjime ambientale, vëzhgime me dron, mijëra faqe me
shkresa dhe këmbim informacioni e korrespodencë me
agjenci ligjzbatuese brenda e jashtë vendit.

mbeti i plagosur 63-vjeçari
D.C., i cili ishte klient në një
lokal tjetër me distancë prej
70 m larg. Gjykata i ka caktu-
ar shtetasit I.H., masën e sig-
urisë "Arrest në burg" për
veprat penale "Mbajtje pa leje
të armëve luftarake dhe mu-
nicioneve" dhe "Vrasje kun-
dër dy ose më shumë person-
ave" e mbetur në tentativë.
Materialet iu referuan proku-
rorisë për veprime të mëte-

jshme", - njoftoi policia.
AAAAATENTTENTTENTTENTTENTAAAAATITITITITI

Rreth orës 11:00 të 10 ma-
jit, në shëtitoren e Lungomar-
es, një person i rastësishëm
mbeti i plagosur gjatë një sh-
këmbimi me armë zjarri nga
katër persona. Ngjarja u zh-
villua në një përplasje të ar-
matosur nga 3 persona që
lëviznin me makinë e dy të
tjerë që më pas iu kundër-
përgjigjën duke i ndjekur në

këmbë. Makina e atenta-
torëve, një fuoristradë tip
"Land Rover", nga hetimet
rezultoi të ishte me targa të
vjedhura. Policia ka marrë në
pyetje dhjetëra persona që u
bënë dëshmitarë të terrorit
me armë zjarri, të cilët sqaru-
an momentin e ngjarjes. Të
gjithë, përfshirë edhe objek-
tivin e atentatit u shpëtuan
plumbave, përveç një qyteta-
ri të rastësishëm, pa lidhje me
ngjarjen, i cili mbeti i plago-
sur në këmbë, fatmirësisht
jashtë rrezikut për jetën. 58-
vjeçari Cenodemaj, punonjës
në Bashkinë e Vlorës ishte
duke pirë kafe me miqtë në
lokalin pranë shkëmbimit të
zjarrit. Autorët janë larguar
duke marrë drejtimin mes
rrugicave në blloqet e pallat-
eve që ndodhen në zonë. Pas
ngjarjes, policia ka gjetur të
djegur një automjet në zonën
e Babicës, në periferi të qytetit
bregdetar, që dyshohet të jetë
i grupit të autorëve të aten-
tatit. Makina "Land Rover"
me ngjyrë të zezë, brenda së
cilës u gjetën dy armë au-
tomatike, u sekuestrua në
cilësinë e provës materiale..

I arrestuari Inez Hajrulla

Shoqeria permbarimore JUSTITIA:
Shoqeria permbarimore JUSTITIA shpall ankandin, faza  e dyte,  për shitjen
e pasurisë së paluajtshme per te cilen ka vene hipoteke ALPHA BANK, me këto
të dhëna:
Apartament me nr.pas.7/21+1-4 ,  zk.8360, vol.26 , fq. 204, me sip 138.40 m2,
Rruga “Zenel Baboci” Tiranë, në pronësi të  z.Gentian Kujtim TOSKU.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është 86.804 (tetëdhjetë e gjashtë mijë e
teteqind e katër) EUR
Ankandi zhvillohet në datën 02.07.2019, në përfundim të orarit zyrtar, ora 16:30
në zyrën e përmbaruesit gjyqësor me adrese Tiranë, Bul. “Gjergj Fishta, kulla nr.
1, kati i dytë, nr cel 0693177499.

NJOFTIM PËR SHITJE ME ANKAND
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te dhenat  :me te
dhenat  : “Truall+Ndertese” me sip. totale 202.5 m2 dhe nga kjo ndertese  me sip.65 m2 , me
Nr pasurie 7/934, vol 38, fq 125, ZK 8592 e ndodhur ne Lagjen Partizani , Shkoder....e  afishuar
ne favor te debitorit Izmir  Hebovija.
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren :
6,384,000  ( Gjashtemilione e treqind e tetedhjete e kater mije ) leke
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  12.06 .2019  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-313839-100 CB .

NJOFTIM PËR SHITJE ME ANKAND
1.Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te dhenat  :
 “Ndertese njekateshe industriale”  me nr pasurie 10/7/ND , Volumi 24 , Faqe 143, me siperfaqe
ndertimore  1 235  m2 , Zona kadastrale 8592, e ndodhur tek zona industriale e qytetit , pjese
e ish parkut te mallrave   ,  Shkoder .:....e rregjistruar ne favor te   Altin  Salihi etj
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren
:   16,968,000  ( Gjashtembedhjetemilione e nenteqindegjashtedhjetetete mije) leke .
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  10.06.2019  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-313839-100 CB .
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Policia: "Shënjestra" dhe i arrestuari tjetër përdorën edhe një armë automatike

Inskenuan atentatin tek Ura e Mifolit, bien
në pranga Romario Alliaj dhe shoku 51-vjeçar
Dyshohet që ngjarjen e sajuan për të përfituar azil në BE

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Një atentat i ndodhur
më 12 maj të këtij viti
tek Ura e Mifolit, pas

tri javësh hetime nga policia
ka rezultuar i inskenuar
nga vetë "shënjestra" Ro-
marjo Alliaj. Atë ditë u tha
se mjeti që ai drejtonte u bë
shoshë nga breshëri kal-
lashnikovi dhe se "fatmirë-
sisht" asnjë plumb nuk kapi
33-vjeçarin, i cili pas daljes
nga burgu shpërndante
pica. Jo vetëm kaq, por pak
ditë pas ngjarjes Alliaj, në
një intervistë për "News 24"
dhe "Gazeta Shqiptare" tre-
goi me detaje se si e shpëtoi
nga plumbat një shofer ka-
mioni që ishte duke lëvizur
në rrugë në momentin e ng-
jarjes. Ndërkaq, burime zyr-
tare nga policia e Vlorës dje
bënë me dije se ngjarja ësh-
të tërësisht e sajuar. Sipas
bluve, Alliaj bashkë me
mikun e tij, Arben Veliko, 51
vjeç, e kanë sajuar ngjarjen
për arsye personale. Sipas
hetuesve të çështjes, dysho-
het se ata kanë sajuar aten-
tatin që të vendoseshin nën
mbrojtjen e policisë për sh-
kak të konflikteve që kanë
me persona të tjerë. Një
tjetër pistë dyshohet se ësh-
të edhe marrja e azilit në një
nga vendet e Bashkimit Eu-
ropian.
ARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMI

"Në vijim të veprimeve
për zbardhjen e ngjarjes së
ndodhur më datë 12.05.2019,
ku persona të paidentifikuar
kanë tentuar të vrasin 24-
vjeçarin R.A., i cili në mo-
mentin e sulmit ishte duke
drejtuar automjetin e tij tip
'Volkswagen Golf' në au-
tostradën Vlorë-Levan, poli-
cia në bashkëpunim me
prokurorinë kanë zbardhur
ngjarjen, ku ka rezultuar se
ngjarja është sajuar nga
autori dhe shoku i tij për
interesa personale", thanë

Shpërthim i fuqishëm me eksploziv pranë
fabrikës së çorapeve, arrestohet një person

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një shpërthim i
fuqishëm ka ndodhur në
orët e para të mëngjesit
të djeshëm në ambientet
e jashtme të një biznesi
privat në afërsi të rrugës
Transballkanike. Mo-
mentalisht dyshohet se
shpërthimi është kryer
me lëndë eksplozive. Më-
sohet ka shpërthyer një
sasi eksplozivi prej 150 gr.
Si pasojë ka pasur vetëm
dëme materiale në pjesën
e jashtme të godinës. Pas
kryerjes së veprimeve he-
timore paraprake, blutë
bënë me dije se shpërthimi
ndodhi në lagjen "24 Maji",
pranë një rrobaqepësie,
ndërsa është dëmtuar
vetëm kompresori. Mëso-
het se fabrika e çorapeve
që ka rënë pre e sulmit me
lëndë plasëse është në
pronësi të një shtetasi
egjiptian, i cili ushtron
prej kohesh aktivitetin në

qytetin e Vlorës. Deri më
tani shkaqet e kësaj ngjar-
jeje janë të paqarta. Sakaq,
janë sekuestruar kamerat
e sigurisë në zonën ku
ndodhi shpërthimi. Para-
prakisht dyshohet se janë
dy persona që mund të
kenë vendosur lëndën
plasëse në fabrikë, pasi ka
dëshmitarë që i kanë parë
duke vrapuar vetëm pak
sekonda pas shpërthimit.
Sipas burimeve policore,
njëri prej tyre është arres-

tuar dhe po merret në pyetje
për ngjarjen. "Më datë 04.06.
2019, rreth orës 00:45, në
lagjen '24 Maji' në kompre-
sorin i cili është i instaluar
jashtë ambienteve të një
rrobaqepësie ka shpërthyer
një sasi e vogël lëndë
plasëse, ku si pasojë është
dëmtuar vetëm kompresori.
Grupi hetimor po kryen ve-
primet e mëtejshme heti-
more në lidhje me identi-
fikimin dhe kapjen e au-
torëve", njoftoi policia.

Trafikuan afro 500 shqiptarë në SHBA, Kanada
e Angli, shkon në gjykatë dosja me 51 të pandehur

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - 51 të pandehur
kanë përfunduar në
gjykatë pas përfundimit
të hetimeve të Prokuror-
isë së Krimeve të Rënda
për operacionin "One if
by land". Prokurori Eu-
gen Beci ka dorëzuar
dosjen me 95 fashikuj në
gjykatë, ku pjesë janë dhe
450 CD me përgjime dhe
materiale të tjera. Këta
persona në bashkëpunim
me njëri-tjetrin trafiko-
nin shtetas shqiptarë
drejt shteteve të Bash-
kuara, Kanadasë dhe An-
glisë kundrejt shumave
që varionin nga 30 mijë
dollarë për në Amerikë dhe
Kanada deri në 10 mijë
paund në Angli. Mbi të
gjithë të pandehurit rën-
dojnë akuzat e trafikimit
të qenieve njerëzore në
kuadër të grupit të struk-
turuar kriminal. Gjatë
operacionit u shkatërru-

an 7 grupe kriminale që ve-
pronin në Shqipëri, Bull-
gari, Greqi, Spanjë, Francë,
Republikën Domenikane,
Itali, Britani, Irlandë,
ShBA e Kanada. Pjesë e op-
eracionit ishin autoritetet
amerikane dhe kanadeze.
Më shumë se 500 shqiptarë
dyshohet se janë trafikuar
nga këto grupe që vepro-
nin në disa vende të Eu-
ropës, si dhe në SHBA e

Kanada. Trafikantët përdor-
nin disa rrugë. Nisja bëhej
nga Shqipëria dhe kalimi
përmes Italisë ose Francës
për të mbërritur në Britan-
inë e Madhe. Për të mbërri-
tur në Kanada ndiqeshin
dy linja, ajo përmes Bull-
garisë, Belgjikës, Repub-
likës Domenikane dhe
SHBA-ve dhe rruga tjetër
përmes Spanjës, Amerikës
Latine dhe SHBA-ve.

burime zyrtare nga policia
e qytetit bregdetar. Në këtë
kuadër u bë kapja dhe ndal-
imi i 24-vjeçarit R.A., banues
në Vlorë, për veprat penale
"Kallëzimi i rremë", "Vep-
rime që pengojnë zbulimin e
së vërtetës", "Largimi i të
burgosurit nga vendi i vua-
jtjes së dënimit" dhe
"Mbajtje pa leje të armëve
dhe municioneve". Në pran-
ga ra dhe A. V., 51 vjeç, ban-
ues në Vlorë, për veprat pe-
nale "Kallëzimi i rremë" dhe
"Mbajtje pa leje të armëve
luftarake dhe municioneve".
Nga hetimet e kryera dhe
provat e administruara ka

rezultuar se shtetasi A.V. në
bashkëpunim me vetë sh-
tetasin R.A. kanë përgatitur,
simuluar dhe realizuar vetë
ngjarjen në fjalë për intere-
sa personale, duke përdorur
gjithashtu edhe një armë
zjarri automatike. Gjithash-
tu, për shtetasin R.A., më
datë 01.06.2019, gjykata ka
vendosur masën e sigurisë
"Arrest në shtëpi", për ve-
prën penale: "Drejtimi i au-
tomjetit në mënyrë të par-
regullt", por  dy ditë më parë
(03.06.2019) është konstatu-
ar nëpër qytet duke mos
zbatuar detyrimet ligjore në
lidhje me masën e sigurisë.

RRËFIMI I TËRRËFIMI I TËRRËFIMI I TËRRËFIMI I TËRRËFIMI I TË
ARRESTUARRESTUARRESTUARRESTUARRESTUARIT PARIT PARIT PARIT PARIT PAKAKAKAKAK
KKKKKOHË MË POHË MË POHË MË POHË MË POHË MË PARËARËARËARËARË

Alliaj u shpreh se aten-
tati (i sajuar) erdhi pas një
bisede telefonike të bërë një
ditë me parë me disa perso-
na për një borxh. Ai tha se
kishte hyrë ndërmjetës tek
një miku i tij për borxhin që
nuk ishte kthyer dhe një
ditë para atentatit i kishte
marrë në telefon dhe iu kish-
te bërë presion për të kthy-
er paratë. Por jo që situata
të agravonte në të tillë ng-
jarje. 33-vjeçari tregoi se
makina që e ndoqi dhe qël-
loi në autostradë ishte një

"BMW" gri e errët. "Isha ni-
sur për në Elbasan. Filli-
misht më qëlluan nga ana
e shoferit, 2 plumba kapën
makinën. Më pas unë kalo-
va nga ana e pasagjerit dhe
makina nisi të ngadalëson-
te. Makina e autorëve kaloi
paralel me mua dhe më qël-
luan në breshëri. Pastaj sa
e shkrepi të gjithë në mak-
inë erdhën plumbat, mbi 20
plumba nga dera e shofer-
it. Shpëtova se ndaloi një
kamion dhe autorët ikën",
tregon 33-vjeçari, i cili aku-
zon policinë se nuk i ka
marrë në pyetje dëshmi-
tarët që nga kamionisti. I
riu thotë se ishin tre perso-
na në makinën nga u qël-
lua, dy përpara dhe një pas,
të tre me maska. "Vetëm ai
pas ka qëlluar. Makina ish-

te me targa franceze pas,
para nuk i kishte targat",
tregoi ai. Fjala e fundit e
Marios është se nuk ka be-
sim te policia dhe tek
askush. Ai tha se do t'i
zgjidhë vetë problemet e tij.
"S'kam besim as te policia
dhe as te njeri, fare. Ky ish-
te muhabet shoqëror, ishte
në rrjet shoqëror. Unë me
ta kam ngrënë e kam pirë.
Unë i zgjidh vetë problemet
e mia. Policia është deri ku
i takon. Nuk kam besim
fare as te kjo që kam veshur.
Edhe atë e kisha shok të
ngushtë, kisha shumë be-
sim, por erdhi për të më
vrarë. S'kam besim fare as
te policia, as tek askush.
Janë çështje që i zgjidh vetë.
Nuk më hyn fare në punë
policia", thotë Mario.

PISTAT E HETIMIT
Burime zyrtare nga policia e Vlorës dje bënë me dije
se ngjarja e ndodhur më 12 maj tek 'Ura e Mifolit'
është tërësisht e sajuar. Sipas bluve, Alliaj bashkë
me mikun e tij, Arben Veliko, 51 vjeç, e kanë sajuar
ngjarjen për arsye personale. Sipas hetuesve të
çështjes, dyshohet se ata kanë sajuar atentatin që
të vendoseshin nën mbrojtjen e policisë për shkak
të konflikteve që kanë me persona të tjerë. Një tjetër
pistë dyshohet se është dhe marrja e azilit në një
nga vendet e Bashkimit Europian.



Romario Alliaj

Vendi ku  u
inskenua atentati
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URIMET
FESTIMET E BAJRAMIT

ERION VELIAJ
"Ka qenë një muaj i
shenjtë. Ky është një
muaj reflektimi për të
bërë distancë. Muaji
i Ramazanit ishte një
muaj për të dhënë
mesazhe për
mbarësi dhe mirësi.
Sot në qendrën
sociale janë
kuzhinierët më të
mirë për të shërbyer
sa më mirë. Nuk
duhet të harrojmë
njerëzllëkun, pasi
është shumë i
rëndësishëm. Uroj
sa më shumë
shëndet për të
gjithë", tha ndër të
tjera Veliaj.

GRAMOZ RUÇI
"Sot, kur shoqëria
shqiptare është
kthyer përfundimisht
me mendje e shpirt
drejt familjes
europiane, është dita
të kujtojmë se asnjë
virtyt mysliman nuk
vjen kundër vlerave
europiane,
qytetëruese e
perëndimore.
Shqipëria do t'i
bashkohet familjes
evropiane me të
gjithë bukurinë,
pasurinë dhe
ndriçimin që buron
nga mozaiku dhe
diversiteti ynë fetar",-
thotë Gramoz Ruçi.

"Gjatë këtyre ditëve të mos mungojë vëmendja jonë ndaj
fëmijëve, prindërve, të moshuarve, të sëmurëve dhe shtresës në

nevojë. Le të heshtim në vend të fjalës së keqe, e kur të flasim, të
flasim bukur", u shpreh Spahiu.

Rama publikon foton e Namazgjasë. Opozita: Është koha e duhur për reflektim

Mijëra besimtarë festojnë Bajramin
e Madh, urimet nga politika

Presidenti Ilir Meta: Të izolojmë korrupsionin dhe padrejtësitë
ILIR META

"IZOLIM
KORRUPSIONIT"
"Është koha të
udhëhiqemi në
vendimet tona me
ndërgjegje të pastër,
përgjegjësi qytetare,
besim në Zot dhe me
një dashuri të sinqertë
për të mirën e
përbashkët.
Arroganca,
korrupsioni,
demagogjia, veset,
lakmia, dhuna e çdo
shfaqje negative që
helmon paqen,
drejtësinë, barazinë e
kohezionin social dhe
pamundëson jetën e
një shteti demokratik,
duhen izoluar",-
shkruan Ilir Meta.

"KOHA PËR REFLEKTIM"
"Vetëpërmbajtja, sakrifica, përkushtimi dhe fokusimi
tek e mira janë mësimet më të volitshme nga muaji i
Ramazanit, mësime të cilat ne duhet t'i përthithim e
t'i bëjmë pjesë të jetës tonë të përditshme! Prandaj
është koha më e volitshme për t'i thirrur arsyes dhe
për të reflektuar, gjithmonë mbetet në fuqi shprehja
"më mirë vonë se kurrë""-shkruan Kryemadhi.

Kryemadhi

EDI RAMA

URON THJESHT:
"GËZUAR"
Ndërsa kryeministri
Edi Rama ka postuar
në rrjetet sociale foto
nga xhamia e
Namazgjasë, e cila po
ndërtohet, ndërsa uron
thjesht: "Gëzuar
Bajramin". Myslimanët
festuan dje Fiter
Bajramin, teksa qindra
besimtarë iu drejtuan
sot sheshit
"Skënderbej" në Tiranë
për të falur namazin.
Për këtë ditë të
shënuar për të gjithë
besimtarët myslimanë,
urime vijnë edhe nga
politika.

LULZIM BASHA

"BEKIME PËR
SHQIPËRINË"
Edhe kreu i PD-së,
Lulzim Basha zgjodhi
rrjetet sociale për të
uruar besimtarët. "Të
nderuar besimtarë e
veçanërisht ju që keni
agjëruar në muajin e
shenjtë të Ramazanit,
ju uroj nga zemra
Gëzuar Fiter Bajramin!
Zoti e pranoftë
sakrificën dhe lutjet
tuaja, sjelltë mbarësi
për ju e familjet tuaja
dhe e bekoftë
Shqipërinë dhe
shqiptarët kudo ku
janë!",-shkruan Basha.

Mëngjesin e djeshëm,
mijëra besimtarë
myslimanë kanë

falur Namazin e Bajramit të
Madh në sheshin "Skënder-
bej" në kryeqytet, çka shënoi
edhe mbylljen e muajit të
shenjtë të Ramazanit. Krye-
tari i Komunitetit Mysliman
të Shqipërisë, Bujar Spahiu, u
lut që Zoti në këtë festë ta be-
gatojë dhe ta mbushë me mirë-
si dhe paqe vendin tonë. Ai
bëri apel që të mos mungojë
vëmendja ndaj fëmijëve, të
moshuarve, të sëmurëve dhe
njerëzve në nevojë. "Gjatë kë-
tyre ditëve të mos mungojë
vëmendja jonë ndaj fëmijëve,
prindërve, të moshuarve, të
sëmurëve dhe shtresës në
nevojë. Le të heshtim në vend
të fjalës së keqe, e kur të
flasim, të flasim bukur", u
shpreh Spahiu. Të rrethuar
nga një atmosferë e ngrohtë
besimi e vëllazërie, pjesëmar-
rësit e shumtë janë përshën-
detur dhe kanë ndarë me njëri-
tjetrin gëzimin dhe emocionet
e kësaj dite të madhe paqeje,
mirësie e shpërblimi. Emri
Fitër Bajram vjen nga fakti se
myslimanët para ditës së Ba-
jramit shpërndajnë lëmoshë,
solidarizohen me të varfrit dhe
kështu në këtë mënyrë fes-
tojnë së bashku këtë festë.
URIMET E POLITIKËS

Edhe politika ka uruar të
gjithë besimtarët për festën e
Fitër Bajramit, duke lënë pas
mesazhe solidariteti. Presiden-
ti i Republikës Ilir Meta në një
postim në "Facebook", shkru-
an se e nesërmja është një
ditë e shenjë kur besimtarët
ndajnë me njeri-tjetrin vlerat
dhe virtytet më të mira të be-
simit Islam dhe traditën më të
mirë shqiptare. Kreu i Shtetit
shprehet më tej se është koha
të udhëhiqemi në vendimet
tona me ndërgjegje të pastër,
përgjegjësi qytetare, besim në
Zot dhe me një dashuri të sin-
qertë për të mirën e përbash-
kët. "Është koha të
udhëhiqemi në vendimet tona
me ndërgjegje të pastër,
përgjegjësi qytetare, besim në
Zot dhe me një dashuri të sin-
qertë për të mirën e përbash-
kët. Arroganca, korrupsioni,

demagogjia, veset, lakmia,
dhuna e çdo shfaqje negative
që helmon paqen, drejtësinë,
barazinë e kohezionin social
dhe pamundëson jetën e një

shteti demokratik, duhen
izoluar",-shkruan Meta. Ndër-
sa kryeministri Edi Rama ka
postuar në rrjetet sociale foto
nga xhamia e Namazgjasë, e

cila po ndërtohet, ndërsa uron
thjesht: "Gëzuar Bajramin".
Edhe kreu i PD-së, Lulzim
Basha zgjodhi rrjetet sociale
për të uruar besimtarët. "Të

nderuar besimtarë e veçanër-
isht ju që keni agjëruar në
muajin e shenjtë të Ramazan-
it, ju uroj nga zemra Gëzuar
Fiter Bajramin!  Zoti e pranoftë

sakrificën dhe lutjet tuaja,
sjelltë mbarësi për ju e famil-
jet tuaja dhe e bekoftë Sh-
qipërinë dhe shqiptarët kudo
ku janë!",-shkruan Basha.

Voltiza Duro
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“BULEVARDI POLITIK”“BULEVARDI POLITIK”
•• “Babi Superman”, Zaho ia dekoron  “Babi Superman”, Zaho ia dekoron 
makinën kryeministrit… makinën kryeministrit… 
••  Shtrëngimi në formë grushti mes Trump Shtrëngimi në formë grushti mes Trump 
dhe mbretëreshës Elizabetdhe mbretëreshës Elizabet
••  Majlinda Bregu: Kam parë shumë, por Majlinda Bregu: Kam parë shumë, por 
Roma është një pjesë e përjetësisë Roma është një pjesë e përjetësisë 
••  Rudina Hajdari të gjitha lekët ia kalon Rudina Hajdari të gjitha lekët ia kalon 
mami Fatmirësmami Fatmirës

P a s  n d a r j e s ,  m o d e r a t o r j a 
s h q i p t a r e  ë s h t ë 
s h t a t z ë n ë ?

S’kanë si ta mohojnë! Jonida 
dhe Romeo janë në një lidhje, 
ja detaji që i “nxjerr zbuluar”!

Rrëfehet regjisori shqiptar: Mund të bëj një fi lm në Shqipëri 
lidhur me të shkuarën time, në bashkëpunim me aktorë shqiptarë

Redaktore: Pamela Aliaj

““Së shpejti projektet e mia ““Së shpejti projektet e mia 
“Target Number One” dhe “1568” “Target Number One” dhe “1568” 

Andi Deliana: Vështirësitë dhe Andi Deliana: Vështirësitë dhe 
besimi që arrita për të realizuar besimi që arrita për të realizuar 
një film për mafien njujorkezenjë film për mafien njujorkeze
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Ai është një nga regjisorët më
të talentuar në SHBA, i cili
për pak kohë do të nxjerrë në

treg doku-fiksionin, siç preferon ta
quajë ai, të "The Perfect Gangster 2".
Pas suksesit të të parit, në një inter-
vistë ekskluzive për "Vip Pages" të
"Gazeta Shqiptare", Andi Deliana na
rrëfen prapaskenat e të dy dokumen-
tarëve. Sa e vështirë ka qenë për të
dhe për stafin e tij për të arritur në
rrëfime të tilla të pathëna më parë si
dhe për vlerësimet që ka marrë dhe
pritet të marrë filmi.

"Marrëdhëniet me njohës të his-
torisë së mafias New York-eze më
dhanë mundësinë të përdor argu-
mente dhe informacione që më
dhanë besim e më pas akses tek ata
që mund të shihnin tek unë një të
huaj apo dikë që s'ka lidhje me botën
e tyre. Këto marrëdhënie janë për-
forcuar dhe nga prezantimi i bërë nga
njerëz që kanë lidhje me të tilla rre-
the, por gëzojnë respekt si profesion-
istë, apo njohës të ligjit (ish-policë,
avokatë, njerëz të administratës). Një
punë pesë vjeçare është bërë nga
ekipi dhe rrjeti i njerëzve që na kanë
ndihmuar për të ngritur në këmbë
një projekt që i kalon përmasat e një
dokumentari një orësh, apo të një ng-
jarje të thjeshtë krimi.", shprehet
Deliana.

Gjithashtu, ai jep një opinion të
zgjeruar edhe për kineastët dhe ki-
nematografinë shqiptare, ku çalon
ajo dhe faktorët kryesorë të gjendjes
së saj në të tilla kondita që është edhe
sot.

Shumë nga kritika i shohin këto
ide me interes bile dhe i vlerësojnë
se vërtet kanë në thelb një fillim të
mbarë, në një vazhdim ku person-
azhet humbasin qëllimin. Një pjesë
të këtyre filmave (sidomos disa që
kanë fituar dhe çmime) do të ishin
më të mirë si filma me metrazhe të
shkurtër dhe do pëlqeheshin më
shumë nga publiku që lodhet në mes
të filmit dhe mezi i sheh fundin."
shprehet regjisori shqiptar.

Për më tepër ndiqni intervistën e
mëposhtme:

Pas nxjerrjes së dokumentaritPas nxjerrjes së dokumentaritPas nxjerrjes së dokumentaritPas nxjerrjes së dokumentaritPas nxjerrjes së dokumentarit
tuaj të parë, i cili u prit shumë mirëtuaj të parë, i cili u prit shumë mirëtuaj të parë, i cili u prit shumë mirëtuaj të parë, i cili u prit shumë mirëtuaj të parë, i cili u prit shumë mirë
në vend pritet të dalë dokumentarinë vend pritet të dalë dokumentarinë vend pritet të dalë dokumentarinë vend pritet të dalë dokumentarinë vend pritet të dalë dokumentari
i dytë i "The perfect Gangster 2".i dytë i "The perfect Gangster 2".i dytë i "The perfect Gangster 2".i dytë i "The perfect Gangster 2".i dytë i "The perfect Gangster 2".
KKKKKur pritet të dalë dhe pse u shtyur pritet të dalë dhe pse u shtyur pritet të dalë dhe pse u shtyur pritet të dalë dhe pse u shtyur pritet të dalë dhe pse u shty
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Dalja e "The Perfect Gangster 2"
është shtyrë, me kërkesë të distribu-
torëve që për interesa investimesh,
dëshirojnë, si fillim, të konsumojnë
kontrata me distributorë më të mëd-
henj duke përfshirë dhe mundësi me
platforma internacionale, para se të
nxjerrin produktin final, që pritet të
jetë me interes për tregun amerikan.

Thatë që në dokumentarin e dytë
do të përfshinit 'rrëfime' të pathëna
më parë nga njerëzit e dënuar si dhe
nga të afërm të tyre. Si është e mun-
dur që ky rrëfim, këto ngjarje jua be-
suan juve?

Së shpejti del 'The perfect gangster 2", Andi Deliana: Vështirësitë
dhe besimi që arrita për të realizuar një film për mafien njujorkeze

Rrëfehet regjisori shqiptar: Mund të bëj një film në Shqipëri lidhur me të shkuarën time, në bashkëpunim me aktorë shqiptarë

"Së shpejti projektet e mia "Target Number One" dhe "1568"

Për sa i përket çështjes së besimit,
pozicioni dhe njohjet me njerëz të
industrisë ma kanë lehtësuar shumë
punën. Sot kam një status në New
York dhe falë kredencialeve, e pata
më pak të vështirë për të hyrë në kon-
takt dhe për të krijuar një raport me
ish-kriminelë, ish-gangsterë apo dhe
me familjet e viktimave të tyre. Mar-
rëdhëniet me njohës të historisë së
mafies New York- eze më dhanë
mundësinë të përdor argumente dhe
informacione që më dhanë besim e
më pas akses tek ata që mund të shih-
nin tek unë një të huaj apo dikë që
s'ka lidhje me botën e tyre. Këto mar-
rëdhënie janë përforcuar dhe nga
prezantimi i bërë nga njerëz që kanë
lidhje me të tillë rrethe por gëzojnë
respekt si profesionistë, apo njohës
të ligjit (ish-policë, avokatë, njerëz të
administratës). Një punë pesë
vjeçare është bërë nga ekipi dhe rr-
jeti i njerëzve që na kanë ndihmuar
për të ngritur në këmbë një projekt
që i kalon përmasat e një dokumen-
tari një orësh, apo të një ngjarje të
thjeshtë krimi.

Si ishin vlerësimet e dokumen-
tarit të parë me John Alite? Nga ju
erdhi frymëzimi për këtë projekt?
Dokumentari i parë është pritur
shumë mirë nga klane të medias në
New York dhe ka hapur polemika
midis atyre që mbrojnë imazhin e fig-
urave ikonike të Mafies së New York-
ut. Aktualisht (me një vit vonesë),
mbas mungesës sime në treg (për ar-
sye profesionale), duke qenë i ingran-
uar në projekte jashtë Amerikës,
kemi filluar, më në fund, dhe turin e
festivaleve, me pjesën e parë, duke e
trajtuar si një film më vete, (pa dashur
të konsumojmë akoma pjesën e dytë
të tij që është një vijim i të parit me
më shumë ngjarje dhe intriga). Ky
doku-fiksion, pra pjesa e parë, është
pranuar në një dyzinë festivalesh dhe
evenimentesh, është nominuar dhe
ka marrë tashmë disa çmime.

Për shembull, ka marrë çmim për
regjinë në Hollyëood International
Indipendent Documentary Awards
(eveniment që ka disa vite që bëhet
në Los Angeles, të Kalifornisë dhe
merret kryesisht me dokumentarë
Amerikanë në zhanre a subjekte nga
më të ndryshmet. (The Perfect Gang-
ster ka marrë çmimin e Exelences
për regjinë për Muajin Shkurt 2018).

Ndër të tjera kemi marrë disa no-
minime në Tokio (Japoni) në një
konkurrim, ku janë numinuar Mon-
tazhi, Muzika dhe Dokumentari, si
metrazh i gjatë dokumentar, më i

mirë për sesionin e Pranverës 2019,
në Top Indie Film Awards.  Përveç
kësaj "The Perfect Gangster" është
ftuar të marrë pjesë në disa platfor-
ma festivalesh, ku shfaqen dhe
konkurrojnë dokumentare dhe jo
vetëm, si në Madrid, (sërish) në Los
Angeles, dhe disa qytete të tjera të
Amerikës. Amerikanë,  ku kemi hyrë,
tashmë, në listën e filmave që
konkurrojnë. Një nga vlerësimet e
fundit është marrë nga një konkur-
rim për muzikën e filmit, si Muzika
më e mirë në Kompeticionin Ndërko-
mbëtar të Muzikës për Film, këtu në
Amerikë, një event që ka filluar të
bëhet prej pak vitesh.

Ju keni punuar me figura të njo-Ju keni punuar me figura të njo-Ju keni punuar me figura të njo-Ju keni punuar me figura të njo-Ju keni punuar me figura të njo-
hura të botës së kinematografisëhura të botës së kinematografisëhura të botës së kinematografisëhura të botës së kinematografisëhura të botës së kinematografisë
botërore si Louis Lombardi, Sus-botërore si Louis Lombardi, Sus-botërore si Louis Lombardi, Sus-botërore si Louis Lombardi, Sus-botërore si Louis Lombardi, Sus-
an Sarandon, Ralph Muller etj. Sian Sarandon, Ralph Muller etj. Sian Sarandon, Ralph Muller etj. Sian Sarandon, Ralph Muller etj. Sian Sarandon, Ralph Muller etj. Si
është të punosh me njerëz të tillë tëështë të punosh me njerëz të tillë tëështë të punosh me njerëz të tillë tëështë të punosh me njerëz të tillë tëështë të punosh me njerëz të tillë të
famshëm?     famshëm?     famshëm?     famshëm?     famshëm?                                   Suzan
Sarandon është një profesioniste e
mençur, me shumë eksperiencë dhe
me një thjeshtësi që të bën të ndjesh
dhe respekt të veçantë për të. Ajo
është nominuar shumë herë për ro-
let që ka bërë gjatë karrierës së saj
dhe ka fituar çmimin Oscar, si Aktor-
ja Kryesore, në filmin "Dead Man
Walking". Ajo pranoi të punonte në
një film me buxhet modest (film ku
unë punoja si menaxher shesh-xhir-
imi),  në emër të modestisë dhe res-
pektit ndaj punës, profesionalizëm që
e dallon.

Të tjerë aktorë, e profesionistë me
emër që kam njohur, në punë, më
kanë dhënë mundësinë të mësoj më
shumë nga profesioni  (qoftë për
regjinë, aktrimin, apo produksionin,
që është një nga pikat e mija të forta
sot).

Me Louis Lombardi, Andreë
Keagan, e aktorë të tjerë njihemi prej
katërmbëdhjetë vitesh, tashmë, që
nga dita që kam mbërritur në New
York. Kështu dhe me profesionistë të
produksioneve të mëdha amerikane,
të reklamave, si John Grossman, apo
kameramanin e njohur anglez, që ka
xhiruar "Snatch", "Revolver", "Lock
Stock and Tëo Smoking Barrels", etj,
Tim Maurice Jones, (mik i ngushtë i
John Grossman), me të cilët kam
punuar, dikur, në disa produksione
reklamash me buxhete të mëdha në
New York.

Ju jeni regjisor filmi si dhe pro-Ju jeni regjisor filmi si dhe pro-Ju jeni regjisor filmi si dhe pro-Ju jeni regjisor filmi si dhe pro-Ju jeni regjisor filmi si dhe pro-
fesor në Akademinë e Filmit në Njufesor në Akademinë e Filmit në Njufesor në Akademinë e Filmit në Njufesor në Akademinë e Filmit në Njufesor në Akademinë e Filmit në Nju
JJJJJororororork. Sa e vështirë është puna qëk. Sa e vështirë është puna qëk. Sa e vështirë është puna qëk. Sa e vështirë është puna qëk. Sa e vështirë është puna që
bëni?bëni?bëni?bëni?bëni?

Është e vërtetë. Jap mësim në Ak-
ademinë e Filmit të Nju Jorkut, një
nga institucionet dhe shkollat ameri-
kane të filmit, më të njohura, në niv-
el ndërkombëtar. Për sa i përket
mësimdhënies, do të thosha që ësh-
të profesion më vete dhe kërkon
shumë përkushtim. Deri tani kam
patur fatin të punoj me studentë dhe
kolege shumë të talentuar, e të
bëhem mentori i disa artistëve që
tashmë kanë një emër në industri.
Mund të përmend Aleks Monier (ak-
tor me emër në Spanjë, ka filluar kar-
rierën në moshën 15 vjeçare dhe ak-
tualisht punon në filma me aktorë si
Antonio Banderas), apo personazhe
të njohur të TV Reality në Amerikë,

Pamela Aliaj

emra të njohur për pjesëmarrjen në
evente ndërkombëtare që njihen
mirë nga media e shkruar dhe
televizive. Puna që bëj më ka dhënë
mundësinë të udhëtoj dhe të jap mas-
terklas, për skenar dhe regji edhe në
vende të tjera si: Italia, Arabia Sau-
dite, India, etj, ku jap mësim ose nd-
jek mbarëvajtjen e programeve tona
në shtete të tjera (përveç Amerikës).
Sigurisht kjo më ka dhënë mundës-
inë të vendos kontakte dhe të kraha-
soj punën që bëjmë me produksione
të tjera ndërkombëtarë, jashtë
Amerikës. Së shpejti do më duhet të
nisem për në Kinë ku gjithashtu du-
het të jap klasa regjie dhe skenari si
pjesë e programit të kinemasë,
pjesëtar i institucionit amerikan në
Beijin.  Prej pesë vitesh punoj në të
tilla programe, ndërsa marr pjesë në
produksione apo projekte për rekla-
ma apo për film, në New York dhe
Kanada, ku dikur kam punuar në
produksione pranë Pinewood Stu-
dios (Toronto, Ontario).

Cili është leksioni më i vyer që iCili është leksioni më i vyer që iCili është leksioni më i vyer që iCili është leksioni më i vyer që iCili është leksioni më i vyer që i
duhet dhënë aktorëve apoduhet dhënë aktorëve apoduhet dhënë aktorëve apoduhet dhënë aktorëve apoduhet dhënë aktorëve apo
regjisorëve të ardhshëm që nukregjisorëve të ardhshëm që nukregjisorëve të ardhshëm që nukregjisorëve të ardhshëm që nukregjisorëve të ardhshëm që nuk
para praktikohet në Shqipëri?para praktikohet në Shqipëri?para praktikohet në Shqipëri?para praktikohet në Shqipëri?para praktikohet në Shqipëri?

Kam pasur mundësinë të punoj
me disa aktorë nga Shqipëria që i
vlerësoj. Gentjan Zenelaj e kam njo-
hur shumë kohë më parë dhe më
lënë përshtypje shumë të mirë në
punë si dhe me talentin e tij. E njëjta
gjë dhe për Rozi Kostanin që është
një profesioniste me të cilën ndihesh
komod kur punon. Pak kohë më parë
punova pak ditë dhe me disa aktorë
të rinj që kanë shumë punë për të
bërë. Por disa prej tyre spikasin për
një plastikë dhe punë interesante për
ekranin. Po zë me gojë vetëm mbiem-
rat e tyre (meqë emrat kam frikë se
mund t'ua them gabim), Mehmeti,
Toçe, Hodo, Beleri, etj.
Nëse duhet vërtet të them diçka për
brezin e të rinjve, uroj të mos ma mar-
rin për keq ligjëratën që vijon. Por le
ta ndjejnë si një bisedë mes miqsh e
dashamirësish në profesion.  Do t'u
thosha që duhet të punojnë më
shumë vetëm në shërbim të person-
azhit. Vitet e shkollës të përgatisin
disi, për të kuptuar profesionin, por
eksperienca dhe pasioni për punën
të bëjnë të kuptosh më shumë nga
misioni i aktorit. Mendoj se rolet që
mbeten janë ato ku aktori i jep per-
sonazhit diçka jashtë të rëndomtës.
Besoj se aktorët me personalitet janë
ata që pëlqehen më shumë. Nëse ak-
tori dhe në jetë është njeri i shpëlarë
dhe pa fantazi, do ta ketë të vështirë
të prodhojë një personazh të spika-

tur, sado që të përpiqet regjisori për
ta drejtuar e për ta ndihmuar në atë
krijim. Ky është mendimi im.

Disiplina dhe modestia duhet të
jetë pjesë e rutinës në punë për të
gjithë ne. Evitohen në këtë mënyrë
mosmarrëveshje të kota dhe pa-
kënaqësira që nuk duhet të kenë
vend. Aktori është profesion i vësh-
tirë dhe kërkues. Është i tillë sepse
duhet të pasqyrojë të vërtetën mbi
madhështinë apo kompleksitetin e
personazhit, të reflektoj mbi human-
izmin dhe natyrën njerëzore, punë
që aktori duhet ta fillojë duke gjetur
diçka te vetja. Gjithçka kultivohet.
Rezultatet arrihen vetëm duke qenë
i fokusuar, në punën për të krijuar
personazhin, larg dembelizmit dhe
shterpësisë që mund të krijohet nga
ambientet mbytëse ku jetojmë.

Ku çalon kinematografia në Sh-
qipëri sipas jush?
Problemet e kinemasë shqiptare janë
të lidhura ngushtë me vetë prob-
lemet që kanë individët që merren
me kinema në Shqipëri. Problemet
janë të natyrës profesionale por dhe
reflektojnë politika jo favorizuese në
një vend ku prodhohen ngjarje çdo
ditë dhe mund t'i shtojnë më shumë
ngjyra një kinemaje të larmishme. Si
rregull duhet të kishim skenarë
shumë me vlerë, që nën një regji me
vlerë do të jepnin filma tejet intere-
santë dhe që do të mbeten. Më lejo të
bëj një parantezë. Të shkruash ske-
narë cilësorë kërkon një lloj formimi
akademik, në mos, të paktën disa ek-
sperienca të suksesshme me pro-
dhime kinematografike ku praktiko-
hen forma të ndryshme narracioni
dhe eksperimentohet. E njëjta gjë
dhe për regjinë që kërkon një njohje
të psikologjisë dhe të gjuhës së film-
it, së bashku me teknologjinë që e le-
htëson komunikimin me ekranin.

Një film që të jetë cilësor kërkon
një ide interesante të zhvilluar në një
skenar të ndërtuar mirë. Teoria se
nga një skenar i keq mund të bëhet
film i mirë, është bazuar në mendësi
të një mediokriteti profesional ( e kam
dëgjuar vetëm në Shqipëri këtë
shprehje të konfuzuar me shprehjen
e Godard që thotë mund të bëhet një
film me i mirë nga një libër i keq sesa
nga një libër që tashmë ka njohur suk-
sesin… dhe këtë thënie Godard e ka
thënë dekada më parë). Skenari cilë-
sor nënkupton personazhe tërheqës,
që kane qëllime të qarta dhe janë të
gatshëm të përballen me pengesa që
do t'i shtyjnë në një zinxhir konflik-
tesh (që mund t'i përkasin dhe botës
së brendshme të personazhit, gjë qe
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Pas ndarjes, moderatorja
shqiptare është shtatzënë?

Dajana Shabani, moder
atorja e emisionit

"Ditë e re" në Ora News,
është në pritje të ëmbël.
Të paktën kështu është
shprehur kolegu i saj,
Hermesi, i njohur si "Zogu i
Tironës", i cili ka thënë se
Dajana është shtatzënë për
herë të dytë.  "Dajana
është shtatzënë, është 3
muajshe shtatzënë. E ka
çun, po nuk e ka thënë deri
tani, e ka mbajtur të fshe-
htë", ka thënë ai teksa
Dajana nuk e ka mohuar,
por thjesht ka buzëqeshur.
Ndërkohë, kolegu i saj Besi
si për ta kthyer në humor
situatën ka thënë me të
qeshur: "Me lajmet e Zogut,
deri 40 vjeçe i ka bërë nja
5 fëmijë kjo". Pak kohë më
parë moderatorja u nda
nga bashkëshorti me të
cilin ka dhe një vajzë! Ajo
tha se ka rigjetur dashur-
inë, por nuk e zbuloi emrin
e partnerit fatlum! "Tani
jam e dashuruar kështu që
jam duke parë përpara.
Jam e ridashuruar!", tha
ajo. Nuk e dimë nëse lajmi i
shtatzënisë është i vërtetë
apo ishte thjesht një nga ato shakatë e Hermesit.

S'kanë si ta mohojnë! Jonida dhe Romeo janë
në një lidhje, ja detaji që i "nxjerr zbuluar"!

Që nëntorin e kaluar
nisën fjalët për një

lidhje të mundshme mes
Jonida Maliqit dhe ak-
torit të humorit, Romeo
Veshaj, kur u aludua se
vajza më flokë të zeza në
një foto të postuar prej
tij, ishte pikërisht
këngëtarja e njohur.
Ndërkohë, ata janë parë
shpeshherë në shoqërinë
e njëri tjetrit, dhe gjatë
"Eurovizionit", Romeo u
kërkoi hapur ndjekësve
që të votonin Jonidën.
Nga dyshja nuk ka asnjë
pohim, megjithatë një
foto e fundit e ka bërë
rrjetin të "gëlojë" sërish.
Romeo ka publikuar një
foto me një vajzë, fy-
tyrën e së cilës e ka
mbuluar me një emoji.
Por ndërkohë, Jonida
hodhi dhe ajo një foto
në 'Instagram' ku shihet
me të njëjtin kostum që
mban vajza misterioze
në krah të Romeos. Epo,
ky është një detaj që flet
shumë, apo jo?

i jep thellësi). Në një mori fil-
mash shqiptar, idetë fillestare
janë me interes dhe të bëjnë
kurioz, por zhvillohen keq
apo nëpërkëmben pa arritur
ndonjë kulminacion me inter-
es. Një lloj absurditeti i rrëm-
ben që do të thosha reflekton
më shumë shterpësi sesa ab-
surditet.

Shumë nga kritika i sho-
hin këto ide me interes bile
dhe i vlerësojnë se vërtet
kanë në thelb një fillim të
mbarë, në një vazhdim ku per-
sonazhet humbasin qëllimin.
Një pjesë të këtyre filmave (si-
domos disa që kanë fituar dhe
çmime) do të ishin më të mirë
si filma me metrazhe të sh-
kurtër dhe do pëlqeheheshin
më shumë nga publiku që lod-
het në mes të filmit dhe mezi
i sheh fundin.

Pjesa më e madhe e këtyre
ideve interesante përfun-
dojnë të vaketa, në ngjarje të
pa formuara mirë, me person-
azhe aspak të qartë. Kritika
dhe mund t'i vlerësojë ato fil-
ma për idetë e tyre intere-
sante, por përgjigjen ua ka
dhënë publiku që nuk denjon
t'i mbajë mend apo t'i pëlqe-
jë.

Si kundërpeshë të këtyre
prodhimeve "artistike" me
fonde publike, (nga regjisorë
që kanë humbur lidhjen me
realitetin dhe publikun, nëse
e kanë pasur ndonjëherë), shi-
hen gjithashtu dhe produkte
komerciale, ku me gjithë am-
atorizmin, në çdo aspekt të
prodhimit, që nga skenari, e
deri tek regjia, apo tek mon-
tazhi (tejet i paelaboruar),
kanë të paktën personazhe që
interpretohen nga aktorë që
luajnë vetveten dhe e bëjnë

publikun të qeshë me to, e t'i
ndjekë për origjinalitetin e
tyre, që u vjen dhe nga
mënyra sesi trajtojnë ngjar-
jen apo dhe qëllimet që kanë,
ata personazhe, në historitë e
treguara. Këto lloje pro-
dhimesh, që shihen me tallje
nga klani i "kineastëve të reg-
jur", kanë si qëllim të bëjnë
publikun të qeshë dhe të argë-
tohet. Dhe ja arrijnë qëllimit
të tyre shumë mirë. Për këtë
edhe duhen përgëzuar. Për sa
i përket filmave "artistikë"
janë të paktë ata që po
punojnë për të dhënë një cilë-
si të krahasueshme me ho-
mologët e tyre nëpër Europë,
ndërsa pjesa tjetër karakteri-
zohet nga një shterpësi artis-
tike monumentale, që të irri-
ton.

Jam koshient që do të
mërziten kolegë, me koment-
et e mija për sa më sipër, por
nuk mund të pranoj të bëhem
palë e hipokrizisë që ka mbu-
luar rrjetet e kineastëve sh-
qiptarë, prej kohësh. Problemi
tjetër që do të nënvizoja ësh-
të apatia e vazhdueshme e
politikës, apo e administratës,
për të mbështetur me shumë
financiarisht kinemanë, me
gjithë të metat e saj ( të meta

që shihen në të gjithë vendet
e Europës Lindore, por që
mund të mënjanohen lehtë-
sisht).

Periudha më e mirë e një
politikë administrative pro-ki-
nemasë Shqiptare, ka qenë
kur QKK kishte Kryetar
Xhevdet Ferin. Kontributi
dhe mençuria e tij, (si njohës
i shkëlqyer i politikave admin-
istrative),  bëri të mundur
shumëfishimin e fondeve dhe
krijimin e një terreni më e
përshtatshëm për zhvillimin
e eksperiencave kine-
matografike (për herë të parë
buxheti vjetor për kinemanë
kapi shifrën gati dy milionë
dollarë). Ato politika e nxorën
nga balta kinemanë shqiptare,
që u fut dhe në euroimazh
dhe i dhanë jetë një traditë që
duhet të vazhdonte.
Pararendës të atij vrulli ish-
in prodhimet e para cilësore,
filmat "Parrullat" dhe "Tirana
Viti Zero" që shënuan një
kthesë në identitetin e kine-
masë shqiptare dhe këtë
s'mund ta fshehë askush. Pa-
varësisht nga kritika, këto dy
filma, treguan një Shqipëri
tjetër, me vërtetësinë e saj,
ashtu siç e kemi njohur, apo e
kemi parë realitetin, para dhe
pas, rënies së regjimit Komu-
nist në Shqipëri. Një Shqipëri
tjetër, dhe e vërtetë, është dhe
ajo e parë në ngjarjet e filmit
"Falja e Gjakut", një film që
duhet të kishte shkuar si pro-
dhim shqiptar për konkurrim
në festival me rëndësi dhe
bile mund të siguronte no-
minimin për çmimin Oskar.
Por ata që e penguan proces-
in, i prenë mundësitë që dhe
Shqipëria mund të për-
mendej më në fund si një

vend që prodhon kinema, pa-
varësisht se filmi ishte me
regji të një të huaji (Joshua
Mortsen, nga USA). "Falja e
Gjakut" i tregoi të gjithë
regjisorëve shqiptarë, që po të
jesh regjisor i zoti dhe pse i
huaj, mund të tregosh ngjar-
je interesante në një gjuhë
dhe në një kulturë që nuk ësh-
të e jotja. Një shuplakë profe-
sionale për të gjithë kineast-
ët vendas që kanë mangësira
pikërisht në atë që Joshua
Mortsen diti të bëjë shumë
mirë, të tregojë me origji-
nalitet, një ngjarje të qartë,
me personazhe të vërtetë, në
një konflikt real dhe të be-
sueshëm.

Uroj vërtetë të shohim më
shumë filma të tillë!

Ndërkohë nëse do të duhet
të them gjëra të mira për
punën e QKK, të viteve të
fundit, mund të përmend, si
vlerë, përforcimin e platfor-
mave promovuese dhe festiva-
leve, apo pjesëmarrjen e
regjisoreve shqiptarë në to,
meritë kjo e Ilir Butkës dhe
politikës së tij. Uroj që kjo
punë të vazhdojë, sepse tash-
më rruga është shtruar dhe
emri i Shqipërisë ka siguruar
një vend në tryezat e bisedi-
meve, për bashkëprodhime
me vende të tjera. Është bërë
shumë punë, vërtetë, por
nëse shiten problemet me
shfajësime, ritmet e arritjeve
do të ngadalësohen sërisht.

Cili është projekti juaj iCili është projekti juaj iCili është projekti juaj iCili është projekti juaj iCili është projekti juaj i
radhës pas nxjerrjes së  "Theradhës pas nxjerrjes së  "Theradhës pas nxjerrjes së  "Theradhës pas nxjerrjes së  "Theradhës pas nxjerrjes së  "The
Perfect Gangster 2"?Perfect Gangster 2"?Perfect Gangster 2"?Perfect Gangster 2"?Perfect Gangster 2"?

Aktualisht po punoj për
një projekt me titull "Target
Number One", së bashku me
disa producentë amerikanë
që kanë ftuar në pjesëmarrje

dhe disa emra të njohur për
kastingun e këtij filmi.  Uroj
të fillojmë xhirimet, mbase,
nga fundi i 2019.

Një tjetër projekt, me titull
"1568", pret të fillojë përgatit-
jet, në 2020. Filmi trajton ng-
jarje nga Spanja e shekullit të
16-të. Ky prodhim do të ketë
një regjisor me emër në
Amerikë dhe një ekip me eks-
periencë.  Rroli im në këtë pro-
jekt është ai i producentit të
deleguar.

Ju keni punuar si regjisor
dhe në filma të tjerë të njohur
si "Out of  Touch", producent
në "Back to Q82" dhe keni pa-
tur bashkëpunime të shumta
me producentë të tjerë. Cili ju
ka lënë më tepër mbresa?
Kohët e fundit punova si pro-
ducent në një film kanadez të
zhanrit horror. Ingranimi im
ka qenë më së shumti në dis-
tancë gjatë procesit kreativ
(adaptimi i skenarit dhe regjia)
kjo dhe për arsye se kam pak
interes për zhanrin horror dhe
megjithëse filmi "Covenant"
ka marrë çmime në festival fil-
mash horror, është mbase një
nga prodhimet që me ka
tërhequr më pak. Ndryshe nga
një film tjetër me titullin
"Amok", një produksion maqe-
donas, ku personazhet ishin
shkruar mirë dhe ngjyrimi i
realitetit reflektonte një punë
interesante. Dhe në këtë pro-
jekt roli im ishte ai i bashkë
producentit, një marrëdhënie
prodhimi disa vjeçare, e suk-
sesshme, me shtëpinë filmike
Dream Factory dhe producen-
tin Ognen Antov, me të cilin
jemi dhe miq të mirë. Filmi u
vlerësua duke u përzgjedhur
në Market Selection në festi-
valin e Kanës 2017, vit në të

cilin siguroi dhe distribucion,
në Francë. Në shumë produk-
sione të tjera jam ftuar të
punoj si producent në kushte
të vështira dhe ja kam dalë të
mbyll apo të konsultoj për fil-
ma që kanë pasur probleme të
mëdha, por kanë mundur të
kthehen në suksese komer-
ciale, në vendet përkatëse, falë
punës në postproduksion.

Pavarësisht nga pasioni apo
dashuria për kinemanë, në
punën tonë, rentabiliteti dhe
nevoja për të prodhuar një
film, që do të arrijë në destina-
cion, kthehet në një detyrë, ku
duhet të jemi gjithmonë pro-
fesionalë e kompetitivë për tre-
gun.

A mendoni të vini në Sh-A mendoni të vini në Sh-A mendoni të vini në Sh-A mendoni të vini në Sh-A mendoni të vini në Sh-
qipëri për të realizuar ndon-qipëri për të realizuar ndon-qipëri për të realizuar ndon-qipëri për të realizuar ndon-qipëri për të realizuar ndon-
jë produksion tuajin me ak-jë produksion tuajin me ak-jë produksion tuajin me ak-jë produksion tuajin me ak-jë produksion tuajin me ak-
torë shqiptarë?torë shqiptarë?torë shqiptarë?torë shqiptarë?torë shqiptarë?

Po, kam planifikuar dhe
uroj të bëj një film në Shqipëri.
Ngjarja dhe personazhet kanë
lidhje me mua dhe të sh-
kuarën time. Nëse do më jepet
mundësia të realizoj atë film
do të jetë një nga projektet që
do të dua vërtetë, ta shoh të
marrë jetë në ekran. Të sho-
him. Sigurisht këtu do të flitej
për një bashkëpunim me ak-
torë shqiptar.

Nëse do të mundeshit, cil-Nëse do të mundeshit, cil-Nëse do të mundeshit, cil-Nëse do të mundeshit, cil-Nëse do të mundeshit, cil-
in do të përzgjidhnit?in do të përzgjidhnit?in do të përzgjidhnit?in do të përzgjidhnit?in do të përzgjidhnit?

Nëse do të më jepej mundë-
sia dhe do të kisha fuqinë për
të zgjedhur aktorë do doja
shumë të punoja ( dhe jo
vetëm për atë film) me aktoret
Ndriçim Xhepa, Xhevdet
Ferin, Elia Zaharia, Ardian
Cerga, Elidon Alikaj. Janë ak-
torë që  i dua shumë për per-
sonazhet që kanë krijuar dhe
personalitetin që reflektojnë
në ekran.
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"Babi Superman", Zaho ia
dekoron makinën kryeministrit…

Një mëngjes ndryshe nga ai i zakonshmi për kryeministrin Edi Rama. Të dielën
që lamë pas djali i tij i vogël, Zaho, është argëtuar paksa me babain. I vogli Zaho

e ka mbushur makinën e kryeministrit me lodra të Supermenit, të cilat i ka shpërn-
darë nëpër goma apo edhe mbi makinë. Rama ka publikuar fotot në një postim në
"Instagram", ndërkohë që shkruan: "Mirëmëngjesi i Zahos për mua sot". Me siguri
kryeministri Rama është Supermani i Zahos.

Majlinda Bregu: Kam parë shumë, por
Roma është një pjesë e përjetësisë

Rudina Hajdari të gjitha lekët
ia kalon mami Fatmirës

Deputetja demokrate, Rudina Hajdari, ashtu si edhe të gjithë kolegët e saj
deputetë ka bërë deklarimin e pasurisë për vitin 2018. Por, ndryshe nga sa

përmban formati zyrtar i deklaratës së pasurisë së ILDKPI-së, Rudina Hajdari
nuk jep shumë shpjegime për të ardhurat dhe lëvizjes e saj pasurore, ndërsa dek-
laron se shumat ia kalon mamit, pra të ëmës së saj, gjyqtares Fatmira Hajdari.
Diçka e pazakontë në deklarimet e pasurive përdorimi i një gjuhe të tillë, aq më
shumë nga një deputet. "Pavarësisht shtesave apo pakësimeve të deklaruara në
formularët e mamit Fatmira Hajdaraj, ato janë shkruar për pjesët e mia ideale,
por të gjitha përfitimet ia kam lënë gjithmonë mamit. Nuk kam të tjera", - rapor-
ton Rudina Hajdari në deklaratën e saj të pasurisë për vitin 2018.

Shtrëngimi në formë grushti mes
Trump dhe mbretëreshës Elizabet

Donald Trump tërhoqi vëmendjen gjatë vizitës së tij në Londër, gjatë takimit
me mbretëreshën Elizabet. Asnjë veprim kortezie ndaj sovranes, e cila i ka

kaluar të 90-at. Presidenti amerikan, Donald Trump, tërhoqi vëmendjen për shkak
të sjelljes së tij, kur gjatë shtrëngimit të dorës, e bëri në formë grushti. Një takim
siç bëhet zakonisht mes çunash, por që Trump e përdori për mbretëreshën, duke
thyer kështu protokollin. Kreu i Shtëpisë së Bardhë dhe zonja e parë Melania u
ulën me helikopter në pallatin mbretëror Buckingham Palace, për të vijuar më tej
me ceremoninë. Ata u takuan edhe me princin e kurorës Çarles dhe bashkëshort-
en e tij Kamila.

Na merrni seriozisht!

Sekretarja e përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, Majlinda Bregu,
teksa uroi Festën e Republikës së Italisë përmes një fotoje të publikuar në "Ins-

tagram", ku shfaqet në kryeqytetin italian, u  shpreh se pavarësisht shumë qyteteve
që ka vizituar, Roma është gjithmonë një pjesë e përjetësisë. "Unë kam parë kaq
shumë qytete, por Roma është gjithmonë një pjesë e përjetësisë... Festën e lumtur
të Republikës", shkruan Bregu.

BULEVARDI
POLITIK

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!
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PROJEKTVENDIMET
MBLEDHJA E KËSHILLIT

Bonus strehimi për familjet që nuk përballojnë dot qiranë e tregut, përfituesit

Zbardhen projektvendimet që priten të
miratohen në mbledhjen e këshillit bashkiak
Lista e plotë e përfitimeve nga karta e studentit

Në datën 7 qershor
pritet të zhvillohet
mbledhja e radhës së

këshillit bashkiak të Tiranës
ku pritet miratimi i 9 projek-
tvendimeve të propozuara.
"Gazeta Shqiptare" zbardh
sot detaje nga relacionet që
presin miratim. "Për
dhënien e pëlqimit për sh-
këmbimin e pasurive, sipas
kërkesave të Ministrisë së
Bujqësisë dhe Zhvillimit
Rural dhe Ministrisë së
Drejtësisë" është një nga
projektvendimet që synon
shkëmbimin e pasurive të
ndodhura në zonën kadas-
trale 2735, me pasuritë e
ndodhura në zonën kadas-
trale 3963, në favor të sho-
qërisë "Clasiç S&J". Ndërko-
hë një tjetër projektvendim
lidhet me trajtimin me bo-
nus strehimi të disa famil-
jeve në nevojë që s'mund të
përballojnë qiranë e tregut
të lirë.
KARTA E STUDENTIT

Një ndër projektvendimet
që do të diskutohet prek
drejtpërdrejt studentët e
konsiston në ofrimin e shër-
bimeve që përfitohen falas
apo me çmime të reduktuara
në Bashkinë e Tiranës nga
përdorimi i kartës së studen-
tit. "Gazeta Shqiptare"
zbardh sot projektvendimet
si dhe listën e plotë të shër-
bimeve që do të ofrohen nga
përdorimi i kësaj karte. Për-
fitues të këtyre shërbimeve,
janë studentët që ndjekin
studimet në institucionet e
arsimit të lartë në Bashkinë
e Tiranës dhe të cilët janë
pajisur me kartën e studen-
tit. Shërbimet e ofruara si
dhe tarifat respektive të për-
caktuar në këtë vendim, të
reflektohen edhe në vendi-
min e Këshillit Bashkiak që
normon sistemin e taksave
dhe tarifave vendore në qy-
tetin e Tiranës. "Bashkia e
Tiranës, nëpërmjet struk-
turave përkatëse të ndjekë
të gjitha hapat dhe proce-
durat për hartimin dhe
nënshkrimin e mar-
rëveshjeve me palët e treta
që do të ofrojnë shërbime
falas apo me çmime të
reduktuara nga përdorimi i
kartës së studentit. Ngarko-
hen Drejtoria e Përgjiths-
hme Juridike e Aseteve
dhe Licencimit, Drejtoria e
Përgjithshme e Menaxhim-
it Financiar, Drejtoria e
Përgjithshme e Promovim-
it të Qytetit, Drejtoria e
Përgjithshme e Punëve
Publike, Agjencia e Par-
qeve dhe Rekreacionit,
Qendra Rinore Ten, Qendra
Kulturore Tirana, si çdo
strukturë tjetër e Bashkisë
Tiranë për zbatimin e këtij
vendimi",-theksohet në pro-
jektvendim.

BONUSI I
STREHIMIT

"Drejtoria e Strehimit So-
cial shqyrtoi në total 73 ap-
likime ndër të cilat, 44 dosje
rezultuan me mungesa,
ndërsa 29 aplikime të plota iu
vendosën në dispozicion të
Komisionit të Strehimit të
dorëzuara sipas vendimit të
Këshillit Bashkiak nr.91, datë
26.07.2018, për zbatimin e
udhëzuesit operacional "Mbi
përfitimin e bonusit të stre-
himit në Bashkinë Tiranë"",-
nënvizohet në projektven-
dim. Sakaq, në këtë të fundit
bëhet me dije se familjet në
nevojë, të cilat janë në situ-
atë të vështirë social-
ekonomiko-shëndetësore, do
të mbështeten me përfitimin
e bonusit të strehimit, duke

subvencionuar 100% të
masës së qirasë së banesës.
"Bazuar në ligjin nr. 22/2018,
"Për strehimin social", bonu-
si i strehimit jepet në njësitë
e qeverisjes vendore, me mi-
ratim të këshillave të tyre.
Drejtoria e Strehimit Social,
parashtron se deri në ndry-
shimet përfundimtare të
ligjit dhe udhëzimeve që do
t'i japin zgjidhje problemeve
të strehimit, të punojë aktu-
alisht me Vendimin nr. 15
datë 02.05.2012 të Këshillit
Bashkiak (duke konsideruar
njësitë e reja administrative
si zona periferike, për t'u tra-
jtuar me vlerën minimale të
qirasë), me qëllim zgjidhjen
emergjente për kategoritë që
kanë aplikuar për bonus stre-
himi.

PROJEKTVENDIME
TË TJERA

Gjithashtu, në mbledhjen
e 7 qershorit pritet që të mira-
tohet edhe projektvendimi
"Për miratimin e kërkesës së

Bashkisë së Tiranës, së bash-
ku me dokumentacionin
tekniko-ligjor për akordimin
e ndihmës financiare për 155
familjet, banesat e të cilave
janë dëmtuar nga përmbyt-

PËRFITUESIT
Përfitues të këtyre
shërbimeve, janë
studentët që ndjekin
studimet në
institucionet e
arsimit të lartë në
Bashkinë e Tiranës
dhe të cilët janë
pajisur me kartën e
studentit. Shërbimet
e ofruara si dhe
tarifat respektive të
përcaktuar në këtë
vendim, të
reflektohen edhe në
vendimin e Këshillit
Bashkiak që
normon sistemin e
taksave dhe tarifave
vendore në qytetin
e Tiranës.

jet e ndodhura në Njësinë
Administrative nr 11, nga
buxheti i Bashkisë Tiranë
dhe Buxheti i vitit 2019 në
Ministrinë e Mbrojtjes, pro-
grami "Emergjencat Civile"".

DOSJET E
APLIKANTËVE
"Drejtoria e Strehimit
Social shqyrtoi në
total 73 aplikime ndër
të cilat, 44 dosje
rezultuan me
mungesa, ndërsa 29
aplikime të plota iu
vendosën në
dispozicion të
Komisionit të
Strehimit të
dorëzuara sipas
vendimit të Këshillit
Bashkiak nr.91, datë
26.07.2018, për
zbatimin e
udhëzuesit
operacional "Mbi
përfitimin e bonusit të
strehimit në Bashkinë
Tiranë"",-nënvizohet
në projektvendim.

Voltiza Duro
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EKSPOZITA

Rimblidhen në Tiranë artistët e huaj,
që i dhuruan veprat e tyre Shqipërisë

Shkëmbime dhe Keqkuptime"
është programi i performan
cave në kontekstin e ek-

spozitës "Urimet më të mira për
1999: Koleksioni Jan Dibbets". Per-
formancat mbahen në datat 5 dhe
6 qershor nga 19.00 deri 21:30 me
artistët Mehraneh Atashi, Bora
Baboçi, Sander Breure & Witte van
Hulzen, Jenny Holzer, Tao G.
Vrhovec Sambolec.

Programi sjell së bashku artistë
lokalë dhe ndërkombëtarë në një
seri performancash, ndërhyrjesh,
ritualesh dhe aktesh "live" që pre-
zantohen në qershor 2019. Artistët
janë ftuar që t'i përgjigjen dhe të
angazhohen me gjeste performa-
tive të nisura nga artisti koncep-
tual "Jan Dibbets" në fund të viteve
'90-të, kur ai bëri së bashku një
koleksion me vepra nga mbi 50
artistëve për t'ia dhuruar Galerisë
Kombëtare të Arteve. Kjo ek-
spozitë e rivendos koleksionin dhe
adreson shembjen e perceptimeve
të kohës midis koleksionit, ve-
prave të artit dhe qytetit të Ti-
ranës. Artistët e ftuar për të mar-
rë pjesë në programin "Shkëmbime
dhe Keqkuptime" janë një pjesë e
rëndësishme e ekspozitës. Urimet
më të mira për 1999: Koleksioni
"Jan Dibbets". Shumë prej tyre janë
ftuar për të zhvilluar një punë të
re, e cila do të prezantohet gjatë
javës që do të mblidhen së bashku
në Tiranë. Performancat do të zh-
villohen në Galerinë Kombëtare të
Arteve, sallave ekspozuese si dhe
do të ketë disa ndërhyrje në hapë-
sirat publike në Tiranë.

Programi i "Performancave Sh-
këmbime dhe Keqkuptime" hap
dhe vazhdon një dialog të iniciuar
nga "Jan Dibbets". Programi shpa-
los lidhjet midis Tiranës, Amster-
damit dhe veprave të artit. Si bëhen
të dukshme këto lidhje midis bo-
drumit të Muzeut Stedeljik (ku
Rudi Fuchs ndihmoi në ruajtjen e
këtyre veprave), koleksionit, dhe
Galerisë Kombëtare të Arteve?

Fundi i viteve 90-të kthehet në
një skenë imagjinare dhe sho-

qëruese për këto ndërhyrje perfor-
mative në Tiranë. Programi shpal-
os shpresat dhe ëndrrat drejt Mile-
niumit si dhe eventeve politike
traumatike të ndodhura në ato
vite, si Lufta në Kosovë që u shen-
jua me ardhjen e shumë refug-
jatëve në Tiranë. Në Shkëmbime
dhe Keqkuptime qyteti dhe Gale-
ria Kombëtare e Arteve mirëpres-
in ndërhyrje të ndryshme që shtr-
ijnë rolin e artit në kontekste speci-
fike psikogjeografike dhe politike.
Mbrëmja e performancave zgjat
rreth 2.5 orë.
PUNËT DHE PERFORMANCAT

Mehraneh Atashi prezanton
një performancë të komisionuar së
fundmi nën titullin "The Horse
Weep the Bird that Tell the For-
tune". Performanca vjen si një thir-

Artistët e koleksionit "Jan
Dibbets" performojnë në GKA

rje; evokon momente dhune, butë-
si, intimiteti, tensionesh, kapërci-
mesh dhe shërimi. Kjo perfor-
mancë është një bashkëproduk-
sion me Palais de Tokio, ku gjith-
ashtu do të realizohet më datë 20
qershor, 2019.

Performuesja: Antonia Stef-
fens; Veshjet: Avoid street (Edu-
ardo Leon); Sound: Alidad Jalali;
Zëri: Ivan Cheng; Tekst: Mehraneh
Atashi

"To Waste One's Breath Trying
to be Heard" është fjalia e fundit
në seksionin e fjalorit që u lexua si
poezi nga artistja Bora Baboçi

gjatë hapjes së dhomës së ndenjes
- një hapësirë performative në ek-
spozitën "Urimet më të mira për
1999" dedikuar diskutimeve, ritu-
aleve, kujtimeve dhe performan-
cave. "To Waste One's Breath Try-
ing to be Heard" vjen si një mo-
ment dedikuar dimensioneve bi-
politike të të folurit dhe si zëri
transformohet nga trysnitë so-
ciale. Kjo performancë do të reali-
zohet në bashkëpunim me Prof. e
Teknikës Vokale nga Universiteti
Haxhi Zeka (Pejë), Besa Berberi.

Sander Breure & Witte van
Hulzen vijnë në Tiranë me një
punë të re të komisionuar "The
Spirit of the Gift" që krijon një ver-
sion fiksional të udhëtimit të
punëve të koleksionit "Jan Dib-
bets" nga Amsterdami në Tiranë.
Ata prezantojnë vazhdën e
udhëtimit të tyre në rrugë tokë-
sore nga Amsterdami në Tiranë të
ndërmarrë në vitin 2019; duke
ndaluar në qytete të ndryshme ata
pyesin mbi dimensionet e ndry-
shme e të "dhuruarit". Puna përf-
shin një lexim performativ nga filo-
zofi Mees Van Hulzen mbi komple-
ksitetin e të dhuruarit.

Jenny Holzer, një ndër artistet
puna e së cilës gjendet në Kolek-
sionit Jan Dibbets, sjell punën e saj
"Ese zjarrndezëse" (1982) dhe "Tru-
isms" (1977-79) në hapësira të ndry-
shme në qytetin e Tiranës si dhe
një instalacion të ri në mur në
Galerinë Kombëtare të Arteve.

Artisti Tao G. Vrhovec Sam-
bolec vjen me dy punë në këtë pro-
gram. Në datë 5 qershor, ai prezan-
ton një përsëritje të re të punës së
tij performative "Heredrum" (2014-
2019) në një rrugë të përcaktuar në
Tiranë. Më pas ai prezanton punën
e re të komisionuar "1 step 1 beat -
1 hap 1 rrahje" në Galerinë Ko-
mbëtare të Arteve. Puna është një
objekt performativ, rezultat, një
instrument dhe një vepër arti, e cila
i referohet punës së stanley brou-
wn 1 m, 1 hap. Programi dhe punët
e reja të komisionuara janë finan-
cuar nga Fondi Mondriaan.
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TEATRI

Pas VKM-së që i hap rrugë konkursit
dhe shembjes, reagon Aleanca për
Mbrojtjen e Teatrit

Fatmira Nikolli

Një ditë pas botimit në Fle
toren Zyrtare të vendimit
që i hap rrugës ngritjes së

një komisioni që do përzgjedhë
projektet për Teatrit Kombëtar
dhe rrjedhimisht shembjes së dy
teatrove kombëtarë ekzistues, ka
reaguar Aleanca për Mbrojtjen e
Teatrin.

Përmes një deklarate për medi-
at, Aleanca shprehet se kanë qenë
të vetëdijshëm se do të vinte dita
kur godina duhej mbrojtur qoftë
edhe fizikisht, ndaj nuk janë të
trembur. Sipas Aleancës, projekti
për Teatrin e ri ka "qenë e mbetet
një përpjekje për të grabitur në
çdo mënyrë truallin publik dhe
privat, e për t'ua falur atë
klientëve të Edi Ramës dhe Erion
Veliajt, duke shkelur çdo parim
minimal të një shteti ligjor".

Projekti i kundërshtuar fort që
ka nxjerrë një shesh çdo ditë prej
një viti artistë e shoqëri civile
synon ngritjen e një godine
trekatësh në vend të dy teatrove
kombëtarë. Vendimi i qeverisë i
miratuar në datë 4 prill 2019, por
që hyri në fuqi dje pas publikimit
në Fletoren Zyrtare nënvizon se
qëllim i tij është krijimi i komi-
sionit për realizmin e procedurave
të vlerësimit dhe negocimit të kon-
tratës me objekt realizimin e pro-
jektit të zhvillimit të zonës së Te-
atrit Kombëtar, përfshirë projek-
timin, ndërtimin dhe dorëzimin e
godinës së re të Teatrit Kombëtar,
si dhe hartimin e kontratës me
palën private të përzgjedhur.

Debatet për ndërtimin e Teat-
rit me partner privat nisën në
muajin shkurt të vitit 2018 kur
Robert Ndrenika në një mbledhje
për ligjin e artit, pyeti çfarë do
bëhet me godinën e Teatrit Ko-
mbëtar. Në mars të vitit 2018,
artistëve iu prezantua plani i Te-
atrit të ri Kombëtar, ku shihej një
godinë trekatëshe. Më vonë doli
që pas godinës trekatëshe, në tru-
allin e teatrit do të kishte edhe të
paktën katër kulla. Kjo solli për-
plasje të ashpër mes artistëve dhe
qeverisë, derisa eksponentë të
pushtetit nisën takimet 'tete a
tete' me disa artistë duke i ndarë
njerëzit e artit në dy kampe: ata
që donin ruajtjen e godinave e ata
që pranonin shembjen për një
teatër të ri. Prej muajit shkurt
2018 dhe deri në qershor protesta
për Teatrin ishte e përjavshme,
çdo të hënë. Ndërsa prej qershorit
2018 deri në qershor 2019, ato janë
të përnatshme. Kur në fund të pril-
lit natën teatrit iu hoqën germat
e emrit, Aleanca akuzoi dhe pro-
voi me foto se germat i kishin
hequr punonjës të Bashkisë së
Tiranës. Muajin e kaluar shkro-
njat u rivunë privatisht.

DEKLARATA
Me botimin (par)dje në Fle-

toren Zyrtare të VKM-së për ng-
ritjen e komisionit të negocimit
sipas "ligjit special", Edi Rama
dhe Erion Veliaj i kanë shpallur
luftën përfundimtare jo vetëm
Teatrit Kombëtar dhe interesit
publik, por Kushtetutës dhe sun-
dimit të ligjit në Shqipëri.

Nuk mjafton fakti që "ligj spe-
cial", i miratuar në fund të vitit të

shkuar mbas dy refuzimesh nga
ana e Presidentit dhe pas kri-
tikave nga ana e Komisionit Evro-
pian, është tërësisht anti-Kush-
tetues.

Nuk mjafton fakti që në VKM-
në e botuar dje qeveria ka përf-
shirë paturpësisht të drejtën për
të shpronësuar prona të tjera pri-
vate ngjitur me Teatrin, në për-
ftim të një kompanie tjetër pri-
vate.

"Teatri? E dinim se duhej
ta mbronim edhe fizikisht"

"Historia do e gjykojë këtë
ngjarje si fundin e një tirani
grabitqar, i verbër"

Nuk mjafton fakti që VKM-ja
duhet të ishte botuar në fund të
dhjetorit 2018, duke e bërë tash-
më të pavlefshme ngritjen e komi-
sionit.

Ngritja e këtij komisioni teksa
vendi mbetet pa Gjykatë Kush-
tetuese dhe krijimi i saj mbetet një
nga prioritetet kryesore edhe në
komunikimet e të gjithë vëzh-
guesve të brendshëm e të huaj, tre-
gon edhe njëherë dëshirën pa-
tologjike që kanë çifti Rama-Ve-
liaj për të grabitur çdo aset pub-
lik në këtë vend, sidomos tani që
nuk i kontrollon dot kush! Pro-
jekti për Teatrin e ri ka qenë e
mbetet një përpjekje për të grabi-
tur në çdo mënyrë truallin publik

dhe privat, e për t'ua falur atë
klientëve të Edi Ramës dhe Erion
Veliajt, duke shkelur çdo parim
minimal të një shteti ligjor.

E megjithatë, ne nuk trembe-
mi! Kemi qenë të bindur që kur e
nisëm këtë betejë, thuajse 18 muaj
më parë, se një ditë do na duhej të
përballeshim qoftë fizikisht me
qeverinë. Sot jemi të bindur më
shumë se kurrë se kemi me vete
të gjithë ata qytetarë që kanë kon-
tribuar ditë për ditë në mbrojtjen
e Teatrit Kombëtar. Sot jemi shumë
më shumë seç ishim kur filloi kjo
histori, e prandaj jemi të vendosur
ta mbrojmë Teatrin deri në fund.

Historia do e gjykojë këtë ng-
jarje si fundin e një tirani gra-
bitqar, i verbër deri në limite në
dëshirat e tij për të grabitur çdo
gjë të shenjtë në këtë vend. Por
historia do gjykojë edhe ata që
heshtën, ulën kokën dhe u bënë
palë me veprimet apo mosvep-
rimet e tyre. Nuk është e largët
dita kur termi "artist" nuk do
mund të përdoret më nga ata, të
cilët nuk ishin një ditë në mbrojtje
të djepit të artit shqiptar. Nuk do
mundë kush të flasë për interesin
publik nëse nuk shpenzoi të pak-
tën një pasdite në protestën më të
gjatë të këtyre 30 viteve. Ngjarja
e Teatrit sot është një moment
përcaktues në historinë e Sh-
qipërisë, ndërmjet atyre që këtë
vend donin ta grabisnin dhe aty-
re që e mbrojtën.

Sot më shumë se kurrë jemi të
bindur se ne dhe të gjithë miqtë
që na kanë mbështetur jemi në
anën e duhur të historisë!
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   A do i çelë negociatat
Këshilli Europian?

Mesazhi i   Ditës

Nga Jorgji KOTE

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

... se 20 vitet e fundit, si shumë
kolegë të tjerë,   jam marrë direkt
me këtë dosje si diplomat në Ber-
lin dhe sidomos në Bruksel. Pady-
shim që Rekomandimi  pozitiv i Ko-
misionit Evropian është vlerësim
për hapat dhe arritjet tona për
plotësimin e kushteve dhe refor-
mave të njohura; për punën e
dikastereve përkatëse, MPJ-së dhe
në veçanti të  Misionit tonë pranë
BE-së në Bruksel;  ky i fundit ka
përballuar një   vëllim të jashtëza-
konshëm pune me një paletë tema-
tike tërësore. Gjithsesi,  siç e po-
hoi vetë Mogherini më 29 maj,
bëhet fjalë  vetëm për Rekoman-
dim, d.m.th. propozim TEKNIK nga
Brukseli, por ende jo  vendim
POLITIK nga vendet anëtare.
Rikujtojmë se vitin e kaluar i njëj-
ti propozim teknik  nuk u kthye
në vullnet dhe votë politike nga
Këshilli Evropian.

Ndaj, megjithëse shpresojmë
shumë që " Po "-ja  e shumëpritur
të jepet  qoftë dhe në vjeshtë, pasi
në qershor duket  tejet e vështirë
pasi mungon koha e nevojshme e
shqyrtimit të këtij rekomandimi
në vendet anëtare, kujdes se ai
Rekomandim nuk të çon  aq lehtë
e ca më pak automatikisht në çel-
jen e negociatave; sepse ato nuk i
çel Komisioni dhe Parlamenti, por
vetëm Këshilli Evropian! Edhe
konfirmimin nëse i kemi kryer "
detyrat e shtëpisë " dhe sidomos
"notën"  kaluese POLITIKE do ta
japë  ky Këshill, d.m.th. qeveritë
dhe parlamentet e 28 vendeve
anëtare të BE-së dhe jo Komisioni!
Ja disa nga " pse-të "  kryesore të
këtij realiteti.

Dihet se BE-ja u krijua më 25
Mars 1957 në Romë, si bashkimi
vullnetar i  6  vendeve- Gjermania,
Franca, Italia, Holanda, Belgjika
dhe Luksemburgu ;  më vonë u
zgjerua derisa në ditët e sotme
numëron 28 vende bashkë me Bri-
taninë e Madhe. Fillimisht njihej
si Tregu i Përbashkët Evropian
derisa më 1993 filloi të quhej Bash-
kimi Evropian. Kurse Komisioni,
Parlamenti dhe vitet e fundit  Shër-
bimi i Jashtëm Europian janë in-
strumente dhe institucione në
shërbim dhe vartësi të vendeve
anëtare.

Mbi bazën e traktateve ligjore
të BE-së, janë drejtuesit më të lartë
të këtyre 28 vendeve që si pothua-
jse për gjithçka vendosin edhe për
çeljen e negociatave deri në
anëtarësimin e plotë në BE. Kë-
sisoj, asnjë vendim nuk mund të
merret pa miratimin autonom të
secilit vend anëtar, duke përfshirë
dhe më të "  vegjlit " Maltën, Qipron
dhe Luksemburgun.

Vërtet që Komisioni Evropian
ose "  qeveria e BE-së " ka shumë
kompetenca dhe të drejtën
ligjvënëse, por prapë ai nuk mund
të bëjë asgjë pa miratimin e secilit
vend antar. Madje, janë këto të fun-
dit që zgjedhin  Presidentin e saj
dhe të institucioneve të tjera më të

larta. E njëjta gjë mund të thuhet
dhe për Eurodeputetët që në ven-
dimet e tyre bazohen te forcat poli-
tike që i kanë caktuar në vendet
anëtare.

Arsyeja tjetër e fortë për  epërs-
inë dhe specifikat  e  kryeqyteteve
evropiane ndaj Komisionit Evropi-
an qëndron në disa dallime jo të
vogla në qasjet e tyre; së pari, Ko-
misioni është vetëm subjekt, kurse
Këshilli edhe objekt i politikave
dhe problematikave në vendet e
tjera kandidate; ndryshe nga Ko-
misioni, Shërbimi i Jashtëm dhe
Parlamenti Evropian që kanë kar-
akter " supranacional " pra mbi
vendet anëtare, këto të fundit  janë
shumë më pranë elektorateve, me-
dias, opozitës dhe " humorit " poli-
tik të publikut ; po ashtu, Komi-
sioni nuk zgjidhet  sikurse ndodh
në vendet anëtare çdo katër vjet.
Shumë e rëndësishme, Komisioni
bën vlerësime vetëm ose kryesisht
me fakte, shifra dhe përqindje zyr-
tare, kurse Këshilli kryesisht mbi
bazën e perceptimeve dhe rreziqeve
që krijojnë shifrat dhe sidomos
dukuri të tilla negative si  azili,
krimi i organizuar, trafiqet e
paligjshme , etj. Kështu, në disa
zona në Francë Marine Le Pen fi-
toi me propagandën kundër
azilantëve, edhe pse në ato zona
nuk ka asnjë prej tyre! Mirëpo, kjo
ndodhi vetëm nga frika dhe pasig-
uria që kanë krijuar forcat popu-
liste dhe euroskeptike. Kësisoj,
vërtet që një vend kandidat mund
të ketë ulje në shifrat e azilit, kor-
rupsionit dhe kriminalitetit të or-
ganizuar dhe arritje të tjera, por
sërish në vende të caktuara ky re-
alitet nuk ka arritur të përkthe-
het ende, se kërkon kohën e vet;
për pasojë atje mund të jetë ende
mbizotërues mendimi ose  percep-
timi publik se niveli dhe sidomos
rrezikshmëria e tyre, pavarësisht
nga niveli dhe kriteret zyrtare ësh-
të e lartë dhe shqetësues për ta.
Sepse dhe vendet anëtare kanë
analizat dhe institucionet e tyre të

pavarura jo më pak konkurruese
se ato të Brukselit. Për rrjedhojë,
që të çelen negociatat, duhet të
krijohen bindje dhe perceptime
pozitive dhe te elektoratet, qeveri-
të dhe parlamentet e secilit vend
anëtar e sidomos të atyre skeptike.
Ca më tepër tani kur roli dhe pe-
sha e tyre është rritur ndjeshëm.

Pengesë tjetër për çeljen e shpe-
jtë të negociatave është padyshim
debati me dilemat parimore bren-
da BE-së me protagoniste kryesore
Francën, nëse duhet shtyrë proce-
si i zgjerimit sa të vendosin rreg-
ull në shtëpinë e tyre apo duhet
përshpejtuar për të shmangur
ndikimet e aktorëve/faktorëve të
tjerë.  Kësisoj, shkëndijë e vetme
shprese por jo automatike këtu
mund të jetë Maqedonia e Veriut
me Marrëveshjen e Prespës nga e
cila mund të përfitojmë dhe ne që
të mos na lenë vetëm me Bosnjën.

Nisur nga sa sipër,  që rekoman-
dimi i Komisionit Evropian të kthe-
het brenda vjeshtës në vendim poli-
tik të Këshillit të 28 vendeve
anëtare pa ndonjë shtyrje, "  bisht
" ose kusht tjetër, në vend të
hedhjes së "  falleve politikë " lipset
një menaxhim sa më i mirë i kësaj
situate sfiduese nga shumica par-
lamentare por dhe opozita bashkë
me aktorë/faktorë të tjerë të njohur.

Në radhë të parë kërkohet që
qeveria dhe instancat e saj të mos
e trajtojnë rekomandimin e Komi-
sionit  si trofe dhe as si notë; të
nxjerrim mësime nga viti i kaluar
kur u tregonim me mburrje  Reko-
mandimin e Brukselit dhe disa
vende anëtare na e thanë qartë dhe
prerë  "  E pastaj, po ne ç'jemi këtu?
Pse burra më të mirë janë ata të
Komisionit apo dhe Europarla-
mentit? "

Ca më tepër që ndryshe nga sa
mendojnë disa, koniuktura poli-
tike dhe elektorale në shumë vende
anëtare pas zgjedhjeve të 26 Majit
është më e disfavorshme se vitin e
kaluar. Ndonëse forcat ekstrem-
iste nuk kapën dot kuotat e pre-

tenduara, rreziku anti - zgjerim
nuk është zhdukur aspak dhe do
të vijojë më tej.  Ja në Francë,  të
dy fituesit e mëdhenj, Macron dhe
Le Pen janë kundër këtij zgjerimi
dhe çeljes së negociatave. Dhe Gjer-
mania si mbështetësja jonë e fu-
qishme këto ditë dhe javë ndodhet
në momente tejet kritike për mbi-
jetesën e qeverisë, të Kancelares
Merkel dhe të SPD-së ! Kurse në
Holandë e Danimarkë vërtet euro-
skeptikët pësuan humbje, por ata
janë sërish në pushtet në këto dy
vende; ndaj asgjë nuk ndryshon
në qëndrimet e tyre. E patë se si
Holanda nuk hoqi dorë nga kërke-
sa për pezullimin e  vizave si akt
politik. Për fat të keq, dhe në Bel-
gjikë kanë dalë fitues dy parti na-
cionaliste dhe ekstremiste të
djathta, duke venë në rrezik kr-
ijimin e qeverisë federale e duke
hedhur hije dyshimi  edhe mbi
mbështetjen e vazhdueshme bel-
ge ndaj nesh.

Pa kurrfarë paragjykimi, por
me realizëm mund të përmendet
rreziku tjetër i mundshëm  që po
shfaqet në horizont nga fqinji ynë,
Greqia ku më 7 Korrik do të ketë
zgjedhje të parakohshme par-
lamentare. Pas fitores së saj pleb-
ishitare në zgjedhjet lokale të  1
qershorit, partia opozitare "  Nea
Demokracia " e Mitsotakis të ri
është favoritja pothuajse e sigurt
dhe në zgjedhjet më 7 Korrik;
mirëpo ky i fundit disa ditë më
parë e kushtëzoi fare qartë çeljen
e negociatave me respektimin e të
drejtave të minoritetit; por, nuk
është aspak çudi që të nxjerrë nga
sirtarët edhe Marrëveshjen e
Detit që motra e tij, Dora Bakoja-
nis nënshkroi 10 vjet më parë.

Ndaj, periudha deri në vendi-
min e Këshillit për çeljen e nego-
ciatave do shfrytëzuar nga politi-
ka, qeveria dhe diplomacia jonë
për një lobim aktiv dhe bash-
këpunim, sidomos me vendet
problematike, pa panik, pa  pro-
pagandë, me fakte në dinamikë. Të

mos bëhemi " mistrecë " dhe të
bezdisim aleatët tanë që janë në "
hall " duke mbuluar të metat dhe
mangësitë tona për këtë situatë
por të punojmë vet më shumë, e jo
të bëjmë "  lojë luftash apo tërheqje
litari " por duke marrë përgjegjë-
si e duke menaxhuar krizat vetë.

Veç kësaj, në vend që të shpen-
zojmë kohë dhe energji negative
me stigmatizime dhe ankesa ndaj
aktorëve të brendshëm e ca më
keq ndaj ndonjë vendit të caktu-
ar është momenti që të forcojmë
mirëkuptimin për vështirësitë e
tyre ku dhe ne kemi kontribuar
jo pak dhe bashkëpunimin me se-
cilin, t'i bindim sa më shumë me
fakte dinamike dhe të prekshme
për avantazhet e çeljes së negoci-
atave, të  intensifikojmë komuni-
kimin tonë sidomos nëpërmjet di-
plomacisë parlamentare. Në
kushtet e tanishme ajo është
shumë më e besueshme se çdo for-
mat tjetër sado i lartë.

Ndaj, nisma dhe demarshet e
Kuvendit dhe  Kryetarit Gramoz
Ruçi në Holandë dhe gjetkë bash-
kë me drejtues të tjerë të lartë të
Kuvendit janë për t'u përgëzuar;
por, veç kujdesit në prononcime
për të mos ngatërruar mirësjell-
jen diplomatike me  faktet kokë-
fortë në muajt e ardhshëm,  de-
putetët e grupeve përkatëse par-
lamentare të miqësisë, drejtues
dikasteresh dhe agjencish ligjz-
batuese, gazetarë e aktivistë sho-
qërore duhet të shihen dhe dëgjo-
hen  vazhdimisht në Berlin, Par-
is, Hagë, Kopenhagen, Athinë,
Bruksel dhe gjetkë. T'u  tregojmë
vazhdimisht e jo sipas parimit "
një herë në mot del e kullot "  me
fakte arritjet tona dhe siç është
shprehur  me të drejtë ministri
Cakaj se jemi partnerë të ardhs-
hëm të sigurt e seriozë.

Më e rëndësishmja e që ka deri
tani ka munguar, këto e të tjera
vizita duhen shoqëruar e plotë-
suar doemos me fushata agresive
sidomos në shtypin, median dhe
shoqërinë civile të atyre vendeve,
me ndihmën dhe mbështetjen e
ambasadave tona atje ; këto të fun-
dit kanë bërë shumë pak në ven-
det problematike për ne.

Së fundi, edhe  pse këta aktorë
dhe faktorë të jashtëm kanë të
bëjnë me Evropën, klasa jonë poli-
tike ka pjesën e vet të madhe të fa-
jit ; sepse me krizat dhe konfliktet
e pareshtura në 25 vitet e fundit e
ka shtyrë integrimin në BE në lim-
ite të tejskajshme. Ja dhe tani që
përgjërohemi për negociatat, sër-
ish kemi dy sfida /pengesa të
mëdha " nga brenda " por jo të pate-
jkalueshme; zgjedhjet e disku-
tueshme vendore dhe krizën e ash-
për politike që na qëndrojnë mbi
kokë si " shpata e Demokleut " Ja
pse, bëjmë mirë të jemi më realistë
dhe më kritikë ndaj "  gjynaheve "
tona, duke bashkuar më në fund
premtimet me zbatime. Vetëm
kështu, pavarësisht nga disa  ko-
niunktura të pafavorshme, nego-
ciatat tona aq shumë të dëshiru-
ara për anëtarësimin në BE mund
të çelen brenda këtij viti.
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Sot do t'ju duhet të bëni disa vendime të
rëndësishme. Mund të mendoni për të
ecur në një fushë tjetër në jetën tuaj
profesionale, për t'u martuar ose për të
krijuar një familje. Mendohuni mirë para
se të merrni përsipër përgjegjësi të reja.

DEMI

Ju mund të mendoni sesi të ndryshoni
rrugën e zakonshme. Kjo më së shumti i
referohet pushimeve tuaja. Nëse jeni të
moshuar, harrojeni moshën dhe planifikoni
pushimet ashtu sikurse ju dëshironi. Lejoni
veten të dashuroni sikurse ju dëshironi.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Të lindurit e kësaj shenje mund të ndry-
shojnë kursin e jetës. Kjo mund të varet
nga rrethana të veçanta. Kini parasysh
pritshmëritë tuaja dhe hartoni një plan. Do
të keni kohë të lirë për sporte të ndry-
shme ose për të ndjekur hobin tuaj.

Nuk duhet të ndiheni të kënaqur me role
sekondare. Ekziston rreziku të humbisni një
shans mjaft të mirë ose në fushën e dashu-
risë, nëse nuk veproni kur duhet. Sot është
dita e duhur për të luftuar zakonet e këqija.
Bëni kujdes me dietën ushqimore.

Ata që luftojnë për një karrierë të suk-
sesshme duhet t'i besojnë intuitës. Merrni
parasysh këshillat e të tjerëve, sa i përket
një dialogu të suksesshëm me supervizor-
in tuaj. Ka gjasa t'ju vijë një ofertë e mirë
pune, për të cilën do të mendoheni gjatë.

Sot mund të pushtoheni nga emocione
negative. Kjo mund të vijë për shkak të
një incidenti në mëngjes. Megjithatë, do
të bëni përpjekje maksimale për ta kaluar
këtë gjendje dhe për të vijuar punën pa u
bërë agresivë.

Gjatë kësaj dite nuk duhet të nisni diç-
ka të re. Megjithatë, suksesi juaj nuk
do të jetë aty ku dëshironi, pasi nuk
do të keni mbështetjen e duhur të
njerëzve tuaj më të dashur. Nëse
dëshironi të krijoni familje, bisedoni me
qetësi me partnerin/partneren tuaj.

Sot mund të ndiheni shumë konfuz. Planet
që kishit menduar sot mund të mos reali-
zohen të gjitha. Megjithatë, përpiquni të
përshtateni me kursin e jetës. Nëse do të
jeni të përkushtuar, do të gjeni disa rrugë
premtuese që do t'ju çojnë drejt suksesit.

Ka gjasa të ndiheni të nervozuar sot. Bise-
doni me familjarët ose miqtë e ngushtë për
tu ndjerë më të qetë. Meditimi apo ushtri-
met fizike do të jenë mjaft të nevojshme
për ju. Nëse i merrni këto këshilla në kon-
sideratë, gjithçka do të jetë nën kontroll.

Do të jetë një ditë e zakonshme, pa prob-
leme të mëdha. Nëse dëshironi ta ruani
vendin tuaj të punës, mos u konfliktoni dhe
mos kundërshtoni vazhdimisht drejtuesin
tuaj. Mund të merrni një dhuratë shumë të
çmuar nga parteri/partnerja juaj.

Mos u bëni nostalgjik, pasi mund të humbisni
një shans shumë të rëndësishëm. Duhet të
merrni patjetër një këshillë në konsideratë: jeto-
ni të tashmen dhe jo të kaluarën. Në mbrëmje,
do të bisedoni për një çështje, e cila do të jetë
mjaft me vlerë për anën tuaj profesionale.

Kjo ditë do të kalojë pa shumë pengesa.
Planet tuaja do të zbatohen, mbi të gjitha
nëse do të keni mbështetjen e dikujt me
rëndësi në jetën tuaj. Arroganca nuk do të
jetë aspak e mirëpritur. Beni kujdes të mos
provokoni situata konfliktuale.

Interesi më i lartë
Opinioni i   Ditës

Nga Fatos Çoçoli

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

... nga ne mendon se dy të fundit
janë të lidhura pazgjidhshmërisht
me njëra-tjetrën. Dhe nuk e ka keq.
Megjithatë, janë pa diskutim që të
tria këto interesa dhe vlera në të
njëjtin nivel rëndësie. Në të njëj-
tin podium vëmendjeje. Shkurt, në
vend të parë. Le ta nisim nga e in-
teresi i fundit. Mirëqenia ka të bëjë
me një zhvillim ekonomik që prod-
hon punësim, vende të reja pune.
Ky arrihet duke i vënë në punë disa
miliarda euro depozita që rrinë kot
në kasafortat e bankave tregtare,
duke i kthyer në kredi për qyteta-
rët dhe bizneset. Por që bankat të
japin hua duhet të kenë qetësi. Dhe
qetësi me molotov apo fishekzjarre
plasës nuk ka. Në vendin e dytë të
podiumit tripalësh qëndron inte-
grimi në Europën e Bashkuar. In-
teresi i interesave të shqiptarëve.
Pa rënie dakord pozitë-opozitë në
një pakt kombëtar për integrimin,
pa qetësuar betejën politike, inte-
grimi rri në cektinë. Pret ditë më
të mira. Mund të presë gjatë. Maqe-
donia e Veriut, për një mosdako-
rdësim emri ka pritur 23 vjet(që
nga viti i largët 1996). Tek ne, nëse
partitë tona kryesore politike vi-
jojnë të grinden për pushtet si
qentë për kocka, integrimi mundet
po ashtu të presë gjatë. Të ngrijë.
Në vendin e parë, edhe pse në të
njëjtin podium për nga rëndësia,
është pa dyshim liria e votës. E
drejta legjitime e cilitdo në
demokraci të shprehë vullnetin e
tij/saj politik me votë. Të thotë se
kë do (nga partitë apo drejtuesit e
tyre) që ta qeverisë. Këtu kemi një
mishmash të vërtetë, me të dyja
palët që thonë të kundërtën. Pozi-
ta pretendon se zgjedhjet e vitit
2017 ishin më të qetat(kjo po, është
tërësisht e vërtetë) dhe më të pa-
kundërshtuarat në historinë e
zgjedhjeve tona pluraliste. Pozita
në rrugë thotë se ishin zgjedhje të
vjedhura masivisht. Derisa të dyja
palët nuk gjejnë dakordësi, duhet
si qytetarë të besojmë një palë të
tretë. E cila, e baraslarguar nga të
dyja palët në betejë, të jetë ajo më
objektivja. Pra, dhe më afër së
vërtetës. Dhe fatmirësisht për ne,
bashkësia ndërkombëtare, part-
nerët tanë luajalë perëndimorë e
bëjnë me zell rolin e arbitrit, të
gjykatësit të paanshëm. Dhe ata e
kanë dhënë prej kohësh verdiktin,
vendimin e tyre. Dhe nëse ky ver-
dikt mund të ketë qenë me të meta
në atë kohë, sot ata sërisht e kanë
përforcuar. Zgjedhjet e vitit 2017,
edhe pse me një mori problemesh e
të metash, ishin të pranueshme për
standardet e zgjedhjeve në vendet
e Ballkanit Perëndimor-thonë ata.
Ndryshe, Bashkimi Evropian dhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
nuk do t'i kishin njohur ato
zgjedhje. Njëlloj sikurse kanë ve-
pruar me regjimin e Maduros në
Venezuelë, megjithëse ky vend
amerikano-latin noton në naftë
dhe me këtë qeveri kanë interesa
në dhjetëra miliardë dollarë të naf-
tës që mund të importojnë. Po ata

nuk u ndikuan aspak. Në të
kundërt. Për shkak të zgjedhjeve
jo të lira dhe të ndershme, pra të
trukuara gjerësisht, si SHBA-të
dhe Bashkimi Europian i kanë
imponuar Venezuelës embargon e
naftës. Nuk importojnë naftë nga
ky vend pa lirinë bazë demokratike,
atë të votës së lirë. Edhe pse regji-
mi i Maduros ka deklaruar se ësh-
të gati t'ia shesë naftën që ka edhe
30 për qind më lirë se çmimi në treg-
jet ndërkombëtare i naftës për fuçi.

Po të ishte se zgjedhjet e përgjiths-
hme të vitit 2017 tek ne do të ishin
të trukuara aq gjerësisht sa pre-
tendon opozita jonë e vetëmërguar
nga kuvendi, të jemi të sigurtë si
drita e diellit se si SHBA-të dhe
Bashkimi Evropian do të
kundërvepronin me shumë ven-
dosmëri ndaj "Maduros" së Ball-
kanit, nëse kryeministri i sotëm i
Shqipërisë do të konsiderohej
trukues dhe dhunues i votës së
lirë. Mirëpo partnerët tanë perën-

dimorë nuk po reagojnë kështu. Në
të kundërt, i kërkojnë me forcë
opozitës të kthehet në kuvend dhe
të hyjë në zgjedhjet e 30 qershorit.
Si dhe të heqë dhunën nga pro-
testat e saj. A duhet t'u besojmë
këtyre arbitrave të pavarur? A du-
het të mbështetemi mbi standardin
e gjykimit të tyre(si izoluan
ndërkombëtarisht Maduron dhe si
nuk po e bëjnë, përkundrazi po e
përkrahin qeverinë tonë të sot-
me)? A janë ata (si SHBA-të me pro-
dhim të përgjithshëm bruto të ven-
dit 30 triliardë dollarë dhe Bashki-
mi Evropian me prodhim të 28 sh-
teteve të tij në 20 triliardë euro) të
blerë nga miliarderi filantrop
amerikano-hungarez Xhorxh So-
ros? Si zor. Nuk ka qorollepsje në
këndvështrimin e tyre për Sh-
qipërine dhe situatën e saj të sot-
me politike edhe sikur 100 si Soro-
si t'u ishin avitur për ndikim. Pran-
daj dhe intuitës, traditës dhe
pjekurisë demokratike të SHBA-ve
dhe të Bashkimit Evropian duhet
t'u besojmë plotësisht, si qytetarë
të lirë të këtij vendi.

Mirëqenia ka të bëjë me një zhvillim
ekonomik që prodhon punësim, vende të
reja pune. Ky arrihet duke i vënë në punë
disa miliarda euro depozita që rrinë kot
në kasafortat e bankave tregtare, duke i

kthyer në kredi për qytetarët dhe
bizneset. Por që bankat të japin hua duhet

të kenë qetësi. Dhe qetësi me molotov
apo fishekzjarre plasës nuk ka.
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Sulmuesi kavajas i Kombëtares lë pas Panuçin dhe dëmtimet. Tani është koha për të marrë pikë

Cikalleshi dhe shtyllat: Do të
shënoj me skemat e Rejës

Ka shënuar vetëm dy gola, por sa trarë ka goditur

Sulmuesi i Kombëtares,
Sokol Cikalleshi ishte i
pranishëm në konfer-

encën për shtyp në Frankurt,
në prag të ndeshjes që Ko-
mbëtarja do të luajë ditën e
shtunë ndaj Islandës. Në
prononcimin e tij, bomberi
kavajas foli për rikthimin në
Kombëtare, si dhe për atmos-
ferën dhe gjendjen e
skuadrës. Cikalleshi u
shpreh optimist dhe beson te
një rezultat pozitiv ndaj Is-
landës.
RIKTHIMI

"Të jesh pjesë e Ko-
mbëtares është gjithmonë
kënaqësi dhe të kontribuosh
është një nder. Jam i sigurt
që si për mua, edhe lojtarët e
tjerë është shumë mirë. Ësh-
të shumë mirë kur punon me
intensitet të lartë. Me
ardhjen e trajnerit të ri
duket se jemi seriozë. Ndaj
Islandës kërkojmë që të
bëjmë mirë".
PANUÇI

"Në dy grumbullimet
kur ishte trajner Panuçi
kam qenë i pafat, pasi isha
i dëmtuar.  Ftesa më ka
ardhur. Por tani nuk duhet
ta mendojmë Panuçin, ta

Jeton Selimi

2, por nuk është vendosur
gjithçka. Nuk kemi problemi
kush luan, kushdo që ka luaj-
tur e kemi mbështetur".
GJENDJA

"Ajo që do të na ndihmojë
shumë është entuziazmi. Jemi
staf i ri dhe shpresoj që ta
konkretizojmë në fitore. Ajo që
dua është arritja e rezultateve
të duhura. Edhe pse futbolli
nuk është matematik, por nd-
jehet diçka e re një fillimi i ri.
Shpresoj ta konkretizojmë me
Islandën dhe Moldavinë".
SHTYLLAT

"Unë kam shënuar 2 gola
dhe shumë shtylla, por nuk
kam ngelur asnjëherë i pa-
kënaqur. Më kënaq rezultati,
duke qenë se luajmë me dy
sulmues, shanset janë më të
mëdha për të shënuar".

lemë pas të kaluarën, pasi
jemi këtu për një kapitull
të ri".

SKEMA
"Duke iu referuar sistemit

që trajneri Reja po bën, sul-

muesit janë shumë të avanc-
uar. Duke qenë 4 sulmues, me
shumë mundësi do të luajmë

Nuk rinovojnë dy lojtarë

Liverpuli u "jep duart"
Starrixhit dhe Morenos

Të shtunën ngritën lart trofeun e Ligës së Kampi
oneve, sot Liv-

erpuli zyrtarizon
divorcin përfun-
dimtar me dy prej
elementëve të or-
ganikës së trajner-
it  Jurgen Klop.
Bëhet fjalë për sul-
muesin Daniel
Starrixh dhe mes-
fushorin Alberto
Moreno, të dy në
fund të kontratës
së tyre me "The
Reds".  29-vjeçari
Starrixh iu bash-
kua të kuqve gjas-
htë vite më parë
pas aventurës së tij me Çelsin, ndërsa në 116 ndeshje
me fanellën e kuqe ka shënuar 50 gola. Alberto
Moreno, 26-vjeç, ishte pjesë e Liverpulit që prej vitit
2014, ndërsa në qëndrimin e tij 5-vjeçar në "Anfield"
ka zhvilluar 90 takime.

MBROJTËSI KUQEZI

Ajeti: Forca jonë është grupi
dhe mbrojtja e mirëKombëtarja është e grum

bulluar në Fraknkfurt
të Gjermanisë, aty ku po vi-
jon përgatitjet për sfidën me
Islandën. Arlind Ajeti,
mbrojtësi i Kombëtares, ka
dalë në konferencë për sht-
yp duke folur për klimën me
trajnerin e ri dhe sfidën që e
pret përfaqësuesen. "Edi

Reja? Jemi duke u stërvitur
me intensitet dhe më duket
shumë mirë çdo gjë deri tani.
Atmosfera mes stafit dhe
mes lojtarësh ka qenë shumë
e mirë, diçka që na ka mun-
guar për një kohë të gjatë.

Reparti defensiv? Ne mun-
dohemi të kapim maksi-
mumin dhe pavarësisht tra-
jnerit, ne luajmë për ko-
mbin tonë. Nuk kam një
përgjigje, nuk e di pse ka
qenë kështu mbrojtja. Ka

pasur ndeshje që nuk kemi
luajtur mirë, por janë të
gjithë fajtorë dhe ndeshjen
e ardhshme do të përmirë-
sohemi. Forca e grupit? Të
luajturit me zemër duke
mbrojtur mirë është forca
jonë. Trajneri na ka dhënë
diçka ekstra dhe do mun-
dohemi t'i përcjellim", thek-
oi ndër të tjera Arlind Aje-
ti në konferencë.

Rejes, kërkesë Bajernit:
Mos e paguaj kartonin

tim te Reali

Në futboll ka edhe
situata të tilla, pa-

varësisht se je në një
nga top-klubet më të
rëndësishëm të botës,
sërish të mos ndihesh
komod. Kjo është situ-
ata e Hames Rodrigezit,
sulmuesit kolumbian
të Bajern Mynihut, që
prej sy sezonesh po
dështon të gjejë ritmin
e duhur në klubin ba-
varez, prej ku u huazua
nga Reali i Madridit.
Është Karl Haiz Ru-
menige, administratori
i deleguar i Bajernit të
Mynihut, që duke folur
për "Sport1" në Gjer-
mani dhe ka shpjeguar
motivin e mos pagimit
të klauzolës së Hames
Rodrige zit  te Real
Madridi. "Vendimin e
ka marrë vetë Hamesi,
që më kërkoni të mos e
paguanim kartonin e
tij", rrëfen Rumenige.
Reali dhe Bajerni kish-
in një akord huazimi
me të drejtë blerjeje
për bavarezët që shkon-
te në 42 milionë euro.

Firmos sulmuesi serb

Reali zyrtarizon Joviç, 60
mln euro për Ajntrahtin

Tani është zyrtare. Real Madridi bën goditjen e parë
në merkaton

e verës,  duke
mbyllur transfer-
imin e Luka Jo-
viç.  Sulmuesi
serb vjen nga
Ajntraht Frank-
furt, ku në sezo-
nin e fundit real-
izoi 27 gola në 48
ndeshje të luaj-
tura. Këto shifra
e bënë atë një
nga lojtarët më të
kërkuar, por klu-
bi madrilen ka
kaluar të gjithë
rivalët,  duke
paguar 60 milionë euro për kartonin e 21-vjeçarit.
Vetë Joviç ka pranuar një kontratë deri në vitin 2025,
ndërsa nuk bëhen të ditura të ardhurat personale të
futbollistit. Pas Luka Joviç, objektivi tjetër për Real
Madrid në merkaton e verës është Eden Hazard..

Hera e dytë që ndodh

Çelsi refuzon sërish ofertën
e Realit për Hazard

Tratativa që çon Eden Hazard te Real Madridi nuk
është mbyllur.

Lajmin e publikon e
përditshmja belge
"HLN", e cila shkruan
se Çelsi deri më tani
ka kthyer pas dy ofer-
ta të "Los Blancos"
për mesfushorin ofen-
siv të bluve. Oferta e
parë prej 100 milionë
eurosh është paraqi-
tur në muajin prill,
ndërsa e dyta, prej 120
milionë eurosh është
paraqitur ditën e
hënë. Pavarësisht fak-
tit se lojtarit i skadon kontrata në qershor të vitit
2020, klubi anglez nuk ka ndërmend të bëjë asnjë qin-
darkë ulje për yllin e saj. Drejtori i përgjithshëm i
Realit, Hoze Angel Sançez, ndodhet në Londër për të
ndërmjetësuar transferimin. Lojtari që aktualisht
ndodhet në grumbullim me Belgjikën shpreson që
marrëveshja të mbyllet brenda një jave.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

AAAAArgëtimrgëtimrgëtimrgëtimrgëtim
filozofikfilozofikfilozofikfilozofikfilozofik

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Jagger i Rolling Stones.
4. Zanore për kuaj.
6. Janë dhelpra.
11. Inicialet e Lendl ish tenist.
12. Kufizojnë rastet.
14. Mbyllen me epilog.
16. Eshtë simbol ngadalësie, por jo breshkë.
18. Gjysmë njeriu.
20. Janë fruta ekzotikë.
21. Një minierë e vjetër.
23. Ata tanë ishin ilirë.
24. Masat pa kufij.
25. Një gëzim i madh.
26. Agjenci Ndërmjetëse Përmet
27. Eshtë godinë në miniaturë
29. Film i Ridley Scott
31. Duken të gjata në pritje.

HORIZONTAL
1. Dillon aktor.
5. Një listë që zgjidhet nga regjisori
9. Sigla e tritolit.
12. Kapiteni që ndiqte balenën Moby Dick.
14. Eshtë spektator i yni.
16. Fillojnë lejen
17. Një sinjal akustik.
19. Një parashtesë për... përtej.
20. Eshtë partia e Sali Berishës.
23. Kanë organizatën Hamas.
24. Gëlojnë nga murgjit.
25. Në teori kur mungon ti.
27. Inicialet e Gide.
28. Inicialet e Asimov.
29. Nisen pa ne.
31. Kreshniku i volejbollit.
36. Kufijtë e tokës.

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

32. Njëzetmijë... në det në një libër të Jules Verne.
34. Eshtë kreu i bandës.
36. Ndahen nga ortakët.
38. Eshtë numri një.
41. Janë trupa qiellorë të tillë.
44. Kanë dhoma për t'u zënë.
46. Tri çupa në poker.
47. As unë, as ai.
48. Janë vitet.
49. Pak amatoriale.

VERTIKAL

1. Një legjendë.
2. Përfundojnë një stil.
3. Nuk e ulin kokën.
5. Këndohen në opera.
6. Janë tek në Somali

7. Eshtë lloj papagalli.
8. Mbyllin komentin.
9. Eshtë e parë për prodhim.
10. Kush ka do të pijë.
13. Janë binarë.
15. Rolet pa ret.
16. Vihen për të mbyllur të tilla.
17. Janë tek në mantel.
19. Salgari që krijoi Sandokan.
20. Një stinë e ngrohtë.
22. Janë pamje nga puna.
26. Një fjalë goxha.
27. Ato Ëilliams janë teniste
28. Ishin të parët tanë.
29. Janë edhe ato polare.
30. Fillojnë nazet.
33. Inicialet e Triolet.
36. Një bëhet me pozë.
37. Mbyllin punimet.
39. Ndodh në kufij.
40. Perignon i champagne-s.
42. Eshtë iks ajo e sulmit.
43. Enti europian i hapësirës.
45. Fillojnë lehtë.

- Nëse lexoni vetëm librat
që lexojnë të gjithë të tjerët,
ju vetëm mund të mendoni
atë që të gjithë të tjerët
mendojnë.

- Sa e kënaqshme është
për të takuar njerëz të cilët
janë më injorantë se ne!
Menjëherë i simpatizojmë
që janë kështu.

- "Etj" është shenja që ne
përdorim për të treguar se
ne supozojmë se dimë më
shumë se sa themi.

ZBAVITJE

- Nëse keni problem, jeni lënduar ose
keni nevojë, shkoni tek njerëzit e varfër.
Ata janë të vetmit që do të të ndihmojnë,
të vetëmit.

- Eekzistojnë krime më keq se sa të
djegësh libra. Një nga këto është të
mos i lexosh.
- Dënimi i një gënjeshtari nuk është se
nuk e besojnë, por se ai nuk mund t'i
besojë askujt.

37. Mund të jenë autonome të tilla.
38. Britma e Arkimedit.

41. Fillojnë vetëm.
42. Bota jashtë ëndrrës.
44. Mund të jenë ushtarake.
46. Italia në Internet.
47. Gjysmë atomik.
49. Janë prova inteligjence
50. Një libër hartash.
51. Clapton i muzikës.

VERTIKAL

1. I famshëm ai i Trojës.
2. Një... bombë tenistike.
3. Fillojnë themelet.
4. Mund të jetë klasifikimi.
6. Një letër... kampioni.
7. Eshtë pozicioni për gjumë.
8. Janë diktatorët despotikë.
9. Një kryeqytet afrikan.
10. Qe mesfushor i famshëm i
Ajax.
11. Ekstreme në tenis.
13. Eshtë e dendur në xhungël.

15. Eshtë brinjë në skuadër.
18. Eshtë pako që dërgohet.
20. Brown i Kodi i Da Vinci-t.
21. Bëjnë taktika me taka.
22. Vetot pa kufij.
23. Persekutonin romakët.
24. Eshtë gri ajo e trurit.
26. Një mund të jetë spiunzhi.
30. Janë vendet për nisje.
32. Me to bëjnë torta.
33. Janë katër në kitarë bas.
34. Institucione Urbane Rajonale.
35. Priten me lotë në sy.
39. Një rreth pa ekstreme.
40. Gjysmë kasate.
41. Eshtë cilësia.
43. Ente Tregtare Lokale.
45. Një pjesë e territorit.
48. Në hyrje të oazit.

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23

24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49

50 51

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24

25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

T O K A T L U I F R A N Z

A R E S F I M A R I A

L I N V E N T I L A T O R

L E P E R D I T S H M E I

J T E R R O R I S T E T R

A S A M A R A M G R S

H L O R E N M A R A T

H A M E S I P A R E T I

U R I T H S U R R A T N

T I R O I D E T I T V O

I F N P I T A K A S A R

M A M E N T E S H T A T E

M A H L E R K R N O T A

I N E S A K O D T E N

S T R S E N D E R E T

T E A P E N D I M I A I

E N M E N D I M I S G

R A A C E T E V E L O

I T R I Z A N A K I N

O A K A T T S A R N A

Z A B E L M I M E D

E M E G A T O N T O R

T O K A R A L N D E R A

P A L A D I N E I S T O P

K O D I A D N P A L

A R E S T I S M L A

N A D H E R E T I K E T

I R M O N I T O R I

B K A P I T A L I S T E

A L A P S A T A A T

L E A E T L M T I

I S R E I N E T I M

P I S S S O D A M O

S E K R E T L G O L

A L E K L O N D R A R O

T E T A B D E R A T E G

12S 4 A 15F 8 O 14 4 14 7 4 15

4 11 4 1 8 12 2 3 14 5 10

10 8 1 4 1 2 8 10 6 4 7 5

4 7 1 7 5 8 9 4 2 10 4

15 3 1 6 2 10 5 2 6 12

7 1 11 13 5 1 5 3 17 15 1

17 3 10 13 3 2 4 4 10 4 10 6 3

4 2 4 7 11 6 10 4 2 4

12 1 5 16 4 10 5 4 4 8 16

14 4 7 4 8 14 5 17 3 10 10

4 11 4 7 6 2 6 1 5 7 5 4

2 4 2 5 4 1 2 8 10 6 2



E mërkurë 5 Qershor 201924 - REKLAME


	1
	2-11
	12
	13
	14-16
	17
	18,19
	20,21
	22-23
	24

