
Përgjimet duhet të vijojnë të boto-
hen. Kjo është ndihmë që po i je-

pet shoqërisë shqiptare, pavarësisht 
nga emri i gazetës që po i boton. 
Pyetja që ngrihet ...
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SHERR E FLAKE NE SHKODER, 
PD: NUK DO KETE ZGJEDHJE 

“S’mund të injorojmë krizën politike” 

Edi Rama: Shqipëria po reziston. Soreca: Të Edi Rama: Shqipëria po reziston. Soreca: Të 
rinisë dialou! Meta: Kujdes rikthimin e vizave!rinisë dialou! Meta: Kujdes rikthimin e vizave!

BE: Nuk ka hapje 
negociatash për 

Shqipërinë. Hahn: 
3 vende skeptike 

Ish-të përndjekurit, 
gati kësti i tretë për 
800 trashëgimtarë, 
emrat që përfitojnë 

LISTA E PLOTE 
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Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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ACAROHET SITUATA NE VEND, KQZ: DEKRETI I METES ESHTE INEKZISTENT 

Vijon në faqen 20

Nga SPARTAK NGJELA

Përgjimet dhe çështja e 
votës së lirë në Shqipëri

Opinioni
 Ditësi

NGA VALENTINA MADANI

NGA KLODIANA HAXHIAJ

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqet 4-5

Shkatërrohen materialet zgjedhore në Tropojë, zjarr në Shkodër. Sandër Lleshaj: 
U dogj shkolla, turp për PD. Përgjimet, Bardhi i PD: Të dënohen blerësit e votës 

Shqipëria ka humbur një tjetër shans për hapjen e negociatave 
me BE-në. Vendimi për hapjen e tyre është shtyrë zyrtarisht 
për në vjeshtë. Komisioneri i BE-së për Politikat Evropiane të 
Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit, Johannes ...

Në faqet 2-3

(Në foto)  Zjari në KZAZ-në nr.2 Shkodër. Përplasje në KZAZ-në numër 9 Tropojë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
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Nis sezoni i plazhit, 
kush janë VIP-at 

e parë që u zhveshën 
në bregdetin tonë 

 
RREFIMI 

“VIP PAGES” 

Autori i huaj: Si 
mundën norvegjezët 
të adhuronin Hoxhën 
dhe regjimin më ’76 

 DEBATI NE KOMISION 
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Miratohen dy PPP 
për rrugët, nisin 

përplasjet: Skema 
rrit 25% kostot 

Vijon në faqen 21

Nga  FATOS ÇOÇOLI

Përgjimet e fundit audio të botuara 
pardje nga gazeta e mirënjohur 

gjermane “Bild” (Fotografi a) hedhin 
dritë mbi anën e errët të “hënës” 
zgjedhore tek ne ...

Veting zgjedhor apo 
përmbysje kazani?

Opinioni
 Ditësi

Suplement

4 ndërtesat pranë vilës së Zogut, specialistët: Problem, prerja e pemëve 

Pallatet në Durrës, “rrezikohen 200 familje” 

Në faqen 6

Urbanisti Ardian Muka: Zona me risk, terreni argjilor dhe rrëshqitës 
njëkohësisht nënkryetar për 
zhvillimin urban në këshil-
lin bashkiak të qytetit, në 
një intervistë për “News 
24” dhe “Gazeta Shqiptare” 
ka paraqitur një sërë objek-
sionesh që sipas tij duhet të 
merren në konsideratë, pasi 
rrezikohet që tri kullave me 
200 familje ...

DU R R Ë S - N d ë r t i m i  i 
katër pallateve në zo-

nën e Kodër-Vilës në Durrës 
ka përplasur specialistët e 
fushës dhe ata të Bashkisë së 
qytetit të Durrësit, e cila ka 
fi rmosur lejen e ndërtimit. 
Urbanisti Ardian Muka, 

 
APELI PUBLIK 

Në faqen 7

Denoncimi në 
“News 24”: Burri 
më rreh me kabull 

korrenti, dua ndihmë 
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NEGOCIATAT
VENDIMI

Rreziku i rikthimit të
vizave për shqiptarët
përplasi dje Presiden-

tin e Republikës Ilir Meta dhe
Kryeministrin Edi Rama. Sh-
kak i replikave mes tyre në
distancë u bënë edhe për dek-
laratat e Komisionerit për
Migrim, Dimitris Avra-
mopoulos. Dy ditë më parë ai
paralajmëroi ndërmarrjen e
masave nga BE për vendet që
kanë patur tendencë për
rritjen e kërkesave për azil.
Shqipëria renditet pas Vene-
zuelës dhe Kolumbisë, duke
kryesuar listën e vende që
kanë dhe numrin më të lartë
të azilkërkuesve. Meta duke
komentuar këto deklarata
tha se ishte i shqetësuar
lidhur me rrezikun e riven-
dosjes së regjimit të vizave
"Shengen" për Shqipërinë.
Presidenti Meta përmend
edhe faktin se Holanda ka de-
pozituar kërkesën për riven-
dosjen e vizave për shqiptarët
në Bruksel, por vendimi do të
merret nga Komisioni Euro-
pian, drejtuesit e të cilit deri
tani janë shprehur se nuk ka
asnjë të dhënë që të çojë në
një vendimmarrje të tillë.
"Ndërkohë që e gjithë vë-
mendja është përqendruar
drejt një vendimi të mund-
shëm pozitiv për çeljen e ne-
gociatave të anëtarësimit të
Shqipërisë me BE, Presidenti
vëren me shqetësim të thellë
rrezikun e rivendosjes së
regjimit të vizave Shengen për
Shqipërinë. Pas depozitimit të
kërkesës së Holandës për pe-
zullimin e vizave drejtuar
Komisionit Europian, njofti-
mi i djeshëm i Komisionerit
për Migrim, Punët e
Brendshme dhe Shtetësi, z.
Dimitris Avramopoulos që
paralajmëronte ndërmarrjen
e masave ndaj Shqipërisë,
krahas Venezuelës dhe
Kolumbisë, është një kam-
banë alarmi për të gjithë",-
thuhet në deklaratën e Presi-
dentit. Meta i bën thirrje të
gjitha institucioneve sh-
tetërore përgjegjëse të nd-
jekin me prioritet absolut
këtë çështje që mbart një
ndjeshmëri të madhe për të
gjithë qytetarët shqiptarë.
"Lëvizja pa viza ka qenë ndër
arritjet më të mëdha me
ndikim të drejtpërdrejtë për
shqiptarët, si populli që ka
vuajtur izolimin më të madh
e të gjatë në rajon. Të gjithë i
mbajmë mend radhët e gjata
përpara dyerve të ambasa-
dave, me familjarë të dësh-
përuar në kërkim të një
mundësie për të ritakuar fëm-
ijët, të afërmit, apo të mundë-
sisë për të studiuar dhe udhë-
tuar jashtë vendit, etj. Bëj
thirrje, të merren urgjentisht
të gjitha masat e nevojshme

Rama: Mos u shqetëso për vizat, je bërë pjesë e frontit kundër Shqipërisë

Replika, Meta: Rikthimi i vizave,
kambanë alarmi për të gjithë

“Të mos dëmtojmë lirinë e fituar nga shqiptarët”

Valentina Madani

duke mos neglizhuar apo
anashkaluar asnjë përgjegjë-
si që do të dëmtonte dhe prapë-
sonte këtë liri të fituar të sh-
qiptarëve", shprehet z.Meta.
Por nga Londra, Kryeminis-
tri Edi Rama shqetësimin e
kreut të shtetit e cilëson të
pavend. Sipas Kryeministrit,
Meta nuk duhet të shqetëso-
het për vizat, por për vizën që
sipas tij po i vë vendit me an-

ulimin e datës së zgjedhjeve.
"Ilir Meta të mos shqetësohet
për rikthimin e vizave (vizat
nuk ka asnjë shans të rikthe-
hen) po të shqetësohet për
vizën qe i ka vënë figurës së
kreut të  shtetit duke u bërë
pjesë e frontit politik kundër
zgjedhjeve dhe kundër drejtë-
sisë! Ky front kundër Sh-
qipërisë do dështojë. Me turp!"
shkruan Rama në 'Twitter'.

MONIKA KRYEMADHI
"Largimi i Ramës dhe çlirimi i sistemit nga
diktatura e krimit është e vetmja rrugë për
Shqipërinë dhe shqiptarët! Ne jemi të vendosur në
kauzën tonë, për themelin e demokracisë, për
zgjedhje të lira", - tha Kryemadhi.



SALI BERISHA
"Kurrë nuk do të shkoja në zgjedhje pa opozitën.
Zgjedhjet nuk janë për qeverinë, janë për partitë
politike. Zgjedhjet nuk janë vetëm procedurë, por
edhe substancë", u shpreh z.Berisha.



Protesta, ambasada e SHBA
thirrje shtetasve amerikanë

Tri ditë para protestës së paralajmëruar nga opozita,
ambasada e SHBA iu bën apel shtetasve amerikanë në

Tiranë të shmangin grumbullimet. Në një njoftim të pub-
likuar në faqen e saj zyrtare, ashtu si dhe para protestave të
tjera, ambasada jep informacion mbi demonstrimin e së
premtes dhe jep disa këshilla për shtetasit e saj. "Një demon-
strim i madh pritet të zhvillohet pranë zyrës së kryeministrit
të premten, më 21 qershor 2019, duke filluar rreth orës 20:00.
Grupi synon të demonstrojë kundër qeverisë shqiptare dhe
mund të lëvizë në vende të ndryshme në Tiranë. Kohëzgjatja e
demonstratës së pritshme është e panjohur. Demonstrimet e
kohëve të fundit kanë përfshirë dhunën",-bën apel ambasada.

Presidenti
 Ilir Meta

Parlamenti Europian

NEGOCIATAT,
BALLA: GJERMA-
NIA MBËSHTET
SHQIPËRINË

Kreu i grupit parlamentar në
PS-së, Taulant Balla, shpre-
hu dje bindjen se Gjermania
e mbështet çeljen e negoci-
atave me Shqipërinë dhe
Maqedoninë e Veriut. Ai tha
se kjo çështje do të disku-
tohet në 24 shtator. "Në in-
formacionin që kam është
data 24 shtator, ku do të
jenë të gjitha komisionet, të
cilat do të vijojnë diskutimet.
Bundestagu gjerman ka një
seancë, e cila është sean-
ca pasardhëse. Kjo proce-
durë e Bundestagut duhet
respektuar. Gjermania e
mbështet hapjen e negoci-
atave me Shqipërinë dhe
Maqedoninë", - tha Balla në
"News 24". Sekretari i përgji-
thshëm i PS-së u ndal edhe
te çështja e kthimit të vizave
me Shqipërinë, ndërsa sh-
toi se ky proces nuk ka as-
një kthim pas pavarësisht
pretendimeve. "Kjo nuk ka
asnjë lidhje dhe asnjë
shqetësim dhe asnjë shans
që kjo çështje të ndodhi.
Pra, ajo e rikthimit të vizave",
- u shpreh z.Balla.

PD-ja përmes sekretarit të përgjithshëm, Gazment
Bardhi, akuzoi dje se kryeministri Edi Rama është

i vetmi në botë, që një lajm të keq për vendin e quan
pozitiv. Sipas tij, europianët nuk e pranojnë Ramën dhe
se i vetmi lajm i mirë është se në tetor ai s'do jetë më
kryeministër. "Shtyrja e vendimit të BE-së për nisjen e
negociatave me Shqipërinë për të tretën herë me radhë
nuk ka asgjë pozitive. Edi
Rama e di shumë mirë se, nëse
ai do të vazhdojë të jetë në krye
të vendit, dera e Europës për
shqiptarët do të qëndrojë e
mbyllur. Europianët nuk pra-
nojnë në familjen e tyre një
hajdut votash si Edi Rama, një
hajdut taksash si Edi Rama,
një hajdut pasurish ko-
mbëtare si Edi Rama. Me
zgjedhje të vjedhura në pakt
me krimin dhe me korrupsion
të frikshëm si ky i qeverisë së Edi Ramës, vendi ynë do
të mbetet i izoluar, i fundit për nga ekonomia, i fundit
për nga zhvillimi. I vetmi lajm i mirë në këtë histori 6-
vjeçare mashtrimesh dhe vjedhjesh të Edi Ramës ësh-
të se në tetor, kur Europa të vendosë për ne, ai nuk do
të jetë më kryeministër dhe Shqipëria do të ketë hyrë
në rrugën e duhur për nisjen e negociatave të anëtarë-
simit, duke siguruar hapin e parë për Shqipërinë si
gjithë Europa, zgjedhjet e lira", tha z.Bardhi.

Negociatat, PD: Sa të jetë Rama,
dera e Europës e mbyllur Shtyrja e negociatave, Cakaj: Jo

lajm inkurajues për Shqipërinë
Ministri në detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme,

Gent Cakaj, pranoi dje shtyrjen e vendimit për negoci-
atat, teksa theksoi se nuk është një lajm inkurajues për
Shqipërinë. Sipas tij, vendimi i këshillit erdhi pasi raporti i
KE-së u publikua me vonesë. "Shqipëria nuk mund të për-
caktojë axhendën e vendimmarrjes së këshillit, por mund
të përmbushë të gjitha kushtet teknike. Ndaj, duke u mbësh-
tetur edhe në zotimin e prerë të këshillit, jo për të diskutuar
në tetor nëse negociatat do të hapen apo jo, por për të marrë
një vendim të prerë, Shqipëria mbetet shpresëplotë për një
vendim pozitiv në tetor. Shpresa jonë duhet të marrë tra-
jtën për një angazhim pozitiv. Shtyrja e vendimmarrjes si-
doqoftë nuk është një lajm inkurajues për Shqipërinë. E ka
merituar hapjen e negociatave që në qershor të vitit të sh-
kuar. Vonesa nuk është shkaktuar rezultatet… Shqipëria
ka merituar hapjen e negociatave që vitin e shkuar, por
sidoqoftë që vitin e shkuar Shqipëria ka filluar procesin e
'screen'-it. Që nga viti i shkuar, Shqipëria nuk ka humbur
asnjë moment në axhendën e saj. Sot më shumë se kurrë në
këtë periudhë, përpjekjet tona duhet të shtohen që të sig-
urojmë një vendim pozitiv në tetor", tha z.Cakaj.



E mërkurë 19 Qershor 2019 -  3FAQJA E PARE

Shqipëria ka humbur
një tjetër shans për
hapjen e negociatave

me BE-në. Vendimi për
hapjen e tyre është shtyrë
zyrtarisht për në vjeshtë.
Komisioneri i BE-së për Poli-
tikat Evropiane të Fqinjë-
sisë dhe Negociatat e
Zgjerimit, Johannes Hahn,
njoftoi dje se nuk është arri-
tur të merret një vendim në
lidhje me hapjen e negociat-
ave për Shqipërinë dhe
Maqedoninë e Veriut këtë
verë, duke theksuar se BE-
ja kërkon më shumë kohë
për të vlerësuar rekoman-
dimet e KE-së. Ndërkohë,
Këshilli i Bashkimit Evropi-
an deklaroi zyrtarisht se
vendimi për çeljen e negoci-
atave me Shqipërinë do të
jetë në tetor. Këshilli e për-
cakton si "deadline" pikër-
isht muajin tetor të këtij viti.
Në një deklaratë, këshilli
shprehet se vlerëson raport-
in e KE-së për Shqipërinë.
"Vendimi për Shqipërinë, jo
më vonë se tetori i 2019-ës.
Kemi marrë rekomandim
pozitiv nga KE-ja. Vlerë-
sojmë raportin e KE-së për
Shqipërinë. Do të dalim në një
vendim të qartë për Sh-
qipërinë", deklaron Këshilli
i BE-së. "Një vendim nuk ësh-
të arritur të merret në lidhje
me hapjen e negociatave këtë
verë. Kërkojnë më shumë
kohë për rekomandimet tona
që të bëjnë vlerësimin e tyre",
deklaroi Hahn.
KRIZAKRIZAKRIZAKRIZAKRIZA

Komisioneri për Zgjer-
imin e BE-së, Johannes
Hahn, pranoi se kriza poli-
tike në Shqipëri ka ndikuar
te disa prej vendeve anëtare,
duke mos e parë vendin tonë
gati për hapjen e negociatave.
Madje, edhe vjeshta nuk
ofron asnjë siguri. Në një
konferencë për mediat nga
Brukseli pas mbledhjes së
ministrave të Jashtëm të BE-
së, Hahn tha se BE-ja do të
duhet t'u përmbahet me rig-
orozitet prioriteteve të për-
caktuara për vendet e Ball-
kanit Perëndimor në këtë
proces. Dhe këtu, ai nënvizoi
reformën e drejtësisë në Sh-
qipëri. "Ajo që kam shpjeguar
vazhdimisht është se BE dhe
KE në veçanti ka rol të
veçantë për përgatitjen e ne-
gociatave për zgjerimin dhe
ne kemi ndikimin më të madh
sa u përket këtyre vendeve të
Ballkanit. Padyshim ju sot
mund ta shikoni Shqipërinë
dhe mund të shqetësoheni për
krizën politike aty, në mënyrë

Komisioneri i Zgjerimit: Duhet më shumë kohë, s'mund të injorojmë krizën politike

S'ka negociata për Shqipërinë,
Këshilli i BE: Vendimi, në tetor
Hahn: Gjermania, Franca e Danimarka, skeptike për Shqipërinë

Valentina Madani

të veçantë për zhvillimin e
zgjedhjeve vendore. Por du-
het të bëjmë një dallim çfarë
është vendosur më herët mes
Shqipërisë dhe BE-së, vendim-
it unanim të BE-së duke për-
caktuar 5 prioritetet kyçe që
janë zbatuar nga Shqipëria,
sidomos në çështjen e re-
formës në gjyqësor. Po zhvil-
lon një reformë në drejtësi me
magnitudë të paprecedent.
Nuk mund ta fajësojmë Sh-
qipërinë që për shkak të kësaj
reforme, disa gjyqtarë të
Gjykatës Kushtetuese janë
pezulluar. Do të ishte e pa-
drejtë t'i fajësosh autoritetet
në lidhje me këto zhvillime.
Padyshim ne nuk mund të in-
jorojmë krizën e brendshme
politike, që ka pasur një farë
ndikimi te vendet anëtare
për vendimin e tyre ditën e
sotme. Shpresojmë që deri
në tetor do të ndryshojë men-
dimi i disa vendeve anëtare
në lidhje me Shqipërinë. Du-
het të shohim gjithmonë

pjesën plot të gotës dhe jo
pjesën poshtë të saj", u
shpreh z.Hahn.
SKEPTIKËTSKEPTIKËTSKEPTIKËTSKEPTIKËTSKEPTIKËT

Komisioneri për Zgjer-
imin e BE-së zbuloi se Gjer-
mania, Franca dhe Danima-
rka janë skeptike për hapjen
e negociatave dhe kërkojnë
shtyrjen. Komisioneri
Hahn, që është edhe në mby-
llje të mandatit të tij tha se
çështja e zgjerimit lidhet me
besueshmërinë e BE-së dhe
si e tillë, duhet të shihet si
çështje strategjike nga Unio-
ni. "Nëse BE-ja kërkon të
jetë aktor i rëndësishëm në
çështjet globale, duhet të
mbajë fjalën e dhënë për Ball-
kanin Perëndimor". George
Ciamba, ministri rumun për
Evropën, vend i cili është or-
ganizator i takimit, pasi Ru-
mania mban presidencën e
radhës në BE, deklaroi:
"Jemi besimplotë për rezul-
tatet e arritura nga Sh-
qipëria dhe Maqedonia e

Ambasadori i Bashkimit Europian në Tiranë, Luigi
Soreca, apeloi dje për palët politike, teksa u kërkon

atyre nisjen sa më parë të dialogut, me qëllim kapër-
cimin e krizës. Ambasadori i Bashkimit Europian rea-
goi pas deklaratës së Këshillit Europian për shtyrjen
në vjeshtë të vendimit për hapjen e negociatave me
Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Me një shënim
në "Twitter", ambasadori shprehet se Shqipëria nuk
ka kohë për të humbur. "Këshilli Europian ka riafir-
muar sot (dje) angazhimin për hapjen e negociatave
për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në pikëpam-
je të tetorit të ardhshëm 'vendim i qartë dhe substan-
cial' nga këshilli, tani është koha që të gjitha institu-
cionet të vazhdojnë të përqendrohen në procesin e re-
formave, në veçanti në reformën në drejtësi dhe për të
rinisur urgjentisht një dialog me të gjitha partitë për
të kapërcyer situatën e tanishme politike, për të sigu-
ruar që Shqipëria të mund të vazhdojë në rrugën e saj
drejt anëtarësimit në BE. Nuk ka kohë për të hum-
bur", shkruan z.Soreca.

DITMIR BUSHATI
"Është për të ardhur
keq që shtetet anëtare
të BE-së nuk iu
përmbajtën
përfundimeve të
qershorit 2018, të cilat
përcaktojnë rrugën
drejt hapjes së
negociatave të pranimit
në qershor 2019!
Megjithatë, rruga
mbetet e hapur për në
tetor 2019 dhe është e
angazhuar për reformat
lidhur me BE-në", tha
ish-ministri Bushati.

Shtyrja, Rama: Pavarësisht luftës së
frontit politik, Shqipëria po reziston

Vendimi për hapjen e negociatave për Shqipërinë, i
shtyrë zyrtarisht për në vjeshtë, për kryeministrin

Edi Rama është një lajm shumë pozitiv nga Evropa për
Shqipërinë. Sipas tij, pavarësisht
luftës së frontit politik, Shqipëria po
reziston. Në një postim në rrjetet so-
ciale, Rama shkruan se ky është një
lajm shumë pozitiv nga Europa, ndër-
sa thekson që duhet t'i rezistojmë
deri në fund ofensivës së baltës dhe
gurëve kundër Shqipërisë. "Lajm
shumë pozitiv nga Europa në rrugën
e çeljes së negociatave. Pavarësisht
luftës pa limite të frontit politik të së
keqes, që po bën çmos ta sakatojë
vendin në sytë e Europës, për të bllokuar negociatat me
sharje, kërcënime, molotovë e përgjime baltosëse, Sh-
qipëria po reziston. Ministrat e Jashtëm të BE-së kanë
miratuar në Luksemburg, kalimin te kryetarët e shteteve
të rekomandimit për Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut,
me synim muajin tetor. Le t'i rezistojmë deri në fund ofen-
sivës së baltës dhe gurëve kundër Shqipërisë. Të gjithë
bashkë në 30 qershor", shprehet kryeministri Edi Rama.

"S'ka kohë për të humbur", Soreca:
Të riniset urgjentisht dialogu

Komisioneri i BE-së për Politikat Evropiane të
Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit, Johannes Hahn

Veriut. Por siç duket, çësht-
ja do të shtyhet për në
tetor".
KONKLUZIONETKONKLUZIONETKONKLUZIONETKONKLUZIONETKONKLUZIONET

Në mbyllje të takimit,
Këshilli i Europës doli me
një deklaratë për zgjerimin.
Për Shqipërinë, këshilli
nënvizon në konkluzionet
e tij se, "duke rikonfirmuar
konkluzionet e tij të 26 qer-
shorit 2018, këshilli merr
parasysh rekomandimin
pozitiv të komisionit për të
hapur negociatat e pranim-
it me Shqipërinë, bazuar në
vlerësimin e tij pozitiv për
progresin e bërë dhe përm-
bushjen e kushteve të për-
caktuara nga këshilli. Për
shkak të kohës së kufizuar
në dispozicion dhe rëndë-
sisë së çështjes, këshilli do
t'i kthehet çështjes me
qëllim që të arrijë një ven-
dim të qartë dhe thelbësor
sa më shpejt që të jetë e
mundur dhe jo më vonë se
tetori 2019".

Negociatat, Basha: Vendim i BE-së, i
pritshëm për shkak të krimit e korrupsionit

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, akuzoi dje

kryeministrin Edi Rama si
shkakun kryesor për sh-
tyrjen e vendimit për nego-
ciatat në tetor. Kjo sipas
Bashës, për shkak të
lidhjeve të tij me krimin
dhe korrupsionin. Basha
tha se vendimi i BE-së ish-
te i pritshëm, por edhe një
vendimi i trishtë për ven-
din. "Shqipërisë iu mohua
për të tretën herë, nën
qeverisjen 'Rama', hapja e
negociatave për anëtarësim
në BE. Edhe pse i pritshëm,
është një lajm i hidhur për
ne shqiptarët, që edhe 30
vjet pas rënies së komu-
nizmit, vazhdojmë të mbe-

temi vendi më i izoluar nga
Europa. Edhe më i rëndë ësh-
të fakti se më shumë se një
refuzim i përkohshëm i ne-
gociatave, sot ne shqiptarëve
po na vihet në dyshim aftë-

sia për të përqafuar dhe jet-
uar sipas standardeve dhe
vlerave europiane. Propa-
ganda e Edi Ramës dhe
mercenarëve të tij do të
përpiqet ta mohojë refu-
zimin. Pasi do të dësh-
tojnë ta mohojnë, do të
përpiqen t'ua veshin fajin
të tjerëve. Edi Rama do të
fajësojë Europën se ka
probleme të vetat", - tha
z.Basha. Sipas tij, negoci-
atat do të ishin hapur,
nëse Shqipëria nuk do të
kishte qeverinë më të ko-
rruptuar në Europë, nëse
Shqipëria nuk do të ish-
te zonë e lirë e drogës dhe
e krimit dhe nëse do të
bënte zgjedhje të lira.



E mërkurë 19 Qershor 20194 - POLITIKE

PËRGJIMET
AKUZAT

Për demokratët përgji-
met e publikuara nga
"Bild" për Durrësin

dhe Dibrën, janë dëshmi e
qartë se kryeministri Edi
Rama jo vetëm ka përdorur
krimin për të ardhur në push-
tet, por vazhdon bashkëpun-
imin me të. Demokratët re-
aguan edhe dje në lidhje me
përgjimet e publikuara nga
gazeta gjermane "Bild". Në një
konferencë për mediat, sek-
retari i Përgjithshëm Gazme-
nd Bardhi, ish-deputeti En-
kelejd Alibeaj dhe sekretari
për Çështjet ligjore Çlirim
Gjata deklaruan se audio-
përgjimet tregojnë se Kryem-
inistri Rama, qeveria dhe
Partia Socialiste kanë vepru-
ar si një grup i strukturuar
kriminal, për të marrë dhe
mbajtur pushtetin në më-
nyrë të paligjshme. Sipas
tyre, materialet e publikuara
nga e përditshmja gjermane
janë radiografia e vjedhjes së
zgjedhjeve, vepër për të cilat
ata thonë se duhet të ishin
në burg kryeministri Rama,
Damian Gjiknuri, Pjerin
Ndreu apo Vangjush Dako.
Për demokratët, Kryeminis-
tri Rama në audio-përgjimin
ku bisedon me Arben Keshin
ka konsumuar veprën pe-
nale të përdorimit të buri-
meve njerëzore me qëllim fa-
vorizimin e partisë së tij në
zgjedhje e sipas Kodit Penal
neni 328/a dënohet me burg
nga 1 deri në 3 vjet. Sekretari
i Përgjithshëm i Partisë
Demokratike, Gazmend Bar-
dhi, në një dalje për mediat
bashkë më ish-deputetin En-
kelejd Alibeaj dhe sekretar-
in Ligjor, Çlirim Gjata, tha se
Durrësi dhe Dibra vërtetuan
se Edi Rama bashkëpunon
ngushtë me krimin për të
blerë vota e shantazhuar
qytetarët. Zyrtari i lartë
demokrat tha se këto dy qar-
qe  nuk janë raste të izoluara.
"Edi Rama, qeveria dhe PS
kanë vepruar si një grup i
strukturuar kriminal për të
marrë dhe mbajtur pushtet në
mënyrë të paligjshme", tha
z.Bardhi. Ndërsa Alibeaj citoi
Kodin Penal  për t'iu treguar
qytetarëve shkeljet e ligjit nga
zyrtarët socialistë, të cilët ish-

"Rama shkeli Kodin Penal, të dënohet deri në 3 vjet burg, zyrtarët e tij me 5 vjet"

Përgjimet, PD: Qeveria si grup
kriminal, s’ka zgjedhje pa i burgosur
"Zyrtarët e PS ofrojnë para në këmbim të votës, të dënohen"

Valentina Madani

in protagonistë në përgjimet
e publikuara nga gazeta gjer-
mane "Bild". "Kodi penal në
nenin 328/a parashikon këtë
hipotezë: Përdorimi nga një
punonjës që kryen detyrë sh-
tetërore dhe ai që kryen këtë
detyrë shtetërore dhe e përdor
është vetë kryeministri i ven-
dit, funksionari më i lartë që
përdor burimet njerëzore me

qëllim favorizimin e një par-
tie politike ose kandidati në
zgjedhje. Kjo përbën shkelje
ligji dhe dënohet me burg
nga 1-3 vjet",-u shpreh
z.Alibeaj. Ndërsa këshilltari
ligjor, Çlirim Gjata, tha se
akuza që duhet të rëndojë
ndaj zyrtarëve socialistë të
dalë në përgjime, është grup
i strukturuar kriminal.

"Këtu kemi të bëjmë me grup
të strukturuar kriminal?
Unë mendoj se po. Kush janë
këta çunat që vinë me furgon,
ata shkokan te shtabi i këtij
Keshit", u shpreh z.Gjata. Si-
pas PD-së vetëm këto
përgjime të bëra publike
dëshmojnë pse kryeministri
Edi Rama, ka bërë gjithçka
të kapë drejtësinë.

HETIMI
"Përgjimi ku Edi Rama
bisedon me Arben
Keshin dhe më pas ai
jep porositë e
paligjshme për votat
është shkelje e Kodit
Penal 328/a parashikon
ndalimin e përdorimit të
një punonjësi që kryen
një detyrë shtetërore që
e përdor, është
kryeministri i vendit,
funksionari më i lartë që
përdor burime njerëzore
me qëllim favorimizin e
partisë së tij në zgjedhje.
Kjo vepër dënohet me
burg nga 1 në 3 vjet", -
tha Alibeaj.

Pas publikimit të përgji
meve të 'Bild' një ditë

më parë, ish-deputeti i LSI,
Petrit Vasili deklaroi se
disa ndërkombëtarë mby-
llën sytë ndërsa themeli i
demokracisë dhe i zgje-
dhjeve të lira në Shqipëri po
shkatërrohej. Vasili u
shpreh se tani ndërko-
mbëtarët ndodhen para dy
alternativave, të mbështes-
in Ramën ose të denoncojnë
kriminalizimin e zgjedhje-
ve. "Përgjimet e 'Blid' de-
maskuan qartë dhe hapur
kriminalizmin e shfrenuar
të zgjedhje në Shqipëri dhe
pushtimin e zgjedhje nga
kriminelët. Të gjithë sh-
qiptarët janë sot të qartë
dhe të vendosur që të mos
pranojnë kurrën e kurrës
që kryeministri dhe qever-
ia e tij e kriminalizuar të
vazhdojnë të qëndrojnë në
zyrat e tyre sepse janë il-

SHKURTE

Lobimi, Ristani në prokurori:
Nuk keni fakte, akuzat janë politike

Prokuroria e Tiranës mori dje të pandehur ish sekre
tarin e përgjithshëm të PD-së, Arben Ristani për

akuzën 'pastrim parash" dhe "falsifikim dokumentesh".
Për gati një orë Ristani dha deklaratën e tij në prokurori,
lidhur me hetimet e nisura për lobimin e PD-së në SHBA.
Vetë Ristani pasi doli nga prokuroria e quajti akuzën të
nxitur dhe organizuar politikisht. "Unë si Arben Ristani
nuk kam asnjë lidhje me këtë histori. Akuza është e nxi-
tur, përkrahur dhe organizuar në mënyrë politike. Unë si
ish sekretar i Përgjithshëm i PD-së nuk kam asnjë doku-
ment që të ketë të bëjë me marrje financash apo dhënie
financash me individë qoftë dhe brenda apo jashtë vendi.
Nuk ka asnjë dokumentacion që unë të jem marrë me
financa apo dhënie-marrje pagesash. Nuk kam asnjë
bisedë formale apo jo formale me dhënie apo marrje pag-
esash. Dhe se treti nuk kam pasur asnjë kuriozitet.  Unë
si Arben Ristani nuk kam asnjë lidhje me këtë histori.
Akuza është e nxitur dhe përkrahur politikisht" u shpreh
Ristani. Sipas tij nuk ka asnjë provë që të vërtetojë lidh-
jet e tij me akuzën. Për hetimet për lobimin në SHBA po
hetohet edhe kryetari i PD-se Lulzim Basha, i cili nuk
është paraqitur ende në prokurori.

A rrezikohet siguria e Bashës? Lleshaj:
Puna ime të takoj truprojat

Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj deklaroi dje se
nuk ka asnjë informacion nëse rrezikohet jeta e kreut

të opozitës Lulzim Basha. "Siguria e Bashës, nuk kam ndonjë
informacion që rrezikohet. Sigurisht jam vënë në dijeni dje
(të hënën, të një letre që janë shtruar dhe disa pyetje, por
nuk kam informacion që siguria e Bashës të jetë e kërcënu-
ar në mënyrë specifike", tha z.Lleshaj nga Vlora. Reagimi i
Lleshajt vjen një ditë pasi Partia Demokratike e akuzoi
ministrin e Brendshëm se në emër të qeverisë kishte shan-
tazhuar kryetarin e opozitës, Lulzim Basha. Sipas saj, ai
kishte takuar truprojën e Bashës dhe e kishte njoftuar se
kryedemokratit i rrezikohet jeta. Përmes një letre drejtuar
ministrit Lleshaj, PD e quajti të paprecedentë dhe i kujtoi
detyrimin ligjor që informacionet mbi rrezikun e sigurisë
së kryetarit të opozitës, t'i trajtojë në rrugë institucionale,
duke vënë zyrtarisht në dijeni Gardën e Republikës, si au-
toritetin përgjegjës. I pyetur për këtë letër, si dhe takimin
me truprojën e Bashës, Ministri i Brendshëm tha: "Është e
vërtetë që ka patur një letër, të cilën ende nuk e kam lexuar.
Ndërsa sa i përket takimeve të mia, patjetër që unë takoj
shumë njerëz. Puna ime është të takoj oficerët e Gardës,
oficerët e policisë, me këtë punë merrem gjithë ditën, takoj
oficerë të Gardës edhe të Policisë, sepse këtë punë kam".

Përgjimet, Vasili: Qeveria u demaskua,
ndërkombëtarët mbyllën sytë

egjitim, kanë ardhur nga një
proces tërësisht ilegjitim
dhe të kontrolluar nga
kriminelët dhe gangsterët.
Ky realitet që opozita e ka
denoncuar fort në të gjitha
nivelet është provë integri-
teti e madhe dhe vijë ndarëse
për disa ndërkombëtare që
mbyllën sytë para shkatër-
rimit të themelit të demokra-

cisë që janë zgjedhjet e lira
e të ndershme, janë provë
për disa ndërkombëtarë që
duartrokitën dhe ekzal-
tuan për gjoja fitoren
bindëse të kriminelëve,
janë njëherazi provë për
disa ndërkombëtarë që fat-
keqësisht u kthyen jo
rrallë herë në megafonë të
qeverisë",-tha z.Vasili. Ai
shtoi: "Këta ndërko-
mbëtarë janë sot para dy
alternativave ose të denon-
cojnë kriminalizimin e
zgjedhjeve dhe të qever-
isjes në çdo qelizë të saj të
Shqipërisë dhe sundimin e
krimit të organizuar, kor-
rupsionit, trafikantëve
dhe gangsterëve ose alter-
nativa tjetër, më e keqja e
mundshme, të vazhdojnë
të mbështesin një qeveri e
kryeministër si ky duke u
vendosur në anën e
gabuar të historisë".

Gazmend Bardhi, Enkelejd Alibeaj dhe Çlirim Gjata
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Kryetarja e Bashkisë së
Shkodrës, Voltana

Ademi akuzoi dje se disa
persona të paidentifikuar, të
mbështetur nga policia ten-
tuan të shpërthejnë dje
derën e Pallatit të Sportit në
Shkodër, ngjarje që sipas
Ademit u parandalua nga
Policia Bashkiake. "Pallati
i Sportit është tentuar të
uzurpohet edhe mëngjesin
e sotëm nga militantët e
Ramës, do të marrë përgji-
gjen e duhur. Të mbështetur
nga Policia e Shtetit, perso-
na të paidentifikuar kanë
tentuar të shpërthejnë
derën e Pallatit të Sportit,
por nuk ia kanë dalë, pas
ndërhyrjes së policisë bash-
kiake. Për këtë cenim të
rëndë të autonomisë ven-
dore nga qeveria e Edi
Ramës kam vënë në dijeni
institucionet dhe organiz-
mat ndërkombëtare, për të
cilat qeverisja vendore e

Kryebashkiakja e Shkodrës, akuza
policisë: Po cenohet autonomia vendore

qyteteve, është e shenjtë",-tha
ajo. Ademi e cilësoi policinë
një bandë që synon të nxisë
konflikt e përdorimin e
dhunës. "Bashkia e Shkodrës
ka kërkuar zyrtarisht bash-
këpunimin e policisë së Shko-
drës për të zbatuar dekretin
e Presidentit, i cili ka shfuqi-
zuar 30 qershorin. Deri tani
që flasim, nuk ka asnjë
përgjigje zyrtare, asgjë me

shkrim, siç normalisht du-
het të funksionojë komuni-
kimi në mes institucioneve
të shtetit. Përgjigja e vet-
me e policisë, siç po e sho-
hin përditë shkodranët, e
kudo, nuk është ajo e një
institucioni në shërbim të
interesit publik, por e një
bande, që synon nxitjen e
konfliktit dhe përdorimin
e dhunës",-tha zj.Ademi.

Meta për përplasjet në KZAZ: Po mbaj
shënim të gjithë personat që shkelin ligjin
Pas disa incidenteve të ndodhura në disa bashki të

djathta, si ajo e Tropojës, Shkodrës e Lezhës ku ka pa-
sur përplasje mes Policisë së Shtetit dhe asaj Bashkiake,
pas urdhrit për lirimin e KZAZ-ve, ka reaguar edhe institu-
cioni i Presidentit. Përmes zëdhënësit të tij, kreu i shtetit
vlerëson të gjitha institucionet që zbatojnë ligjin dhe i
inkurajon që ta bëjnë këtë me përgjegjshmëri maksimale
dhe transparencë të plotë. "Presidenti mban shënim të
gjithë personat që shkelin ligjin dhe provokojnë tensione
artificiale, të cilat u shërbejnë vetëm atyre grupimeve të
errëta vendase dhe të huaja, që kërkojnë destabilitet në
Shqipëri dhe rajon, me qëllim defaktorizimin e Shqipërisë
dhe shqiptarëve", përfundon njoftimi i Presidentit.

Acarohet situata parazgjedhore në vend. KQZ: Dekreti i presidentit, inekzistent

Shkatërrohen materialet në Tropojë,
i vihet flaka KZAZ-së në Shkodër

KQZ dhe policia, të pamundur të garantojnë zgjedhjet
Pavarësisht vendosmë-

risë së shumicës qeve-
 risëse për të shkuar në

zgjedhjet e 30 qershorit,
duket se Komisioni Qendror
i Zgjedhjeve dhe Policia e
Shtetit nuk janë në gjendje
që të garantojnë organiz-
imin e procesit zgjedhor. Për
standarde nuk bëhet më
fjalë, por tashmë në shumë
bashki është vënë në pikëpy-
etje edhe organizimi i pro-
cesit. Pas përplasjeve të dy
ditëve më parë në Shkodër,
dje situata ka dalë jashtë
kontrollit në Tropojë, ku
nuk ka më KZAZ, por as
edhe materiale zgjedhore.
Mbështetës të Partisë
Demokratike kanë hyrë dje
me forcë në ambientet e
KZAZ nr. 9 në Pallatin e Kul-
turës në Bajram Curri të
Tropojës, duke thyer derën
dhe duke shkatërruar mate-
rialet zgjedhore që
gjendeshin brenda. Ata janë
përplasur edhe me policinë,
e cila pas një rezistence të
parë ka qenë e pafuqishme
që të ndalojë turmën e
qytetarëve. Ky veprim vjen
pas një komunikimi me
letra, ku Bashkia e Tropojës
u kërkonte drejtuesve të
KZAZ të dorëzonin materia-
let zgjedhore dhe të lironin
ambientet, duke vënë në zba-
tim dekretin e Presidentit
Meta për mosmbajtjen e
zgjedhjeve më 30 qershor.
Situata të ngjashme u
përsëritën edhe në disa bash-
ki të tjera të drejtuara nga
PD dhe LSI, si ajo e Shko-
drës, Kamzës, Lezhës apo
edhe Beratit. Në Shkodër sit-
uata doli jashtë kontrollit
teksa mbështetësit e
opozitës u përplasën me po-
licinë dhe më pas kanë
hedhur benzinë dhe i vunë
flakën KZAZ-së, nr.3. Në
Lezhë dhe Kamëz ishte poli-
cia ajo që ndaloi mbësh-
tetësit e opozitës që të hynin
brenda ambienteve ku janë
vendosur KZAZ-të, ndërsa
nuk kanë munguar tensio-
net dhe përplasjet. Ndërko-
hë që përveç KZAZ-ve, situ-
ata mbetet shqetësuese edhe
sa i përket afishimit të
listave të zgjedhësve, edhe ky
një detyrim i Kodit Zgjedhor.
Në zbatim të dekretit të Pres-
identit të Republikës, këto
bashki kanë kërkuar heqjen
e listave nga shkollat dhe
ambientet e tjera publike.
Ndërkohë që po gjatë ditës
së djeshme edhe Bashkia e
Beratit e drejtuar nga një
përfaqësues i LSI-së u kërkoi
KZAZ-ve që janë ngritur në
këtë qytet që të lirojnë am-
bientet publike. Ndaj kësaj
situate të acaruar ka re-
aguar dje Komisioni Qen-

SANDËR LLESHAJ
“Përpjekje e turpshme e
përfaqësuesve të PD
për të djegur një shkollë
në Shkodër. Ftoj
qytetarët e Shkodrës që
të distancohen nga ky
turp i pamasë dhe të
izolojnë bijtë e dhunës.
Asnjë drejtues bashkie
nuk mund të mbajë me
dhunë dhe me zjarr
mandatin që tashmë po
mbaron. Nuk ka asnjë
mundësi që dhunuesit
t’i shpëtojnë ligjit.
Pushteti mund të
mbahet vetëm me votën
e qytetarëve.

dror i Zgjedhjeve, i cili
nëpërmjet zëdhënëses Drilo-
na Hoxhaj bëri me dije se
dekreti i Presidentit Ilir
Meta është ineksistent. Si-
pas KQZ-së, kërkesa e disa
kryebashkiakëve për lirim
të ambienteve ku qëndrojnë
KZAZ-të është në tejkalim të
kompetencave. KQZ-ja në
deklaratë shprehet se të
gjithë ata që bëjnë veprime
të dhunshme në zgjedhje
dënohen sipas Kodit Penal.
"KQZ vijon punën për të
mbajtur zgjedhjet e 30 qer-
shor. Disa kryebashkiakë
kanë shkruar shkresa për
KZAZ-të. KQZ-ja bën me dije
se këto shkresa bien në

kundërshtim me ligjin. KQZ-
ja ripërsërit kërkesën që të
mos ketë veprime të jash-
tëligjshme, që KQZ-ja dhe
KZAZ-të të mund të bëjnë
punën e tyre. Kuvendi i Sh-
qipërisë përmes një rezolute
5.6.2018 ka shprehur mbësh-
tetjen për KQZ-në që të
mbrojë pacenueshmërinë
dhe vazhdimësinë. KQZ-ja
ka vendosur të cilësohet in-
eksizstent dekreti i Presiden-
tit Meta", - u shpreh Hoxhaj.
Më tej ajo në emër të KQZ-së
theksoi se e drejta e qyteta-
rëve për të zgjedhur është
kushtetuese dhe se çdokush
që pengon këtë, shkel ligjin.
"Shqiptarët kanë të drejtë të

zgjedhin përfaqësuesit e tyre
në pushtetin vendor. Këto
veprime janë me pasoja të
rënda për zgjedhjet dhe
vendin. Veprime të tilla për-
bëjnë vepra penale. Shkelja
e këtyre ligjeve bën që per-
sonat që shkelin këto nene
të mos kenë mundësi të
zgjidhen, sipas ligjit të de-
kriminalizimit. Ne vijojmë
punën normalisht për
mbajtjen e zgjedhjeve të 30
qershorit", - deklaroi më tej
Drilona Hoxhaj. Ndërkohë
që kryetari i KQZ-së reagoi
dje duke deklaruar edhe
njëherë se ky qëndrim i
KQZ-së ishte i 4 anëtarëve
të majtë dhe jo i tiji.

SALI BERISHA
"Përshëndetjet më të përzemërta
kryengritësve fitimtarë të
Tropojës! Ju lumtë! I dhanë
përgjigje shkatërrimtare farsës së
varrmihësit të pluralizmit Edvin
Kristaq Mafia! Rama ik! Fitore!", -
shkruan Berisha, ndërsa  e
shoqëron edhe me video
përplasjen e ndodhur dje në
qytetin e Bajram Currit.Socialistët nuk humbasin kohë,

"shkarkimi" i Metës kalon te "Ligjet"
Shumica parlamentare nuk ka humbur kohë për të

vijuar procedurën për shkarkimin e Presidentit Ilir
Meta. Një ditë pas depozitimit të kërkesës për shkarkimin
e tij, kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi ia ka përcjellë atë
Komisionit të Ligjeve për të vijuar procedurën e miratimit
të kësaj nisme. Njoftimi është bërë nga vetë kreu i këtij
komisioni, Ulsi Manja, në nisje të mbledhjes së djeshme, i
cili u ka bërë të ditur deputetëve se kjo kërkesë është futur
në axhendën e punës së Komisionit të Ligjeve. "U kam vënë
në dispozicion të gjithë kolegëve të Komisionit të Ligjeve
kërkesën. Nga ky moment Komisioni i Ligjeve e ka futur
në procedurë shqyrtimin e kërkesës së 55 deputetëve", - u
shpreh Manja para deputetëve anëtarë të Komisionit të
Ligjeve. Tashmë pas shqyrtimit formal të kërkesës, Komi-
sioni i Ligjeve do t'i kërkojë Kuvendit të ngrejë një komision
hetimor të posaçëm për të verifikuar pretendimet e social-
istëve për shkeljen e Kushtetutës nga ana e Presidentit Meta.
Për socialistët, Presidenti Ilir Meta ka shkelur Kushtetutën
në rastin e anulimit të zgjedhjeve vendore, duke cenuar ush-
trimin e të drejtës së popullit për të zgjedhur.

Shkolla në Shkodër
që iu vendos zjarri

ZYRA E PËRMBARIMIT TIRANË

Zyra e Përmbarimit Tiranë, me përmbaruese gjyqësore Laureta Kusi, në bazë të Urdhërin e Ekzekutimit Nr.1754
prot., Dt.24/03 /2016 të Gjykatës së Rr. Gj. Tiranë, shpall shitjen në ankand të pasurisë:
-Nr. i pasurisë 257/13, Vol 6,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 19, me sipërfaqe 1650 m2, adresa: Picar, Tiranë
në vlerën 19 800 euro.
-Nr. i pasurisë 257/3, Vol 5,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 38, me sipërfaqe 1100 m2, adresa: Picar, Tiranë në
vlerën 13 200 euro.
-Nr. i pasurisë 257/4, Vol 5,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 39, me sipërfaqe 5000 m2 dhe brënda saj sipërfaqe
ndëetimore 400 m2, adresa: Picar, Tiranë në vlerën 673 495 euro
Ankandi zhvillohet në ambjentet e Zyrës të Përmbarimit Tiranë, në adresën :
Adresa:Sheshi”Mustafa Qemal Ataturk”,Tiranë  ditën e Enjte, me datë 04.07.2019, ora 16.00.
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Bashkia: Firma ndërtuese ka dhënë garanci për zbatimin e projektit

Ndërtimet e 4 pallateve në Kodër-Vilë,
specialistët: Rrezikohen 200 familje

Urbanisti Ardian Muka: Kjo zonë është me shumë
risk, terreni është argjilor dhe shumë rrëshqitës

Udhëtimet e pazakonshme të gruas për në Shqipëri "tradhtuan" të kërkuarin

Si u arrestua në Tiranë Bilbil Elezaj,
anëtar i bandës italiane "Grande Aracri"
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Një ditë pas ar-
restimit të 52-vjeçarit Bil-
bil Elezaj, i dënuar me 5
vjet burg nga autoritetet
italiane, policia ka
zbardhur detaje të reja në
lidhje me mënyrën se si u
bë e mundur kapja e tij. Ar-
restimi i tij është bërë nga
shërbimet e Seksionit të
Kërkimit pranë Sektorit të
Forcës së Posaçme të Op-
eracioneve Speciale dhe
Kërkimit, në Drejtorinë
Vendore të Policisë Tiranë,
në bashkëpunim me Inter-
pol Tirana. Policia bëri me
dije se i arrestuari është

Bilbil Elezaj, i cili ishte shpal-
lur në kërkim nga Interpol
Tirana, pasi autoritetet gjyqë-
sore në Bolonja të Italisë, me
vendimin nr. SIEP 815/2018,
datë 25.10.2018, e kanë dënu-
ar me 5 vjet burg për veprën

penale "Kanosja me anë të sh-
trëngimit për dhënie pasur-
ie", parashikuar nga neni 110
i Kodit Penal italian. Shqip-
tari ishte shpallur në kërkim
ndërkombëtar që në muajin
tetor 2018. Ai ishte në fakt

pjesë e "Grande Aracri",
bandë lokale në Itali. Kjo
bandë vepronte në provincat
italiane të Reggio Emilias,
Parmas dhe Modenas. Bilbil
Elezaj ishte i kërkuar, pasi
ishte ndër 218 vetat që ishin

arrestuar ose shpallur në
kërkim për operacionin e kod-
uar "Amelia". Ai u shpall faj-
tor në Gjykatën e Shkallës së
Parë për veprën penale të zh-
vatjes së shumëfishtë dhe u
dënua përfundimisht me 5
vite burg. Në atë operacion
pati edhe zyrtarë të lartë të
arrestuar, punonjës policie
dhe disa shtetas të huaj. Më-
sohet se Elezaj punonte si
shofer dhe përdorte kërcën-
ime e kishte aktivitet në zh-
vatje parash. Sipas burimeve
policore, 52-vjeçari Elezaj u
kap, pasi karabinierët mban-
in nën vëzhgim gruan në Ita-
li. Ata raportuan për udhë-
timet e pazakonshme nga Ita-
lia në Shqipëri të saj. Policia
ka identifikuar dy banesa në
Tiranë, ku takohej çifti. Dhe
mëngjesin e së hënës, pasi u
takuan, policia i ndoqi dhe i
ndaloi pranë aeroportit kur
gruaja do të kthehej në Itali.

BANDA "GRANDE ARACRI"
Shqiptari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar që
në muajin tetor 2018. Ai ishte në fakt pjesë e "Grande
Aracri", bandë lokale në Itali. Kjo bandë vepronte në
provincat italiane të Reggio Emilias, Parmës dhe
Modenas. Bilbil Elezaj ishte i kërkuar, pasi ishte ndër
218 personat që ishin arrestuar ose shpallur në
kërkim për operacionin e koduar "Amelia".



SHKURT

"Perimetri", shpërndanin heroinë dhe
kokainë, arrestohen 4 persona në Tiranë

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Ndërtimi i katër pal
lateve në zonën e
Kodër-Vilës në Dur-

rës ka përplasur specialistët
e fushës dhe ata të Bashkisë
së qytetit të Durrësit, e cila
ka firmosur lejen e ndërtim-
it. Urbanisti Ardian Muka,
njëkohësisht nënkryetar për
zhvillimin urban në këshillin
bashkiak të qytetit, në një in-
tervistë për "News 24" dhe
"Gazeta Shqiptare" ka para-
qitur një sërë objeksionesh që
sipas tij duhet të merren në
konsideratë, pasi rrezikohet
që tri kullave me 200 familje,
të ndërtuara vite më parë, t'u
dalin themelet nga erozioni,
nëse zbatohet ky projekt.
Muka i mbështet vërejtjet e
tij në tri pika të rëndësishme,
që lidhen me sizmologjinë,
arkeologjinë dhe mjedisin.
"Kjo zonë është me shumë
risk si në aspektin gjeologjik,
ambiental, meqenëse është
zonë e mbrojtur, zonë e gjel-
bër, në aspektin arkeologjik,
gjithashtu edhe për struk-
turën e ndërtimit është një
zonë me problematika zhvil-
limore. Nuk e di kush nga
sektori i bujqësisë në Bash-
kinë e Durrësit ka marrë an-
gazhimin që të priten pemët
shekullore që kanë qenë këtu.
Ndërkohë që banorët për sh-
kak të rrezikut të erozionit
që është shumë i madh kanë
bërë një sigurim padie. Pra, e
kanë çuar problemin në

Klodiana Haxhiaj

Makina del nga rruga,
1 i vdekur e 2 të plagosur

KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS - Një aksident au-
tomobilistik me pasojë
vdekjen e një personi dhe
plagosjen e dy të tjerëve
ka ndodhur dje në aksin
Kukës-Morinë. Dy të pla-
gosurit pasi kanë marrë
ndihmën mjekësore në
qytetin e Kukësit, janë
transportuar menjëherë
drejt Tiranës për ndihmë
më të specializuar. "Më
datë 18.06.2019, në aksin
rrugor Kukës-Morin, sh-
tetasi P.M., banues në
Fushë-Krujë, duke drejtu-
ar mjetin tip 'Opel', ka
humbur kontrollin e
mjetit, ku për pasojë ka
dalë nga rruga. Në aksi-
dent gjeti vdekjen drejtue-
si i mjetit shtetasi P.M., si
dhe janë plagosur rëndë
dy pasagjerët, shtetasit
H.D., dhe E.H., të dy ban-
ues në Fushë-Krujë. Gru-
pi hetimor po punon për
shkaqet e aksidentit", -
njoftoi policia.

Trafik droge e organizatë
kriminale, kapen 3 shqiptarë
ITITITITITALIALIALIALIALI - Policia italiane ka
lajmëruar se ka shkatër-
ruar një organizatë krim-
inale të trafikut të drogës.
Karabinierët kanë vënë
në pranga 3 persona, të
gjithë shtetas shqiptarë.
Ata janë të moshave 35, 33
dhe 28 vjeç, ndërsa ishin
në kërkim që nga data 22
maj 2019. Shqiptarët kanë
qenë pjesë e një organi-
zate kriminale me bazë në
Bergamo, që merrej me
trafik kokaine, heroine,
hashashi dhe marijuane,
shkruajnë mediat ital-
iane. Shqiptari 28-vjeçar
dhe 33-vjeçari u ndaluan
nga agjentët në aeroport-
in e "Orio al Serio", sapo
u ulën me një fluturim
nga Tirana. Të dy janë të
njohur për policinë dhe
kishin rol të rëndësishëm
në bandën e trafikut të
drogës. Grupi shqiptar,
gjithashtu ishte pajisur
edhe me armë zjarri. Të
tre janë dërguar në
paraburgim në Bergamo.

Dhunë ndaj gruas e
kunatës, 2 në pranga
VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË - Policia e Vlorës
ka arrestuar dy persona
për dhunë në familje,
ndërsa njërit prej tyre i
është gjendur edhe një
armë në banesë. Kështu,
në pranga ka përfunduar
shtetasi A.D., 38 vjeç, ban-
ues në Vlorë, pasi të
hënën ky shtetas dysho-
het se ka ushtruar dhunë
psikologjike ndaj bash-
këshortes së tij 30-
vjeçare, për motive të
dobëta. Gjithashtu, nga
kontrolli i banesës në
lagjen "Pavarësia 2", këtij
shtetasi i është gjetur një
armë zjarri (gjuetie) e
llojit "Shotgun" me 4
fishekë. Ndërkohë, është
arrestuar edhe shtetasi
S.S., 46 vjeç, banues në
Vlorë, i cili dy ditë më
parë ka ushtruar dhunë
fizike ndaj kunatës 30-
vjeçare për motive të
dobëta.

Një rrjet i trafikut të
shpërndarjes së dro-

gave është shkatërruar dje
nga policia e Tiranës. Uni-
format blu bënë me dije se
si rrjedhojë e punës heti-
more është arritur të do-
kumentohet veprimtaria
kriminale e katër person-
ave, të cilët janë vënë në
pranga. "Seksioni për
hetimin e narkotikëve në
Drejtorinë Vendore të Pol-
icisë Tiranë, në vijim të
punës për parandalimin,
evidentimin dhe goditjen e
veprimtarisë kriminale në
fushën e shpërndarjes së

lëndëve narkotike, bazuar
edhe në informacionet e sig-
uruara në rrugë operative
nga burime të ndryshme, fi-
nalizoi me sukses operacion-
in e koduar 'Perimetri'", thu-
het ndër të tjera në njoftimin
e policisë. Mësohet se gjatë
operacionit në fjalë u arres-
tuan shtetasit: B.N. (F.), 36
vjeçe, banuese në Tiranë; M.F.,
20 vjeç, banues në Tiranë;
M.B., 22 vjeç, banues në Tiranë

si dhe E.B., 40 vjeç, banues në
Tiranë. Nga informacionet e
grumbulluara dyshohej se
shtetasja B.N. në bash-
këpunim me vëllain e saj M.F.,
u shisnin në qytetin e Tiranës
lëndë narkotike droga të for-
ta dhe kryesisht heroinë e ko-
kainë, personave të ndry-
shëm përdorues të lëndëve
narkotike, por edhe person-
ave të tjerë si shtetasve E.B.
dhe M.B., të cilët lëndën

narkotike pasi e blinin nga
shtetasit B.N. dhe M.F. ua
shisnin atë personave të
tjerë përdorues të lëndëve
narkotike. Sipas policisë,
janë sekuestruar në cilësinë
e provës materiale 27 doza
me lëndë narkotike e dys-
huar heroinë, 5 doza me
lëndë narkotike e dyshuar
kokainë, një automjet, një
motor si dhe 6 telefona celu-
larë e 1 dorezë hekuri.

gjykatë që këtu të mos vepro-
het. Në momentin që këtu
priten pemët dhe që ende nuk
është shprehur akoma gjyka-
ta, këtu gjatë një dimri, të
gjithë banorët që ndodhen në
pjesën e sipërme të tri kullave

kanë rrezik shumë të madh,
pasi nga erozioni, tri kullave
mund t'u dalin themelet jash-
të", tha urbanisti Muka. Ai
foli në veçanti për projektin
dhe terrenin ku po ndërtohet,
që siç thotë, është argjilor dhe

shume rrëshqitës. Sipas
Mukës, banorët kontraktu-
an të njëjtën studio, e cila i
bëri oponencë projektit të
pallatit që u shemb para pak
kohësh në Gjirokastër si pa-
sojë e erozionit. Por oponen-

ca nuk është marrë parasysh
nga Gjykata e Apelit.
Ndërkaq, në Bashkinë e Dur-
rësit deklaruan se firma ka
dhënë garanci për zhvillimin
e projektit të ndërtimit të pal-
lateve. Adhurim Qehajaj,
shef i zyrës së urbanistikës
në Durrës tha për "News 24"
dhe "GSH" se firma para se të
merrte lejen, plotësoi një sërë
kriteresh e detyrimesh lig-
jore, duke nisur nga studimi
arkeologjik, mjedisor, siz-
mologjik etj. Pavarësisht se
banorët e çuan çështjen në
gjykatë, kjo e fundit i dha të
drejtë firmës 8 muaj pas
bllokimit të punimeve. "News
24" dhe "GSH" kanë siguruar
dokumentet, me të cilat ko-
mpania ndërtuese "Jedas
shpk." ka marrë lejen e
ndërtimi në Bashkinë e Dur-
rësit.

Ndërtimet në Kodër-Vilë
Urbanisti Ardian Muka
duke folur për “GSH”
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Dështon sërish gjyqi ndaj Shullazit, i pandehuri Dani
gjyqtares: Është në të mirën tuaj që të tërhiqeni

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Shtyhet për të
disatën herë seanca në
Gjykatën e Apelit për
Krimet e Rënda për Emil-
jano Shullazin dhe 4 të
pandehurit e tjerë. Mëso-
het se mosplotësimi i
trupës gjykuese u bë sh-
kak për një tjetër seancë
të dështuar të gjyqit ndaj
Emiljano Shullazit dhe
grupit në Apelin e Kri-
meve të Rënda. Trupa ka
mbetur me dy anëtarë,

"Jam larguar jashtë vendit, më ndihmoni të ribashkohem me tre fëmijët e mi"

"Burri më ka rrahur me kabull korrenti, për
5 orë më ka mbajtur e goditur në një tunel"

Viola Dodaj: I jam lutur të mos më
vriste që të shikoja edhe njëherë djalin

KËRCËNIMI
ME JETË
Aktualisht nëna e tre
fëmijëve ndodhet jashtë
Shqipërisë, sepse
kërcënohet me jetë.
Gruaja bën apel për
ndihmë dhe për ribashkim
me fëmijët. "S'kam asnjë
javë që jam larguar jashtë
vendit dhe njëkohësisht
pres vendimin e gjyqit.
Kam shumë frikë se
gjyqtarja nuk do mi lërë
mua. Edhe këtu ai ka
arritur e më sjell mesazhe
kërcënuese",
- pohoi Viola.

Grabitja në Rinas, Krimet e Rënda lënë
në qeli të arrestuarin e 7, Hasan Kanaçi

pasi më 15.6.2019 është pran-
uar kërkesa e Shullazit për
përjashtimin nga gjykimi të
gjyqtares Saida Dollani.
Apeli ka vënë në dijeni
KLGJ-në dhe i ka kërkuar
delegimin e një gjyqtari, por
deri ditën e djeshme nuk ka
asnjë përgjigje. Nga ana

tjetër, i pandehuri Gilman-
do Dani i kërkoi gjyqtares
Albana Boksi (është caktu-
ar kryesuese) të dorëhiqet
nga çështja, pasi sipas tij
është në konflikt interesi. I
pandehuri Dani i tha krye-
sueses Albana Boksi: "Ësh-
të në të mirën tuaj të tërhiqe-

ni se të gjithë gjyqtarët e
tjerë janë tërhequr. Ngaqë
keni gjykuar Vollgën e
gjithë të  tjerët janë
tërhequr". Nga ana e saj,
Boksi është përgjigjur:
Faleminderit që më vure ne
dijeni. Seanca u shty për në
25 qershor.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Një grua, nënë e tre
fëmijëve, e cila u bë
dje pjesë e emisionit

"Me Zemër të Hapur" në
"News 24" deklaroi se i rrez-
ikohet jeta. Viola Dodaj tre-
goi për historinë e saj si dhe
bëri apel për të marrë në
kujdestari fëmijët. Ajo rrë-
feu se u martua me bash-
këshortin në vitin 2011, nga
martesa erdhën në jetë tre
fëmijë. Gruaja tha se prob-
lemet kanë nisur që në vitin
e parë të martesës dhe se
është dhunuar sistematik-
isht nga ish-bashkëshorti, i
cili asokohe luante bixhoz.
Nëna e tre fëmijëve vendosi
ta denoncojë për dhunë në
familje për herë të parë bash-
këshortin në vitin 2015, por
asokohe e ndodhur në
dilemë për të mos lënë fëm-
ijët pa baba, ajo e tërhoqi
denoncimin dhe e fali. Bash-
këshorti edhe pas kësaj sit-
uate nuk ndryshoi qëndrim,
sërish në familje filloi dhu-
na. Gruaja u shpreh se ësh-
të rrahur me kabull korren-
ti dhe dhunuar në mënyrë
çnjerëzore, madje edhe ësh-
të kërcënuar me vdekje. Në
tetor të atij viti, e gjendur
përballë kësaj situate ajo
vendosi të largohet nga
banesa ku jetonte së bash-
ku me burrin, fëmijët dhe
prindërit e tij. Ajo mori me
vete dy fëmijë dhe bëri den-
oncimin në polici. Disa muaj
më vonë bashkëshorti
kërkoi të takonte fëmijët,
gruaja edhe pse me urdhër
mbrojtje ia lejoi atij takimin.
Babai i mori fëmijët dhe i
mbajti një javë. Nëna rrëfen
se edhe pas kësaj historie
sërish është dhunuar nga
bashkëshorti.

"Shkova me marr fëmijët
tek Kalaja, aty nuk ishin
fëmijët, ishte vetëm Andrea.
Ai më ka thënë se këtu ishte
dita ime e fundit në jetë. Më
ka marrë zvarrë, më ka fu-
tur në një tunel nga ora 11
deri në 16 kam luftuar me
dhunën e tij. Unë i lutesha:
Të lutem mos me vrit se dua
të shoh edhe njëherë djalin.
Mirë që i ra të fikët, nuk e di
çfarë i ndodhi se unë nuk e
godita fare, por shyqyr zotit
munda të shpëtoj. Kam ikur

DHUNA NË TUNEL
"Shkova me marr fëmijët te kalaja, aty nuk ishin fëmijët, ishte vetëm Andrea. Ai më
ka thënë se këtu ishte dita ime e fundit në jetë. Më ka marrë zvarrë, më ka futur në
një tunel nga ora 11 deri në 16 kam luftuar me dhunën e tij. Unë i lutesha: Të lutem
mos më vrit se dua të shoh edhe njëherë djalin. Mirë që i ra të fikët, nuk e di çfarë i

ndodhi se unë nuk e godita fare, por shyqyr Zotit munda të shpëtoj. Kam ikur dhe
kam njoftuar policinë", tha nëna e tre fëmijëve, Viola Dodaj.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Gjykata për
Krime të Rënda ka dhënë
dje masën e sigurisë për të
arrestuarin e shtatë në
grabitjen e Rinasit, Hasan
Kanaçi. Gjykata vendosi
masën "arrest me burg"
për 48-vjeçarin, i cili nuk
ka pranuar të flasë, por
përmes avokatit mbrojtës
ka mohuar akuzat. Në
banesën e tij janë gjetur
shuma parash, të dyshua-
ra nga grabitja në Rinas.
Hasan Kanaçi është arres-
tuar si bashkëpunëtor i
grabitësve dhe është një
pjesëtar i stafit në pjesën
cargo (zona ku përpuno-
hen mallrat dhe lekët e
bankave). Dyshohet se per-

Nis seanca për
rigjykimin,
Izet Haxhia

kërkon lirinë
TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Në gjykatën e
Tiranës është zhvilluar
dje seanca e parë për
rigjykimin e Izet Haxhisë
(ish-truproja e Sali Ber-
ishës) ku nga mbrojtja u
kërkua ndryshimi i
masës së sigurisë "Arrest
në burg" me një masë
tjetër më të lehtë sigurie.
Avokati argumentoi se
Izet Haxhiaj ka bërë 13 vite
paraburgim, të cilat i kon-
vertohen në 20 vite burg.
Por, për këtë kërkesë, togat
e zeza do të shprehen më 5
korrik, pasi seanca u shty
me kërkesë të prokurorisë
për t'u njohur me të gjitha
aktet e dosjes. Haxhiaj u
ekstradua nga Turqia me
kërkesë të tij, pasi në ven-
din tonë është dënuar në
mungesë me 25 vite burgim.
Hetimet zbuluan se ish-
truproja e Sali Berishës ka
qenë një prej autorëve të
vrasjes së ish-deputetit
Azem Hajdari, ndodhur në
shtator të vitit 1998. Izet
Haxhiaj kërkoi rihapje të
procesit gjyqësor, kërkesë,
e cila u pranua nga Gjyka-
ta e Apelit të Tiranës, në
mars të këtij viti. Gjatë se-
ancës së djeshme nuk ish-
in të pranishëm. Gjykata
tha se nuk dihet nëse famil-
jarët kanë marrë dijeni apo
jo për zhvillimin e kësaj
seance. Kujtojmë se Azem
Hajdari la pas bash-
këshorten e tij Fatmira
Hajdari, vajzën Rudina
Hajdari, tashmë deputeti,
dhe dy djemtë, Kiri dhe
Azem Hajdari.

dhe kam njoftuar policinë.
Policia erdhi po atë nuk e
kapën fare",- tregoi Viola.
Kjo që ndodhi e shtyu atë
t'i bënte sërish denoncim
dhe të merrte sërish urdhër
mbrojtje. Aktualisht nëna
e tre fëmijëve ndodhet jash-
të Shqipërisë, sepse
kërcënohet me jetë. Gruaja
bën apel për ndihmë dhe
për ribashkim me fëmijët.
"S'kam asnjë javë që jam lar-
guar jashtë vendit dhe
njëkohësisht pres vendi-
min e gjyqit. Kam shumë
frikë se gjyqtarja nuk do mi
lërë mua. Edhe këtu ai ka
arritur e më sjell mesazhe
kërcënuese", pohoi Viola.
Ndërsa tha se "në gjyq më
thotë fëmijët do t'i marr
unë. I kam thënë që mund
t'i marrësh fëmijët për një-
farë kohe me lekë, por unë
do luftoj për ta. Ai më ka
kërcënuar, më ka thënë unë
më parë të vras ty se sa të
marrësh fëmijët".

soni ka njoftuar për futjen e
parave në pistë, orarin dhe
lëvizjet. Prokurorët e kësaj

dosjeje prej katër ditësh janë
duke marrë në pyetje
pjesëtarë të stafit në

aeroport dhe kompanisë së
sigurisë në aeroport (ICTS).
Nga ky hetim është zbuluar
edhe përfshirja e personave
të tjerë, të cilët tashmë janë
shpallur në kërkim. Në gra-
bitjen e ndodhur në Rinas
në datën 9 prill u morën mil-
iona euro në vetëm pak
minuta, teksa grabitësit u
futën në pistë me një fugon
të modifikuar 'hetimi tati-
mor'. Pas largimit të gra-
bitësve gjatë një shkëmbimi
zjarri me policinë u vra Ad-
mir Murataj, i cili dyshohet
se ishte edhe organizatori i
kësaj vjedhje spektakolare.

Viola Dodaj në emisionin "Me zemër të hapur" në "News 24"
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Autoriteti i
Mbikëqyrjes Finan
ciare ka pasqyruar

mundësinë për sigurimin e
pronës, si një akt mjaft e
mirë për t'u mbrojtur nga
rreziqet dhe dëmet natyrore.
"Një ndër mundësitë që
ofron tregu i sigurimeve ësh-
të edhe mbrojtja nga ngjar-
jet e vështira natyrore, të
cilat mund të sjellin pasoja
edhe në pronën e qytetarëve
apo bizneseve. Sigurimi i
pronës është një nga kon-
ceptet e reja që ka hyrë në
marrëdhëniet financiare të
qytetarëve me pronën e tyre.
Kjo, në shumicën e rasteve,
është e lidhur edhe me dety-
rimet e kërkuara nga mar-
rëdhëniet me bankat, për
kreditë që merren nga
qytetarët për blerjen e bane-
save" thuhet në njoftim.
Duke analizuar të dhënat e
shoqërive që veprojnë në tre-
gun e sigurimeve, vihet re se
ritmet e rritjes së sigurimit
të pronës nga zjarri dhe
rreziqe të tjera shtesë, në
vitin 2018 ka qenë mbi 9 %
krahasuar me vitin 2017. Ky
ritëm rritjeje është si për
numrin e kontratave të nën-
shkruara ashtu edhe për
volumin e primeve të shkru-
ara bruto. Grafiku pasqy-
ron ecurinë e volumit të pri-
meve të shkruara bruto për
periudhën 2014-2018.
KONTRAKONTRAKONTRAKONTRAKONTRATTTTTAAAAATTTTT

Edhe gjatë tremujorit të
parë të vitit 2019 janë lidhur
10459 kontrata për sig-
urimin e pronës, të cilat janë
kryesisht për apartamente
banimi. Treguesit statistiko-
rë për tremujorin e parë të
vitit 2019 japin një rritje prej
6.88% të numrit të kontrat-
ave të lidhura në periudhën
janar - mars 2019, krahasuar
me të njëjtën periudhë të një
viti më parë. Specialistët e
tregut të sigurimeve vlerë-
sojnë se faktorët që merren
parasysh, kur sigurohet një
pronë, lidhen me: Shumën e
siguruar (vlera e aparta-
mentit/biznesit); Llojin e
pronës, ku ndarja mund të
jetë në objekte industriale,
hotele dhe restorante,
dyqane dhe qendra tregtare,

Sigurimi i pronës, një mundësi e mirë për t'u mbrojtur nga të papriturat e natyrës

AMF: Si të "ruani" pronën
nga dëmet natyrore

Gjatë vitit 2019 janë lidhur 10459 kontrata

zyra administrative, etj.;
Gjendjen fizike të pronës,
viti i ndërtimit, masat e sig-
urisë, vendndodhja e saj,

shqyrtimi i historikut të
dëmeve të objektit të siguru-
ar, etj. Nga analiza e infor-
macioneve të marra nga

shoqëritë e sigurimit, vlerë-
sohet se ndër objektet e sig-
uruara, 75% e tyre i takon
shtëpive të banimit dhe 25%

e godinave të siguruara janë
objekte biznesi.
TË TË TË TË TË ARDHURAARDHURAARDHURAARDHURAARDHURATTTTT

Në fund të marsit 2019
primet e shkuara bruto për
sigurimin e pronës nga zjar-
ri dhe natyra arritën 284 mil-
ionë lekë, me një rënie me 26.4
për qind në raport me një vit
më parë. Të dhënat zyrtare
për tregun e sigurimeve për
tremujorin e parë të këtij viti
tregojnë se ka një rënie të
theksuar nëse e krahasojmë
me vitin 2018 kur primet për
të njëjtën lloj siguracioni ish-
in 386 milionë lekë. Kjo rënie
është reflektuar edhe në
pjesën që zënë këto lloj sig-
urimesh në totalin e gjithë
tregut të sigurimeve. Ndërsa
në mars 2018 ato përbënin
11.96 për qind të tregut të sig-
urimeve në vitin 2019, respe-
ktivisht në fund të marsit ato
përbëjnë 7.81 për qind.

Inflacioni i majit
sipas Eurostat 1.6% ,
rritja udhëhiqet nga

ushqimet

Sipas metodologjisë së
Eurostat ndryshimi

vjetor i matur nga Indek-
si i Harmonizuar i Çmi-
meve të Konsumit në
muajin maj 2019 është 1,6
%. Rritja më e madhe e
çmimeve prej 3,3 %, vëre-
het në grupin "Ushqime
dhe pije joalkoolike", pa-
suar nga grupet "Hotele,
kafene dhe restorante",
me 2,1 %, "Pije alkoolike
dhe duhan" me 1,5 %,
"Qira, ujë, lëndë djegëse
dhe energji" me 1,0 %,
"Veshje dhe këpucë" me
0,7 %, "Mobilim, pajisje
shtëpie dhe mirëmbajtje"
dhe "Shërbimi arsimor"
me 0,1 % secili. Nga ana
tjetër çmimet e grupit
"Argëtim dhe kulturë" u
ulën me 2,4 %, pasuar nga
grupet "Transporti" me
0,2 % dhe "Shëndeti" me
0,1 %. Në muajin Maj
2019, ndryshimi mujor i
matur nga Indeksi i Har-
monizuar i Çmimeve të
Konsumit është -1,4 %. Ky
ndryshim është ndikuar
kryesisht nga ulja e çmi-
meve të grupit "Ushqime
dhe pije joalkoolike" me
3,4 %, pasuar nga grupet
"Veshje dhe këpucë" me
0,5 %, "Shëndeti" me 0,3 %,
"Mobilim, pajisje shtëpie
dhe mirëmbajtje" dhe
"Hotele, kafene dhe
restorante" me 0,2 % se-
cili, etj. Nga ana tjetër
çmimet e grupit "Argëtim
dhe kulturë" u rritën me
0,6 %. Për të ndihmuar
hartimin e politikave dhe
për të realizuar një kra-
hasueshmëri sa më të mirë
me vendet e tjera, në bash-
kërendim me Eurostat,
INSTAT ndërmori hapa në
drejtim të krijimit të një
baze të përbashkët metod-
ologjike të shteteve
anëtare për ndërtimin dhe
përdorimin e IHÇK-së, si-
pas Rregullores së Këshil-
lit Europian (KE), nr. 2494/
95, të datës 23 tetor 1995.
Inflacioni i Eurozonës
matet mbi bazën e tregues-
it të IHÇK-së. Termi "i
harmonizuar" nënvizon
faktin që të gjitha vendet
e BE-së zbatojnë të
njëjtën metodologji në
matjen e treguesit për-
katës.  Ndryshimet e kon-
tributit nga një tregues
në tjetrin lidhen me fak-
tin se kompozimi i pe-
shave të mallrave brenda
grupit "Ushqime dhe pije
joalkoolike" është i ndry-
shëm nga një tregues në
tjetrin.

Nis ndërtimi i qendrës së grumbullimit
bujqësor më të madhe në rajon

INSTAT: Tregtia me pakicë shënoi
rritje me 3.2% në T1 2019

Aktiviteti i tregtisë me
pakicë shënoi rritje

gjatë tre mujorit të parë të
vitit 2019, raporton INSTAT.
Sipas publikimit në  tremu-
jorin e parë 2019, indeksi i
volumit të shitjeve në
tregtinë me pakicë shënoi
100,3, duke u rritur 3,2 %, kra-
hasuar me të njëjtën peri-
udhë të vitit 2018. Viti 2015
llogaritet si vit bazë (volumi
i shitjeve=100). Krahasuar
me tremujorin paraardhës,
ky tregues i përshtatur se-
zonalisht ka pësuar rritje 0,1
%. Ndryshimi vjetor në inde-
ksin e volumit të shitjeve në

tregtinë me pakicë. Në
tregtinë me pakicë, pa përf-
shirë këtu tregtinë me pakicë
të hidrokarbureve, indeksi i
volumit të shitjeve ka pësuar
një rritje prej 3,5 %, kundrejt
të njëjtit tremujor të vitit të
mëparshëm. Në grupin "Ush-
qime, pije, duhan në njësi treg-
tare jo të specializuara dhe të
specializuara", indeksi i volu-
mit të shitjeve, është rritur 3,2
%, krahasuar me të njëjtin
tremujor të vitit 2018. Indeksi

i volumit të shitjeve, për
grupin "Artikuj jo-ushqimorë
në njësi tregtare të speciali-
zuara dhe jo të specializuara",
është rritur 3,8 %, kundrejt të
njëjtës periudhë të vitit
paraardhës. Në grupin "Treg-
ti hidrokarburesh në njësi
tregtare të specializuara", in-
deksi i volumit të shitjeve ësh-
të rritur 2,3 %, krahasuar me
të njëjtin tremujor të vitit 2018.
Ndryshimi vjetor i indeksit të
volumit të shitjeve, në tregtinë

me pakicë në tremujorin e
parë 2019 është +3,2 %. Gru-
pet të cilat kanë ndikuar janë:
"Ushqime, pije e duhan në një-
si tregtare jo të specializuara
dhe të specializuara" me +0,9
pikë përqindje, "Artikuj jo-
ushqimorë në njësi tregtare të
specializuara dhe jo të special-
izuara" me +1,6 pikë përqind-
je dhe "Tregti me pakicë e
hidrokarbureve në njësi treg-
tare të specializuara" me +0,7
pikë përqindje.

Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bledi
Çuçi, ishte në Lushnje për të parë nga afër kan-

tierin e një investimi strategjik që po kryhet në sektor-
in bujqësor. Kompania lider në eksportin e prodhimeve
bujqësore shqiptare, 'Doni Fruits', ka nisur ndërtimin e
"Qendrës së grumbullimit, ruajtjes, distribuimit dhe ek-
sportit të fruta- perimeve dhe agrumeve". Janë 8 mil-
ionë euro që do të investohen në këtë qendër, e cila pritet
të jetë më e madhja në rajon. Gjatë bashkëbisedimit me
investitorin Burim Ahmeti, ministri Çuçi vuri theksin
tek rëndësia që kanë pikat e grumbullimit si një hallkë
e domosdoshme për të rritur eksportet dhe rrjedhimisht
për të krijuar më tepër të ardhura për fermerët. "Ne e
kemi vënë theksin tek pikat e grumbullimit. Deri më
tani politikat qeveritare nuk kanë qenë të orientuara
në këtë drejtim. Nëse duam të rrisim prodhimin bujqë-
sor shqiptar, duhet të fokusohemi tek serrat dhe pikat e
grumbullimit. Këto janë çelësi i bujqësisë dhe fakti ësh-
të që po japin rezultat. Nga viti në vit ne po rrisim ek-
sportet e prodhimeve bujqësore. Vetëm eksporti i do-
mates është rritur 90% për katër mujorin e parë të këtij
viti", tha ministri Çuçi, duke shtuar gjithashtu edhe
rëndësinë e certifikimit Global G.A.P, për t'i rritur çmim-
in prodhimeve tona bujqësore.

Tel.: (+355-4) 4500015
        4500016

4500017

Fax: (+355-4) 4500018

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNFPA office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the
following vacancy.

Post Title: Programme Assistant
Duty station: Tirana, Albania
Type of Contract: FTA
Educational Background: Completed secondary level of education

required. First level university degree
preferred:  economics, finance, social sciences
or administration.

Work Experience: At least five years of increasingly responsible
experience in public relations and
communications in a development context

Deadline for Application: 30 June, 2019 up to 12:00 p.m.

Job Application: Available at the UNFPA site
https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/
HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL
&Action=A&JobOpeningId=22396&SiteId=1&PostingSeq=1
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Vitin e kaluar, ekono
mia shqiptare përfitoi

remitanca në shifrën reko-
rd të rreth 1.25 miliardë
eurove. Të dhënat e Bankës
së Shqipërisë tregojnë se
në fakt, kontributi i remi-
tancave në ekonomi është
më i madh nga sa men-
dohej. Në këtë shifër përf-
shihen transfertat person-
ale të emigrantëve për
familjet e tyre, por edhe të
ardhurat e rezidentëve në
Shqipëri nga puna sezon-
ale apo në distancë jashtë
vendit. Të ardhurat nga
puna përbëjnë një burim
në rritje të shpejtë dhe

vitin e kaluar kishin vlerën
e rreth 310 milionë eurove,
ose sa një e katërta e vlerës
së përgjithshme të remitan-
cave. Të dhënat e mësipërme
dëshmojnë se remitancat
përbëjnë fluksin më të madh
hyrës në ekonominë sh-
qiptare, duke lënë pas edhe
investimet e huaja direkte.
Ato kanë qenë fluksi finan-
ciar më i qëndrueshëm dhe

më i sigurt në ekonominë
shqiptare në periudhën e
paztranzicionit. Një studim
i Bankës së Shqipërisë, në
bashkëpunim me Bankën
Botërore, ka treguar se
remitancat janë burim të
ardhurash për rreth 26% të
familjeve shqiptare. Ato
kontribuojnë në arsimim,
shëndetësi, investime, por
sidomos në uljen e varfërisë.

Dërgesat nga jashtë për-
bëjnë 90% të të ardhurave të
familjeve marrëse, çka tre-
gon se rreth një e katërta e
familjeve në Shqipëri varen
pothuajse ekskluzivisht
prej tyre. Një problem për ata
që dërgojnë para në Shqipëri
ngelet kosto relativisht e
lartë e dërgesave. Kjo kosto
është mesatarisht sa 8.9% e
vlerës së dërgesës, nga 6.9%

që është vlerësimi më i fun-
dit për mesataren globale.
Kostot e larta lidhen shumë
edhe me faktin që shqiptarët
vazhdojnë të zgjedhin krye-
sisht kompanitë e transfer-
tave të parave; rreth 57% e
parave dërgohen përmes kë-

tyre institucioneve, ndërsa
vetëm 4% e tyre dërgohen
përmes bankave. Kjo ndikon
ndjeshëm në rritjen e kos-
tove, sepse kompanitë e
transfertave të parave za-
konisht kanë komisione më
të larta.

Miratohet koncesio
ni për ndërtimin e
rrugës Milot-Ball-

dre dhe Orikum-Dukat me
vlerë 280 mln euro. Komisio-
ni i Ekonomisë dhe Finan-
cave miratoi vetëm me votat
e maxhorancës këtë projekt,
ndërsa u theksua se në këtë
aks do të ketë disa ura,
tunele dhe mbikalime dhe me
standardet e BE-së. Komisio-
ni i Ekonomisë dhe Finan-
cave i ka hapur rrugë mira-
timit të projektit për
ndërtimin e rrugës Milot-
Balldre dhe Orikum-Dukat.
Zv.ministri Artan Shkreli ka
shpjeguar se kostoja e lartë
e rrugës është për shkak të
parametrave dhe ndërtimit
të urave, tuneleve dhe
mbikalimeve.
KOMISIONIKOMISIONIKOMISIONIKOMISIONIKOMISIONI

Komisioni parlamentar i
Ekonomisë ka miratuar pa
ndryshime 2 kontratat e
Partneritetit Publik-Privat
për akset Milot-Balldren
dhe Orikum-Dukat, të cilat
në total kapin një vlerë prej
281 mln euro pa TVSH. Dis-
kutimet në komision u
fokusuan te kostot e
ndërtimit, ku zv.ministri i
Infrastrukturës dhe En-
ergjisë, Artan Shkreli, tha
se kosto për 1 km rrugë, pa
përfshirë veprat e artit
sikurse është tuneli apo 2
urat e përfshira në projekt
për Milot-Balldren shkon në
4.8 mln euro. Ndërkohë, de-
putetët e opozitës ngritën
shqetësime se përse kostot
për ndërtimin e Orikum-
Dukat, që është një rrugë e
kategorisë C2, janë të njëjta
me kostot e Milot-Balldren,
që është rrugë e kategorisë
A. Kohëzgjatja e 2 kontrat-
ave PPP është 13 vjet, ku pas
ndërtimit do të bëhet edhe
mirëmbajtja e tyre. Sipas
Shkrelit, fakti që është
zgjedhur e njëjta firmë edhe
për mirëmbajtjen rrit
përgjegjshmërinë e saj për
kryerjen e punimeve më cilë-
sore. Aksi Milot-Balldren ka
një gjatësi prej 17.263 km, e
cila shtrihet përgjatë aksit
të rrugës ekzistuese që lidh
Milotin me qytetin e Lezhës
dhe devijohet si rrugë plotë-
sisht e re, nga nyja e qytetit
të Lezhës deri në Balldren,
ku më pas lidhet me rrugën
ekzistuese në drejtim të Sh-

Komisioni i Ekonomisë miraton dhënien me Partneritet Publik-Privat për Milot-Balldre dhe Orikum-Dukat

Miratohen 2 PPP për ndërtimin e rrugëve,
Shkreli: 1 km pa tunele e ura, 4.8 mln euro
Deputetët: Skema e përzgjedhur rrit 25% kostot

Raporti i Bankës së Shqipërisë për vitin 2018

Të ardhurat nga remitancat
arritën në 1.25 mld euro

kodrës. Ndërkohë që aksi
Orikum-Dukat është 14.7
km.
KOSTOTKOSTOTKOSTOTKOSTOTKOSTOT

Gjatë diskutimeve në Ko-
misionin e Ekonomisë, de-
putetët e opozitës kritikuan
skemën e financimit të
përzgjedhur nga qeveria në
2 kontratat e Partneriteti
Publik-Privat për Milot-Ball-
dren dhe Orikum-Dukat. Si-
pas tyre, skema ku është
marrja e kredive nga bankat
rrit me 25% kostot e projek-

tit. Akuza pati edhe për ka-
pacitetet financiare të ko-
mpanisë "ANK shpk.", që do
të ndërtojë aksin Milot-Ball-
dren. Sipas Shkrelit, kompa-
nia ka një kapital fillestar
prej 8.5 mln euro, të depozi-
tuar në 2 banka, çka sipas
tij përmbush kushtet. Sipas
kontratës, struktura e fi-
nancimit për Milot-Balldren
parashikon marrjen e një
huaje bankare prej
70,000,000 euro, e cila do të
merret nga një ose më shumë

institucione financiare, fi-
nancimi nga furnitorët do të
jetë në vlerën 19,500,000 euro,
ndërkohë shoqëria do të in-
vestojë nga kapitali i saj
shumën prej 52,000,000 euro.
Ndërkohë për aksin Ori-
kum-Dukat do të investohet
nga kapitali i shoqërisë shu-
ma prej 21 771 548 euro dhe
një hua bankare prej 25 585
166 euro, e cila gjithashtu do
të merret nga një ose më
shumë institucione finan-
ciare.

Shqipëria fillon heqjen e tarifave
'roaming' për shtetasit e Kosovës

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka ka
bërë të ditur se tashmë Shqipëria ka filluar me im-

plementimin e marrëveshjes për heqjen e tarifave 'roam-
ing' për qytetarët e Kosovës. Pra, të gjithë shtetasit e
Kosovës, të cilët vizitojnë Shqipërinë tashmë mund të
komunikojnë pa 'roaming'. "Shqipëria ka filluar me im-
plementimin e marrëveshjes për heqjen e tarifave 'roam-
ing' për të gjithë qytetarët e Kosovës që vizitojnë mëmëd-
heun. Komunikim të këndshëm!", shkruan ai. Në dekla-
rimet e fundit, zyrtarët e qever-
isë së Kosovës patën premtuar
se heqja e 'roaming'-ut mes Kos-
ovës dhe Shqipërisë do të bëhet
në muajin maj të këtij viti. "Ne
si Kosovë jemi gati menjëherë ta
zbatojmë 'roming'-un, por besoj
që edhe Tirana shumë shpejt
përmes vendimit të qeverisë dhe
parlamentit do ta marrë atë ven-
dim dhe në maj nuk do të kemi
problem me 'roming'-un dhe do
të zbatohet", pati thënë ditë më parë në një deklarim për
media koordinatori kombëtar i të dy qeverive, Fatmir
Limaj. Tarifa e 'roming'-ut nënkupton telekomunikimin
dhe shërbimin që qytetarët e përdorin në një vend tjetër
nga një qendër e operatorit të telefonisë mobile. Këto
tarifa janë kryesisht dyfish më të larta sesa ato që për-
doren për telekomunikim brenda një shteti. Heqjen e
tarifave të telekomunikimit për vendet e Ballkanit Perën-
dimor e ka kërkuar Bashkimi Evropian, si formë lehtë-
simi për komunikimet ndërmjet qytetarëve. Kurse në
muajin prill të 2018 në Samitin e parë Digjital të mbajtur
në Shkup ishte paralajmëruar ulja e çmimeve të 'rom-
ing'-ut mes vendeve të Ballkanit.

Bien investimet para zgjedhjeve,
 22 miliardë në 5 muajNë 5 muajt e parë të vitit,

investimet publike
janë realizuar në masën 24
për qind, me një mosrealiz-
im të planit të periudhës në
masën 7 miliardë lekë. Kësh-
tu, sipas të dhënave zyrtare
të Ministrisë së Financave,
për periudhën janar-maj
janë shpenzuar rreth 22
miliardë lekë, ndërsa për të
gjithë vitin është akorduar
një buxhet për shpenzimet
kapitale në masën 80.6 mil-
iardë lekë. Ajo që vihet re

është se edhe në krahasim
me vitin 2018 masa e realiz-
imit është më e ulët, pasi në
5-mujorin e një viti më parë
ka qenë në nivelin 31 për
qind dhe kanë shkuar për
investime rreth 27 miliardë
lekë. Duke bërë që ky vit të
jetë në disavantash me 5 mil-
iardë lekë më pak se 2018-ta.

Në një sqarim zyrtar,

Ministria e Financave bën
me dije se kjo ka ndodhur
për shkak të zgjatjes në
kohë të procedurave të
prokurimit për punët pub-
like, ndërsa garanton reali-
zim të plotë deri në fund të
vitit. Megjithatë, duket se
sezoni veror dhe zgjedhjet
vendore mund të ndikojnë
edhe në muajt në vijim.

NDËRTIMI
Artan Shkreli: Gjithashtu, propozohet ndërtimi i rreth
10 km rrugë dytësore që e shoqërojnë këtë autostradë.
Autostrada në vetvete është e kategorisë A, kategoria
më e lartë e autostradës që parashikohet nga standar-
det ndërsa rrugët dytësore janë të tipit C. Në projekt
janë marrë në konsideratë edhe zonat urbane.
Arben Ahmetaj: E theksoj për të sqaruar opinionin
publik, për të gjithë ata që dalin dhe thonë se 1 km bën
15, 12, 13 milionë euro. Është 4.8 milionë euro km
normal thonë, pa vepra.

Komisioni i Ekonomisë
dhe Financave
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"Grupe të mëdha turistësh zgjedhin Përmetin"

Klosi: Së shpejti Vjosa do të jetë një
zonë e mbrojtur, burim i madh natyror

Vendimi i qeverisë: Kriteret, ja cilat janë mënyrat për të marrë çekun

Bonusi i bebes, përfitues rreth 2 mijë
qytetarë që jetojnë jashtë Shqipërisë
"Sa do të jetë pagesa për fëmijën e parë, të dytë e të tretë"

MASA E BONUSIT

BLENDI KLOSI
Ne erdhëm sot në Përmet për të bërë këtë diskutim
për sa i përket një metode të re që kërkon të
evidentojë këto vlera dhe pasuri që ne kemi për sa i
përket këtij burimi të madh natyror, Vjosa", tha ministri
Klosi, gjatë prezantimit të projektit “Aquanex”, i cili
parashikon evidentimin e problematikave në mjedis në
2 zona, Gjirokastër dhe Përmet.



Sipas vendimit të qever
isë, e drejta e përfitimit
të bonusit të bebes i ka

lindur edhe të gjithë qyteta-
rëve shqiptarë që sjellin në
jetë një fëmijë jashtë terri-
torit shqiptar. "Jo vetëm fëm-
ijët e lindur në Shqipëri, por
edhe fëmijët e qytetarëve sh-
qiptarë që lindin jashtë ven-
dit dhe regjistrohen në ven-
din tonë, e përfitojnë bonusin
e bebes nga 40,000-120,000
lekë. 1946 fëmijë të lindur jas-
htë vendit kanë përfituar bo-
nusin e bebes në 5 muajt e
parë të vitit",-bën me dije
ministrja e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Ogerta
Manastirliu.
PËRFITIMET

Që prej 1 janarit të 2019-
ës, me bonusin e bebes të
dhënë nga qeveria shqiptare,
prindërit për fëmijën e parë
përfitojnë 40 000 lekë, 80 000
mijë lekë për beben e dytë si
dhe 120 000 për fëmijën e
tretë. Kur bebet janë binjakë
ata do të përfitojnë nga 80 000
mijë lekë të dy, ndërsa kur
janë trinjakë do të përftojnë
nga 120 000 secili. "Në mbësh-
tetje të nenit 100 të Kush-
tetutës dhe të shkronjës "c",
të pikës 2, të nenit 38, të ligjit
nr.18/2017, "Për të drejtat
dhe mbrojtjen e fëmijëve",
me propozimin e ministrit të
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, Këshilli i Ministrave
vendosi përcaktimin e masës
së ndihmës së menjëher-
shme financiare (bonusi) për
nënat me foshnja të porsalin-
dura dhe procedurën e
dhënies së tij, si më poshtë
vijon: Në masën 40 000 (dyzet
mijë) lekë për lindjen e fëm-
ijës së parë; Në masën 80 000
(tetëdhjetë mijë) lekë për
lindjen e fëmijës së dytë; Në
masën 120 000 (njëqind e
njëzet mijë) lekë për lindjen
e fëmijës së tretë dhe fëm-
ijëve të tjerë në vijim; Për
nënat që lindin binjakë, masa
e përfitimit do të jetë në
masën 80 000 (tetëdhjetë
mijë) lekë për secilin fëmijë;

Për nënat që lindin trinjakë
dhe më shumë, masa e për-
fitimit do të jetë në masën
120 000 (njëqind e njëzet
mijë) lekë për secilin fëmijë",-
thekson Këshilli i Minis-
trave. Ndërkohë, ndihmën e
menjëhershme financiare
(bonusi) sipas pikës 1, të këtij
vendimi, e përfitojnë edhe
nënat shtetase shqiptare për
fëmijë të lindur jashtë vendit
dhe të regjistruar sipas afat-
eve ligjore të përcaktuara në
ligjin për gjendjen civile.
Nëpunësi i gjendjes civile, i
atashuar pranë institucion-
eve të shërbimit spitalor ku
kryhet lindja, kryen vep-
rimet e verifikimit on-line të
statusit të nënës dhe regjis-
tron fëmijën e lindur në
Regjistrin Kombëtar të
Gjendjes Civile (RKGjC) të

vitit 2010. Pas regjistrimit
kryen verifikimet e
nevojshme për përcaktimin e
masës së ndihmës së men-
jëhershme financiare sipas
pikës 1, të këtij vendimi. Pro-
cedura e verifikimit on-line
për identifikimin e nënës së
fëmijës së lindur dhe statusit
të saj, si dhe mënyra e përfit-
imit të bonusit përcaktohen
me udhëzim të përbashkët të
ministrit të Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale dhe
ministrit të Brendshëm. Ndi-
hma e menjëhershme finan-
ciare sipas përcaktimeve të
pikës 1, të këtij vendimi, i
jepet nënës, menjëherë, pas
lëshimit të dokumentit "cer-
tifikatë asistence në lindje",
në përfundim të proce-
durave të regjistrimit të fëm-
ijës në Regjistrin Kombëtar

të Gjendjes Civile.
ÇEKU

"Masa e ndihmës së men-
jëhershme financiare jepet
në formën e një çeku, të
emetuar në emër të nënës,
dhe ose sipas rasteve të për-
caktuara në pikën 3, të këtij
vendimi, dhe të pagueshëm:
35 (tridhjetë e pesë mijë) lekë
menjëherë pas lëshimit nga
institucionet e shërbimit spi-
talor të dokumentit "certi-
fikatë asistence në lindje"; 75
(shtatëdhjetë e pesë mijë)
lekë menjëherë pas lëshimit
nga institucionet e shërbim-
it spitalor të dokumentit
"certifikatë asistence në lind-
je"; 115 (njëqind e pesëm-
bëdhjetë mijë) lekë men-
jëherë pas lëshimit nga insti-
tucionet e shërbimit spitalor
të dokumentit "certifikatë

asistence në lindje"; diferen-
ca e mbetur prej 5 (pesë mijë)
lekësh, sipas pikës 1, të këtij
vendimi, përfitohet pas për-
fundimit të procedurave të
regjistrimit të fëmijës në
Regjistrin Kombëtar të
Gjendjes Civile",-nënvizohet
në vendim. Vlera e përcaktu-
ar në çek tërhiqet në bankat
e nivelit të dytë me të cilat
Ministria e Shëndetësisë dhe

Mbrojtjes Sociale ka lidhur
marrëveshje bashkëpunimi.
Në rast se strukturat
përgjegjëse konstatojnë për-
fitimin pa të drejtë të ndih-
mës së menjëhershme finan-
ciare (bonusi), Ministria e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale merr masa, sipas
legjislacionit në fuqi, për
kthimin e shumës së përfitu-
ar pa të drejtë.

a) Në masën 40 000 (dyzet mijë) lekë për lindjen e
fëmijës së parë;
b) Në masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për lindjen
e fëmijës së dytë;
c) Në masën 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë për
lindjen e fëmijës së tretë dhe fëmijëve të tjerë në vijim;
ç) Për nënat që lindin binjakë, masa e përfitimit do të
jetë në masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për secilin
fëmijë;
d) Për nënat që lindin trinjakë dhe më shumë, masa e
përfitimit do të jetë në masën 120 000 (njëqind e
njëzet mijë) lekë për secilin fëmijë.
Masa e ndihmës së menjëhershme financiare jepet
në formën e një çeku:
a) 35 (tridhjetë e pesë mijë) lekë menjëherë pas
lëshimit nga institucionet e shërbimit spitalor të
dokumentit "certifikatë asistence në lindje";
b) 75 (shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë menjëherë pas
lëshimit nga institucionet e shërbimit spitalor të
dokumentit "certifikatë asistence në lindje";
c) 115 (njëqind e pesëmbëdhjetë mijë) lekë menjëherë
pas lëshimit nga institucionet e shërbimit spitalor të
dokumentit "certifikatë asistence në lindje";
ç) diferenca e mbetur prej 5 (pesë mijë) lekësh, sipas
pikës 1, të këtij vendimi, përfitohet pas përfundimit të
procedurave të regjistrimit të fëmijës në Regjistrin
Kombëtar të Gjendjes Civile.

Voltiza Duro

Të flasësh për basenin
ujëmbledhës të Vjosës,

apo të flasësh për të gjithë
pasuritë e kësaj zone real-
isht na vjen shumë mirë,
sepse kemi vlera të vërteta.
Por po ashtu ne duhet të
kuptojmë se kur flasim për
mjedisin dhe lumin e
Vjosës gjithë këtë pasuri
natyrore që kjo zonë ka, ësh-
të një zonë, e cila nuk është
vetëm e jona. Ndaj jo pa
qëllim ne erdhëm sot në
Përmet për të bërë këtë dis-
kutim për sa i përket një
metode të re që kërkon të
evidentojë këto vlera dhe
pasuri që ne kemi për sa i
përket këtij burimi të madh
natyror, Vjosa", tha minis-
tri Klosi, gjatë prezantimit

të projektit Aquanex, i cili
parashikon evidentimin e
problematikave në mjedis
në 2 zona: Gjirokastër dhe
Përmet dhe monitorimin e
ujerave, në lumin Vjosë dhe
Drinos, me qëllim mbrojtjen
e vlerave të tyre natyrore,
por edhe përdorimin e tyre
për qëllime turistike. "Ne

duam shumë që kjo të jetë
një zonë turistike. Përmeti
turistik dhe gjithë jugu tur-
istik tashmë është realitet.
Ne kemi mijëra e mijëra tur-
istë, të cilët vizitojnë sajtet
tona të UNESKOS ku pady-
shim Berati dhe Gjirokastra
janë kulmet e turizmit sh-
qiptar, por nuk na mjafton të

kemi vetëm Gjirokastrën.
Ne na duhet që ta shtrijmë
në të gjithë zonën ku kemi
burime të mëdha. Dhe grupe
të mëdha turistësh tashmë
kanë zgjedhur Përmetin dhe
bukuritë e tij natyrore për të
qenë pjesë e vizitave të
tureve të tyre. Në kuadër të
zonave të mbrojtura ne po
punojmë për ta shpallur
zonën e sipërme të Vjosës ku
përfshihet edhe zona ku po
bëhet studimi në një zonë të
mbrojtur. E bëjmë këtë pasi
mendojmë se duke e shtrirë
mbrojtjen nëpërmjet legjis-
lacionit të zonave të mbroj-
tura ne mbrojmë shumë pa-
suritë natyrore dhe turistike
që ka zona, arrijmë ta

shndërrojmë dhe ta fusim
atë në guidat e mbrojtura të
burimeve natyrore dhe tur-
istike", tha ministri Klosi, i
cili thotë se është koha të

kuptojmë vlerat e vërteta,
çfarë përfaqëson ky burim
i pashtershëm i jetës, en-
ergjisë, turizmit dhe i ekon-
omisë në këtë zonë.
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REAGIMET
KARTA E STUDENTIT

Kreu i “Qëndresa Qytetare”: Mungojnë shërbime bazë, ngjason me një paketë turistike

Karta e studentit, Xhemollari:
Studentët e rretheve, të diskriminuar
"Delegimi i kompetencave te bashkia, shkelje e ligjit"

MUNGESAT
"Karta e
prezantuar nga
Bashkia e Tiranës
ka mungesa
thelbësore sa u
takon nevojave të
përditshme që
kanë studentët. Në
të nuk përfshihen
produkte apo
shërbime që
lidhen me
ushqimin,
kancelaritë, barnat
farmaceutike,
transportin publik
dhe libraritë", - tha
Xhemollari.

SHKELJET
"VKM-ja që doli në
prill të këtij viti i
delegon këtë
kompetencë
Bashkisë së
Tiranës, e cila ka
filluar me
prodhimin dhe
shpërndarjen e
kartave në disa
fakultete. Në
bindjen time, ky
precedent është
realizuar në
shkelje të ligjit dhe
në nxitim e sipër",
- bën me dije kreu
i “Qëndresës”.

Irisa Bajraktari: Ndihemi të diferencuar,
karta e studentit në Shkodër e parealizueshme

Pajisja me kartën e stu
dentit ka qenë një
prej kërkesave të

mijëra studentëve gjatë
protestës së dhjetorit të
vitit që kaloi. Me zbatimin
e Paktit për Universitetin,
nisi dhe shpërndarja e kar-
tave, por vetëm për stu-
dentët e IAL-ve publike që
ndodhen në kryeqytet. Në
një intervistë për 'Gazeta
Shqiptare', drejtori ekzeku-
tiv i organizatës "Qëndresa
Qytetare", Rigels Xhemol-
lari tregon se sipas ligjit
80/2015 për arsimin e lartë,
përgjegjës i vetëm për pro-
dhimin dhe lëshimin e
kartës së studentit është
Ministria e Arsimit. Ai e
cilëson si shkelje ligjore
daljen e VKM në prill të
këtij viti, e cila i delegon
këtë kompetencë Bashkisë
së Tiranës. Prej disa ko-
hësh, Qëndresa Qytetare ka
organizuar takime me stu-
dentë nga Durrësi, Vlora
dhe Shkodra. Xhemollari
shton se studentët e rre-
theve ndihen të diskrimin-
uar dhe të papërfillur jo
vetëm për shkak se nuk ju
është dhënë mundësia njël-
loj me studentët e Tiranës
për të përfituar kartën por
edhe për proceset e tjera të
Paktit për Universitetin që
nuk kanë nisur ende si res-
taurimi i konvikteve apo
infrastruktura në univer-
sitete.

Bashkia e Tiranës kaBashkia e Tiranës kaBashkia e Tiranës kaBashkia e Tiranës kaBashkia e Tiranës ka
nisur shpërnisur shpërnisur shpërnisur shpërnisur shpërndarndarndarndarndarjen e karjen e karjen e karjen e karjen e kar-----
tatatatatavvvvve të studentit për stu-e të studentit për stu-e të studentit për stu-e të studentit për stu-e të studentit për stu-
dentët e IAL-ve publike nëdentët e IAL-ve publike nëdentët e IAL-ve publike nëdentët e IAL-ve publike nëdentët e IAL-ve publike në
kryeqytet. A është bash-kryeqytet. A është bash-kryeqytet. A është bash-kryeqytet. A është bash-kryeqytet. A është bash-
k i a  i n s t i t u c i o n ik i a  i n s t i t u c i o n ik i a  i n s t i t u c i o n ik i a  i n s t i t u c i o n ik i a  i n s t i t u c i o n i
përgjegjës për të realizuarpërgjegjës për të realizuarpërgjegjës për të realizuarpërgjegjës për të realizuarpërgjegjës për të realizuar
këtë proces?këtë proces?këtë proces?këtë proces?këtë proces?

Çdo institucion duhet të
zbatojë detyrat që i ngarkon
ligji, i cili në hierarkinë e
akteve normative është më
lart se të tjerat. Sipas ligjit
80/2015 për arsimin e lartë
Karta e Studentit është një
dokument unik dhe
përgjegjës i vetëm për pro-
dhimin dhe lëshimin e saj
është Ministria e Arsimit.
VKM që doli në prill të këtij
viti i delegon këtë kompe-
tencë bashkisë Tiranë e cila
ka filluar me prodhimin
dhe shpërndarjen e kartave
në disa fakultete.  Në kup-
timin e ligjit por edhe në
zbatim nuk ka asnjë rast
ndërkombëtar që bashkia
të marrë përsipër këtë
përgjegjësi.  Në bindjen
time ky precedent është
realizuar në shkelje të ligjit
dhe në nxitim e sipër.

Ju si përfaqësues i or-Ju si përfaqësues i or-Ju si përfaqësues i or-Ju si përfaqësues i or-Ju si përfaqësues i or-
g a n i z a t ë s  " Q ë n d r e s ag a n i z a t ë s  " Q ë n d r e s ag a n i z a t ë s  " Q ë n d r e s ag a n i z a t ë s  " Q ë n d r e s ag a n i z a t ë s  " Q ë n d r e s a
Q y t e t a r e " ,  k e n i  p a s u rQ y t e t a r e " ,  k e n i  p a s u rQ y t e t a r e " ,  k e n i  p a s u rQ y t e t a r e " ,  k e n i  p a s u rQ y t e t a r e " ,  k e n i  p a s u r
takime me s tudentët  etakime me s tudentët  etakime me s tudentët  etakime me s tudentët  etakime me s tudentët  e
qyteteqyteteqyteteqyteteqytetevvvvve të tjera unie të tjera unie të tjera unie të tjera unie të tjera univvvvversi-ersi-ersi-ersi-ersi-
tartartartartareeeee. Si janë shpr. Si janë shpr. Si janë shpr. Si janë shpr. Si janë shprehur aehur aehur aehur aehur ata?ta?ta?ta?ta?
A ndihen të diskriminuar?A ndihen të diskriminuar?A ndihen të diskriminuar?A ndihen të diskriminuar?A ndihen të diskriminuar?

Bashkë me ekipin e Qën-
dresës kemi takuar stu-
dentë nga Durrësi, Vlora
dhe Shkodra. Ata ndihen të
diskriminuar dhe të papër-
fillur jo vetëm për shkak se
nuk ju është dhënë mundë-
sia njëlloj me studentët e
Tiranës për të përfituar
kartën, por edhe për pro-
ceset e tjera të Paktit për
Universitetin që nuk kanë
nisur ende si restaurimi i
konvikteve apo infrastruk-
tura në universitete.

Pse Ministria e Arsim-Pse Ministria e Arsim-Pse Ministria e Arsim-Pse Ministria e Arsim-Pse Ministria e Arsim-
it nuk i pajisi me kartait nuk i pajisi me kartait nuk i pajisi me kartait nuk i pajisi me kartait nuk i pajisi me karta
studentët  e  qyteteve tëstudentët  e  qyteteve tëstudentët  e  qyteteve tëstudentët  e  qyteteve tëstudentët  e  qyteteve të
tjera?tjera?tjera?tjera?tjera?

MASR nuk mori përsipër
këtë përgjegjësi që i
ngarkon ligji duke nxjerrë
një akt që ia delegon
përgjegjësitë bashkive, të
cilat ose janë në prag të

zgjedhjeve ose nuk kanë as-
një projekt për kartën e stu-
dentit,  përveç asaj të
kryeqytetit që nxitoi të
nxjerrë një kartë, e cila ng-
jan me shumë me një pa-
ketë për turistët që viz-
itojnë vendin tonë sesa me
një dokument që i shërben
nevojave reale të stu-
dentëve.

Sa është buxheti i vënëSa është buxheti i vënëSa është buxheti i vënëSa është buxheti i vënëSa është buxheti i vënë
në dispozicion për kartatnë dispozicion për kartatnë dispozicion për kartatnë dispozicion për kartatnë dispozicion për kartat
e studentit?e studentit?e studentit?e studentit?e studentit?

Qëndresa i ka drejtuar
kërkesa për informacion
edhe MASR edhe bashkisë
Tiranë në lidhje me buxhe-
tin e vënë në dispozicion të
Kartës së Studentit, por
ende nuk ka një përgjigje
zyrtare nga këto institu-
cione. Si rregull duhet të
ishte transparent dhe të
përkonte me të gjitha uljet

që i akordohen operatorëve
privatë dhe publikë që
ofrojnë produkte dhe shër-
bime me ulje ndaj stu-
dentëve. Nuk mundet që
për shkak të dëshirës së
mirë për të nxjerrë një
kartë bashkia të përdorë
autoritetin e saj për të kri-
juar lehtësira për stu-
dentët, duhet të ketë një
plan buxhetor dhe çdo ko-
mpensim të jetë transpar-
ent.

Krahasuar me vendet eKrahasuar me vendet eKrahasuar me vendet eKrahasuar me vendet eKrahasuar me vendet e
tjera të rajonit apo edhetjera të rajonit apo edhetjera të rajonit apo edhetjera të rajonit apo edhetjera të rajonit apo edhe
m ë  g j e r ë ,  ç f a r ë  s h ë r -m ë  g j e r ë ,  ç f a r ë  s h ë r -m ë  g j e r ë ,  ç f a r ë  s h ë r -m ë  g j e r ë ,  ç f a r ë  s h ë r -m ë  g j e r ë ,  ç f a r ë  s h ë r -
bimesh ofron karta sh-bimesh ofron karta sh-bimesh ofron karta sh-bimesh ofron karta sh-bimesh ofron karta sh-
qiptare e studentit? A janëqiptare e studentit? A janëqiptare e studentit? A janëqiptare e studentit? A janëqiptare e studentit? A janë
të kënaqur studentët metë kënaqur studentët metë kënaqur studentët metë kënaqur studentët metë kënaqur studentët me
këto shërbime?këto shërbime?këto shërbime?këto shërbime?këto shërbime?

Karta e lancuar nga
Bashkia Tiranë në përm-
bajtjen e saj ka mungesa
thelbësore sa i takon nevo-

jave të përditshme që kanë
studentët. Në të nuk përfshi-
hen produkte apo shërbime
që lidhen me ushqimin, kan-
celaritë, barnat farmaceu-
tike, transportin publik dhe
libraritë. Në vendet perëndi-
more dhe ato të rajonit kar-
ta e studentit ofron shër-
bime me çmime të reduktu-
ara për kreditë studentore,
mensat apo ato të telefonisë
dhe internetit. Nga takimet
që ne kemi zhvilluar me stu-
dentët ata jo vetëm që nuk
janë të kënaqur por edhe të
zhgënjyer nga ato shërbime
që aktualisht përmban kar-
ta pasi kanë shkuar të ble-
jnë abonenë e studentit dhe
nuk e kanë marrë dot, kanë
shkuar në teatër dhe nuk i
kanë lejuar me zbritje çmi-
mi prandaj është e drejtë të
mendojmë se kemi të bëjmë

me një punë të nxituar dhe
të  stimuluar nga fushata
elektorale.

Sa është zbatuar PaktiSa është zbatuar PaktiSa është zbatuar PaktiSa është zbatuar PaktiSa është zbatuar Pakti
për Unipër Unipër Unipër Unipër Univvvvversitetin? Persitetin? Persitetin? Persitetin? Persitetin? Pooooo
kërkërkërkërkërkkkkkesaesaesaesaesat e studentëvt e studentëvt e studentëvt e studentëvt e studentëve tëe tëe tëe tëe të
ngritura në protestën e dh-ngritura në protestën e dh-ngritura në protestën e dh-ngritura në protestën e dh-ngritura në protestën e dh-
jetorit?jetorit?jetorit?jetorit?jetorit?

Së pari mes zgjidhjeve që
u ofruan nga pakti dhe
kërkesave të studentëve në
dhjetor ka një hendek të
madh pasi në shumë pika
nuk përputhen. Por edhe ato
hapa që u ndërmorën në
kuadër të paktit nuk janë
realizuar në afat apo në
përmbajtje. Sot nuk është
bërë asgjë për plagjiaturat,
as për librat as për transpar-
encën dhe studentët çdo
ditë ndihen të kërcënuar
nga dhuna psikologjike që
vijojnë të ushtrojnë peda-
gogët në auditore.

Ndërkohë vetë stu
dentët e univer-

siteteve të rretheve, po-
hojnë se ndihen të diferen-
cuar në krahasim me stu-
dentët e Tiranës, për sa i
përket mospajisjes me
kartë student. Irisa Bajrak-
tari, studente në degën Fi-
nancë Kontabilitet në uni-
versitetin "Luigj Guraku-

qi" në Shkodër tregon për
'Gazeta Shqiptare', se karta
e studentit ngeli një
premtim i parealizueshëm
për studentët e qytetit të saj.
"Normalisht qe ndihemi te
diferencuar pasi me kartën
e studentit, studentët do të
kenë lehtësira në shërbimet
e ndryshme publike dhe pri-
vate që ofrohen që nga

bankat, telekomunikacioni,
transporti, supermarketet,
njësitë e shërbimit kultur-
or, kinematë, sporti. Por deri
tani këto gjëra në Shkodër
shikohen si të pamundura
ose të parealizueshme dhe
të domosdoshme për secilin
student për t'u ndierë pjesë
e një universiteti",-thotë Ba-
jraktari për 'GSH'.

Voltiza Duro

Drejtori ekzekutiv i organizatës
"Qëndresa Qytetare", Rigels Xhemollari
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Ministria e Finan
cave ka publikuar
emrat e trashëgim-

ta-rëve të ish-të përnd-
jekurve politikë që do të dëm-
shpërblehen. Janë në total
800 përfitues të rinj në kate-
gorinë e trashëgimtarëve,
fëmijë dhe nipër të ish-të
dënuarve politikë, të cilëve u
kërkohet të dorëzojnë në
Drejtorinë e Përfitimeve cer-
tifikatë personale dhe
numër të ri të llogarisë ban-
kare. Pas këtij veprimi, ata
mund të tërheqin këstin, si-
pas shumës që i takon gjith-
secilit. "Gazeta Shqiptare"
publikon listën me për-
fituesit, së bashku me speci-
fikimin për çdo dosje për do-
kumentet që janë në rregull
dhe dokumentet që mun-
gojnë.
AFAFAFAFAFAAAAATITITITITI

Një javë afat do të kenë në
dispozicion trashëgimtarët
për të dorëzuar dokumentet

që nevojiten pranë Drejtorisë
së Pagave dhe Dëmshpërbli-
meve. Kjo vlen për familjarët
e rreth 300 ish-të dënuarve.
Përkundrejt të dënuarve që
jetojnë, të cilët mjaftohen
duke dorëzuar vetëm certi-
fikatë familjare dhe numër
llogarie, lista e kërkesave për

trashëgimtarët është më
gjerë. Nga këta të fundit për
lëvrimin e çdo kësti kërko-
het: kopje e letërnjoftimit,
numër llogarie, certifikatë
vdekjeje,  certifikatë e
trungut familjar, dëshmi
trashëgimie dhe prokurë.
Sipas Ministrisë së Finan-

Përfituesit duhet të dorëzojnë dokumentet në Ministrinë e Financave

Ish-të përndjekurit, gati kësti
i tretë për 800 trashëgimtarë

Një javë afat për deklarimet, në të kundërt pagesa digjet
cave, certifikata e vdekjes
është kusht ligjor për
shpërndarjen e dëmshpër-
blimit dhe nuk zëvendësohet
me vendim gjykate që shpall
të vdekur individin. E njëjta
gjë vlen edhe për certi-
fikatën e trungut të familjes,
e cila nuk mund të zëvendë-

sohet me certifikatë nega-
tive të lëshuar nga zyrat e
Gjendjes Civile. Nga ana
tjetër, nëse nuk ka një për-
faqësues me prokurë, proce-
si ndërlikohet edhe më tepër,
pasi duhet që për në ndarjen
e çdo pagese të gjithë për-
fituesit e radhës së parë dhe

të dytë që kanë aplikuar të
kenë bërë dorëzimin e doku-
menteve. Në të kundërt, dos-
ja mbetet e bllokuar. Është
pikërisht kjo një ndër arsy-
et, krahas pamjaftuesh-
mërisë së fondit, ajo që ka
sjellë ngadalësim të proces-
it për këtë kategori.

EMER
MBIEME

R
EMER ATESI MBIEMER EMER ATESI MBIEMER

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSONA

L 
LLOGARI  
BANKARE

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGUT 
FAMILJAR

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

XHEMAL DASHI V V V
XHEVRIJE XHEMAL MUZHAQI X P

SHEFKI XHEMAL DASHI V V V
HAZIS XHEMAL DASHI X P

VITORI XHEMAL KAPO V X
LEFTER BALTUVANI V V V

HARIKLA JANI BALTUVANI X V V
GLIQERIA SPIRO ELEZI V V

KRISANTHI SPIRO MELA V V
VANGJEL SPIRO BALTUVANI V V

MUHARREM ILIAS V V V
TEKI MUHARREM ILIAS X P
FEIM MUHARREM ILIAS V V

FLUTUR MUHARREM QOSE V V
DIANA MUHARREM BARDHI X X V

TATJANA MUHARREM FRASHERI V V
PEMBE MUHARREM CAKO V V

NINI MUHARREM REXHEP X P
SHPETIM MUHARREM GURRA X X

DED KOLA V V V
MARK DEDE KOLA V V V

GJYSTE DEDE PALUCA X X
NDOC DEDE KOLA X X
PRENG DEDE KOLA X X

LULJETA PRENG KOLA X P
ARBEN PRENG KOLA X P
FLORA PRENG KOLA X P
DAVA PRENG KOLA X P

EQEREM COLLAKU V V V
SOFIJE EQEREM LAJTHIA X X V

EDMOND LAJTHIA V X
ARDIANO LAJTHIA V X

ILIR LAJTHIA V X
VERGJINUSH EQEREM GJONA V X

VELI EQEREM COLLAKU X X V
TRITAN VELI COLLAKU X X

ANA VELI CILIKI X P
MIRGETA VELI THACI X P
MIMOZA VELI TUFA X P
SAIMIR VELI COLLAKU V X V

ALI EQEREM COLLAKU V X
VALENTINA EQEREM BILISHAJ V X

FATMIRE EQEREM KURTI V X
AGUST EQEREM COLLAKU V X

ENGJELL EQEREM COLLAKU V X
LUMTURI EQEREM HIBO V X

FAIK MEHMETI V V V
BUKURIJE FAIK MEHMETI V V
HATIXHE FAIK MEHMETI V V

DIANA FAIK MEHMETI X X X
OSMAN RUKAJ V V V

HAJRIJE HAS RUKAJ V V X
MEM OSMAN RUKAJ V P

FERIDE OSMAN RUKAJ V P
XHIKE OSMAN RUKAJ V P

DIZDAR OSMAN RUKAJ V V V
HAMIT KULLA V V V

SAFIJE HAMIT KULLA X P
MIDE HAMIT HIMA X P

FITNETE HAMIT MERA X P
DILAVER HAMIT KULLA V V V

SKENDER JENISHERI V V V
NEIME MASHAR JENISHERI V V V

FEJZILET HYSNI SPAHIU X X
MINERVA HYSNI JENISHERI X X

SANIJE BEQO JENISHERI V V
REXHEP PLAKU V V V

XHEVAHIRE REXHEP TAKE V V V
TATJANA TOMORR BERXOLLI V V

BALLKEZE REXHEP SPAHIU V V V
NADIRE REXHEP DOKO V V V

ILIR DOKO DOKO V X
AGRON DOKO DOKO V X
ADRIAN DOKO DOKO V V

MYZEJEN REXHEP HADERI V V V
FATOS SAMI HADERI V V

VALENTINA SAMI HOXHA V V
ADRIAN SAMI HADERI V V

AGIM REXHEP PLAKU V V
MIFARET REXHEP COMO V V

AFERDITA REXHEP LAIAS V V V
GENTI CANO V V
ALMA CANO V V

FATBARDHA REXHEP TAHIRI V V
KOLEC KOLA ZEF V V V

ERANDI KOLEC KOLA V P
DINORA KOLEC KOLA V X

MILTO XHIMITIKU LEONIDHA- V V V
ROZALIA XHIMITIKU X V V

GUIDO MILTO XHIMITIKU V V V
EDMOND GUIDO XHIMITIKU V P1
ROZALBA GUIDO PALI V P1
SERXHO GUIDO XHIMITIKU V V V1

KARMEN MILTO XHIMITIKU V V V
EZIO MILTO XHIMITIKU V V V

MILTO EZIO XHIMITIKU V P
Aleksander Mate EZIO XHIMITIKU V P
Leonarda Klaudi EZIO XHIMITIKU V P

HABIL CANI V V V

FIDARIE HABIL ZERIA V V V
NAMIJE HABIL CANI V P

XHAFIDE HABIL CANI V P

KOL GJOKA MARK V V V
PRENA GJOKA V V X
NDREC KOL GJOKA V V V

KITA BELLA NASHO V V V
SOFIJA BELLO V V V

MIHALLAQ KITA BELLO V V V ZV
ORNELA MIHALLAQ BELLO V X
BRIKENA MIHALLAQ BREGU V X

THOMA KITA BELLO V V V

KËSTI I KËSTI I KËSTI I KËSTI I KËSTI I TRETË PËR 800 TRETË PËR 800 TRETË PËR 800 TRETË PËR 800 TRETË PËR 800 TRASHËGIMTTRASHËGIMTTRASHËGIMTTRASHËGIMTTRASHËGIMTARËARËARËARËARË
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KOÇO KITA BELLO V V
ZENEL SINANAJ HAXHI V V V

ASTRIT ZENEL SINANAJ
SHEZAIR ASTRIT SINANAJ V V V
FLORIE ASTRIT ZYBERI V P

GJINOVEFA ASTRIT SINANAJ V P
ZENEL ASTRIT SINANAJ V P

LINDITA MUHAMETAJ V P
LUAN SINANAJ V P

MIMOZA RRAPAJ V P

LULZIME SINANAJ V X V
RAMADAN XEBA V V V

HYSEN DANE XEBA V V V
LAVDOSH HYSEN XEBA V V

FADIL DANE XEBA V V
MEHMET DANE XEBA V X
NOVRUZ RAMADAN XEBA V V

GJOVALIN PRENDI V V V
SATBER NUH PRENDI V V
JUSTINA GJOVALIN PRENDI V X
ARTIANA GJOVALIN JAHJA V V

LUC GJELAJ V V X
MAC LUC GJELAJ V V V
TONE LUC GJELAJ V V V

ARDIANALUC VOLAJ V P
SHYQYRI BEGOLLI MUHARREM V V V

DRITA SHYQYRI MYRTE V V V
HAFIZE BEXHET MUSABELLI V P

NADIOLA BEXHET PELLUMBI V P
PETRIT BEXHET MYRTE V P

FESTIM SHYQYRI BEGOLLI V V V
FARIJE FESTIM KOCIVERA V P

ZHULJETA FESTIM SORKADHIES V P
ALMA FESTIM MANESHI V P
GEZIM FESTIM BEGOLLI V P

BUKURIJE SHYQYRI HOXHALLI V P
MYZEJEN SHYQYRI MANELLI V V V

MANUSHAQE SHYQYRI AJDINLLI V P
MERJEME SHYQYRI BRISKU V P

IFTADE SHYQYRI MANELLI V X
PRENG LLESHI V V V

DILA ZEF LLESHI V V X
NDUE PRENG LLESHI V V V

AGE NDUE FRROKU V P1
DAVA NDUE CUNI V P1
GJELE NDUE GJURA V P1

MARJANA NDUE LEKA V P1
MRIKE NDUE BRUNGA V P1

ZEF NDUE LLESHI V P1
NIKOLL PRENG LLESHI V V V

NDREC NIKOLL LLESHI V P2
MARTE NIKOLL LLESHI V P2
MARE NIKOLL LLESHI V P2

GJERGJ NIKOLL LLESHI V V V2
LIZE PJETER KUCAJ V P1

MARE PJETER DODA V P1
PJETER PJETER LLESHI V V V1

HILMI DOKO V V V
EDMOND HILMI DOKO X V V
SIGFRID HILMI DOKO X V V

LIRI HILMI BARDHI V V V
ORNELA FECANJI V V V

ILDA BARDHI V P
AGIM BARDHI V X

SALI GURI NEIM V V V
FELLENXE SALI SPAHIA V X

QEMAL SALI GURI V V V
PERLAT QEMAL GURI V P
NEIM QEMAL GURI V P

MURAT QEMAL GURI V V V
HENE QEMAL GURI V P

LEONORA QEMAL DHIMA V
SALI QEMAL GURI V

MEHMET HOXHA V V V
SHASHE IZER HOXHA V V V
ALBANA MEHMET HOXHA V P
BESNIK MEHMET HOXHA V P
HAZBIJE MEHMET HOXHA V X
SHPETIM MEHMET HOXHA V V V

HAKI QESJA SELMAN V V V
SABRIJE JAHJA QESJA V V V

ARJAN HAKI QESJA V P
BUKURIJE HAKI QESJA V V V

DRITA HAKI AHMETI V V V
ALKETA SELIM HASANI V X
NDRICIM SELIM AHMETI V V

FATMIR HAKI QESJA V P
KUDRETE HAKI QESJA V P
KUJTIM HAKI QESJA V X

LIRI HAKI SHEHU V P
NURIKA HAKI HOXHA V P

PRANVERA HAKI XHINDOLI V V
SKENDER HAKI QESJA V P

KOL SHIROKA V V V
GANXHE SHIROKA V P
KRISTINA KOLE SHIROKA V V
BIANKA KOLE SHIROKA V X

FILIP KOLE SHIROKA V X V
KASEM JANGULLI QAZIM V V V

FATIME XHABIR JANGULLI V V X
BANUE KASEM FIKU V V V
SHQIPE KASEM MANJANI V P

TEKI CACO CACO V V V
PLEURAT TEKI CACO V V V

SANIE PLEURAT CACO V V
ARJANA PLEURAT GUNBARDHI V V

VIRGJINESHA TEKI STAROVA V X
MARKO VRETO JORGJI V V V

NASTASI KOCI VRETO V X
GLIQIRI MARKO MIZAKU V X

GJERGJINA MARKO BICKA V X
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Normal që të gjithë mezi
presim ditët e verës për t'u
shkëputur nga punët dhe

përditshmëria e jetës. Plazhet këtë
vit janë mbushur plot për shkak të
të nxehtit të beftë që përfshiu ven-
din. Por sigurisht që nuk jemi të
vetmit që shijojmë rrezet e diellit
të kësaj vere përvëluese. Preferu-
am që kësaj radhe, temën e "Vip
Pages" ta nisnim me një kolazh të
bukurosheve të famshme të veshu-
ra me bikini nëpër vendet ku zg-
jodhën pushimet këtë vit. Mund të
themi se për disa janë fotot e para
të publikuara këtë vit për sezonin
e verës. Kolazhi nis me këngëtaren
bukuroshe Arilena Ara që asn-
jëherë nuk zhgënjen me pamjen
dhe e përfundojmë me Tunën e cila
mesa duket i është rikthyer trupit
superseksi dhe fotove provokuese
të kohëve të vjetra të saj. Gjithash-
tu kemi përfshirë edhe ato që kanë
pësuar ndryshim të dukshëm dhe
kanë shfaqur për herë të parë foto
me rrobabanje në një posturë plot
vetëbesim, dhe po flasim pikërisht
për rastin e këngëtares që humbi
shumë kile nga ndërhyrjet, Big
Mama. Për më tepër shijoni
kolazhin e mëposhtëm të disa prej
VIP-ave tanë që hapën siparin të
bikinit 'hot' për këtë vit.
ARILENA ARA

Këngëtarja Arilena Ara, ka ven-
dosur që të shfaqet e nxehtë nëpër
rrjetet sociale. Ajo ka postuar disa
foto në bikini, gjë që nuk e bënte
shpesh më parë. Këngëtarja ka
qenë më shumë aktive me këngë
dhe karrierë por dielli i Kalifornisë
ka bërë që ajo të shfaqet në bikini.
Arilena është parë dje në Palm
Springs të SHBA-ve ku është
shfaqur në bikini ngjyrë të zezë
dhe rozë. Arilena prej këngës "Nën-
tori" nuk ka publikuar një hit, por
shkuarja e saj në Amerikë do të
thotë që ajo është duke synuar një
famë ndërkombëtare.
ADOLA DUSHI

Adola Dushi ka publikuar foto
me bikini. Bukuroshja shqiptare,
Adrola Dushi është një prej em-
rave që pëlqehet shumë nga pub-
liku, shkruan lajmi.net. Ajo nihet
si person shumë i afërt dhe i
thjeshtë, e këtë e ka dëshmuar
shumë shpesh. Duke qenë aktive
në rrjete sociale ajo publikon
shpesh edhe foto nga përditsh-
mëria, e së fundmi ka publikuar një
imazh në bikini nga pushimet.
BIG MAMA

Big Mama është një këngëtare
tejet e pëlqyer dhe e përfolur sh-
qiptare. Ajo që e bëri atë në qendër
të medieve dhe të publikut është
ndryshimi që ajo bëri në pamje
duke i humbur kilogramët e tepërt.
E tani Big Mama është tejet aktive
edhe në rrjete sociale me postime
të panumërta. Ajo se fundmi ka

I çmendën të gjithë! VIP-at e parë
që 'u zhveshën' këtë sezon veror

Nga Arilena Ara tek Tuna, të famshmet që u shfaqën superseksi këtë javë

Disa kile më pak bëjnë mrekulli! Kush ka trupin më të bukur nga bukuroshet shqiptare

publikuar disa foto nga pushimet në
Turqi. E shfaqur nga pishina, Big
Mama ka 'shkri' pushuesit me lin-
jat e saj.
FJOLLA MORINA

Këngëtarja Fjolla Morina ka ven-
dosur që të pushojë para se të fil-
lojë pushimet e saj. Fjolla Morina e
ka filluar këtë verë me projekte të
reja por edhe me foto tepër seksi.
Të tilla janë edhe fotot e saj të fun-
dit ku Fjolla shihet se është në push-
ime në bregdet. Këngëtarja, e cila
është nënë e dy vajzave, ka treguar
se ende është në formë dhe se ka
kthyer linjat e saj seksi pas lindjes.

ROVENA STEFA
Këngëtarja Rovena Stefa vijon të

ruajë linja perfekte fizike, pavarë-
sisht kalimit të viteve. Edhe pse i
ka mbushur 40 vjeç, Rovena shfaqet
me trup të tonifikuar. Kështu këtë
të hënë ajo ka publikuar një foto ku
shihet me trupore të zezë, duke
nxjerrë në pah të pasmet. "Tre
muaj palestër, baraz ky njeri. Po pas
tre muajve?", shkruan këngëtarja.
Kjo foto e saj ka marrë komente të
shumta nga ndjekësit, të cilët nuk
i kanë kursyer komplimentet.
SONILA MEÇO

Sonila Meço është padyshim një

Pamela Aliaj

prej gazetareve më të arrira pro-
fesionalisht dhe për sa i përket
formimit të saj në gazetari. Ajo
është një prej figurave më të ko-
mentuara jo vetëm për fushën të
cilës i përket, por edhe për jetën
personale. Me sa duket gazetarja
ka vendosur të shkëputet nga
puna dhe të shijojë ditët e nxehta
të verës në pishina. Ajo ka pub-
likuar një foto ku duket pranë të
bijës dhe shihet në formë të sh-
këlqyer fizike. Me xhaketa for-
male ose jo, duhet të themi që
gazetarja është një "class" i
vërtetë.

TUNA SEJDIU
Këngëtarja e njohur, Tuna ësh-

të mjaft aktive në rrjete sociale ku
publikon shpesh momente nga jeta
e saj private dhe personale. Së fund-
mi Tuna ka treguar se e ka shijuar
shumë fundjavën që lamë pas.
Këngëtarja ka publikuar një video
mjaft tërheqëse ku pozon me biki-
ni dhe tregon trupin e hatashëm.
Na duhet të themi se video të tilla
të Tunës kishte kohë që nuk shih-
nim. Këngëtarja mban të veshur
me një palë bikini të zeza ndërsa
të poshtmet janë në formë tangash
që i ekspozojnë të pasmet.

Fjolla Morina Adrola Dushi Sonila Meço Tuna Sejdiu

Rovena Stefa Big Mama Arilena Ara
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Së shpejti nënë, Ariana Fejzullahu:
Ja kur do të vijë në jetë vogëlushja

Vetëm një muaj më parë,
barku i Arianës ngjante

akoma sikur thjesht e kishte
tepruar pak me pizza-t. Por
së fundmi, bashkëshortja e
këngëtarit të njohur Ermal
Fejzullahu pozoi me barkun
e rrumbullakosur në muajin
e 5-të dhe mund të themi se
vogëlushja Fejzullahu ka
filluar të rritet e të bëhet
gati të dalë pas 4 muajsh
pra, në tetor! Ariana Fejzul-
lahu e postoi foton në 'Ins-
tagram', duke shkruar edhe
një përshkrim: "Që tani në
muajin e pestë. Kjo po ecën
ca si shumë shpejt!" Sh-
tatzënia e katërt e Ariana
Fejzullahut u konfirmua
muajin e kaluar, përmes një
interviste në "RTV 21" ku
Ermali tha se janë shumë të
lumtur. "Po, është e vërtetë.
Dashtë Zoti të jemi me
shëndet, të jetë mirë, kjo ka
rëndësi" Më tej, "Prive" zbu-
loi edhe gjininë: vajzë! Erma-
li dhe Ariana bëhen prindër
të një vajze për herë të
tretë. Ata kanë edhe dy
vajza të tjera: Bunën dhe
Erën si edhe një djalë, Artin.

Nuk ndalet Dafina Zeqiri: Jo me një,
por dy artistë super të famshëm!

Këngëtarja e njohur shqiptare
paralajmëroi një këngë të re ku do

të jetë në krah jo të një artisti, por dy
artistëve secili me një stil të veçantë në
muzikë. Dafina Zeqiri postoi në 'Insta-
gram' një foto ku shfaqet krah Dj
Hamida-s dhe Aymanse Serhani-t, njëri
francez e tjetri maroken, për të njoftu-
ar kështu bashkëpunimin e ri. "Dj
Hamida x Aymane Serhnai x goca juaj,
Dafina Zeqiri!", shkroi Dafina, "Eksk-
luzivisht në ALBMP2019 më 5 korrik!"
Dafina, gjithashtu, etiketoi Ertug,
realizuesi i beat-eve që ka krijuar "Rio",
kënga më e re e Ledri Vulës dhe "La
Reina" të Dafit. Aymane Serhani është një prej artistëve më të njo-
hur marokenë nëpër botë, duke numëruar me qindra miliona
klikime në videot e tij. "Nebghi Djini Bsurvet", një këngë klipi i së
cilës është realizuar me një telefon dhe një selfie stick, ka plot 150
milion shikime. Po kështu Dj Hamida është i njohur në tregun
francez se ndërthur ritmet dhe motivet tipike arabe në këngët e tij.

Shkëlqen Oriola Marashi për “Guess”: Pas sfilatës,
një projekt ku modelja është protagoniste

Modelja bukuroshe shqiptare sfiloi
dje për herë të dytë për markën

Guess, këtë herë në Liqenin e Komos në
Itali. Sfilata e parë e Oriola Marashit
për markën e njohur ishte në Barcelonë
muajin e kaluar. Por duket se marka e
drejtuar nga Paul Marciano nuk ka
ndërmend ta lërë modelen shqiptare të
largohet me kaq. Oriola postoi dje
video gjatë kohës kur bëhej gati për
një shërbim fotografik për markën,
duke u kthyer kështu në një
prej imazheve që reklamojnë
koleksionin e Guess për
2020-ën. Ajo shkëlqeu dje
gjatë sfilatës, duke parakalu-
ar plot vetëbesim para të
ftuarve në pasarelën e vendo-
sur në qiell të hapur. Oriola
nuk është e vetmja shqiptare
e zgjedhur nga Guess si
imazh i markës. Muajin e
kaluar Kejvina Kthjella u
shfaq në një shërbim fo-
tografik me linjën e të
brendshmeve Guess.

Rina Balaj tallet me Loredanën, për
Mozzik thotë: S'mund t'i them reper

Rina Balaj ka
dhënë komentin

e saj për rastin e
Loredanës. Reperja
ka dhënë mendimin
e saj për Loredanën
dhe reperin, i cili
ishte pjesë e labelit
ku është ajo,
Mozzik. Rina e
pyetur në emisionin
72 sen, ka thënë se
Mozzik-un e konsid-
eron thjesht si këngëtar të mirë. "Si këngëtar më ka pëlqyer, si
reper, s'mund t'i them reper". Ndërsa për Loredanën ajo me tallje
thotë: "Hmm..Si avokate më shumë më pëlqen Loredana". Kjo pasi
që Loredana po akuzohet se është personifikuar si avokate për të
mashtruar çiftin zviceran dhe për t'i marrë para.
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Kajan, djali i kryebashkiakut të
Tiranës bëhet gati për pushime

Vapa ka bërë të
vetën dhe njerëz-

it gjithmonë e më
shumë po zhvishen.
Përjashtim nuk ka
bërë as Kajani i vogël.
Ka qenë Ajola Xoxa,
bashkëshortja e krye-
bashkiakut Erion Ve-
liaj, që ka ndarë disa
momente të vogëlush-
it. 'Erdhi vera' shkruan
ajo. Por duket se Kajan
duhet të presë edhe
disa ditë për të shijuar
verën pranë detit, deri
sa babai i tij të përfun-
dojë fushatën zgjed-
hore. Kujtojmë që Ve-
liaj kandidon për një
mandat të dytë për kry-
etar për Bashkinë e Ti-
ranë, në një palë
zgjedhje ku opozita re-
ale nuk po merr pjesë.
E natyrisht që Kajan
do jetë me fat nëse
zgjedhjet nuk do të sh-
tyhen, pasi në të
kundërt riangazhimi i
babait të tij në një tjetër fushatë do t'i vinte në dyshim pushimet familjare për të.
Nuk ka munguar as komenti i reperit Noizy në këtë postim të Ajolës. 'Twity' ka shk-
ruar ai. Kujtojmë se Ajola ka punuar në disa projekte muzikore më reperin.

Harry dhe Archie, fotoja sociale e
princave në festën e baballarëve

Majlinda Bregu poston foto me
motrat e saj: Lidhje e pathyeshme!
Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Majlinda

Bregu, ka postuar në rrjetin social 'Facebook', një fotografi me dy motrat e
saj. Sharmante si gjithmonë, Bregu ka treguar në foto edhe motrat e saj, prezan-
tuesen e njohur Ornela Bregun dhe Rovena Bregun. 'Motla, motrat lidhje e pa-
thyeshme',-shkruan në përshkrimin e fotos Bregu.

Zëvendësministri i Ramës siç nuk
e keni parë asnjëherë më parë

Artan Shkreli është një ur
banistët dhe arkitektët që

shpesh herë është angazhuar në
debate publike për çështje të
ndryshme që shqetësojnë sot zh-
villimin kaotik të Shqipërisë. Për
disa vite me radhë ka qenë
këshilltar i kryeministrit Rama
në fushën e urbanistikës, ndërsa
prej më shumë se dy vitesh ai ësh-
të futur edhe në qeveri si zëv-
endësministër i Infrastrukturës
dhe Urbanistikës. Por edhe pse
me petkun e zyrtarit të lartë tash-
më, Shkreli nuk ka hequr dorë nga
sjellja dhe shpirti i tij i çlirët. Ai
nuk nguron që herë pas here të
bëj komente apo të publikojë foto
që s'kanë shumë lidhje me
detyrën e tij, siç është edhe kjo
foto e fundit që ka bërë në Tush-
emisht apo, siç njihet ndryshe
Volorekë, ku na shfaqet me kokën
e lidhur si të ishte pjesë e ndonjë grupi motoristësh. "Me Adelinen dhe Alben, për
një këqyrje të fundit, para përcaktimit përfundimtar të zonës së mbrojtur. Projekti
për ndërhyrje në Volorekë e Tushemisht, komprometuar rëndë nga ndërhyrja njerë-
zore, fillon së shpejti",-shkroi Shkreli në komentin e tij që shoqëronte këtë foto.

Na merrni seriozisht!

Festa e parë si baba për Princin Harry. Në Mbretërinë e Bashkuar kjo festë është
në të dielën e tretë të qershorit dhe babai i ri ka ndarë gëzimin e tij me nd-

jekësit në Instagram. 'Gëzuar festën e baballarëve! Dhe një urim i veçantë për fes-
tën e parë të Dukës së Sussex', lexohet në postimin e bërë nga profili zyrtar i Dukës
së Sussex, shoqëruar me një foto shumë të ëmbël të të voglit Archie, që shtrëngon
dorën e Harry. Ndër të tjera është njoftuar që Archie Harrison Mountbatten-Ëind-
sor do të pagëzohet muajin që vjen, në të njëjtën kishë, në të cilën, në majin e
kaluar janë martuar prindërit e tij. Ashtu siç është tradita Archie do të veshë të
njëjtin model me të cilin është pagëzuar babai i tij Harry në 1984.

BULEVARDI
POLITIK

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!
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20 mënyra të reja se si të
humbni peshë dhe ta keni

trupin gati për plazh

Ekspertja e dietave Juli
ette Kellow, ka 20
mënyra të reja se si të

humbni peshë dhe të formë-
soni trupin, për pushimet
verore në plazh. Dëshironi të
keni forma të përkryera, por
pa mbajtur ndonjë dietë?
Këtë tani mund të bëni nëse
zbatoni 20 këshillat e dok-
toreshës Kellow, e cila ka hu-
lumtuar për mënyrat e lehta
nëse dëshironi të jeni një 'top
plazhe', por të keni trupin ide-
al.

1. Mbushni një pjatë të
madhe me drithëra…

Shumicën e kohës, thuhet
se duhet të hamë më pak, por
sipas një studimi të Penn
State University, nëse hamë
vetëm drithëra për mëngjes,
atëherë, duhet të jetë një sasi
më e madhe. Studimi tregon
se, nëse sasia e drithërave ësh-
të më e madhe, ndihmon në
humbjen e kalorive, më
shumë se një sasi e vogël. Për-
fitimi në trupin për plazh:
Ndryshoni mënyrën e sasisë
dhe trupi juaj, do të fillojë të
humbë kalori, duke u formë-
suar në mënyrë më të mirë.

2 Por duhet të mbyllni
televizionin kur jeni duke
ngrënë

Keni mundësi më të mira
që të keni trup më të mirë,
nëse dëgjoni radion. Një stu-
dim i bërë me 6.500 të rritur,
ka treguar se derisa ushqehen
dhe shikojnë televizion, nuk i
kushtojnë rëndësi ushqimit,
duke shtuar kështu shanset
për mbipeshë. Përfitimi në
trupin për plazh: Mbani një
ditar se ç'ka po hani. Për
shembull, nëse reduktoni një
copë bukë, pak gjalpë dhe
mjaltë ju mund të humbni
140 kaloni në ditë.

3. Bëni përzgjedhje më të
mirë të ushqimit

Sipas Universitetit të Cor-
nell, ne zgjedhim ushqimin e
parë që e shohim në meny të
restorantit, apo në frigorifer.
Në një anketë të bërë, 86%
kanë zgjedhur frutat kur u
janë ofruar së pari, kurse 55%
kanë zgjedhur kur i është of-
ruar në fund. Përfitimi në
trupin për plazh: Shikoni për-
reth dhe shikoni mirë se çfarë
mund të keni më të shëndet-
shëm për të ngrënë, e mos e
merrni ushqimin e parë që ju
vjen te dora. Nëse e zgjidhni
një pjatë me më pak yndyrë,
në krahasim me tjetrën që ka
shumë yndyrë, mund të evi-
toni shumë lehtë 300 kalori
në ditë.

4… dhe vendoseni në
tabaka

Sipas të njëjtit universitet,
ushqimin duhet të vendosni
në tabaka, pasi ata që e
mbajnë vetëm pjatën, kanë
mundësi të marrin me vete
vetëm edhe desertin, e jo sal-
latën. Në tabaka ka vend më
shumë dhe mund të merrni
gjerat e shëndetshme edhe
nëse nuk do ti konsumoni.
Përfitimi në trupin për plazh:
Nëse e ndërroni desertin që
sjellë 400 kaloni me sallatën
që ju sjellë 30 kalori, dallimi
në trupin e juaj, do të jetë
ndryshe brenda muajit.

5. Merrni probiotik në
baza ditore

Femrat që janë dobësuar

duke përdorur probiotik,
kanë humbur pesë kilogram
në 12 javë, dy kilogram më
shumë se ato që nuk kanë për-
dorur, është zbulimi që ka
bërë Universiteti i Qubeck në
Kanada. Përfitimi në trupin
për plazh: Zgjidhni probi-
otikun e duhur, që bën balan-
cimin e baktereve në zorrë,
në krahasim me atë që pre-
tendon se është shumë më i
shëndetshëm.

6. Hani ushqime më të for-
ta

Të rriturit janë më shumë
të prirë, të hanë ushqime të
buta, në krahasim me ato të
forta, ka zbuluar një hu-
lumtim i Universitetit të
Floridës. Mirëpo nëse hamë
ushqime të forta, trupi ynë
gjatë përtypjes shpenzon
rreth 50 kalori, që në baza ja-
vore është mbi gjysmë kilo-
grami. Përfitimi në trupin për
plazh: Meqenëse pjesa e belit
gjithmonë vihet në pah kur
jemi në plazh, zëvendësoni
ushqimet e buta, me ato që
janë më të forta. Për shembull
zgjidhni mishin copë, ndërsa
largoni mishin e grirë, e njëjtë
veproni kur zgjidhni mes ba-
nanes apo mollës, dhe bukës
dy herë të pjekur me bukën
normale.

7. Qëndroni në humor të
mirë

Hulumtuesit në Institutin
e Delawere, kanë ardhur në
përfundim se personat që
janë të disponuar kanë më
shumë mundësi që të zgje-
dhin ushqimin e shëndet-
shëm, ndërsa ata që nuk janë
në disponim nuk zgjedhin
fare. Përfitimi në trupin për
plazh: Nëse hiqni dorë çdo
ditë nga një kroasant me
xhem, ju keni shpëtuar nga
250 kalori në ditë, që i bie afro
gjysmë kilogrami në muaj.
Andaj mundohuni të dis-
ponoheni me gjëra të tjera që
ju bëjnë të lumtur, si dëgjimi
muzikës, shëtitjet në diell apo
mahitë me shokë.

8. Bëhuni të vëmendshëm
me ushqimet e shëndetshme

Një studim i ri, tregon se
pothuajse të gjithë të rriturit,
sapo e shohin mbishkrimin 'e
shëndetshme' më nuk e lex-
ojnë përmbajtjen e ushqimit.
Kjo nuk do të thotë se gjith-
monë këto ushqime janë të
shëndetshme dhe nuk bënë të
zgjidhet porcioni më i madh.
Përfitimi në trupin për plazh:
Gjithmonë shikoni përsh-
krimin e kalorive, pasi përm-
bajtja mund të ju mashtrojë.
Më pak yndyrë, për shembull
do të thotë më shumë sheqer,
andaj më mirë veproni në
mënyrën e rregullt.

9. Përdorni parfum
Kur nuhasim e erën e mish-

it, bukës, supës apo çokollatës
na shtohet apetiti, në kra-
hasim me aromat tjera siç
është ajo e pishës, apo e barit
të prerë, që e bënë të
kundërtën. Përfitimi në
trupin për plazh: Kur nuhas-
ni ushqim, ndizni qirinj aro-
matik, vendosni parfum në
trup dhe në dhomë, apo për-
dorni mjete higjienike, në
mënyrë që të shpërqendrohe-
ni nga ushqimi.

10. Lëshoni gotën në tav-
olinë kur e mbushni me verë

Në Universitetin e Ajovës,
kanë ardhur në përfundim se
nëse e zbrazim verën në gotën
që e mbajmë në dorë, e
mbushim 12% më shumë, se
sa në gotën që është në tav-
olinë. Njëjtë ndodhë edhe me
formën e gotës, pasi gotat e
gjata, mjafton të mbushet më
pak, në krahasim me gotën
rrumbullakët. Përfitimi në
trupin për plazh: Vendosni
gotën në tavolinë kur e zbraz-
ni verën, pasi me 12% më
pakë ju keni evituar 20 kalori
për një gotë, që në baza mu-
jore është një gjysmë kilo-
grami.

11. Mendoni sikur çdo dite
të jetë e hënë

Në fillim të javës, gjith-
monë jemi më të vëmend-

shëm dhe kujdesemi që të re-
spektojmë dietën, ndërsa kjo
ndodhë në 80% të rasteve.
Përfitimi në trupin për plazh:
Mbani shënime se sa respek-
toni mënyrën e të ushqyerit
në ditën e parë të javës dhe
krahasoni me ditët tjera. Ju
mund të evitoni mbi 500 kal-
ori, që është afro dy kilogram
në muaj.

12.Kujdesuni që të hani
perime bishtajore

Studimi i Universitetit të
Luizianës, tregon se person-
at që hanë perime bishtajore,
kanë për dy numra rrobat më
të vogla, se sa ata që nuk
hanë. Mundësi që të vujanë
nga mbipesha, kanë për 53%
më shumë, personat që nuk
përdorin perime bishtajore.
Përfitimi në trupin për plazh:
Vendosni perime bishtajore
në sallatë, sepse kanë më pak
kalori se misri, djathi apo
gjëra të ndryshme të pjekura.
Nëse veproni kështu, për 30
ditë, mund të evitoni gjysëm
kilogram.

13.Reduktoni kripën
Ushqimet që i marrim me

vete nga restoranti, si picat
apo produktet e pastiqerisë,
janë të mbushura me kripë
dhe me shumë kalori. Për këtë
duhet të kemi kujdes sepse
ushqimet me kripë, shkak-
tojnë shtim në peshe dhe në
numrin e veshjes. Përfitimi në
trupin për plazh: Hiqni dorë
menjëherë nga ushqimet me
shumë krip, e posaçërisht ato
që kanë shumë kalori. Në
vend se të hani një pako çip-
sa të kriposura me 260 kalo-
ri, merrni shkopinj të shën-
detshëm karote, që brenda
muajit, t keni gjysmë kilo-
grami më pak.

14. Fokusohuni në drekën
që hani

Universiteti i Birming-
ham, ka ardhur në përfun-
dim se femrat që nuk hanë
drekën si duhet, në 30% të
rasteve hanë grisini dhe gjëra
të tjera më vonë. E kjo do të

thotë, 30% më shumë kalori.
Përfitimi në trupin për plazh:
Ndaleni telefonin, televizion-
in dhe kompjuterin, e fokuso-
huni 100% në gjellën që hani.
Reduktoni më pas 100%
gjërat tjera që hani, në
mënyrë që të mos shtoni një
kilogram më tepër në muaj.

15. Merrni rreze dielli në
mëngjes

Njerëzit që i ekspozohen
rrezeve të diellit në mëngjes,
kanë më shumë përparësi se
ata që shfrytëzojnë këtë
ngrohtësi pasdite, sepse dri-
ta e rregullon qarkullimin e
gjakut, gjë që ndikon direkt në
metabolizëm. Përfitimi në
trupin për plazh: Njeriut i
mjafton vetëm gjysmë ore di-
ell në ditë, mirëpo sa më
shumë diell aq më mirë. Dilni
për shëtitje në mëngjes, apo
bëni xhiro me biçikletë dhe
digjni nga 250 kalori për 30
minuta. Kjo ju ndihmon të
hiqni nga një kilogram në
muaj.

16. Vëni mëlmesa në ush-
qim

Studiuesit në Universitetin
e Kolorados, kanë vërtetuar
se nëse shtoni mëlmesa si or-
gano, hudhra, qepa apo spe-
ca djegës ju mund të zëv-
endësoni ushqimet me
yndyrë, me ushqime të shën-
detshme dhe të keni të njëjtën
shije. Kështu ju mund të hani
një pjatë që ka 295 kalori, në
krahasim me origjinalin që ka
610 kalori, duke e kursyer
kështu vetën nga 215 kalori
më shumë. Përfitimi në
trupin për plazh: Bëni një ek-
speriment në kuzhinë. Largo-
ni ushqimet e yndyrshme,
duke marrë ushqim të shën-
detshme me shumë mëlmesa.
Me 215 kalori më pak në çdo
shujtë, e keni 'qerasur' vetën
me një kilogram më pak në
muaj.

17. Mos hani si të tjerët -
përpos nëse është e shëndet-
shme

Universiteti i Liverpulit,

ka ardhur në përfundim se
ne jemi të prirë të zgjedhim
ushqimin e njëjtë, sikur sho-
qëruesit tanë. Fat i mirë nëse
kemi dikë që ushqehet shën-
detshëm, por nuk ndodhë e
njëjta me ata që zgjedhin ush-
qime me shumë kalori. Për-
fitimi në trupin për plazh:
Mos shikoni se ç'farë po hanë
të tjerët. Porositni i pari nëse
jeni në një grup, duke u ba-
zuar në ushqimin e shëndet-
shëm, e është mundësi e mirë
që të tjerët të ndjekin shem-
bullin tënd.

18. Shoqërojuni me njerëz
truphollë

Nuk po themi se duhet të
injoroni njerëzit e plotë, por
shoqërimi me njerëz të hollë,
ju mundëson që të arrini më
shpejt trupin e dëshiruar për
plazh. Nëse shoqërohemi me
njerëz të plotë, do të filloj të
ju duket normal shtimi në
peshë dhe më nuk do të men-
doni për humbje peshe. Për-
fitimi në trupin për plazh:
Kaloni më shumë kohë në
palestër dhe vende të tjera ku
kryhen ushtrime fizike, sepse
aty ka më së shumti njerëz me
trup të hollë. E në të njëjtën
kohë, digjni kalori duke ush-
truar.

19. Bëhuni mbretëreshë e
kalorive kur hani jashtë

Shumë dyqane të ushqim-
it të shpejtë, tashmë kanë
edhe përshkrimin se sa kalo-
ri përmban pjata, andaj nëse
kujdeseni mirë, mund të kurs-
eni 215 kalori duke porositur
ushqime më të lehta. Përfiti-
mi në trupin për plazh: Gjith-
monë kujdesuni për kaloritë
në ushqime, duke porositur
opsionet që kanë më pak.

20. Largoni joshjen nga pija
Universiteti i Birmingamit

ka ardhur ën përfundim se
njerëzit që mbajnë dietë, nuk
mund ti rezistojnë joshjes nga
pija gjatë mbrëmjes. Kjo ësh-
të një lajm i keq për vijën e
trupit, sepse një gotë verë, ka
250 kalori.

Këshilla
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Udhëtimet turistike nën regjinë e Shoqatës së Miqësisë Norvegji-Shqipëri janë organizuar
sipas të njëjtit shabllon përvit, nga fundi i viteve 1960 deri në fillim të viteve 1980.

BOTIMI

Fatmira Nikolli

RUNE OTTOSEN:
Shqipëria më 1976 dhe si
mundën norvegjezët të

adhuronin Hoxhën e komunizmin
Autori norvegjez boton kujtimet dhe
rrëfen magjepsjen e të rinjve
norvegjezë për Shqipërinë komuniste

"Turist në Utopi" - udhëtime në
ideologji dhe në peizazhin shqiptar

Për të rinjtë revolucionarë
nga e gjithë Europa, përf
shirë edhe Norvegjinë, Sh-

qipëria nga fundi i viteve 1960, ish-
te një vend pelegrinazhi dhe objekt
studimor për ëndrrat revoluciona-
re. Udhëtimet turistike në regji të
Shoqatës së miqësisë Norvegji-Sh-
qipëri, organizoheshin sipas të
njëjtit shabllon vit pas viti prej fun-
dit të viteve 1960 deri në fillim të
viteve 1980. Disa mijëra norvegjezë
morën pjesë në këto udhëtime për
në Shqipëri. Madje ata mbështesnin
sistemin komunist dhe Enver Hox-
hën duke besuar te ideologjia e sh-
kruar dhe barazia mes njerëzve.
Por çfarë ndodhte në ato vite dhe
pse të rinjtë e Europës Veriore kish-
in këtë marrëdhënie me Sh-
qipërinë?

Pyetja thelbësore në këtë libër
është: Si mundën mijëra revolucio-
narë norvegjezë të mbështesnin dhe
adhuronin regjimin e Enver Hox-
hës, një diktaturë të tillë brutale?

Çdo shqiptar, i cili një pjesë të
mirë jetës e ka kaluar në diktaturë,
i kujton fare mirë grupet e "tur-
istëve" të rinj të Europës veriore,
që shpesh, si pjesë e grupeve m-l,
silleshin rrotull Shqipërisë në vitet
70-të, nëpër kantieret e mëdha të
socializmit, të preknin "sukseset"
e planeve pesëvjeçare dhe përpa-
rimin e këtij fanari të vetëm në
botë, të cilit i kishte mbetur detyra
t'i ruante të pacenuara idetë stalin-
iste. Mu aty në zemër të represiont,
të hapur e të fshehtë, kjo turmë
naïve dhe e shkujdesur, u bë një
dëshmitare e verbër e një prej regji-
meve më të egra të këtij planeti.

Mes tyre ishte edhe Rune Ottos-
en, autori i një libri që sjell përshk-
rimet e atyre ditëve, si edhe reflek-
sionin e tij të thellë të kthimit pas
dekadash në Shqipëri.

Të enjten më 20 qershor në orën
18:00 te Odeoni i Muzeut Historik
Kombëtar promovohet libri "Turist
në Utopi - udhëtime në ideologji dhe
në peizazhin shqiptar" i autorit
norvegjez Rune Ottosen. I përkthy-
er nga origjinali norvegjisht prej
Myrteza Shinit, "Scanderbeg
Books" sjellin në Shqipëri edhe au-
torin që rrëfen njohjen e tij dhe
brezit të tij me Shqipërinë, përmes

vizitave në vitet 1970.
Ai është një libër udhëtimesh.

Udhëtimesh faktike dhe udhë-
timesh mendore. Ottosen tregon në
libër për udhëtimet e tij si turist
politik në kuadër në AKP-së në vitet
1970 dhe për udhëtimet e mëvon-
shme pas rënies së komunizmit në
vitet 1990. Por është gjithashtu një
udhëtim në historinë shqiptare, që
tregon se si tiparet autoritare nga
komunizmi vazhdojnë të mbahen
gjallë në Shqipërinë e sotme. E
gjithë kjo e bën këtë libër shumë
interesant, por, veç tjerash, vjen
edhe si një lloj ndjese njerëzore për
naivitetin rinor dhe besimin e ver-
bër tek "e drejta", që në fakt, në pra-
paskenë luftoi edhe me të drejtën
më themelore: atë të jetës njerëzore,

të mijëra jetëve njerëzore, të hum-
bura nën ethen e ndërtimit dhe të
instalimit të një prej regjimeve më
të tmerrshme në historinë e njerëz-
imit.

Pas udhëtimeve të viteve 1970, ai
ka udhëtuar tri herë për në Shqipëri
(në 2013, 2014 dhe 2016). Ka vizituar
të njëjtat vende dhe ka takuar disa
prej njerëzve që kishte takuar në
vitet 1970.

Ottesen është gazetar e profesor
i gazetarisë. U lind në vitin 1950. Ai
është profesor i gazetarisë në Sh-
kollën e Lartë në Oslo dhe Aker-
shus. Ka qenë drejtues i Shoqatës
së Shkrimtarëve e Përkthyesve të
Literaturës  Profesionale (NFF).
Ottosen ka shkruar një sërë librash
profesionalë në norvegjisht dhe
anglisht mbi historinë e shtypit,
rolin e gazetarit dhe mbulimin me-
diatik të luftës dhe konflikteve.
TURISTË NË UTOPI

(Parathënie e autorit)
Ky është një libër udhëtimesh.

Udhëtimesh të vërteta dhe udhë-
timesh mendore. Për revolucionar-
ët e rinj nga e gjithë Europa, përf-
shirë Norvegjinë, Shqipëria, që nga
fundi i viteve 1960 ishte një vend
pelegrinazhi dhe objekt studimor
për ëndrrat revolucionare. Këto
ëndrra nuk ekzistojnë më për au-
torin, dhe fakti i vetëm i pandry-
shueshëm në rrëfimin tim, është
dashuria për atë vend të vogël. Sh-
qipëria dhe populli i saj janë për-
ballur dhe po përballen me sprova
të vështira. Ndaj ky udhëtim në his-
torinë e Shqipërisë dhe historia ime
politike, u kushtohet të gjithë sh-
qiptarëve, të cilët, në të vërtetë,

kurrë nuk kanë mundur të ven-
dosin për llojin e shoqërisë që duan
të kenë.

Udhëtimet turistike nën regjinë
e Shoqatës së Miqësisë Norvegji-
Shqipëri, janë organizuar sipas të
njëjtit shabllon përvit nga fundi i
viteve 1960 deri në fillim të viteve
1980. Destinacioni ishte përshkru-
ar nga Mao si "fanar ndriçues i so-
cializmit në Europë". Ne e dëgjonim
Maon, ndaj udhëtimet do të
bëheshin në vendin e vetëm vërtet
socialist në anën tonë të globit.
Pjesëmarrësit udhëzoheshin që të
silleshin miqësisht, mirë e me
edukatë, por fatkeqësisht të mos
kritikonin. Si miq në Shqipërinë
socialiste, ne respektonim doket e
zakonet e tyre. Ndaj, për shembull,
flokët e gjatë dhe pantallonat e
gjera në fund ishin të ndaluar. Udhë-
timet përgjithësisht bëheshin në po
ato vende. Në krye ishin uzina e
traktorëve në Tiranë, muzeu ateist
në Shkodër, kombinati i çelikut në
Elbasan, qyteti i mrekullueshëm
mesjetar i Gjirokastrës me ndërte-
sat e vjetra prej guri dhe qyteti i
bukur bregdetar i Sarandës në jug
të vendit përballë ishullit grek të
Korfuzit. Për dy javë duhet të nji-
heshim me shoqërinë e pretenduar
ideale si dhe të bënim një dozë push-
imi e turizmi. Ky kokteil qe i përsh-
tatshëm për të krijuar entuziazëm
ndër norvegjezët që shfrytëzonin
dy javë të verës për atë pushim disi
të pazakontë.

Në këto udhëtime në Shqipëri
kanë marrë pjesë mijëra norveg-
jezë. Pjesa më e madhe ishin mark-
sistë-leninistë ose simpatizantë të
Partisë komuniste norvegjeze AKP
(m-l). Ndër ta kishte shumë AKP-
istë dogmatikë, të cilët e kishin
përgjigjen gjithnjë në majë të gju-
hës nëse dikush dyshonte apo re-
agonte ndaj diçkaje që shihte a dëg-
jonte. Por kishte edhe disa elementë
individualistë "mikroborgjezë", të
cilët mendonin që programi ishte
tepër i ngjeshur dhe dëshironin më
shumë kohë për plazh e pushim.
Hera-herës shfaqej madje edhe
ndonjë SF/SV-ist apo ndonjë mik i
pjesëmarrësve që vinte vetëm për
të bërë një udhëtim.

Në udhëtimin tim të fundit në

Si miq në
Shqipërinë

socialiste, ne
respektonim doket
e zakonet e tyre.

Ndaj, për shembull,
flokët e gjatë dhe

pantallonat e gjera
në fund ishin të

ndaluar.Rune Ottosen, imazh komunizmi
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Shqipëri në vitin 1978, rolin si
"kuadër drejtues" e kisha unë. Në
atë kohë punoja si funksionar par-
tie dhe isha sekretar redaksie i re-
vistës Røde Fane (Flamuri i kuq).
Udhëheqja e partisë më kërkoi të
isha si "përgjegjës" për udhëtimet
e asaj vere. Ishte fjala për dy udhë-
time brenda një muaji. Dhe nuk e
patën të vështirë për të më bindur.
Unë kisha qenë vetë turist në udhë-
timet e Shoqatës së miqësisë Nor-
vegji-Shqipëri në vitet 1973 dhe
1976, kështu që e njihja programin.
Një muaj si i ngarkuar nga partia
në një vend të ngrohtë e me diell,
s'ishte detyrë e keqe. Por ky
udhëtim do të bëhej më dramatik
nga ç'e kisha përfytyruar. Mu në
kohën e udhëtimit, ndodhi prishja
mes Kinës dhe Shqipërisë, gjë që
shkaktoi një tronditje të thellë
brenda partive komuniste, përf-
shirë edhe AKP-në.

Shqipëria është një vend i
veçantë e me një histori të veçantë.

Praktika e shkrimit të këtij libri,
para së gjithash është gazetari.
Kam bërë disa intervista me ish-të
burgosur politikë, por kam folur
edhe me njerëz të takuar rastësisht
dhe u kam marr lejë të pasqyroj
historitë e tyre. Thuajse çdokënd
që takon në Shqipëri, ka një his-
tori për të treguar, dhe të gjithë
bashkë rrëfejnë se Shqipëria ka
qenë një diktaturë e tmerrshme
dhe mizore.

Gjatë udhëtimit të kthimit në
Shqipëri jam përpjekur të shkoj
pas në kohë në udhëtimin tim
ideologjik. Si munda ta besoj komu-
nizmin si një ide të qëndrueshme?
Pse në krye më dukej e drejtë, dhe
me kalimin e kohës tepër e gabuar,
ta lidhje jetën me një projekt poli-
tik që në nënshtresë rezultoi të ish-
te aq brutal dhe çnjerëzor?

Titulli "Utopi" në ballinë, është
përdorur 500 vjet para se të shkru-
hej ky libër. Vepra klasike e shkrim-
tarit Thomas More ku e ka

origjinën kjo fjalë, u botua në 1516.
Thomas More e shkroi librin kri-
tik duke pasur në mendje Anglinë
e asaj kohe. Shoqëria që përshkru-
an More ka disa tipare të përbash-
këta me diktaturën 40-vjeçare të
Enver Hoxhës në Shqipëri. More
përshkruan një shoqëri ku e gjithë
pasuria i përket kolektivit dhe ku
të gjithë banorët duhet të kon-
tribuojnë për kolektivin në eko-
nominë bujqësore. Këtu shohim
paralele të qarta me kolektivizimin
e detyrueshëm në Shqipërinë e Hox-
hës. Utopia e Mores kishte pak ligje
dhe asnjë avokat. As diktatura ko-
muniste në Shqipëri nuk kishte
ndonjë gjykatë të pavarur. Sistemi
juridik nën regjimin e Hoxhës kish-
te ligje që interpretoheshin nga
komisarë politikë. More përshkru-
an një shoqëri, ku mendimi për të
mirën e bashkësisë ka përparësi në
raport me vlerësimet morale të
praktikës sunduese politike. Sh-
qipëria komuniste drejtohej nga
objektivi për një shoqëri pa klasa.
Në praktikë pamë një kastë klasike
ku udhëheqësit jetonin në lagje të
privilegjuara të shoqërisë, të sh-
këputur nga masat. Utopia e Mo-
res është një shoqëri e mirëorgani-
zuar, ku njerëzit bëjnë një jetë që
është e përcaktuar nga lindja deri
në vdekje, dhe ku dobësia nuk tole-
rohet. Kur flet me njerëz të zakon-
shëm për shkallën e vështirësisë së
jetës së shqiptarëve në diktaturë,
të duket si një gjë e njohur. More
është kritik ndaj idesë së krijimit
një shoqëri perfekte.

Një nga tezat themelore në këtë
projekt gazetaresk, është se Sh-
qipëria ka një raport të pambyllur
me historinë e vet politike, ashtu si
edhe shumë anëtarë të AKP-së. Ka
kaluar një periudhë, është hedhur
pas krahëve pa reflektuar siç du-
het për çfarë ka kaluar. Shqipëria,
ashtu si disa AKP-istë, në vitet 1990
u rrokullis në një gjendje të re pa u
ndalur për të shtruar pyetje thel-
bësore për projektet e kaluara poli-
tike. Çfarë ishte ajo që mbështetëm,

çfarë ishte ajo që mbrojtëm, a ka
aty vlera që mund t'i mbartnim më
tej dhe t'i ruajmë? Sjell në kujtesë
këtu teorinë e diktaturës së prole-
tariatit, e cila po zbatohej në Sh-
qipëri në kohën që ne e vizitonim si
turistë këtë vend. Për ne ajo ishte
një teori, një ide në ajër. Për sh-
qiptarët ishte një realitet brutal.

Një diktaturë shtypëse komu-
niste që ndikoi në një farë shkalle
për ta nxjerrë vendin nga varfëria
e tmerrshme, por çmimi i paguar
qe i lartë. Një regjim totalitar, që
nën udhëheqjen e diktatorit Enver
Hoxha, e sundoi vendin për më
shumë se 40 vjet. Regjimi që sh-
qiptarët kanë tani, është më i mirë,
por ata meritojnë shumë më tepër.

Pyetja thelbësore në këtë libër
është: Si ishte e mundur që mijëra
revolucionarë norvegjezë e ndero-
nin këtë njeri dhe këtë regjim? Unë
përpiqem të hedh dritë mbi këtë
prej burimeve të reja historike dhe
shqyrtimeve të mia. Përpiqem gjith-
ashtu të përshkruaj radikalizimin
tim dhe përkrahjen e një ideologjie
totalitare, bashkë me rrugëk-
thimin drejt një botëkuptimi
vlerash që bazohet në demokraci
dhe në të drejtat e njeriut. Ka një
dallim mes një vendi dhe një regji-
mi me polici sekrete, burgje, qeli
torturash e vendekzekutime e që
ushtron një pushtet diktatorial mbi
popullin dhe një partie të vogël në një
vend tjetër që e mbështet ideologjik-
isht këtë regjim. Por natyrisht që nuk
ndjehemi mirë të ishim bashkëpunë-
torë me të për një periudhë.

Ne kurrsesi s'mund t'ia hedhim
fajin paditurisë. Informacioni
gjendej, por ne zgjodhëm ta in-
joronim ose të mos e besonim. Unë
kam një kopje të raportit vjetor të
Amnesty International të vitit
1978. Aty flitet për ndryshime të
reja ligjore në kodin penal dhe nd-
jekjen penale të priftërinjve kato-
likë të dyshuar në Shqipëri. Ata
rrezikonin 3-10 vjet burg për agjit-

acion fetar dhe propagandë
armiqësore ndaj shtetit. Aty rapor-
tohen përndjekje priftërinjsh për
shkak të mbajtjes së shërbesave
fetare në fshehtësi. Përmendet
edhe rishikimi e ashpërsimi i dis-
pozitave të kodit penal të vitit 1958
për ushtrimin e feve si islamit,
ortodoksisë greke dhe katoli-
cizmit.4 Por Amnesty thotë se ësh-
të e vështirë të gjenden burime
parësore për shkak të kufizimeve
të udhëtimeve.

Megjithatë disa mundën të vin-
in. Neve që merrnim pjesë në udhë-
timet propagandistike, në Muzeun
e Ateizmit në Shkodër na siguro-
nin se ushtrimi privat i fesë në sh-
tëpi lejohej. Dhe ne ishim aq naivë
sa ta besonim këtë.

Pse kishim pafta në vesh dhe
ç'duhej të kishim ditur? Ç'lidhje
kishte në të vërtetë mes asaj
ideologjie që ne vetë mbronim, dhe
të gjitha abuzimeve e shkeljeve që
bëheshin në emër të ideologjisë?
Ne duhet t'ia heqim shtresat qepës,
shprehej Gunter Grass kur shk-
roi historinë për veten si një
djalosh i ri. Komunizmi ishte një
ide e bukur për barazi dhe shoqëri
pa klasa. Entuziazmi fanatik për
ta realizuar këtë përkundër
dëshirës së popullit, është një dësh-
tim në vetvete. Ideja e nazizmit për
një racë që është superiore ndaj një
tjetre, është para së gjithash anti-
njerëzore. Por fanatikët që duan
t'i zbatojnë këto ide nëpërmjet qën-
drimit "qëllimi justifikon mjetin",
kanë natyrisht sjellje me tipare të
përbashkëta.

Tipare të përbashkëta ka edhe
mes diktatorëve si Adolf Hitler
dhe Enver Hoxha.

Populli shqiptar jetoi për katër
dekada me idenë se partia ven-
doste për gjithçka, sepse ajo kish-
te socializmin shkencor në anën e
vet dhe dinte shumë më tepër. Tani
flitet për narrativa neoliberale.
Shteti nuk kujdeset më për ty - ti je
farkëtar i fatit tënd. Prapë janë
udhëheqësit që qeverisin në emër
të popullit, tashmë në emër të
demokracisë dhe jo të socializmit.
Asnjëra prej këtyre qasjeve nuk
është në gjendje t'i japë përgjigje
shqiptarëve se si t'i zgjidhin prob-
lemet që kanë. Në libër unë përsh-
kruaj rrugëtimin tim hyrje-dalje
në bindjen që një parti m-l i kishte
përgjigjet për problemet e mëdha
me të cilat ballafaqohej njerëzimi.

A jam penduar?, më pyet
ndokush. Kjo çështje është e vësh-
tirë. Unë kurrë nuk do të zgjidhja
sërish atë platformë politike, dhe
jam i vaksinuar për gjithë jetën
ndaj ideve madhështore dhe men-
dimit totalitar.

Përvojat, mësimet dhe përje-
timet nga ai dhjetëvjeçar i veçantë
më kanë bërë ky që jam sot.
Shpresoj të kem fituar më shumë
urtësi. Përveç kësaj, kalova edhe
disa përvoja të rëndësishme që në
kushte të tjera nuk do t'i kisha
pasur kurrë. U njoha me Sh-
qipërinë. Gjeta shokë për jetë. Gje-
ta dashurinë e Ingeborg, me të
cilën ende jam i martuar, dhe të
cilën ndoshta nuk do ta kisha
takuar kurrë po të mos kishim
qenë në të njëjtën lëvizje. Kemi dy
djem të rritur e të mrekullueshëm.
Ndoshta me këtë libër mund t'u
shpjegoj atyre zgjedhjet që bëra, si
i mendova dhe si veprova, si edhe
sa shumë gabova në disa çështje
thelbësore, si liria e shprehjes dhe
të drejtat e njeriut.

PENDESA
Si munda ta besoj
komunizmin si një
ide të
qëndrueshme? Pse
në krye më dukej e
drejtë dhe me
kalimin e kohës
tepër e gabuar, ta
lidhje jetën me një
projekt politik që në
nënshtresë rezultoi
të ishte aq brutal
dhe çnjerëzor?

Neve që merrnim
pjesë në udhëtimet
propagandistike, në
Muzeun e Ateizmit

në Shkodër na
siguronin se

ushtrimi privat i
fesë në shtëpi

lejohej. Dhe ne
ishim aq naivë sa ta

besonim këtë.Rune Ottosen, imazh komunizmi

Rune Ottosen në moshë të re
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Përgjimet dhe çështja
e votës së lirë në Shqipëri

Opinioni i   Ditës

Nga Spartak Ngjela

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

... këtu duhet të jetë kjo: që nga
rrëzimi i komunizmit, a ka pasur
ndonjë rast kur shqiptarët kanë
votuar të lirë për të zgjedhur për-
faqësuesit e tyre?

Shqiptarët deri tani, që nga viti
1991, kanë votuar të lirë vetëm një
herë: në mars të vitit 1992. Turp për
të gjithë ç'kanë ardhur pas vitit
1992: komunistët e Ramiz Alisë
kanë bërë të vetmin votim të lirë në
Shqipërinë e pas vitit 1991.

A do të vijojnë të botohen
përgjimet?

Nëse do t'u qëndrojmë prece-
dentëve ndërkombëtarë dhe sido-
mos precedentit të Maqedonisë, ato
do të vijojnë. Dhe nuk ka rëndësi
fare se cili është emri i gazetës që
po i boton: e rëndësishme është
vetëm e vërteta. Ku pyet opinioni
publik për sekretin shtetëror, kur
një gazetë nxjerr prapaskenat
kundër të ardhmes së saj! Sh-
qiptarët kanë nevojë historike për
to.

E gjithë klasa politike do të dalë
e implikuar, nëse vërtet ka pasur
seriozitet në këto përgjime… ose
nëse prokurorët nuk kanë zhdukur
një palë dhe kanë lënë vetëm një
tjetër si subjekt të përgjimit. Mjaf-
ton të mos ketë ndërhyrje për të
mos i botuar apo shpallur të gjitha,

atëherë shoqërisë shqiptare do t'i
jepet një ndihmë e madhe.

ll.
Unë për vete nuk shoh ndonjë

gjë të re. Këto, dhe më tepër se kaq,
i kam denoncuar vetë që në vitin
2001, në vitin 2003 e në vijim.

Manipulimi i zgjedhjeve ka qenë
dhe është ende fenomen në Sh-

qipëri. Një fenomen malinj, që ka
helmuar shpirtërisht të gjithë sh-
qiptarët. Vijimi i këtyre përgjimeve
do të na ndihmojë të shkallmojmë
fenomenin, prandaj thashë më lart
që shqiptarëve nuk u intereson fare
as emri i gazetës që po i boton dhe
as mënyra sesi gazeta i ka vënë në
dorë këto përgjime: e vetmja masë

vlerësuese në këtë rast është e
vërteta dhe jo sekreti shtetëror.

Edhe ngritja e SPAK-ut është
domosdoshmëri për likuidimin tërë-
sor të këtij fenomeni që për 25 vjet
po terrorizon jetën shoqërore në
Shqipëri. Dhe jam i bindur që ai do
të ngrihet.

E gjithë kriza shqiptare aktuale

është pasojë e manipulimit të
zgjedhjeve. Sepse kjo është arsyeja
që kurrë nuk e pamë botën tonë
akademike as në parlament e as në
politikë.

Antiintelektizmi i viteve 1992 e
deri sot është rrjedhojë direkte e
mungesës së votës së lirë.

lll.
A e dini se kush ka qenë armiku

më i urryer i Enver Hoxhës dhe i
Josif Stalinit?

Vota e lirë.
A e kuptoni se ku jemi?
Të gjithë shqiptarët me pak

mend e dinë se zgjedhjet kanë qenë
në Shqipëri një farsë dhe të domin-
uara nga forca fizike me anë hor-
dhish të inkriminuara, apo me
heqjen arbitrare nga listat e
zgjedhësve, ose me votime fiktive
të emigrantëve që nuk kanë qenë
në Shqipëri me vite të tëra dhe që e
kanë emrin në listat e votimit, por
edhe me blerje votash në një hapë-
sirë të madhe vendesh shumë të
varfra në Shqipëri.

Kjo është historia jonë e vërtetë
dhe ky është vetë shkaku i varfërisë
shqiptare dhe është edhe pasoja
direkte e sundimit të mediokritetit
në politikën shqiptare.

Kush kërkon të fshehë këtë
rrjedhë të shëmtuar historike
kundër prosperitetit shqiptar, ësh-
të i mbështjellë kryekrejt nga ligë-
sia korruptive dhe urrejtja kun-
drejt demokracisë.
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Do të jeni i zhytur në mendime sot. Para se
të nisni një marrëdhënie të re dashurie,
përpiquni të qetësoheni emocionalisht,
përndryshe do të përballeni me situata të
papritura dhe do ta keni të vështirë të arri-
ni ato që doni.

DEMI

Dikush do të shprehë interes për ju sot,
madje ka gjasa që të shprehë edhe
ndjenjat. Është momenti i duhur për ata
që janë në kërkim të dashurisë. Ndje-
huni të lirë të flirtoni, por bëni kujdes të
mos ndërhyni në marrëdhënien e dikujt.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Mos rrezikoni duke dalë jashtë kapac-
itetit tuaj. Përpiquni të zgjidhni mënyra
më të lehta për të vepruar, për të qenë
më të sigurt. Nuk është dita e duhur
për të nënshkruar marrëveshje apo për
të bërë reforma në jetën personale.

Kjo ditë premton të kalojë e qetë dhe lehtë-
sisht. Ekziston mundësia të eliminoni një kon-
flikt të vjetër, të krijoni raporte të reja me shefat
ose të sheshoni problemet me partnerin/part-
neren tuaj. Beqarët e kësaj shenje mund të
eksperimentojnë në dashuri.

Do të keni një gjendje të komplikuar emo-
cionale. Dëshira për të realizuar diçka
ekstremisht ambicioze do t'ju shfaqet
sërish. Ka gjasa që një prej familjarëve
tuaj të kërkojë vëmendje të veçantë për
shkak të një drame që ka përjetuar.

Mos lejoni zilinë dhe ashpërsinë t'ju
udhëheqë sot. Mësoni të kënaqeni me
suksesin e të dashurve tuaj. Përndry-
she rrezikoni të mbylleni në vetvete.
Përpiquni të ndihmoni të rinjtë që mund
të vijnë në punën tuaj sot.

Nuk do të jeni të ekuilibruar emocional-
isht gjatë kësaj dite. Skandalet dhe prob-
lemet nuk përjashtohen sot. Flisni me
mikun tuaj të ngushtë për t'u ndjerë më
mirë dhe rekomandohet të ushtroheni
fizikisht, pasi do të ndikojë pozitivisht
edhe në gjendjen tuaj psikologjike.

Planet do t'ju ndryshojnë disa herë gjatë
ditës. Para se të premtoni për të përm-
bushur kërkesat e dikujt, mendoni për pa-
sojat. Megjithatë, rekomandohet t'i mbroni
interesat e tyre. Mos lejoni dikë pranë jush
t'ju përdorë për të arritur qëllimet e tyre.

Rrezikoni të harroni një premtim që i keni
bërë vetes. Bëni kujdes me regjimin ush-
qimor, pasi mund t'u ktheheni zakoneve të
vjetra. Parashikohet sukses në anën pro-
fesionale, por duhet të tregoheni shumë
vigjilentë gjatë zhvillimeve në punë.

Tregohuni vetvetja, përpiquni të reali-
zoni dëshirat dhe ëndrrat tuaja. Mos
jepni përgjigje standarde dhe mos flis-
ni vetëm për motin. Ekziston mundësia
të tërhiqni vëmendjen e personi që ju
pëlqeni.

Ka gjasa të mos ndiheni komod gjatë ditës
së sotme, mbi të gjitha në sferën profesio-
nale. Do t'ju duhet të komunikoni me një
koleg, të cilin nuk e keni pëlqyer asnjëherë.
Ndërsa sa i përket anës personale, gjithç-
ka duket në rregull.

Ekziston mundësia të nisni një aventurë, e
cila rrezikon të mos ketë sukses. Bëni shumë
kujdes nëse ndërmerrni një hap të tillë dhe
mos u bazoni vetëm te fati. Rekomandohen
shëtitje të gjata dhe joga. Mund të takoni dikë
rastësisht, çfarë do t'ju lumturojë pamasë.

Veting zgjedhor apo
përmbysje kazani?

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)

... Pra, të të gjitha ecejakeve të
fshehta ose të hapura në sytë e
banorëve, sidomos atyre të fsha-
trave, gjatë zgjedhjeve vendore ose
të përgjithshme. Të përpjekjeve
dhe manovrimeve të "agjentëve"
(koordinatorëve) të partisë në ter-
ren për të bindur me pahir njerëz-
it të votonin për atë parti që kish-
te pushtetin. Edhe me kërcënime
të hapura apo të fshehura për
humbje të vendit të punës në ad-
ministratën shtetërore (në rastin
konkret, të punës si mësues në
shkollat e Dibrës gjatë zgjedhjeve
vendore në këtë qark në vitin 2016).
Por, kjo nuk ka ndodhur vetëm në
Dibër në vitin 2016. Ka kohë që
ndodh. Që nga "loja e Dushkut" 18
vite më parë. Pra, po ndodh në afër
dy dekadat e fundit. Denoncimet e
ndërkombëtarëve ndaj mekaniz-
mave të panumërt të ndikimit
abuziv mbi të drejtën e qytetarit
për të ushtruar i lirë zgjedhjen e
tij se cilës parti do t'ia japë votën
kanë qenë jo shteruese. Pa kapur
raste flagrante të shitblerjes ose
ndikimit abuziv e gati me dhunë
mbi dëshirën e qytetarit për të vo-
tuar. Ndërkombëtarët në raportet
e tyre, edhe pse kanë pasur me dh-
jetëra vëzhgues vendorë në terren,
janë mjaftuar në përshkrimin e
mënyrave të shitblerjes së votës,
pa denoncuar raste konkrete.
Edhe denoncimet pas zgjedhjeve të
partive të vogla, ose të grupeve të
qytetarëve apo të shoqërisë civile
kanë marrë injorimin maksimal të
prokurorëve të lidhur me mijëra
fije me partitë më të mëdha poli-
tike. Partitë kryesore kanë mbu-
luar zullumet e njëra-tjetrës, sa
herë alternoheshin (vinin njëra
pas tjetrës) në pushtet. E vërteta
qëndron në faktin se në shitbler-
jen e votës dhe në ndikimin gati të
dhunshëm për të devijuar vullne-
tin e qytetarit janë përfshirë që të
tria këto parti. Duke grabitur vo-
tat në tavolinë, edhe brenda kutive
të votimit. Kush më shumë e kush
më pak. Të tria janë fajtore njësoj
për këtë mekanizëm përbindësh që
kanë ngritur në këmbë. Trafiku i
votës është përsosur dhe stërhol-
luar, duke gjetur me dhjetëra
mënyra të reja "krijuese" për të
ndikuar te hallet e njerëzve. Nga
thesi i miellit i ofruar për më të
varfrit për t'ua kushtëzuar votën,
te paratë nën dorë, apo premtimet
për futjen në punë në administratë.
Apo edhe kërcënimet (sikurse i
dhanë përgjimet e fundit të pub-
likuara nga "Bild"), për largim nga
puna, nëse nuk deklaron hapur
votën. Skandali i "Bild" nxori
lakuriq partinë e sotme në push-
tet. Por të tilla përçapje, presione
dhe sprova për të bindur njerëzit

me pahir të votojnë i kanë bërë pa
kursim edhe dy partitë e sotme të
larguara nga parlamenti. Madje,
njëra të ofronte vende pune në ad-
ministratë, në këmbim të anëtarë-
simit të 50 të afërmve dhe miqve të
tu në parti. Prandaj dhe nuk ka
shumë habi te qytetarët tanë, nga
denoncimet e gazetës gjermane.
Thjesht shprehen "Ja, i nxori edhe
gjermani maskarallëqet tona!".
Prej këtej, të nisesh për të destabi-
lizuar vendin është një mision i
vështirë. Gati i pamundur.
Megjithatë, vetingu i procesit
zgjedhor duhet bërë një orë e më
parë. Dhe duhet ta fillojë pikërisht
partia e sotme në pushtet, mbi të
cilën bie përgjegjësia më e madhe
e mbajtjes së ekuilibrave të brish-
të politikë të vendit. Pavarësisht
nga përpjekjet në kah të kundërt
të opozitës së sotme të vetëlarguar
nga parlamenti. Edhe me koston e
humbjes së "agjentëve" të terren-
it, çunave të fortë (pak problema-
tikë, sikurse u referohet një ish-
ministër në një përgjim) të lagjes,
qytetit apo fshatit. Vetingu zgjed-
hor duhet zbatuar urgjentisht
pikërisht nga Partia Socialiste në

pushtet, paralel me mbështetjen
ndaj reformës madhore në drejtë-
si, kampione e së cilës kjo parti pre-
tendon të jetë. E ka një rast vetingu
të filluar pa praninë dhe mbësh-
tetjen themelore të ndërko-
mbëtarëve. Atë që filloi dhe zbatoi
me sukses një shërbestar dhe ish-
ministri më cilësor i saj, Fatmir
Xhafaj, me vetingun në radhët e
policisë. Të gjithë jemi të
vetëdijshëm se manipulimet dhe
ndikimet abuzive mbi votën nuk
kanë deformuar asnjë nga rezul-
tatet përfundimtare të zgjedhjeve
vendore apo të përgjithshme. Vo-
tat e blera, të mohuara, të numëru-
ara gabim apo të trafikuara nuk
kanë kapur, për fat të mirë, me
gjithë përpjekjet e partive krye-
sore, atë masë kritike për të për-
caktuar fituesin (përjashto rastin
e zgjedhjeve vendore në Tiranë në
vitin 2011). Partia e sotme në push-
tet duhet të nisë katarsisin dhe
vetingun nga vetja e saj, sidomos
për qasjen në zgjedhje në zonat ku
rezultati parashikohet i ngushtë.
Sigurisht që nuk bëhet fjalë për
votimet e 30 qershorit, pse aty nuk
ka nevojë për asnjë manipulim,

pasi kjo parti nuk ka kundërsh-
tarë realë. Duhet të veprojë me sin-
qeritet dhe pastërti, duke u lar-
guar nga "agjentët" e përkushtu-
ar në terren. Ata që mund edhe të
kenë marrë vlerësime nga "të mëd-
henjtë" për "forcën" e bindjes së
tyre te njerëzit që të votojnë
partinë, koordinatorë të së cilës
janë. Por që nga "Bild" u kuptua
se kjo "bindje" ishte në fakt më
shumë në formën e presioneve dhe
madje, dhunës verbale e
psikologjike mbi njerëzit, në qin-
dra e më shumë raste. Madje, edhe
duke i kërcënuar me humbjen e
vendit të punës në administratën
shtetërore. Ose duke ofruar edhe
"çokollata" në formën e parave
kesh nën dorë për të fituar votën.
Në prani ose jo të çunave problem-
atikë. Qasje këto të përdorura rën-
dom nga të tria partitë tona krye-
sore. Kjo është ana e errët e
"hënës" sonë zgjedhore, të cilën e
dimë të gjithë, por që gazeta gjer-
mane na e ofroi me zë dhe shkrim.
Duke na dhënë shansin e një refle-
ktimi të thellë. Dhe kurrsesi të një
revolucioni për të përmbysur ka-
zanin!
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Teuta, Kukësi dhe Laçi përballen me Vetspilsin, Debrecenin dhe Hapoen Ber Shevën

Shorti i Kupave të Europës,
klubeve nuk u buzëqesh fati
Partizani e nis me Karabagun, Shkëndija fërkon duart

Është hedhur në Nion të
Zvicrës shorti për turin
e parë kualifikues të

Ligës së Kampionëve. Partiza-
ni ka mësuar kundërshtarët
që do të ketë përballë në këtë
raund të parë. Kryeqytetasit
do të ndeshet me Karabakun
në raundin e parë të Champi-
ons-it. Ish-skuadra e Ansi Ag-
ollit, e cila fitoi titullin në Az-
erbajxhan, do të jetë kundër-
shtari i të kuqve. Ndeshja e
parë mes Partizanit dhe Kara-
bakut do të luhet në Tiranë në
datën 10 korrik, ndërkohë që
ndeshja e kthimit luhet një
javë më vonë në Azerbajxhan.
Karabak ka fituar çdo titull në
Azerbajxhan prej vitit 2013
dhe nga 2008 drejtohet nga
Gurban Gurbanov, i cili drej-
ton njëkohësisht edhe ko-
mbëtaren e Azerbajxhanit.

Në Nion është hedhur edhe
shorti për turin e parë të Ligës
së Europës aty ku marrin
pjesë Kukësi, Teuta dhe Laçi
nga Kategoria Superiore. Për

Jeton Selimi

Luftëtarin. Bregdetarët do të
luajnë ndeshjen e tyre të parë
në Europë përballë
Ventspilsit, skuadër e cila në
sezonin e kaluar turpëroi
Luftëtarin duke e mundur
dhe njëkohësisht duke bërë që
ndaj bluzinjve të nisin he-
timet për rezultat të dyshimtë.
Sakaq, një ndeshje të vështirë
ka edhe Laçi ku përballë do të
ketë izraelitët e Hapoel Ber
Sheva, skuadër kjo surprizë në
vitet e fundit ku ka luajtur
edhe në grupet e Ligës së Eu-
ropës duke turpëruar pak vite
më parë edhe Interin. Prishti-
na në rast se kalon turin e
parë, luan ndaj Rejnxhërsit
ndërsa Shkupi ndaj Piunikut.

qenë fort me fat për verilin-
dorët. Kukësi luan në
ndeshjen e parë ndaj hun-
garezëve të Debrecenit
ndërkohë që Teuta do të ketë
mundësi të marrë hak për

Kukësin pritej një short më i
lehtë në letër duke qenë se

renditej në grupin e favoritëve
megjithatë goglat nuk kanë

SHKËNDIJA DHE
FERRONIKELI

Goglat janë treguar bujare
për kuqezinjtë e Tetovës, të
cilët kanë "peshkuar" kampi-
onët e Estonisë, Nome Kalju.
Një përballje e lehtë në letër
për skuadrën shqiptare. Sh-
këndija do ta luajë ndeshjen
e parë në transfertë, ndërko-
hë që një javë më pas do të
presë skuadrën estoneze në
Shkup. Nga ana tjetër Feron-
ikeli arriti të mbyllte sezonin
në mënyrën më të mirë duke
fituar titullin kampion dhe
Kupën e Kosovës. Titulli i
fituar këtë sezon, i jep mundë-
si Feronikelit që të luajë në
Ligën e Kampionëve dhe pak
ditë më vonë ka ndeshjet
paraeliminatore ku në
gjysmëfinalen luan ndaj
Linkolnit të Gjibraltarit.
TË TJERAT

Është hedhur shorti i tu-
rit të parë eliminator për
Ligën e Europës, teksa skuad-
rat e Prishtinës dhe Shkupit
kanë njohur kundërshtarët e
tyre. Kështu, nënkampionët
e Kosovës, në rast se kalojnë
në turin paraeliminatore,
ekipin nga Gjibraltari, Saint
Xhozef. Prishtinalitë nisen të
favorizuar në atë ndeshje, por
pjesa e vështirë do të vijë më
pas teksa do t'iui duhet të për-
ballen me një ekip me shumë
eksperiencë si Rejnxher
Gllazgou. Skuadra skoceze do
të jetë padyshim favorite për
të kaluar më tej, ndërsa në or-
ganikën e futbollistëve bën
pjesë edhe lojtari i Ko-
mbëtares së Shqipërisë, Eros
Grezda. Nëse gjithçka shkon
sipas parashikimeve, do të
luhet në Prishtinë. Ndërkohë,
nga krahu tjetër, skuadra e
Shkupit nga kampionati i
Maqedonisë do të sfidojë
ekipin e Pjunik, ekip armen.
Një ndeshje e cila duket në
ekuilibër, por Shkupi duken
më i favorizuar për të kaluar
në raundin pasardhës.
Ndërkaq, ndeshja e parë do të
luhet në Armeni.

Presidenti i FSHF-së, për shortin

Duka: U uroj klubeve tona sa më
shumë sukses në garën europiane

Klubet shqiptare,  që
marrin pjesë në ko-

mpeticionet europiane
këtë verë,  janë njohur
ditën e djeshme me rivalët
e tyre në Champions
League dhe Europa
League. Presidenti i FSHF-

së, Armand Duka, ka uru-
ar pak çaste më parë Parti-
zanin, Kukësin, Teutën
edhe Laçin në këtë edicion,
teksa shpreson që ato të
shkojnë sa më larg. "Suk-
sese Partizanit, Kukësit,
Teutës dhe Laçit në për-

faqësimin europian! Sot
(dje) skuadrat shqiptare
kanë njohur kundërshtarët
e tyre në kompeticionet eu-
ropiane, UEFA Champions
League dhe UEFA Europa
League. Dua ti uroj të katër
skuadrave shumë suksese

në këtë garim në sfidat
europiane dhe dëshiroj
që të shkojnë sa më larg.
Me strategji dhe objekti-
va seriozë për të arritur
objektiva të rëndësishëm,
si dhe me besim e punë
mund të shkoni larg,
duke e bërë të pamun-
durën të mundur dhe
utopiken një realitet të
prekshëm. Suksesi është
gjithmonë i arritshëm",-
shkruan Armand Duka
në postimin e tij në Face-
book.

SHORTI I KUPAVE
TE EUROPES

CHAMPIONS LEAGUE
Partizani - Karabag
Shkëndiija - Nome Kalju
Ferronikeli - Linkoln

EUROPA LEAGUE
Kukësi - Debreceni
Teuta - Ventspils
Laçi - Hapoel Ber Sheva
Prishtina - Saint Xhozef
Shkupi - Pjunik

Sulmuesi i Barcelonës

Klop mendon të veshë të
kuq Usman Dembelen

Kolumbiani ka zgjedhur

Hames Rodrigez është
pranë kalimit te Napoli

Firmos me ish-kapitenin
e kuq, Tirana prezanton

Idriz Bathën
Revolucioni bardheblu fil

lon të marrë formë të
plotë. Pas deklaratës të Ard-
ian Memës në Neës24: "Se ka
marrë premtimin nga presi-
denti Halili se ky do të jetë
një sezon ndryshe, me afrime
cilësore dhe me një objektiv
ndryshe, pse jo titulli kampi-
on", stafi drejtues i klubit
bardheblu vijon të jetë
shumë aktiv në merkato. Pas
bënë "dopietë" brenda ditës
duke afruar në kryeqytet dy
lojtarë ekspert dhe me
shumë klas të Superligës, si
Kale dhe Torasa, 24 herë ka-
mpionët e vendit kanë bëre
zyrtar edhe afrimin e tretë
në merkato, bëhet fjalë për
Idriz Bathën. Mesfushori ish-
te pjesë e Flamurtarit këtë
sezon, ndërsa në të shkuarën
ka mbajtur veshur edhe
fanellën e Partizanit, madje
ishte dhe idhull i tifozerisë së
kuqe. Batha ka firmosur një
kontratë 1-vjeçare me opsio-
nin për të vazhduar sërish në
sezonin pasardhës. Batha
vjen si një përforcim shume
i rëndësishëm për mesfush-
ën bardheblu. Ish-futbollisti
i Flamurtarit pas firmës në
kontrate është prezantuar ne
ambientet e stadiumit "Sel-
man Stermasi".

Një ide e
"çmendur" ka

lindur në mendjen
e Liverpulit, pasi do
të kërkojë të blejë
nga Barcelona,
francezin Usman
Dembele. 22-vjeçari
nuk e ka gjetur as-
njëherë veten te
katalanasit  dhe
nuk ka shfaqur tal-
entin dhe potencia-
lin e tij të vërtetë
aty. Kështu që klu-
bi spanjoll mund ta
shesë gjatë verës.
Siç raporton
"Teamtalk", kjo ësh-
të një ide e Jurgen
Klop, i cili beson se te Liverpuli do të gjejë veten dhe
do të shndërrohet në atë lojtarin shpërthyes që ishte
te Dortmundi në 2017-ën. Problemi në këtë çështje qën-
dron te çmimi i kartonit të lojtarit, i cili është blerë
125 milionë euro nga Barcelona, e cila nuk pranon of-
erta më të vogla se kjo.

Hames Rodrigez
është një hap

larg Napolit. Dukej
se ishte një ëndërr
për tifozët napolet-
anë, por tashmë kjo
duket se do të kthe-
het në realitet. Në
Kolumbi janë të sig-
urt për këtë, madje
sipas ESPN "Hames
ka firmosur me
ekipin e ri". Ançeloti
ka marrë dakordësisë
e lojtarit për t'u tras-
feruar, sikundër dhe
drejtuesit e Napolit
kanë marrë të drejtën
e bisedimeve nga
prokuratori Zhorzhe
Mendes, Reali i Madridit e ka vendosur prej kohësh ko-
lumbianin në listën e shitjeve. Të gjitha këto të lënë të
kuptosh se jemi vërtet pranë vulosjes së marrëveshjes.
Hamesi ka pranuar ta reduktojë pagën nga 8 milionë në 5
milionë euro, ndërsa Reali kërkon rreth 50 milionë euro
për kartonin e tij.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Eshtë skuadra e donatorëve
7. Mbyllin një turp.
9. Mund të jetë unik
11. Një i absurdit është i Samuel Beckett
14. Qyteti i përjetshëm.
15. Interpreton Sandokan.
17. I ka tek tenda.
18. Eshtë këngëtar lirik
19. Arturo i Brecht.
20. John, i forti i Sylvetster Stallone-s.
21. Françesku kantautor.
22. Eshtë religjion politeist.
25. Qerre pa qe.
26. Gjysmë alarmi.
27. Eshtë shtypi i ZP.

HORIZONTAL
1. Mund të jetë e pasur me minerale.
7. Ascoli në tabela.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premtojnë të bëhen kampionë të tillë.
14. Janë felinë të egër.
16. Marubi i fotografisë.
18. Janë meduza.
19. Një anarkist i famshëm.
21. Smith filozof.
22. Susanna shkrimtare italiane.
23. Shkurt për company.
24. Organizma Autonome Kombëtare.
27. Mbarojnë punime.
28. Ndezur në aparaturë.
29. Bëjnë arte me re.
30. Nduket për gjysmë.
31. Mbyllin fushatat
32. Luca bomber.
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30.  Kush ka... ka zët.
31. Altini mesfushor.
32. Janë vajzat në atletikë.
34. Eshtë shpend lagune.
36. Gjysmë thyese.
37. Udhëhoqi Argonautët.
39. Mund të jenë fotografikë të tillë.
40. Fillojnë panikun.

VERTIKAL

1. Janë çnjerëzore.
2. Mund të jetë e hollë dhe therëse.
3. Edi në krye të PS.
4. Eshtë lloj papagalli.
5. Fund turni.

6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.
7. Para devils për lojtarët e Manchester Unit-
ed.
8. U shkrua nga Kadare
10. Conan ai i Schwarzenegger.
11. Pak titanike.
12. Arbeni pa çifte.
13. I ka tek treni.
15. Mund të jenë pushimi
16. Mund të prishej nga jë... kleçkë.
18. Në krye të bashkisë.
20. Eshtë kundërshtar në dashuri
23. Meta në krye të LSI.
24. I vidhet ustait.
27. Jeppet e Artë në Cannes.
28. Eshtë pije e jona.
29. Kufizojnë kënde.
31. Fillojnë lehtë.
33. Eshtë dritëshkurtri.
35. Eshtë numri i... të parit.
38. Fillojnë nazet.

- Realiteti mund të
shkatërrojë ëndrrën. Pse
nuk mundet ëndrra të
shkatërrojë realitetin?

- Ëndërrojnë në flirtim, por
në martesë zgjohen.

- Dhuna maskohet vetëm
me gënjeshtra, dhe
gënjeshtrat mbahen vetëm
me forcë.

- Nëse kalon kufirin një
herë, kufijtë nuk ekzistojnë
më.

ZBAVITJE

- Nga një pikë dhe në vazhdim në nuk ka
më kthim. Kjo është pika që duhet
arritur.
- Dimë se çfarë jemi, por nuk dimë se
çfarë mund të ishim.

- Zgjidhni një punë që ju pëlqen, dhe
kurrë nuk do të duhet të punoni as dhe
një ditë të vetme në jetën tuaj..
- Kufijtë e një njeriu përcaktohen nga
kufijtë e gjuhës së tij.

34. Emri i parë i Pasolini-t.
35. Një mund të jetë fetar.

37. Lidhen të parat.
38. Fundi i një faze.
39. Emri i Bismarck.
40. Kant e Diabolik.
42. Ze... në traget.
44. Ente Informacioni Rajonale.
45. Triolet e Trëndafilë me kredi.
47. Rruga e Ferenc Molnar.
48. Në krye të notarëve.
50. Gjysmë tatimi.
51. Ushtrihet me cd false.

VERTIKAL.
1. Numër i shkurtër.
2. Britame Arkimedit.
3. Inicialet e Paganini-t.
4. Fundi i Turandot.
5. Eshtë fjetore ushtarësh
6. Parker regjisor.
7. Kështu quhet që ushqim
kundër intoksikimit.
8. Një birrë e jona.
9. Mund të jenë përurimi.
10. Festat pa fat
11. Qendër ditore

13. Janë nomadë.
15. Fillojnë atkletikën.
16. Eshtë brinjë në skuadër.
17. Sidney i Serpico.
18. Qe centauri që mësonte Akilin.
20. Në mes të një kanali.
25. Bëhet për zakon.
26. Tregon martesë.
27. Një super... për shopping.
33. Vala e stadiumit.
34. Fillojnë poshtë.
36. Një provë... inteligjence.
38. Vaçe e famshme e këngës tonë.
41. Fillojnë vallen.
42. Para es Salaam.
43. Linearë pa larë.
46. Nota e diapzonit.
47. Mbyllin një shtëpi.
49. I keni në dorë.
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