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Në takimin me strukturat e Partisë 
Republikane të Shkodrës, krye-
tari i kësaj force Fatmir mediu e 
vlerësoi qeverisjen aktuale si më të 
keqen e 25 viteve të demokracisë, 
e bazuar në përfitime personale 
përmes rrugëve korruptive e krim-
inale. “kjo qeverisje është e fok-
usuar në një luftë të vazhdueshme 
kundër biznesit. Ideja për të shtrën-

guar prej fyti biznesin sepse në 
emër të mirësisë sociale nuk është 
gjë tjetër veçse një lojë politike për 
të krijuar dy efekte shumë nega-
tive në jetën e një vendi: varfërimin 
e biznesit që të mos ketë autorite-
tin dhe mundësinë për të drejtuar 
ekonominë e vendit dhe për të ven-
dosur se kush do të jetë rruga e tij, e 
dyta për të krijuar një shtresë sa më 

apatike”- tha ai. më tej mediu tha 
se Republikanët kërkojnë zgjedhje 
të lira e të ndershme dhe kjo mund 
të arrihet vetëm përmes votimit dhe 
numërimit elektronik i cili theksoi 
kreu i PR-së kërkon lista të hapu-
ra zgjedhore dhe korrektim të sis-
temit proporcional-kombëtar.  “Le 
të heqim njëherë e mirë dorë nga 
futja e duarve nëpër kutitë e voti-

mit duke shkatërruar në themel një 
proces demokratik të rëndësishëm 
dhe të mundësojmë që të kemi një 
proces të votimit elektronik dhe 
të numërimit elektronik”. Nga ana 
tjetër mediu mbështeti idenë e Partisë 
Demokratike që financimi i partive të 
bëhet nga shteti pasi kështu sipas tij 
reduktohet tendenca korruptive që nis 
me fushatën elektorale.

Takimet me Nishanin

Gëzim Saliu

kreu i shtetit shqiptar Bu-
jar Nishani, u takua dje  me 
Presidentin e Parlamen-
tit Evropian martin Schulz, 

me të cilin bisedoi mbi ecurinë e pro-
cesit të integrimit evropian të vendit 
dhe përmbushjen e pesë prioriteteve 
kyçe në funksion të këtij procesi. Në 
këtë takim Schulz e vuri theksin edhe 
tek dialogu politik mes palëve i cili 
është i domosdoshëm për reformat me 
qëllim përshpejtimin e procesit të inte-
grimit. “kemi dëgjuar fjalë kurajoze që 
janë komentuar këtu në Bruksel. Jemi 
të vetëdijshëm dhe kam vlerësuar në 
fjalën time se jemi një komb i madh 
me një zemër të madhe, për mikpritjen 
që më keni bërë në vizitën time të parë. 
Unë kur isha në Shqipëri korrikun 
e shkuar mësova shumë. Është një 
vend i mrekullueshëm. Arsyeja për 
t’u rikthyer sërish është për këtë arsye. 
Një sistem i pavarur drejtësie dhe një 
Parlament që kryen funksionet e tij, 
janë disa nga çështjet që diskutuam, por 
që janë elementë kryesor për të luftuar 
edhe kundër terrorizimit. Unë mendoj 
se Shqipëria është në rrugën e duhur 
duke kontribuar vazhdimisht për të 
përmirësuar të ardhmen e vendit. E 
falënderoj Presidentin për bisedën 
dhe shkëmbimin e përvojave, si dhe 
fokusin tek rëndësia e reformave. 
Elementët e luftës kundër terrorizmit, 
çështja e sigurisë, roli i vendit në 
marrëdhëniet me rajonin dhe BE. 
këto mendoj se janë në rrugë të mirë. 
Si President keni kontribuar shumë 
për bashkëpunimin mes Shqipërisë 
dhe BE-së”, u shpreh Schulz.  Nga 
ana e tij Presidenti shqiptar e njo-

hu Presidentin e Parlamentit Evropian 
mbi ecurinë e reformave për pesë prior-
itetet kyçe, si dhe vëmendjen që i kus-
hton reformës në drejtësi.  “Shpreha 
gjithashtu vlerësimin tij për rezolutën 
e adoptuar nga Parlamenti Evropian, 
më 14 prill 2016, për Shqipërinë, ku 
përtej vlerësimit të progresit të përg-
jithshëm të bërë nga vendi, thekso-
het edhe nevoja e adresimit të sfidave 
me shpejtësi dhe efiçencë, në funk-
sion të progresit të mëtejshëm në 
rrugën e aderimit në Bashkimin 
Evropian. E informova Presiden-
tin Schulz mbi ecurinë e procesit të 
reformave dhe vëmendjen time per-
sonale dhe institucionale, veçanërisht 
ndaj reformës në drejtësi dhe do-

mosdoshmërisë së ruajtjes së vëmend-
jes edhe ndaj standardeve të të drejtave 
të njeriut dhe çështjes së respektimit të 
pronës”, theksoi Nishani. 

Takimi me Tusk
Po ashtu kreu i Shtetit zhvilloi dje 

një takim me Presidentit ë këshillit të 
Evropës Donadl Tusk, ku Nishani thek-
soi se Shqipëria nuk ka asnjë alterna-
tivë tjetër përveç integrimit evropian. 
Presidenti e garantoi se do të vazhdojë 
të bëjë çdo përpjekje për të realizuar me 
sukses reformën në drejtësi, duke evi-
dentuar se palët politike kanë përgjeg-
jësinë të ndërmarrin hapa konkrete për 
ndërtimin e klimës së nevojshme të be-
simit për realizimin e kësaj reforme dhe 

të tjerave kyçe për vendin. “Sigurisht 
që një vëmendje të veçantë ia kushtu-
am edhe nevojës së bashkëpunimit dhe 
koordinimit për përballimin e krizës së 
refugjatëve. Përshëndeta vëmendjen që 
Bashkimi Evropian i ka kushtuar përf-
shirjes së mundshme të Shqipërisë në 
këtë krizë pas mbylljes së të ashtuqua-
jturës ‘Balkan Route’. Vetëm në muajin 
mars të këtij viti, Shqipërinë e vizituan 
tre komisionerë evropianë, mogherini, 
Avramopoulos dhe Hahn”, tha Presi-
denti shqiptar. Ndërkohë kreu i këshil-
lit të Evropës pasi vlerësoi përparim-
in mbresëlënës që ka bërë Shqipëria 

në 25 vjet theksoi nevojën e arritjes 
së konsensusit ndërmjet maxhorancës 
dhe opozitës për reformat kyçe që lid-
hen me procesin e integrimit evropian 
të Shqipërisë. Po ashtu Tusk kërkoi nga 
palët politike të gjejnë bashkëpunimin 
për realizimin e këtyre reformave. 
“Bashkimi Europian mbështet zhvil-
limin e Shqipërisë. Reformat duhet të 
zbatohen. Ne po monitorojmë situatën. 
Shqipëria ka ndërmarrë reforma, por 
duhen zbatuar. Duhet dialog mes par-
tive politike. Vetëm kështu arrihen am-
biciet europiane. Reforma në Drejtë-
si, lufta kundër korrupsionit e krimit 
janë shumë të rëndësishme për vendin. 
Shqipëria mbetet partner i besueshëm i 
BE”,-  deklaroi ai. 

Rama shkarkon 
nëndrejtorin e 
SHISH, Alushi 
në detyrë prej 
14 vjetësh
Nëndrejtori i Shërbimit 
Informativ Shtetëror, ylli Alushi 
është shkarkuar nga detyra. kjo 
lëvizje në kupolën e shërbi-
meve inteligjente është bërë me 
propozim të kryeministrit Rama. 
ylli Alushi ka mbajtur për 14 
vjet postin e nëndrejtorit të 
Shërbimit Informativ Shqiptar. 
Ai ka mbajtur edhe më herët 
detyra të rëndësishme. kësh-
tu që prej vitit 1992 deri në vi-
tin 1996, ka patur disa detyra me 
rëndësi në Shërbimin Informa-
tiv të Ushtrisë. Nga ky vit deri 
në vitin 2002, ka drejtuar sek-
torë të rëndësishëm në kryqin e 
kuq Shqiptar.

Presidenti i PE-së TU: Sistem i pavarur 
drejtësie e Parlament funksional. Presidenti 
i kE: Reformat duhet të zbatohen

 Nishani: Domosdoshmëri ruajtja e vëmendjes edhe ndaj standardeve 
të të drejtave të njeriut dhe çështjes së respektimit të pronës

Politikë

Në Shkodër

mediu: Numërim elektronik, lista të hapura, korrektim të sistemit proporcional-kombëtar

Nishani-Schulz

Ylli Alushi

Nishani-Tusk

Fatmir Mediu
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Në fjalimin e saj të parë publik pas 
skandalit të përgjimeve në maqedo-
ni, deputetja Ermira mehmeti ka folur 
nga podiumi i Parlamentit shqiptar duke 
mos përmbajtur as emocionet e for-
ta. “Zgjohem nga gjumi dhe kuptoj sa 
pak duhet dhe ballafaqohem me një gj-
ykim të pamëshirshëm të moralit të 
dhe me një dënim kolektiv për gjithç-
ka nuk ka patur gjyq dhe sa pak një per-
soni publik i rrënohet jeta, për 5 minuta, 
ndoshta dhe më pak. Pyetja ime është si 
mund të vijojmë? A ja vlen që një zon-
jë të vazhdojë jetën politike. kam arritur 
që në vazhdimësi të kritikojë politikat e 
një qeverie jo demokratike, kam guxuar 
të flas hapur publikisht për nevojën dhe 
demokracinë e brendshme në partinë ku 
unë bëj pjesë dhe në fund pagova një 
çmim, jo të vogël”, tha ajo. më tej depu-
tetja mehmeti theksoi se,:  më vendosën 
në bandën e të akuzuarve dhe ask-
ush nuk pyeti se çfarë u bë. Nuk mund 
të them akoma nëse vërtetë ia vlen të 
vazhdojë sepse akoma jam duke vuajtur 
traumën. kjo është paraqitja ime e parë 

publike pas asaj ngjarje. ky duhet të jetë 
momenti i shpresës për ne. Në një krizë 
të thellë politike, në një përplasje kanë 
dalë 3 zonja të fuqishme që s’janë duke 
bërë betejë për përfaqësimin e gruas, por 
betejë për të rikthyer sundimin e ligjit. 
Për të gjykuar ata që shkelën ligjin. Fa-
timja, njëra prej gjyqtareve, ky është ai 
ndryshim cilësor që gratë duan ta bë-
jnë. Fatimja dhe koleget e saj na japin 
shpresë për rikthimin në binaret e duhur, 
sistemin e degjeneruar. kam guxuar të 
flas, e pagova shtrenjtë”.

Gëzim Saliu

Nën kujdesin e kuvendit 
të Shqipërisë u zhvillua 
dje në Tiranë “konfer-
enca Vjetore Rajon-

ale e Grave Parlamentare”, ku të 
pranishëm në aktivitetin e zhvilluar 
në sallën e Seancës Plenare, ish-
in kryeparlamentari Ilir meta, Am-
basadori OSBE-së Florian Raunig, 
përfaqësues të trupit diplomatik të 
akredituar në Tiranë, si edhe depu-
tete nga Parlamentet e Shqipërisë, 
kosovës, maqedonisë, kroacisë, 
Turqisë, Bosnje-Hercegovinës dhe 
Serbisë.  Në fjalën e tij përshën-
detëse, kryetari i kuvendit tha se 
barazia gjinore është një sfidë, jo 
vetëm për vendet e rajonit tonë, por 
është edhe për shoqëritë më të zh-
villuara. “Asnjë vend në botë apo 
edhe në Evropë nuk mund të pre-
tendojë se ka arritur një bara-
zi të plotë gjinore në përfaqësimin 
politik, por edhe në mbrojtjen në 
mënyrë të plotë të barabartë e pa 
diskriminim të të drejtave të grave 
në shoqëritë respektive”, tha ai. 
më tej meta tha se gjatë 20 viteve 
të fundit numri i grave parlamen-
tare është rritur ndjeshëm në botë 
dhe padyshim edhe në vendin tonë 
janë bërë mjaft hapa domethënës 
përpara. “Ne sot kemi 32 gra de-
putete. kemi 3 komisione mjaft të 
rëndësishme që drejtohen nga zon-
ja të nderuara, nga znj. Arta Dade 
që drejton komisionin për Politikën 
e Jashtme; nga znj. majlinda Bregu 
që drejton edhe këshillin kombëtar 
të Integrimit, përveç komision-
it për Integrimin, dhe nga znj. Vok-
shi që drejton një komision mjaft 
të rëndësishëm, atë të Çështjeve 
Sociale.”, - theksoi ai. Në këtë kon-
tekst duke vlerësuar arritjen e fun-
dit në zgjedhjet vendore në kuadër 
të përfaqësimit të grave, kreu i ku-
vendit u tregua i gatshëm që e njëjta 
praktikë të ndiqej edhe për zgjedh-
jet e përgjithshme parlamentar 
të 2017-ës. “Sukses më i rëndë-
sishëm e i dukshëm dhe që do të 
mbetet është ndryshimi në ko-
din Elektoral për sa i takon zg-

jedhjeve vendore ku u vendos që 
në listën për këshilltarët një në dy 
anëtar në mënyrë të njëpasnjëshme 
të detyrueshme të jetë patjetër grua. 
Besoj se ka ardhur koha që ne atë 
hap që ndërmorëm në zgjedhjet 
vendore për përfaqësimin e grave ta 
ndërmarrim edhe në zgjedhjet par-
lamentare. kjo mendoj që do t’i 
bëjë nder kuvendit, jo thjesht do 
t’i japë një pamje të re, jo vetëm 
do t’i japë një imazh dhe një in-
tegritet të ri, por jam i bindur 
që do t’i japë edhe një përmba-
jtje të re shumë cilësore dhe ajo 

që është më e rëndësishmja, shumë 
më njerëzore dhe më sociale se sa 
deri tani”, deklaroi meta.  

Qëndrimet
Ndërkohë drejtuesja e konfer-

encës, deputetja socialiste Arta 
Dade shprehu bindjen forcimi i ro-
lit të gruas në politikë sjell një 
përmirësim të jetës për vetë qyte-
tarët pasi dinte të shmangin konf-
liktet politike. “Gratë në parlament 
dinë si të bëjnë aleanca e të dëgjo-
jnë me vëmendje përfaqësues të 
segmenteve të shoqërisë e komu-
niteteve për më shumë drejtë-
si sociale e shanse te barabar-
ta për qytetaret, për më shumë 
zgjidhje të ngërçeve politike 
përmes kompromiseve”- deklar-
oi ajo. Ndërkaq në fjalën e tij, 
ambasadori i prezencës së OS-
BE-së në Tiranë, zFlorian Raun-
ing theksoi se fuqizimin i gruas do 
të sjell një zhvillim të shoqërisë 
shqiptare duke vlerësuar nismën e 
ndërmarrë nga kuvendi për ngritjen 
e Aleancës së Grave Deputete. 

meta: Përfaqësim më të 
madh të grave në Parlament, 
në 2017-ën të ndjekim 
shembullin e vendoreve

 Dade: Gratë dinë të shmangin konfliktet, forcimi i rolit të tyre në 
politikë sjell përmirësim të jetës për qytetarët. Rauning : Fuqizimin i 
gruas do të sjell një zhvillim të shoqërisë shqiptare

Politikë

ministri i Jashtëm Ditmir Bushati, në 
kuadër të vizitave në Austri u takua 
me homologun e tij austriak Sebastian 
kurtz. Gjatë bisedës me tyre është vënë 
theksi tek thellimi i bashkëpunimit mes 
dy vendeve dhe tek mbështetja e Aus-
trisë për integrimin e Shqipërisë në BE.  
Ndërsa nga ana e tij ministri kurtz vuri 
në dukje rëndësinë që Austria i kusht-
on Ballkanit Perëndimor. më pas, min-
istrat Bushati dhe kurtz morën pjesë 
në konferencën mbi zgjidhjen e mos-
marrëveshjeve dypalëshe midis ven-

deve të Ballkanit Perëndimor. Në fjalën 
e tij, ministri Bushati i klasifikoi në tre 
kategori mosmarrëveshjet në Ballka-
nin Perëndimor.  “Dua gjithashtu të shtoj 
se mekanizmat aktualë të zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve duhet të integrojnë 
në qasjen e tyre dimensionin e zhvil-
limit ekonomik. Ekziston nevoja për 
të kanalizuar më tej ndihmën e BE-së 
ndaj politikave të rritjes, ndërlidhjes 
dhe zvogëlimit të pabarazive ndërmjet 
vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe 
BE-së”, tha Bushati.

Pjesëmarrës në konferencën rajonale të 
grave parlamentare, deputetja e LSI-së, 
monika kryemadhi theksoi se përpari-
mi i një shteti lidhet me fuqizimin gru-
as. “Është një nga çështjet më të rëndë-
sishme debatuara në botën ku jetojmë. 
Kushtet  e trajtimit të figurës së gru-
as kanë pësuar ndryshime të dukshme 
në harkun e viteve duke u bindur edhe 
faktorëve që lidhen me zhvillimin so-
cial të një populli me faktorët gjeo-
grafik, historik dhe kombëtar. Ajo që 
ne kemi mësuar gjatë të gjithë kësaj 
kohe në takimet me gratë është se një 
vend mund të përparojë, përsa i përket 
nëse gruaja është e përparuar. Një vend 
mund të përparojë nëse gruaja është e 
arsimuar, nëse gruaja është e edukuar, 
e punësuar dhe e fortë ekonomikisht. E 

drejta e gruas për të qenë e përfaqësuar 
denjësisht në shoqëri është thelbësore 
për zhvillimin e kësaj shoqërie dhe të 
gjithë ne kemi përgjegjësitë tona për 
ndërtimin dhe vizionin e një familjeje të 
madhe, të mirë, për secilin nga vendet 
tona përkatëse”, - tha kryemadhi.

kryemadhi: Përparimi i një 
shteti lidhet me fuqizimin gruas

Pas skandalit të përgjimeve

Ermira mehmeti përlotet në 
Parlament: Pagova një çmim jo 
të vogël se guxova të flas hapur

Bushati takon homologun kurtz: 
Të zvogëlohen pabarazitë mes 
vendeve të Ballkanit e BE-së

Konferenca Vjetore Rajonale e Grave Parlamentare

Ilir Meta

Monika Kryemadhi

Ermira Mehmeti



      E enjte, 28 prill 20164

Sot Basha 
mbledh Kryesinë, 
vendoset aksioni 
i opozitës
kreu i Partisë Demokratike 
do të zhvillojë sot një mbledh-
je me kryesinë e kësaj partie. 
mbledhja është thirrur në orën 
10:00 të paradites dhe mendo-
het se në fokus të saj do të jetë 
ecuria e aksionit opozitar, duke 
kujtuar që Partia Demokra-
tike aktualisht është në bojkot. 
Burime nga PD bëjnë me dije 
gjithashtu se në mbledhje do të 
diskutohet edhe për programin 
elektoral të PD-së për qytetarët. 
Në fokus pritet jetë edhe dis-
kutimi për organizimin e struk-
turave të PD, ku Basha ka nisur 
të vendosë delegatët  e rinj të 
partisë në rrethe. 

Partia Demokratike vazhdoi 
dje denoncimet ndaj qeverisë, 
ku deputeti Sherefedin Shehu 
theksoi se vjedhjet në qeverinë 

Rama janë shtuar me 80 herë. “Rapor-
ti i kontrollit të Lartë të Shtetit tregon 
përmasat e rrezikshme të korrupsion-
it dhe grabitjes qeveritare të denon-
cuara vazhdimisht nga Partia Demokra-
tike. Vitet 2014 dhe 2015 do të mbahen 
mend si vitet e abuzimeve dhe grabit-
jes më të madhe qeveritare. Në këto 2 
vite, 2.2 miliardë Euro kanë shkuar nga 
arka e shtetit në xhepat e Ramës dhe 
njerëzve afër tij si edhe për kriminelët që 
e sollën dhe po e mbajnë në këmbë këtë 
qeveri. Në vitin 2014 vjedhjet dhe abuz-
imet ishin 892 milion dollarë nga të cilat 
120 milion favore dhe vjedhje të të ar-
dhurave të buxhetit, 560 milion vjedh-
je në tendera dhe pasuri publike, dhe 212 
milion dollarë nga favoret dhe abuzimet 
e kompanive publike ku abuzimet më 
të mëdha, mbi 130 milion dollarë, janë 
bërë në Albetrol. Në vitin 2015 abuz-

imet janë thelluar dhe vjedhjet në të ard-
hurat, prokurimet dhe shpenzimet e tjera 
publike arrijnë 1.03 miliardë dollarë dhe 
abuzimet në sektorët e tjerë publikë arri-

jnë në 290 milion dollarë. Raporti i kon-
trollit të Lartë të Shtetit tregon se rritja 
e vjedhjeve dhe abuzimeve me paratë e 
qytetarëve po bëhet e frikshme. Vjedh-

jet dhe abuzimet në vitin 2015 ishin 8.5 
herë më të larta se në vitin 2013, por 79 
herë më të larta se në vitin 2010. Në këtë 
vit, ka një peshë të madhe afera e Qever-
isë me cEZ, por edhe po të zbresim efe-
ktin e kësaj afere vjedhjet dhe abuz-
imet janë përkatësisht 4 dhe 37 herë më 
të larta se ne 2013”, tha ai. më tej She-
hu theksoi se vjedhjet dhe abuzimet më 
të mëdha janë bërë në tatime, dogana, 
prokurime dhe pronën publike. “Në vitin 
2015 ato janë rritur kundrejt vitit 2013 
përkatësisht në tatime 100 herë, në do-
gana 11 herë, në prokurime 7.4 herë dhe 
në pronën publike 7.5 herë. Shifrat e më-
sipërme nuk përfshijnë gropën fiskale 
nga mosrealizimi i të ardhurave që në 
2 vjet është mbi 400 milion dollarë apo 
marrja e 1.32 miliardë dollarë borxh 
për palma, shkurre dhe shpenzime luk-
si. këtu nuk janë as 88 milionë dollarët 
e vjedhura nga miqtë personal të Ramës 
në tenderë apo 91.6 milionë dollarët e 
tjerë që janë shpenzuar vetëm për zyra, 
makina, orendi dhe bileta avionësh. këto 

janë faktet, këto janë abuzimet e kryem-
inistrit më të korruptuar në Ballkan. Ai e 
ka kthyer arkën e shteti në arkë person-
ale”. Ndërkohë deputeti demokrat thek-
soi se në vitin 2016 pritet që vjedhjet dhe 
shpërdorimet e parave publike të rriten. 
“Investimet publike do të jenë në nive-
lin më të ulët që nga viti 1997, vetëm 
4% të PBB. Përveçse të ulura, vetëm 
27 miliardë lekë, ose më pak se gjys-
ma e tyre do të shkojnë për punime civ-
ile si rrugë, ujësjellës, shkolla dhe spi-
tale. Investimet për rrugë dhe ujësjellës 
përgjysmohen nga 35.5 miliardë lekë, 
në 19.8 miliardë lekë. Për tu vjedhur me 
kollaj dhe kënaqur sa më shumë vjedhës, 
investimet janë copëtuar në 1300 
projekte dhe prej tyre 45 projekte ose 60 
milion dollarë janë për rikonstruksione 
të zyrave të qeverisë. Paratë e rrugës 
së Elbasanit, koridorit të Jugut, rrugës 
së Pogradecit, rrugës së Arberit, rrugës 
Qukës- Qafe-Plloce dhe projekteve të 
tjera të rëndësishme janë në xhepat e 
Ramës dhe të kriminelëve rrotull tij”.

Projektligj për 
shërbim pyjor 
nga 25 deputetë 
të PS, Fino 
kundër: Nuk 
bëhet kështu

Një projektligj për shërbimin py-
jor është dërguar në kuvend nga 
25 deputetë socialiste duke synu-
ar përcaktimin  e  detyrave dhe të 
drejtave të ministrisë së mjedisit 
dhe bashkive në administrimin dhe  
mbrojtjen e pyjeve për shkak të ndarjes 
së re territorial. Anëtarët socialiste 
në komisionin e ligjeve pavarësisht 
pakënaqësive për nismën e kolegëve të 
tyre  në parim votuan pro, por  kërkuan 
që në diskutimet nen për nen, të këtë 
ndryshime thelbësore. I vetmi  që votoi  
kundër ishte Bashkim Fino. “Unë shi-

koj një diskortancë si mospërputhje të 
saktë të plotë të asaj që ne kemi miratu-
ar të ligjit të decentralizimit të pushtet-
it vendor dhe të këtyre neneve që ne 
nxitohemi ti bëjmë. me që ligji kërkon 
një kohë më të gjatë, ne miratojmë disa 
nene të shpejta. Jo ore zotëri nuk është 
kështu. Ne kemi një agjenci të imple-
mentimit të pushtetit vendor, të decen-
tralizimit të pushtetit vendor dhe nëse 
ne e kemi dhënë me vendim që kemi 
thënë që kullotat dhe pyjet ti kalojnë 
pushtetit vendor atëherë kjo agjenci 
që ekziston në ministri mund të nxjer-

rë një rregullore dhe i thotë bashkive do 
të bëni 1,2,3,4,5…për kullotat dhe për 
pyjet”, tha ai.  Por kryetari i komision-

it   të Vepritarisë  Prodhuese,  iniciues 
i nismës ligjore  Eduard Shalsi,  tha se 
situate është emergjente, pasi njësive të 
pushtetit vendor iu duhen të përgatisin  
strukturat. “Riformatimi apo riorgan-
izimi territorial kërkon që bashkitë të 
jenë të përgatitura me strukturat për të 
kaluar në administrime në menaxhimin 
e pyjeve”, theksoi ai.  Ndryshimet në 
ligj synojnë që funksionet menaxhuese 
të fondit pyjor kombëtar,  t’ia ngarkojnë 
njësive të qeverisjes vendore, ndërsa 
funksionet kontrolluese mbeten atribut i 
inspektoratit të policisë pyjore.

PD, Shehu: Abuzimet në qeverinë 
“Rama” 79 herë më të larta se në 2010-ën

Në një lidhje direkte nga Tirana me 
televizionin “Sky News”, në emi-
sionin politik “Tonight” të Adam 
Boulton, kryeministri u pyet dje për 
debatet që ka ngjallur në Britani 
deklarata e ministrit të Drejtësisë, 
michael Gove, që sugjeronte se 
Britania mund të braktiste part-
neritetin e saj me Europën e ta 
zëvendësonte atë me një partneritet 
jashtë BE-së me Shqipërinë. “Duke 
njohur e respektuar inteligjencën e 
zotit Gove, unë u surprizova. Duket 
diçka shumë e çuditshme për mua, 
që zoti Gove po fliste për një kon-
federatë të tillë dhe si model, ai solli 

atë që ne shqiptarët nuk e pëlqejmë, 
pasi ne duam të jemi pjesë e BE-së. 
Ne nuk duam të vuajmë jashtë BE-
së nga kushte të tjera që kjo situatë 
sjell. më duket shumë e çuditshme, 
që vendi i churchillit, me një prej 
shoqërive më të jashtëzakonshme në 
Europë dhe në botë, është përfshirë 
në debate për ta lënë ose qëndruar në 
BE, duke harruar gjërat thelbësore 
në këtë debat, pasi BE-ja u ndër-
tua si një projekt i madh i paqes”, 
tha Rama. Por gazetari Adam Boul-
ton e pyeti kryeministrin, përse kjo 
dëshirë e madhe e Shqipërisë për 
t’iu bashkuar BE-së, në një kohë kur 

Greqia fqinje u fut në krizë. “Faktet 
dhe e vërteta nuk janë aq të thjesh-
ta. BE-ja është forca udhëheqëse kur 
flasim për reformat. Shikoni vendin 
tim, shikoni Ballkanin. Nëse Gre-
qia vuajti atë që vuajti, nuk ishte 
pse BE-ja ka probleme ekonomike, 
por sepse reformat nuk ishin përm-
bushur dhe se kishte plot gjëra të 
pavërteta, që ia ushqyen vetes e më 
pas u përballën”, pohoi Rama. Ndër-
kohë për frikën britanike të dyndjes 
së shqiptarëve në shtetin ishull, pasi 
Shqipëria të jetë anëtare e BE-së, 
Rama theksoi se: “Nuk është se një 
ditë ju do të kemi miliarda e mil-

iarda shqiptarë, që do të fluturojnë 
në qiejt britanikë, duke iu pushtuar 
njësoj si në filmat fantastiko-shken-
corë. Jo, jo. Shqiptarët, serbët dhe 
të tjerët në këtë rajon për shumë 
vite kanë një regjim të lirë vizash, 
duke lëvizur në Europë, por pye-
sni gjermanët, francezët, danezët e 
të tjerët, nëse ata kanë parë qiejt e 
tyre të pushtuar nga “shqiponjat e 
zeza shqiptare”, duke u ndalur atje 
e duke sulmuar popullatën. kjo 
është e pakuptimtë, tërësisht e pa-
kuptimtë. Nuk e imagjinoj dot, sesi 
shoqëria juaj mund të orientohet në 
këtë debat shumë fëminor”. 

Intervistë te “Tonight” për “Sky News”

Rama: Nuk e imagjinoj sesi shoqëria britanike  
orientohet në debatin fëminor të “dyndjes së shqiptarëve”

 “Vjedhjet dhe abuzimet në vitin 2015 ishin 8.5 herë më të larta se në vitin 2013”
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konfiskohen lloga-
ritë bankare të ish ad-
ministratorit të sho-
qërisë  “Adriatic 

Develoment corporation LTD”, 
kastriot Ismailaj.  Vendimi u dha 
nga Gjykata e krimeve të Rën-
da një vit pasi prokuroria e kësaj 
shkalle kishte depozituar një kërk-
esë të tillë. Në dispozitivin e lex-
uar kryesuesi I seancës Sandër Si-
moni deklaroi se “U konfiskuan 
logari bankare në llogari të përg-
jithshme 3 milion e 190 mijë dollar 
si dhe 5 llogari në shumën 450 mijë 
euro.  Ndërkohë  u pushua gjykimi 
me kërkesë të prokurorisë për dy 
llogari në vlera 40 euro e 37 dollarë 
si dhe u rrëzua kërkesa për kon-
fiskim për një llogari prej 30 mijë 
dollar pasi nuk u vërtetua se ishte 
llogari ekzistuese”.  Prokurroia e 
krimeve të Rënda kishte kërkuar 
në 28 prill të vitit të kaluar  kon-
fiskimin e llogarive bankare në shu-
mat totale 3.2 milionë USD dhe 
450.000 Euro, të shtetasit kastriot 
Ismailaj, administrator i shoqërisë 
“Adriatic Develoment corporation 
LTD”, bazuar në ligjin “Për paran-
dalimin dhe goditjen e krimit të or-
ganizuar e trafikimit nëpërmjet 
masave parandaluese kundër pas-
urisë”. Në materialin e saj proku-
roria shprehej se ajo është struktura 
përgjegjëse për zbatimin e këtij lig-

ji dhe në këto kushte ka regjistru-
ar procedimin penal në bazë të ak-
teve të përcjella nga Prokuroria e 
Tiranës, e cila po zhvillon hetime 
ndaj këtij shtetasi për veprën penale 
të “mashtrimit”. Fillimisht, ndaj 
llogarive bankare të këtij shtetasi, 
me kërkesë të Prokurorisë, gjykata 
kishte vendosur masën e sekuestros 
preventive (paraprake). Shtetasi Is-
mailaj, i ardhur në dijeni të vendo-
sur së sekuestros, nuk ka paraqitur 
asnjë dokument për të provuar lig-
jshmërinë e burimit të krijimit të 
pasurive. Por çfarë ndodhi gjatë se-
ancëes së djeshme gjyqësore. Ishte 

afati i fundit i gjykatës për tu shpre-
hur me vendim. Nga ana tjetër 
treshja gjyqësore ndodhej përballë 
nja fakti zyrtarë që ishte paraqi-
tur nga avokati mbrojtës Vladimir 
meçi. I pandehuri kastriot Ismai-
laj I cili është duke u gjykuar në të 
njëjtën kohë në shkallën e parë të 
gjyqësorit në Gjykatën e Tiranës, u 
revoltua në seancën e djeshme dhe 
reagoi ashpër ndaj trupit gjykues. 
Pati replika të shumta.

 
Deklarata e Ismailajt

kastriot Ismailaj braktis se-
ancësn gjyqësore pak momente pasi 

trupi gjykues të dilte me vendim 
për konfiskimin e pasurisë së tij. 
kastriot Ismailaj nuk u pajtua me 
vendimin e gjykatës për të vazhdu-
ar seancën gjyqësore me leximin e 
konkluzioneve nga ana e tij edhe 
pse në sallë nuk ishte I pranishëm 
avokati mbrojtës Vladimir meçe. 
Trupi gjykues vendosi të vazh-
donte procesin duke mos e cilësu-
ar të ligjshme mungesën e avokatit 
edhe pse ai kishte paraqitur raport 
mjekësor. I pandehuri Ismailaj i tha 
gjykatës se seanca duhej të shty-
hej pasi materialet e përgatitura ish-
in në dosjen e avokatit mbrojtës. “ 
Nuk mund të mbaj mend rreth 100 
faqe material dhe nuk jam I për-
gatitur ligjërisht për të bërë mbro-
jtjen. materialet I ka avokati im. 
Unë kammarrë ekspert të huaj për 
të bërë kundërshtimet dhe për këtë 
jam I bindur se kam prova të pa-
kundërshtueshme që vërtetojnë të 
kundërtën e asj që pretendon aku-
za. Vazhdimi is eancës pa praninë e 
avokatit është e pamoralshme dhe 
antikushtetuese. Ju nuk ju shpoe-
jton kush. keni prej më shumë se 
dy vitesh të ngrira llogaritë e mia. 
Duroni dhe mund të vendosni më 
pas ashtu sikundër edhe keni men-
duar. Nëse do të jepni një vendim 
them se gjithçka është e parashi-
kuar dhe paramenduar”, tha kastri-
ot Ismailaj. 

Vendimi gjyqësor

Gjykata e Fierit ka dënuar me një 
dënim në total 33 vjet burg dy perso-
na, të akuzuar nga Prokuroria se kanë 
vjedhur dhe dhunuar nën kërcënimin 
e armëve një çift, si edhe kanë ush-
truar dhunë seksuale mbi anëtaren 
femër të çiftit, ngjarje e ndodhur në 
dt. 20.10.2014 në pyllin e Seman-
it. Vendimi i gjykatës është dhënë 
pak ditë më parë. I pandehuri En-
dri Goga është dënuar me 24 vjet 
burgim, ndërsa bashkëpunëtori i tij, 
Shaban Skeja, me 9 vite burgim. Pro-
cesi ndaj tyre është zhvilluar me gjy-
kim të shkurtuar dhe për këtë arsye, 
ata përfitojnë uljen me 1/3 e dënim-
it. Prokuroria e Fierit ka zhvillu-

ar hetimet, nga të cilat kanë rezultu-
ar se: Në datë 20.10.2014, çifti V.m 
dhe E.A. kishin dalë për shëtitje në 
zonën e plazhit të Semanit. Në një 
moment intim ndërmjet tyre, pranë 
makinës ku gjendej çifti janë afru-

ar dy persona të armatosur, të cilët 
kanë ushtruar dhunë, me qëllim mar-
rjen e portofolëve dhe sendeve me 
vlerë që kishin në posedim. Në di-
namikë të ngjarjes, i pandehuri Ske-
ja ka nxjerrë nga makina shteta-
sin V.m., duke e shtrirë në tokë nën 
kërcënimin e armës, ndërkohë që 
i pandehuri Goga ka ushtruar kon-
troll për sende me vlerë në automje-
tin e çiftit, ku gjendej edhe e dëmtu-
ara E.A. Gjatë kontrollit të mjetit, 
i pandehuri Goga ka kërcënuar me 
armë të dëmtuarën, duke ushtruar 
ndaj saj edhe dhunë seksuale. Pas ak-
teve të dhunës, dy të pandehurit janë 
larguar nga vendi i ngjarjes, ndërkohë 

që të dëmtuarit kanë bërë kallëzim në 
Polici. Në vijim të hetimeve të zhvil-
luara nga Prokuroria e Fierit, ka re-
zultuar se autorët e veprave penale 
janë të pandehurit Endri Goga dhe 
Shaban Skeja, të cilët u arrestuan pak 
kohë pas ngjarjes. Gjykata e Fierit i 
dënoi të pandehurit për veprat penale; 
(Endri Goga)“marrëdhenie seksuale  
ose homoseksuale me kërcënim me 
përdorimin e armës”; “Vjedhja me 
dhunë”, në bashkëpunim; “Prodhi-
mi  dhe mbajtja pa  leje  e armëve 
luftarake” (Shaban Skeja) për veprat 
penale “Vjedhja me dhunë”, në bash-
këpunim;  “Prodhimi dhe mbajtja pa 
leje e armëve luftarake”.

Vendimi i gjykatës

Grabitën dhe ushtruan dhunë seksuale 
me dhunë një çifti, 33 vite burg dy personave

Konfiskohet pasuria prej 3 milion e 190 mijë 
dollar dhe 450 mijë euro  e kastriot Ismailaj

Gjirokastër
 

mjeti përplaset me 
bordurën anësorë, 
plagosen tre persona
 
Tre persona kanë mbetur të pla-
gosur si pasojë e një aksiden-
ti të ndodhur mëngjesin e së 
mërkurës  në Gjirokastër. Rreth 
orës 05.30 të mëngjesit të 
djeshëm, në aksin rrugor Gjiro-
kastër -Tepelenë, në vendin e qua-
jtur “Virua”, automjeti tip “Benz” 
me targa AA 456 Nm, me drejtues 
A.V., është përplasur me bordurën 
anësore të rrugës. Për pasojë janë 
dëmtuar drejtuesi i mjetit dhe dy 
pasagjerët A.V dhe T.V. Tre të 
dëmtuarit u dërguan në spitalin e 
Gjirokastrës, ku pas ndihmës së 
marrë ndodhen jashtë rrezikut për 
jetën. Uniformat blu kanë nisur 
hetimet për zbardhjen e rrethanave 
të ngjarjes.

 kastriot ismailaj revoltohet në gjykatë. Replika me kryesuesin e trupit gjykues Sandër Simoni. Ismailaj nuk pranoi 
vazhdimin e gjyqit pa qenë i pranishëm avokati mbrojtës Vladimir meçi. ky i fundit kishte paraqitur raport mjekësor. 
Gjykata: Nuk mund të tolerojmë më. Është plotësuar afati ligjor prej një viti

Kronikë

I pandehuri kastriot 
Ismailaj u revoltua 
në seancën e 
djeshme dhe reagoi 
ashpër ndaj trupit 
gjykues. Pati replika 
të shumta

Kastriot Ismailaj
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Dhuna në familje

Dhunoi bashkëshorten dhe ngacmoi 
seksualisht vajzat, babai dënohet me 5 vite burg

Ekstradimi

Ishte shpallur në kërkim 
ndërkombëtar nga Interpoli në 
Itali, ndërsa është arrestuar dje në 
aeroportin e Rinasit. 43 vjeçari 
Dritan Beqiraj (Bakalli) lindur 
dhe banues në Durrës, është vënë 
në pranga dje nga Shërbimet e 

Policisë kufitare në Rinas, gjatë 
përpunimit në hyre të dokumenta-
cionit të shtetaseve. Beqiraj ishte 
i shpallur në kërkim ndërkom-
bëtar nga autoritetet italiane në 
datën 21 mars 2016, pasi është 
i dënuar nga Gjykata e Apelit të 

Firences në 27 shtator të 2007-
ës, me 25 vite e 6 muaj burg. 
Ndaj 43 vjeçarit rëndojnë veprat 
penale si “Rrëmbim personi”, 
“Armëmbajtje pa leje”, “kanos-
je” dhe “mbajtje lëndësh narko-
tike’.

Ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, esktradohet 45 –vjeçari

Në 14 gusht të vitit të 
kaluar Pëllumb Ba-
kaj 42 vjeç u arrestua 
nga policia pasi u de-

noncua nga bashkëshortja e tij 
dhe dy vajzat për dhunë sistema-
tike dhe ngacmim seksual. Ndër-
sa në 25 prill gjyqtari Sokol 
Tona e deklaroi fajtor Baka-
jn dhe e dënoi për të dyja aku-
zat. Bashkëshortja dhe vajzat 
nuk ia falën babait dhunues, ak-
tëtet e tmerrshme të dhunës. Ato 
deklaruan para gjykatës gjithë 
vuajtjet, ndërkohë që më herët 
kishin siguruar edhe një urdhër 
mbrojtje. Pëllumb Bakaj nga ana 
e tij i ka kërkuar gjykatë sndjesë. 
madje është munduar të kërko-
jë falje edhe ndaj bashkëshort-
es dhe dy vajzave, por një gjë e 
tillë nuk është pranuar. Tashmë ai 
do të vuaj një dënim prej 3 vite 

e katër muaj burg, falë pranimit 
të kërkesës për gjykim të shkur-
tuar. Në vendimin e saj gjyka-
ta është shprehur se deklaron 
fajtor të pandehurin Pëllumb Ba-
kaj për kryerjen e veprës pe-
nale të ”Ngacmim seksual ” e në 
bazë të nenit 108/a/2 të Kodit Pe-
nal, e dënon me 5 (pesë) vjet bur-
gim. Ndërkohë ajo e ka deklaru-
ar fajtor Pëllumb Bakaj edhe 
për kryerjen e veprës penale të 
”Dhunë në familje ” e në bazë të 
nenit 130/a/4 të Kodit Penal, e 
dënon me 1 (një) vit burgim.  Në 
zbatim të nenit 55 të k.Penal në 
bashkim të dënimeve   gjykata 
vendosi denimin e të pandehurit 
Pëllumb Bakaj me 5 (pesë) vjet 

burgim. Në vendim thuhet se në 
zbatim të nenit 406 të k.Pr.Pe-
nale të pandehurit Pëllumb Ba-
kaj i ulet 1/3 e dënimit, duke u 
dënuar përfundimisht me 3 ( tre) 
vjet e 4 (katër) muaj burgim. 
Vuajtja e dënimit për të pande-
hurin Pëllumb Bakaj, fillon nga 
data 14.08.2015 dita e arrestim-
it në flagrancë. Vuajtja e dënim-
it për të pandehurin Pëllumb Ba-
kaj do kryhet në një nga burgjet 
e sigurisë së zakonshme. Shpen-
zimet gjyqësore i ngarkohen të 
pandehurit. 

Arrestimi nga policia dhe 
njoftimi i plotë në 14 gusht

Policia e kryeqytetit arrestoi 

një ditë më parë një 42 – vjeçar, 
i cili fillimisht u denoncua për 
dhunë në familje, por më pas të 
bijat e kallëzuan edhe për ngac-
mim seksual. Ngjarja ka ndod-
hur mbrëmjen e së enjtes, në një 
banesë pranë ish-Fushës së Avi-
acionit në kryeqytet. I arrestu-
ari është Pëllumb Bakaj. Bash-
këshortja dhe dy vajzat kërkuan 
urdhër mbrojtje, për shkak të 
dhunës së vazhdueshme fizike 
e psikologjike nga 42 – vjeçari. 
Nëna dhe dy vajzat kanë kryer 
edhe një ekzaminim mjeko – lig-
jor për shenjat e dhunës në trup 
ndërsa janë shprehur se kishin 
frikë të bënin denoncimin ndaj 42 
– vjeçarit.

Krujë

Dhunoi 
bashkëshorten 
arrestohet 
47-vjeçari nga 
Kruja
Një kryefamiljar nga kruja, është 
vënë në prangat e policisë pas dhunës 
së ushtruar ndaj së shoqes. Al-
bert Pjetri 47 vjeç, u ndalua ditën 
e djeshme, pasi në banesë, në pra-
ni të fëmijëve të mitur, ka ushtru-
ar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj 
bashkëshortes së tij, B.D., 32 vjeçe. 
Mësohet se konfliktet në familje ishin 
të vazhdueshme, për shkak të natyrës 
së ashpër të Pjetrit, çka çoi në denon-
cimin e së shoqes. Arrestimi i tij u bë 
nën akuzën e dhunës në familje .

Gjirokastër

Kërkoheshin 
për trafik droge, 
arrestohen dy 
persona
Dy persona të shpallur në kërkim 
janë arrestuar në flagrancë nga blutë 
e Gjirokastrës, për veprën penale pro-
dhim dhe shitje të lëndëve narkotike. 
mësohet se në pranga është vënë Ju-
lian Hila, 33 vjeç, banues në Përmet. 
kapja e tij është bërë pasi, Gjykata 
e Apelit Tiranë me vendim nr. 878 , 
datë 29.04.2015 ka lënë në fuqi ven-
dimin e Gjykatës së Shkallës së Parë 
Tiranë, e cila e ka dënuar me 7 vjet 
burgim për veprën penale “Prodhim 
dhe shitje e narkotikëve”. Gjithash-
tu është bërë i mundur edhe kap-
ja e Besjan Sina, 29 vjeç, banues në 
Gjirokastër. kapja e tij  është bërë 
pasi, Gjykata e Shkallës së Parë Fier, 
me vendim nr.556 , datë 02.04.2016 
ka caktuar masën e sigurisë “Arrest 
me burg” për veprën penale  “Pro-
dhim dhe shitje narkotikësh” .

 Dhunoi bashkëshorten dhe ngacmoi seksualisht dy vajzat e tij dhe pendohet në gjykatë. Pranon se ka 
abuzuar me familjen e tij, por në të njëjtën kohë është shprehur se ka qenë nën efektin e pijeve alkoolike 
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Bashkëshortja dhe dy 
vajzat kërkuan urdhër 
mbrojtje, për shkak të 
dhunës së vazhdueshme 
fizike e psikologjike 

nga 42 – vjeçari. Nëna 
dhe dy vajzat kanë kry-
er edhe një ekzaminim 
mjeko-ligjor për shenjat 
e dhunës 

Tashmë ai do të 
vuaj një dënim 
prej 3 vite e katër 
muaj burg, falë 
pranimit të kërk-
esës për gjykim të 
shkurtuar

3
Gruaja që u dhunua
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Procedimi penal

mashtroi 26 persona për punë dhe studime 
në kanada, shet shoqërinë për 1 euro

Pasditen e së martës në qendër 
të kryeqytetit u grabitën paratë e 
një pikë të këmbimit valuator. Dy 
personat përgjegjës, njëri me de-
tyrë arkëtariI një firme të këm-
bimit valuator dhe tjetri me detyrë 
shoqërues, ishin të pafuqishëm të 
ndalonin dy grabitësit që sipas tyre 
kanë qenë pa maska. Janë larguar ët 
qetë nga vendi i ngjarjes ndërkohë 
edhe pse ngjarja ndodhi në mes 

të Tiranës, ata kanë arritur të  ikin 
nga vendi i ngjarjes me një motor. 
Policia një ditë më pas ka dhënë 
detaje të hollësishme. Të dëmtuar-
it kanë shopjeguar situatën qnë të 
cilën u ndodhën. Ndërsa nuk kanë 
arritur të identifikojnë dy gra-
bitësit që kanë qenë pa maska. Ja 
dhe njoftimi i policisë. “ më datë 
26.04.2016 rreth orës 16:00, në 
rrugën “Dervish Hima”, tek ambi-

entet e jashtme të një biznesi lokal, 
ka ndodhur një grabitje me dhunë, 
ku është marrë një shumë e kon-
siderueshme vlere monetare.Nga 
hetimet paraprake dhe kqyrjes së 
kamerave në vendin e ngjarjes, 
ka rezultuar se shtetasve S. H., 38 
vjeç, banues në Tiranë, me detyrë 
arkëtar i një firme këmbimi valu-
tor, B. Xh., 55 vjeç, banues në Ti-
ranë, me detyrën e shoqëruesit 

të vlerave monetare të kësaj pike 
këmbimi valuator, në momen-
tin që kanë dalë nga një bankë e 
nivelit të dytë, u janë afruar dy 
persona pa maska dhe pa armë, ku 
njëri nga dy autorët e kësaj ngjar-
je i ka marrë çantën me shumën 
monetare shtetasit S. H., ndër-
kohë bashkëpuntori ka goditur me 
shkelm shoqëruesin, shtetasin B. 
Xh dhe janë larguar me vrap dre-

jt motorrit që e kishin lënë vetëm 
pak metra më larg.  Grupi heti-
mor po vazhdon punën për iden-
tifikimin dhe vënien para përg-
jegjësis së autorëve të kësaj vepre 
penale.  materialet proceduriale i 
kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës 
Shkallës së Parë Tiranë, për veprën 
penale “Vjedhje me dhunë e kryer 
në bashkëpunim”, parashikuar nga 
Neni 139/25 i Kodit Pena”.

Vjedhja e 18 milionë lekëve, policia: Autorët pa maska, jemi në kërkim

Zbulohet një skemë e pastër 
mashtrimi me vizat kana-
deze. Shoqëri fantazmë 
që happen dhe më pas ak-

sionet e tyre u shiten personave të 
cilëet ndonëse marrin përsipër çdo 
humbje të shoqërisë nuk kanë fuqi 
likuiditeti. 26 persona kanë rënë pre 
e mashtrimit për tu larguar jashtë 
vendit përmes dokumentacionit të 
rregullt që i premtonte pronarja e 
një shoqërie me emin ANDE –Lm. 
Luli makashi është  pronarja e sho-
qërisë që së bashku me  vajzën e saj 
janë  vënë nën kërkim nga policia e 
shtetit, pas denincimeve të shumta 
që kanë bërë të mashtruarit prej saj. 
Ndërkohë në Prokurorinë e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë, është regjistruar 
procedimi penal për veprën penale 
të “mashtrimi” me pasoja të rënda, 
i kryer në bashkëpunim, në dëm të 
disa personave, e parashikuar nga 
neni 143/2 i Kodit Penal.

 Rrethanat e ngjarjes
Nga studimi i të dhënave të do-

kumentuara nga Policia Gjyqe-
sore dhe verifikimet e bera rezu-
lton se: Në datë 25.04.2016 në 
Drejtorinë Vendore të Policisë Ti-
ranë janë paraqitur dhe kanë bërë 
kallëzim 26 shtetas, të cilët kanë 
shpjeguar se kanë aplikuar në vi-
tin 2014, për punësim dhe stu-
dime pranë shoqërisë ANDE–Lm 
me administratore shtetasen Luli 
makashi që ndodhet me seli në 
rrugën “Ismail Qemali” Tiranë që 
të pajiseshin me viza studimi apo 
punësimi në kanada, Angli, Australi 
etj. Pas kontaktit që keta shtetas 
merrnin me shtetasen makashi  ajo 
ju premtonte se shumë shpejt do 
të pajiseshin me vizë, dhe per këtë 
fakt të kryenin pagesat në bankë, 
për llogari të firmës ANDE-LM.Per-

sonat që aplikonin, pasi dorëzonin 
dokumentat që kërkonte kjo sho-
qëri, ishin në pritje për të dalë viza, 
dhe shtetasja L.m. ka organizuar 
dhe takime të ndryshme në një ho-
tel me persona që janë prezantu-
ar si avokatë kanadezë, duke shp-
jeguar dhe procedurat e marrjes së 
vizës së  aplikantëve. Shtetasit që 
kanë aplikuar dhe kanë dorëzuar do-
kumentat për pajisjen me vizë, kanë 
paguar në llogari të shoqërisë “An-
de-Lm” Sh.P.k, shuma të konsid-
erueshme në lekë dhe valutë. Pasi 
kanë shkuar në datë 25.04.2016 
pranë zyrave të kësaj shoqërie kanë 
mësuar se shtetasja L.m. së bash-
ku me vajzën e saj ishin larguar 
jashtë shtetit, dhe se ne administrim 
këtë shoqëri i’a kishin lënë shtetasit 
klevis Rreshka, i cili është prezan-
tuar se e kishte blerë ai këtë shoqëri 
dhe do i ndiqte ai procedurat për ap-
likantët që kishin bërë aplikimin dhe 
për personat që do të aplikonin. I 

është marrë deklarim shteta-
sit k.RR, i cili ka sqaruar se  ai ka 
njohje me A.m. vajza e shtetases 
L.m, që nga fundi i Dhjetorit të 
vitit 2015. A.m. para një jave i ka 
thënë që nuk i kanë mirë punët në 
shoqerinë që drejtonte ajo së bash-

ku me nënën e saj shtetasen L.m., 
pasi nuk po menaxhojnë situatën 
pasi njerëzit që kishin aplikuar për 
viza pune dhe studimi donin lekët e 
paguara, dhe nuk kanë mundësi li-
kuidimi.  Për këtë fakt ka biseduar 
me L.m, për problemet e shoqërisë 
“ANDE-Lm” që ishte në vështirë-
si financiare, dhe  kanë nënshkru-

ar një “kontratë dore” në të cilën 
është përshkruar se L.m. ia shet atij 
shoqerinë “ANDE-Lm’, 100 per-
qind të kuotave të shoqërisë “AN-
DE-Lm”, shpk së bashku me çdo të 
drejtë dhe detyrim që shoqëria ka 
ndaj çdo personi të tretë, shtetasit 
k.RR. Çmimi i shitjes nga shitësi të 
blerësi është në shumën prej 1 euro, 
e cila paguhet nga blerësi në fa-
vor të shitësit në momentin e nënsh-
krimit të kësaj kontrate. kjo kontratë 
është bërë në datën 24.04.2016, rreth 
orës 18.00, në ambientet e shoqërisë 
“ANDE-Lm”. Është ushtruar kontroll 
në zyrat e shoqërisë Ande-Lm me ad-
ministratore shtetasen L.m, dhe  gjatë 
kontrollit të ushtruar në këto amb-
jente janë gjetur dhe sekuestruar në 
cilësinë e provës materiale një sasi 
e madhe me dokumentacion apli-
kimesh dhe refuzimesh të përpilu-
ara nga kjo zyrë si dhe kompjuterat 
që kanë shërbyer për aplikime apo për 
mbajtjen e të dhënave.

Trafiku i drogës

Operacion 
antidrog, 27 në 
pranga mes tyre 7 
shtetas shqiptar
 
Një operacion ndërkombëtar antidrogë 
i koduar “Dexter” ka bërë të mun-
dur arrestimin e 27 personave, dy perj 
të cilëve janë kapur në Shqipëri. Gjatë 
këtij operacioni të zhvilluar në bash-
këpunim me policinë italiane janë ar-
restuar në total 27 persona, 20 italianë 
dhe 7 shqiptarë. ky operacion mëso-
het se është zhvilluar njëkohësisht në 
të dy vendet gjatë mëngjesit të sotëm 
dhe në përfundim u arrit të shkatërrohet 
një grup i rrezikshëm kriminal që mer-
rej me trafikimin e tregtimin e drogave 
të llojit kokainë dhe hashash në Ital-
inë e veriut. Policia Italiane dhe Policia 
e Shtetit shqiptar ka shkëmbyer infor-
macion në mënyrë intensive nëpërmjet 
Zyrës Ndërlidhëse Interforce, e cila ka 
qenë në komunikim të me Shërbimin 
Ndërkombëtar të Policisë së Shtetit dhe 
Shërbimet Antidrogë të Drejtorisë së 
Përgjithshme për Hetimin e krimit të 
Organizuar dhe krimet e Rënda. Nga 
ndjekja e këtyre informacioneve është 
bërë i mundur lokalizimi i personave 
me shtetësi shqiptare, të cilët ndod-
heshin në territorin e Shqipërisë dhe 
është bërë i mundur arrestimi i tyre në 
bazë të arrestit ndërkombëtar të lëshuar 
nga autoritetet gjyqësore italiane. Gjatë 
këtij operacioni janë arrestuar A.P., 32 
vjeç dhe A.N., 44 vjeç, ndërsa në total 
janë arrestuar 27 persona, prej të cilëve 
7 shqiptarë dhe 20 italianë. Aktualisht 
vijojnë hetimet në Itali, Shqipëri dhe 
Austri në mënyrë që të zbulohen lidh-
jet dhe bashkëpunëtorët e mundshëm e 
këtij grupi të trafikut të drogës.
 
 
 
 

 Aplikuan në vitin 2014 për punë dhe studime në kanada, Angli, Australi. kryen pagesat në bankë në emër të 
shoqërisë ANDE–Lm. Por për dy vite me radhë nuk morën asnjë përgjigje. Në 25 prill zbuluan ishin mashtruar. 
Pronarja shet aksionet tek i dashuri i vajzës për 1 euro dhe largohet  jashtë vendit
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26 persona kanë rënë 
pre e mashtrimit për 
tu larguar jashtë ven-
dit përmes dokument-
acionit të rregullt që i 
premtonte pronarja e 
një shoqërie me emin 
ANDE –LM
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Luli Makashi me vajzën e saj
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miratohet vendimi 
që përplasi 
mazhorancën qeveritare

Ervin Kaduku

Qeveria ka miratuar në 
mbledhjen e djeshme 
vendimin lidhur me 
hapjen rrugë të pro-

cedurave për projektin e mund-
shëm partneritetit publik privat 
të ndriçimit publik. konkretisht, 
projekti i paraqitur nga 
ministria e Energjisë përcakton 
administrimin e procedurave 
dhe përfshijnë modelin që do 
të ndiqet në territorin e njësive 
administrative vendore. ky pro-
jekt në fakt e ka zanafillën nga një 
propozim i mëhershëm, që u lakua 
lidhur me interesin e shfaqur nga 
një kompani daneze për të marrë 
me koncesion ndriçimin në Tiranë 

dhe Durrës. mungesa e eksperi-
encës së këtyre njësive bënë që t’i 
drejtohen ministrisë së Energjisë 
për ekspertizë dhe aktualisht për 
këtë projekt kemi tre autoritete 
kontraktore që do të marrin në 
shqyrtim projektin e propozuar 
për sistemin e ndriçimit. Gjithse-
si ende nuk ka një vendimmarr-
je dhe në rast se shihet si fizibël 
atëherë do të hapet një garë nor-
male. Pas shpalljes së fituesit çdo 
procedurë tjetër e lidhur me kon-

tratën, buxhetimin dhe ndjekjen 
e zbatimit do të bëhet nga vetë 
bashkitë. Vendimi i fundit i qever-
isë në fakt shërben thjesht për t’i 
hapur rrugë një partneriteti të ri 
të ndriçimit publik duke e lidhur 
këtë me objektivin që ka vendi 
për eficencën e energjisë.

 Politika
Por projekti për ndriçimin 

Tiranë -Durrës solli përplasje mes 
ministrisë së Energjisë dhe asaj 
të Drejtësisë për shkak se ministri 
ylli manjani vlerësonte se kishte 
tejkalim kompetencash. Shumëk-
ush e interpretoi këtë fërkim si një 
përplasje jo të vogël midis partive 
kryesore në koalizionin qeveri-

tar, që përfaqësohen nga ministri 
i Enerjgisë (PS) dhe ai i Drejtë-
sisë (LSI). më 19 prill ministria 
e Drejtësisë i kërkoi ministrisë 
së Energjetikës të kthejë mbrap-
sht projektin për dhënie me kon-
cesion të ndriçimit të rrugëve të 
bashkive Durrës dhe Tiranë një 
firme daneze, pasi projekti i saj 
nuk është në përputhje me legjisla-
cionin në fuqi dhe se në mënyrën se 
si është hartuar del mbi ligjin. Në 
datën 1 prill të këtij viti, ministria e 
Energjetikës i kishte kërkuar asaj të 
Drejtësisë të shprehej në lidhje me 
një projektvendim për të zhvillu-
ar një tender ku do t’i jepej me kon-
cesion një firme daneze ndriçimi 
publik i Tiranës dhe Durrësit. Por 
ministri i Drejtësisë, duke i kthy-
er përgjigje e konsideron të palig-
jshëm zhvillimin e tij. Sipas min-
istrit, është një cënim i autonomisë 
vendore në një kohë kur qever-
ia hyn në çështjet e administrimit 
të një shërbimi që i takon bashkive. 
Përveç tejkalimit të kompetencave, 
ai vë në dyshim projektin, duke u 
shprehur se është e paqartë zanafilla 
e propozimeve të kompanisë dan-
eze “HeSaLight A/S”, që ka kryer 
një studim për sistemin e ndriçim-
it në Bashkinë Tiranë dhe Dur-
rës.  ministria e Energjisë dhe 
Industrisë nuk duhet të jetë au-
toritet kontraktor për të ndërmarrë 
procedurat për dhënie koncesioni 
ndriçimin publik në territoret e 
bashkive, pasi ajo është autoritet 
politikëbërës dhe standardizues, 
nuk është një autoritet zbatues. 

ministria e Energjisë nuk është 
pronar i çdo çelësi dritash, thuhet 

në letër. Ndriçimi publik në rrugët 
kombëtare është përgjegjësi e Au-
toritetit Rrugor Shqiptar, ndërsa 
rrugët vendore i përkasin bashkive. 
Duke e sqaruar teknikisht, minis-
tri i Drejtësisë shprehet se projek-
ti propozon hapësirë për përplasje 
të kompetencave ndërinstitucion-
ale dhe përplasje të kompetencave 
me pushtetin vendor. marrja e ven-
dimit në qeveri nuk do të thotë me-
doemos se fërkimi më gjirin e koa-
licionit është zhdukur. Dihet që 
vendimi në këshillin e ministrave 
merret në bllok dhe zërat kundër të 
ministrave të veçantë nuk pasqyro-
hen në vendimin përfundimtar.

 marrja e vendimit në qeveri nuk do të thotë medoemos 
se fërkimi në gjirin e koalicionit është zhdukur

Revista greke “Pronews” i ka ded-
ikuar një artikull ndikimit të gazs-
jellësve në marrëdhëniet gje-
ostrategjike mes Greqisë dhe 
Rusisë, duke analizuar në veçan-
ti ndikimin që pati gazsjellësi TAP 
në marrëdhëniet greko-ruse. Në 
të shkruhet sesi Llafazanis, ish-
ministër i Energjisë në qeverinë 
Syriza të Aleksis cipras, pati ndi-
kuar gjatë periudhës janar – korrik 
të vitit të kaluar për të kultivuar një 

marrëdhënie më të ngushtë strateg-
jike me Rusinë, duke synuar re-
dukimin e “tepruar” të SHBA-së 
dhe BE-së në politikën greke. Një 
marrëveshje për të nxitur ndërtimin 
e tubacionit Greek Stream (vazh-
dimi i projektit tashmë të ngrirë 
Turkish Stream që parashikohej 
të kalonte në territorin greke). me 
anë të një marrëveshjeje Greqia 
do të kishte pasur përfitime të 
rëndësishme dhe të menjëhershme 

pa asnjë kosto, por ajo nuk mundi 
të zbatohej. Në një intervistë për 
kryerdaktorin e revistës koutras, 
ish-ministri Lafazanis thotë se 
ishte presioni i SHBA-së më konk-
retisht ai i nënsekretares së Shtetit 
Nuland dhe të dërguarit të posaçëm 
për Energjinë Hochstein, që ndi-
kuan në tërheqjen e Greqisë nga ky 
projekt. Nga ana e saj Rusia i bënte 
presion Greqisë, duke i premtuar 
se do të siguronte ndihma financi-

are për të. Ishte pikërisht kjo që e 
vuri Greqinë në pozita të vështira 
për të negociuar borxhet. Pronews, 
hedh dyshime se qeveria e krijuar 
nga karamalis, ish-lideri i par-
tisë Demokracia e Re u “rrëzua” 
pikërisht për shkak të mbështet-
jes që ky i fundit i kishte dhënë 
projekteve energjetike ruse, ndër-
sa aludohet se Uashingtoni është 
akuzuar edhe për kërcënim ndaj 
familjes karamanlis.

media greke: Qeveria luftoi kundër TAP-it në interes të rusëve

Më 19 prill Minis-
tria e Drejtësisë i 
kërkoi Ministrisë 
së Energjetikës të 
kthejë mbrapsht 
projektin për dhënie 
me koncesion të 
ndriçimit të rrugëve
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Sipas ministrit, 
është një cënim 
i autonomisë 
vendore në një 
kohë kur qeveria 

hyn në çështjet e 
administrimit të 
një shërbimi që i 
takon bashkive

Dihet që vendimi në 
këshillin e ministrave 
merret në bllok dhe 
zërat kundër të min-
istrave të veçantë nuk 
pasqyrohen në vendi-
min përfundimtar
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Shoqata e turizmit ka kritikuar së 
fundmi kuadrin ligjor, të krijuar në 
Shqipëri lidhur me këtë sektor. Op-
eratorët kryesorë hotelierë mendo-
jnë se ligji krijon mbivendosje dhe 
nuk përputhet me praktikat që për-
doren sot në vende me ekonomi të 
ngjashme. Sipas Zak Topuzit, në Eu-
ropë, sot përdoret sistemi i klasifi-
kimit që njihet si “Hotelstars”, i cili 
ka kritere të qarta, të thjeshtëzuara 
dhe që synon shërbimet dhe mbi to 
zbatohet edhe pikësimi. Shqipëria, 
si anëtare e Shoqatës Ballkanike të 
Hoteleve (BAA) duhet të respektojë 
këto standarde, por ministria duket 
se ka zgjedhur një sistem tjetër, për 
hartimin e të cilit nuk është konsul-
tuar me palët e interesit. Nga balla-
faqimi, ne kemi vënë re se sistemi 
“Hotelstars” i ka më të thjeshta dhe 
lehtësisht më të zbatueshme kriteret 
e standardizimit dhe nuk lë vend për 
komente apo hamendësime. Versioni 
i paraqitur nga ministria ka “ujëra”, 
lë vend për abuzime dhe i jep shumë 
dorë komisionit të posaçëm që do të 
ngrihet për të bërë vlerësimet.

Nga ana tjetër, sistemi i 
propozuar nga ministria e nis 
vlerësimin nga klasifikimi me 2 yje, 
në një kohë kur “Hotelstars” e nis 
nga një yll, kjo lë vend për të besu-
ar se po tentohet të shkohet dre-
jt një “licencimi të fshehur”. min-
istria propozon që numri i kritereve 
të vlerësimit të jetë mbi 400 në një 
kohë që “Hotelstars” ka mbi 260. 
Kjo e vështirëson klasifikimin dhe e 
bën një proces që zgjatet në kohë.

Në këtë rregullore janë përcak-
tuar edhe kritere të tjera, si p.sh.: që 
kanë të bëjnë me mbrojtjen nga zjar-
ri, por ky është një kriter që e gje-
jmë edhe te certifikimet ISO apo 
te siguria e ndërtesave, ndaj dhe ne 
gjykojmë që në të ka mbivendos-
je kriteresh. ka një ligj të veçantë 

që përcakton sesi ndërtohet një ho-
tel, çfarë hapësirash duket të ketë 
etj. Është e panevojshme që për një 
çështje të ndërthuren disa legjisla-
cione. Apo le të sjellim shembullin 
e pajisjes me ashensor, ku në bazë 
të rregullores parashikohet që du-
het të ketë edhe hoteli me 3 yje, 
kjo rrit shkallën e vështirësisë për 
pajisjen me këto certifikime. Ne 
kemi qenë një vend që e ka lënë 
në “rënie të lirë” zhvillimin e ho-
telerisë dhe disiplinimi i tij do të 
dojë kohë dhe kosto, shton Topuzi. 
Për ta bërë këtë, vendet e rajonit 
kanë përdorur lehtësitë fiskale, siç 
është ulja e taksave apo përjashti-
mi për periudha të ndryshme. Një 
gjë të tillë bëri edhe Greqia, që 
kishte standarde krejt të tjera. Për 
industrinë kjo periudhë do të përk-
thehet në shtim të problemeve, aq 
më tepër në kushtet e mungesës së 
plotë të incentivave.

Nga ana tjetër, edhe për struk-
turat e tjera akomoduese, parashiko-
hen kritere të shumta, si për bujtinat 
apo fjetinat. Nuk mund të pretendo-
het që bujtinat me kategorizimin nën 
3 yje të mund të drejtohen nga stafe 
të kualifikuara. Ato janë krijuar si 
biznese familjare, që nga aktiviteti i 
tyre ndihmohen edhe nga ekonomitë 

lokale. Në të gjithë botën po nx-
itet promovimi i bujtinave të eko-
turizmit, me qëllim që të ndihmo-
hen zonat rurale. Ndërkohë, biznesi 
ankohet edhe për rritjen e barrës së 
taksave. ka një sërë taksash që janë 
shtuar (siç është ajo e infrastrukturës 
në arsim) dhe rritur në nivel (tak-
sa mbi ndërtesën). kjo e fundit është 
rritur tej mase dhe në sektorin e ho-
telerisë ndihet edhe më shumë, pasi 
shfrytëzohen hapësira të mëdha (ku 
mesatarisht shkojnë në 1,000 apo 
2,000 m²). Por, përtej rritjes së bar-
rës fiskale, njësitë akomoduese do 
të duhen të tregohen të kujdesshme, 
pasi nëse rrisin çmimet, do të për-
ballen me rënie të kërkesës. Të mos 
harrojmë që gjendemi edhe përballë 
problemeve që ka rajoni, ku Gre-
qia po vuan stanjacionin, për shkak 
të refugjatëve. Prenotimet e hershme 
janë pezulluar.

Nga ana tjetër ka edhe një 
fenomen tjetër siç është ai i preno-
timeve të hershme, ku çmimet 
u përllogaritën me një TVSH 
apriori më të ulët, duke qenë se u 
mendua se qeveria shqiptare do të 
ndryshonte taksimin. Ndaj mund 
të themi se ecuria e sektorit nuk 
parashikohet aspak pozitive, sipas 
operatorëve të hotelerisë.

 Bizneset kanë pohuar në një an-
ketim për Bankën e Shqipërisë 
se kërkesa për mallra dhe shër-
bime ka pësuar rënie të fortë në 
tremujorin e parë të 2016. Bizne-
set përfaqësuese të katër sek-
torëve kryesore, industrisë, ndër-
timit, shërbimeve dhe tregtisë 
kanë pohuar për një rënie mesa-
tare me 10 për qind të kërkesës 
konsumatore. kjo është tkurr-
ja më e madhe që nga tremujo-
ri i fundit i vitit 2013. Bizneset e 
sektorit të ndërtimit kanë pohuar 
rënien më të fortë të kërkesës me 
mbi 30 për qind në tremujorin e 

parë. Rënie domethënëse të kërk-
esës kanë raportuar edhe sektori 
i industrisë dhe shërbimeve. Ek-
spertët shpjegojnë së, tremujori i 
parë i çdo viti karakterizohet me 
rënie të kërkesës me tremujorët e 
tjetër për shkak të një pauze që ka 
konsumi pas festave të fundit vitit, 
por me 2016 rënia ka qenë më e 
madhe se zakonisht. kjo situatë 
është reflektuar edhe çmimet e ul-
ëta të mallrave dhe shërbimeve. 
Sipas të dhënave të të INSTAT in-
flacioni në muajt e parë të këtij 
viti ka qenë më shumë afër zeros 
së njëshit. kërkesa e dobët konsu-

matore për mallra po ushtron pre-
sion për çmime të ulëta. kjo sit-
uatë po sjell efekte negative në 
të gjithë zinxhirin e ekonomisë, 
sidomos në shfrytëzimin nën po-
tenciale të kapaciteteve të biznesi, 
e cila lajmëron për një perspektivë 
të dobët në rritjen e punësimit. Pa-
raja që qarkullon në ekonomi ka 
shënuar rritjen më të ulët të pak-
tën që nga viti 2002, kur raporton 
të dhënat Banka e Shqipërisë, një 
tregues direkt ky i ngadalësimit të 
ekonomisë dhe që është reflektuar 
dhe në rritjen e dobët të çmimeve, 
duke ngjallur frikën për deflacion.

Operatorët kritikojnë 
ligjin për turizmin

BSH: Rënie e fortë e kërkesës për 
mallra e shërbime në tremujorin e parë

komisioni parlamentar i Ligjeve mira-
toi amendamentet e propozuara nga dre-
jtuesit e komisionit të Veprimtarive 
Prodhuese që i japin kompetencën një-
sive të pushtetit vendor që të ngrejnë 
strukturat e posaçme për administrim-
in e fondeve pyjore e kullosore. Si rr-
jedhojë e procesit të decentralizimit, 
janë shkrirë strukturat qendore të cilat 
do të ringrihen pranë njësive të pushtet-
it vendor, por periudha tranzitore deri 
në miratimin e ligjit të ri ka krijuar një 
ngërç që merr zgjidhje nga ndryshimet 

e propozuara e të miratuara në parim. 
Ndryshe nga anëtarët e tjerë të komi-
sionit të Ligjeve, deputeti Bashkim Fino 
i cilësoi ndryshimet si të nxituara, në 
kushtet kur zgjidhja e problematikës 
bëhet përmes ligjit të ri të propozuar nga 
qeveria në kuvend. Si rrjedhojë e re-
formës administrative -territoriale dhe 
decentralizimit, menaxhimin e fondeve 
pyjore e kullosore tashmë u ka kaluar në 
administrim njësive të pushtetit vendor. 
Ndryshe nga më parë, ministria e mje-
disit do të luajë tani një rol politikëbërës.

Sistemi Elektronik do bëjë të mundur 
marrjen e lejeve të ndërtimit brenda 
25 ditëve, nga 3 muaj. Dushica Per-
isiç, kreu i kompanisë që po asiston 
Shqipërinë në këtë program, shpje-
gon mënyrën si do bëhet aplikimi në 
internet, dhe lehtësitë që do sjellë sis-
temi për çdo individ e biznes. kush-
do kërkon të aplikojë për leje ndër-
timi mund të vendosë të dhënat në 
platformë, dhe i mbetet veç të ndjekë 
çfarë ndodh me vendimin për lejen. 

Së dyti sistemi shkurton nga 25 në 30 
ditë kohën e miratimit të lejes. deri 
tani periudha e miratimit zgjaste deri 
tre muaj. Shumë e rëndësishme është 
edhe transparenca e sistemit, duke 
qenë se ul korrupsionin lidhur me le-
jet e ndërtimit. Sipas Perisiç, sistemi 
ka rezultuar mjaft i suksesshëm në 
maqedoni, duke ulur korrupsionin 
dhe duke përmirësuar dukshëm ren-
ditjen e këtij vendi në klimën e të 
bërit biznes.

miratohen amendimet për kalimin e 
kompetencave tek vendorët për pyjet

Nis aplikimi i kërkesës 
elektronike për lejet e ndërtimit

Ekonomi

Plazhi i Durrësit
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Sociale

Sejrie Baleta 

Siç është bërë traditë tashmë, 
edhe këtë vit qeveria ka 
ndarë fondet për bashkësitë 
fetare në vend. Fondi total 

për vitin 2016 është rreth 109 000 
000 lekë, ndërsa do të shpërndahet 
brenda këtij muaji. Përfituesi më i 
madh është Komuniteti Mysliman i 
Shqipëria si bashkësia më e madhe 
fetare në vend. Sipas vendimit të 
qeverisë, KMSH-ja do të marrë rreth 
31 416 000 lekë. Ndryshe nga vitet 
e shkuara, këtë vit, ky fond ka edhe 
një nëndarje. Kështu, 11 748 000  
do të shkojnë për financimin me 
gjysmën e pagës minimale bux-
hetore për 89 punonjës të adminis-
tratës, ndërsa pjesa tjetër prej 19 668 
000 lekë do të shkojë për financimin 
me gjysmën e pagës minimale 
buxhetore për 149 punonjës të 
institucioneve të arsimit parashkol-
lor, parauniversitar dhe universitar. 
E njëjta ndarje është bërë edhe për 
komunitetet e tjera fetare. Kështu, 
Kisha Ortodokse Autoqefale e Sh-

Vendim i Këshillit të Ministrave 

  Përfituesi më i madh është Komuniteti Mysliman i Shqipëria si bashkësia më e madhe fetare 
në vend. Sipas vendimit të qeverisë, KMSH-ja do të marrë rreth 31 416 000 lekë

Shpërndahen fondet për bashkësitë 
fetare, përcaktohet edhe përdorimi

Kryeministri i vendit Edi Rama 
mori pjesë në ceremoninë e 

zhvilluar në kuadër të 90-vjetorit 
të gjimnazit “Qemal Stafa” në 
kryeqytet. Rama tha se më në fund 
ky gjimnaz do të ketë mjedise 
moderne. Gjithashtu shtoi se për 
herë të parë këtë vit nxënësit do të 
mësojnë me tekste cilësore. “Pro-
fesorëve të shumtë dhe të panjohur 
si emra, nxënësve që kanë kaluar 
duke lënë në muret dhe mjediset e 
tjera kujtimet dhe mbresat, shteti 
shqiptar dhe kombi shqiptar u ka 
një borxh të madh ndaj atij që ishte 
gjimnazi shtetëror dhe më pas u 
bë ‘Qemal Stafa’. “Projekti i nisur 
për këtë shkollë më në fund po 
finalizohet dhe sot mjediset janë të 
denja për ambicien e vetë trupës 
dhe të ardhmen e gjimnazit. Ky 
është viti ku në gjimnaze do të fil-
lojë kalimi nga alterteksi te tekstet 
e ‘Oxford’. Nxënësit do të marrin të 
njëjtin burim si bashkëmoshatarët 
e tyre si në vendet e përparuara të 
Europës”, deklaroi kryeministri. 
Pas këtij aktiviteti, Rama është 
takuar me trupën e re drejtuese 
të Universiteteve, rektorë dhe 
dekanë të zgjedhur Rama tha se ata 
dhanë një mesazh kuptimplotë me 
vendosmërinë e tyre. Ai ka dhënë 
një mesazh solidarizimi qëndrimin 

Organizata ‘Freedom House’, 
me seli në Shtetet e Bashkuara, 

vlerëson se Shqipëria dhe Kosova 
janë në mesin e vendeve me shtyp 
pjesërisht të lirë. Në raportin e kësaj 
organizate, të publikuar të mërkurën, 
Kosova radhitet në vendin e 96-të 
me 49 pikë, ndërsa Shqipëria në 
vendin e 106-të, me 51 pikë. Klasi-
fikimi bëhet sipas një shkalle nga 0 
në 100, ku zero është rezultati më 
pozitiv, ndërsa 100, rezultati më i 
keq. Shqipëria renditet pas Malit 
të Zi, Serbisë, Kosovës dhe Bosnje 
Hercegovinës. Nga vendet e rajonit,  
vetëm Maqedonia mbetet prapa Sh-
qipërisë. Një vit më parë Shqipëria 
dhe Kosova  ishin radhitur në vendin 
e 98-të. Në mesin e vendeve të Ev-
ropës juglindore, Mali i Zi zë vendin 
e 80-të, ndërsa Serbia vendin e 87-
të. Më keq janë radhitur Bosnja në 
vendin e 104-të dhe Maqedonia në 
vendin e 136-të. Maqedonia bashkë 
me Turqinë, klasifikohen si vende 
me shtyp jo të lirë dhe renditen të 
fundit në Evropë. Në raportin e 
organizatës ‘Freedom House’ thuhet 
se dhuna dhe kriza e emigrantëve 
kanë mbizotëruar lajmet në Evropë 
në vitin 2015, por po ashtu kanë 
ndikuar edhe mbulimin e tyre. Ndo-
nëse jo në mënyrë dramatike sikurse 
vrasjet në Francë, në redaksinë e 
revistës ‘Charlie Hebdo’, sulmet 
kundër gazetarëve në Ballkanin 

90-vjetori i gjimnazit “Qemal Stafa”Raporti i ‘Freedom House’

Kryeministri Rama: Viti i 
transformimit të madh në libra

Shqipëria e parafundit në rajon për lirinë e medias

e rektorit të sapo zgjedhur Mynyr 
Koni edhe të Dhori Kulës, të cilët 
nuk u tërhoqën nga gara pavarësisht 
presionit kriminal, siç e quajti ai. 
“Më lejoni që duke përmendur inci-
dentin famëkeq t’i shpreh respekt, 
qoftë rektorit të sapo zgjedhur, 
qoftë dekanit. Të dyve që nuk u 
tërhoqën përballë një presioni krim-
inal tërësisht të papranueshëm, jo 
për botën universitare, por për jetën 
shoqërore në tërësi, e dhanë një 
mesazh shumë kuptimplotë me ven-
dosmërinë e tyre për të vazhduar 
qetësisht një garë, të cilës të gjithë 
ju i dhatë dinjitet dhe faktikisht e 
bëtë një gur themeli për të vazhduar 
seriozisht përpara një rrugë që nuk 
fillon me këtë mandat të secilit dhe 
secilës prej jush”, – tha Rama.

Perëndimor kanë ndikuar në rënien 
e lirisë së shtypit. Në Sërbi, shumë 
gazetarë kanë pësuar sulme fizike, 
gjë që ka ndikuar në shtimin e auto-
censurës. Serbia ka shënuar rënie 
në renditje për shkak të retorikës 
armiqësore të qeverisë së (Alek-
sandër) Vuçiçit kundrejt gazetarëve 
hulumtues, censurës dhe zvogëlimit 
të mundësive për raportim kritik e të 
pavarur. Në raport thuhet se sulmet 
dhe kërcënimet me vdekje në 
Maqedoni dhe Bosnje Hercegovinë, 
kanë shtuar shqetësimet bashkë me 
rastet e shumta të dhunës kundër 
gazetarëve që hetonin korrupsionin 
qeveritar. Organizata thekson se 
mbetet çështje e diskutueshme 
nëse qeveritë e këtyre vendeve 
janë të sinqerta në përkushtimin e 

tyre tndaj normave evropiane për 
median e lirë e të pavarur. Maqe-
donia ka shënuar rënie edhe për 
shkak të zbulimit të përgjimeve të 
paligjshme e në shkallë të gjerë të 
qeverisë ndaj gazetarëve, lidhjeve 
korruptive ndërmjet zyrtarëve dhe 
pronarëve të medias dhe shtimit 
të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj 
punonjësve të medias. Organizata 
vlerëson se liria botërore e medias 
gjatë vitit 2015 ka rënë në pikën më 
të ultë në 12 vitet e fundit, ndërsa 
forcat politike, organizatat krimi-
nale e terroriste kërkojnë të kontrol-
lojnë ose t’i mbyllin gojën shtypit 
në përpjekjet e tyre për më shumë 
pushtet. Sipas ‘Freedom House’ 
vetëm 14 për qind e njerëzve jeto-
jnë në shoqëri me shtyp të lirë.

qipërisë përfiton shumën 25 872 000 
lekë. Nga ky fond, 20 592 000  lekë 
shkon për financimin me gjysmën e 
pagës minimale buxhetore për 156 
punonjës të administratës, ndërsa 
5 280 000 lekë, për financimin me 
gjysmën e pagës minimale bux-
hetore për 40 punonjës të institu-

cioneve të arsimit parashkollor, 
parauniversitar dhe universitar. 
Kisha Katolike në Shqipëri përfiton 
shumën 25 872 000 (njëzet e pesë 
milionë e tetëqind e shtatëdhjetë e 
dy mijë) lekë, të ndarë në: 5 676 
000 (pesë milionë e gjashtëqind e 
shtatëdhjetë e gjashtë mijë) lekë, 

për financimin me gjysmën e pagës 
minimale buxhetore për 43 punonjës 
të administratës; 20 196 000 (njëzet 
milionë e njëqind e nëntëdhjetë e 
gjashtë mijë) lekë, për financimin 
me gjysmën e pagës minimale 
buxhetore për 153 punonjës të 
institucioneve të arsimit parashkol-

lor, parauniversitar dhe universitar. 
Kryegjyshata Botërore Bektashi-
ane përfiton shumën 25 840 000 
(njëzet e pesë milionë e tetëqind 
e dyzet mijë) lekë, të ndarë në: 3 
696 000 (tre milionë e gjashtëqind 
e nëntëdhjetë e gjashtë mijë) lekë, 
për financimin deri në gjysmën 
e pagës minimale buxhetore për 
28 punonjës të administratës; 15 
144 000 (pesëmbëdhjetë milionë e 
njëqind e dyzet e katër mijë) lekë, 
përkatësisht,: – 10 144 000 (dhjetë 
milionë e njëqind e dyzet e katër 
mijë) lekë, për ndërtimin e Teqesë 
së Shtufit, Gjirokastër; – 5 000 000 
(pesë milionë) lekë, për ndërtimin 
e teqesë në Përmet. 7 000 000 
(shtatë milionë) lekë, për shkak të 
pozitës së veçantë, si Kryegjyshatë 
Botërore, me qendër në Tiranë, dhe 
të shtrirjes së veprimtarisë së saj 
jashtë vendit, që do të përdoren për 
të mbuluar plotësisht ose pjesërisht 
kërkesë-preventivat e paraqitura 
prej saj në kërkesën e vitit 2016, 
sipas dokumentacionit financiar të 
paraqitur për kryerjen e veprim-
tarive të parashtruara.
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Sejrie Baleta 

Taksistët janë përplasur 
ditën e djeshme me 
policinë bashkiake në 
Tiranë për problemin e 

parkimeve. Sipas taksistëve ata 
zotërojnë me dokumenta 7 vende 
parkimi. Aga ana tjetër është 
bashkia ajo që po u zapton vendet 
e parkimit. Sakaq taksistë janë 
ankuar se vendin e tyre të parkimit 
pë e zënë për vendparkime për 
banka. Por nga ana tjetër, taksistët 
bënë të ditur se kanë rënë dakord 
që të zhvendosen. Nuk është hera 
e parë që bashkia është përplasur 
me taksistët. Futje a kompanive 
private në këtë shërbim ka ngritur 
në protesta taksistë. Reagime të 
shumta dhe të herëpashershme ka 
pasur nga ana e shoqatës së Tak-
sistëve. Luta kundër informalitetit 
në këtë shërbim është një problem 
i madh pasi lë pa punë qindra 
kryefamiljarë. Por bashkia është 
shumë e papërgjegjshme për tu 
ardhur në ndihmë por mbi të gjitha 
u zë dhe vendin e parkimit duke ua 
kaluar atë sektorit bankarë. Këto 
janë probleme që e bëjnë punën 
e taksistëve akoma dhe më të 
vështirë. Ndërkohë që taksitë e li-
cencuara paguajnë rregullisht taksa 
në shtet, ato pirate, jo vetëm që iu 
shmangen taksave por iu marrin 
edhe klientët (pasagjerë) duke 
qenë se aplikojnë çmime të larta. 

Këshilltarët e Partisë Demokra-
tike në Bashkinë e Tiranës kanë 

dorëzuar sot në Gjykatën Adminis-
trative një padi ndaj Veliajt, për mos-
respektimin e vazhdueshëm të ligjit 
në lidhje me informimin. Veliaj dhe 
bashkia e tij nuk i janë përgjigjur 
asnjërës prej dhjetëra kërkesave 
për informacion e transparence, që 
kanë bërë këshilltarët e PD, lidhur 
me paligjshmërinë në ndërhyrjen 
tek Parku i Liqenit, tek prokurimet e 
bëra apo shkarkimet nga puna. Kreu 
i këshilltarëve, Olli u shpreh për 
mediat sepse ka qenë i detyruar për 
t’iu drejtuar Gjykatës në mënyrë që 
Bashkia Tiranë dhe kryetari i saj të 
marrin mundimin dhe të informojnë 
këshilltarët bashkiakë për atë çka 
ndodh sot në Bashkinë e Tiranës

“Sot jemi përpara një realiteti 
absurd, sepse jemi detyruar t’i 
drejtohemi Gjykatës në mënyrë që 
Bashkia Tiranë dhe kryetari i saj të 
marrin mundimin dhe të informojnë 
këshilltarët bashkiakë për atë çka 
ndodh sot në Bashkinë e Tiranës. 
Edhe pse në emër të këshilltarëve 
kemi dërguar dhjetëra kërkesa 

Ati i shenjtë firmosi 
dekretimin për 38 
martirë shqiptarë 

Papa Françesku firmosi sot marti-
rizimin e 38 martirëve shqiptarë, 

që u dënuan dhe u persekutuan 
padrejtësisht nga sistemi diktato-
rial, pasi me besim në Zot sfiduan 
ideologjinë komuniste që e bëri 
Shqipërinë vendin “më ateist në 
botë”. Lajmi bëhet i ditur nga zyra 
e shtypit e Vatikanit. Pas dekretit, 
kryeministri Rama ka vlerësuar 
vendimin, duke i cilësuar 38 martirët 
një ‘krenari kombëtare’. Në faqen 
e tij në “facebook”, ai shkruan: 
“Krenari kombëtare për matirët dhe 
përulje me respekt të thellë për Papa 
Françeskun”. Ata janë: Imzot Frano 
Gjini;Imzot Jul Bonati; Dom Alfons 
Tracki; Dom Anton Muzaj; Dom 
Anton Zogaj; Dom Dedë Maçaj; 
Dom Dedë Malaj; Dom Dedë Plani; 
Dom Ejëll Deda; Dom Jak Bushati; 
Papa Josif Mihali; Dom Zef Maks-
en; Dom Lazër Shantoja; Dom Lekë 
Sirdani; Dom Luigj Prendushi; Dom 
Marin Shkurti; Dom Mark Gjani; 
Dom Mikel Beltoja; Dom Ndoc 
Suma; Dom Ndre Zadeja; Dom 
Pjetër Çuni; Dom Shtjefën Kurti; 
Atë Bernardin Palaj; Atë Çiprian 
Nika; Atë Gaspër Suma; Atë Gjon 
Shkallu; Atë Karl Serreqi; Atë Mati 
Prendushi; Atë Serafin Koda; Vëlla 
Gjon Pantalia; Maria Tuci. 

Tufa: Punojmë në 
kushte të vështira 
mungojnë ambjentet 

Komisioni i Ligjeve ka shqyrtuar 
raportin për krimet e komu-

nizmit. Mësohet se raporti është 
paraqitur nga Instituti i Krimeve 
dhe Pasojave të Komunizmit. i 
pranishëm në seancë Skënder Tufa 
theksoi se po punohet në kushte 
të vështira pasi mungojnë ambi-
entet. “Nuk përballojmë çështje 
që i përcakton ligji i Institutit”, tha 
Tufa. Sakaq, deputeti i majt Pandeli 
Majko iu drejtua Tufës se: “Duhet të 
flisni si administrator lini raportet”. 
Ai pyeti ndër të tjera Tufën se çfarë 
bashkëpunimi kanë me Institutin e 
të Përndjekurve Politikë, ndërsa ky 
i fundit iu drejtua:’Në institutin tonë 
po përpilohet një regjistër i saktë”. 
“Regjistri me të dhënë e persekutim 
sipas kategorive” tha Tufa.

Tiranë

  Sakaq taksistë janë ankuar se vendin e tyre të parkimit pë e zënë për vendparkime për banka

Taksistët përplasen me policinë, 
bashkia u zapton vendet e parkimit

Taksat prekin vetëm 
“targat e verdha”

Taksistet e kryeqytetit me herët 
kanë protestuar dhe për rritjen e 
çmimit te naftës, informalitetin dhe 
rritjen e taksave. Ndërsa sipas vete 
kryetarit te shoqatës se taksisteve 
ky është vetem fillimi i protestave 
që do të vazhdojnë për të kërkuar 
te drejtat e taksisteve. Në qytetin 
e Tiranës janë 1000 taksi te li-

cencuara, e ndoshta po aq të cilat 
operojnë ne informalitetit te plote. 
Ata kanë kërkuar largimin e taksive 
të qyteteve të tjera, çka shkakton 
rrjedhje të klientelës dhe anulimin 
e ligjit për lejimin e taksive “6+1”, 
pasi kjo favorizon kompanitë dhe 
ndëshkon individët. Dhjetëra taksi 
të licencuara në Tiranë u ngritën 
kundër qarkullimit të taksive infor-
male dhe kodit të ri rrugor që sipas 

tyre parashikon gjoba marramendëse 
dhe nuk ofron asnjë lloj mbrojtje 
për shërbimin taksi. Gëzim Bardhi 
kryetar i shoqatës së taksive i ka 
kërkuar Qeverisë, konkretisht Min-
istrisë së Transporteve që të marrë 
masa dhe të ndalojë takistë pirate 
pasi në të kundërt shërbimi taksi 
i licencuar në Shqipëri do shkojë 
drejt falimentimit, duke lënë pa punë 
qindra kryefamiljarë.

Ndërtimet tek Liqeni

PD, padi në Gjykatë për Veliajn: Shkel ligjin dhe nuk bën transparencë

me shkrim Bashkisë Tiranë, duke 
filluar që nga data 20 tetor, kur 
ka qenë dhe kërkesa e parë për 
tu informuar për masterplanin e 
famshëm të liqenit, dhe ndërhyrjet 
më pas që po bëheshin aty, por 
edhe informacione të tjera që lidhen 
kryesisht me punën e bashkisë; me 
pushimet nga puna, me ndërhyrjet 
e ndryshme në pjesë të ndryshme 
të qytetit të cilat në gjykimin tona 
ka një mungesë të theksuar trans-
parence, në raport me shndërrimin 
e sheshit Nënë Tereza në muajin 
dhjetor si pedonale për aktivitet 
biznesi, në raport edhe me elementë 
të tjerë paligjshmërie, për fat të keq 

edhe sot që flasim, Bashkia Tiranë, 
z.Veliaj, në flagrancë të plotë, 
shkel ligjin duke mos dhënë asnjë 
informacion. Ligji për vetëqever-
isjen vendore, nenin 51, pika 3 e të 
cilit saktëson në mënyrë eksplicite, 
se këshilltari me kërkesën e tij 
informohet për gjithçka dhe në çdo 
kohë nga Kryetari i Bashkisë. Kjo 
mungesë transparencë ka vijuar 
në të gjitha mbledhjet e Këshillit 
Bashkiak. Ky është teatri absurd që 
ka krijuar në këtë moment Veliaj në 
funksionimin e Këshillit Bashkiak. 
Bunkerizim total i Bashkisë, terr 
i plotë informativ dhe për më 
tepër në mungesë të respektimit të 

ligjit që nuk është në varësinë apo 
dëshirën e z.Veliaj”, tha Olli.

Aksion te Liqeni
Nis prishja e ndërtimeve pa leje 

te Parku i Liqenit Artificial. Ashtu 
siç kishte thënë edhe pak kohë 
më parë nga kryebashkiaku Erion 
Veliaj, se gjatë muajit prill do të 
niste prishja e ndërtimeve pa leje 
në liqen, ka nisur tashmë në terren 
aksioni i prishjes së të gjitha objek-
teve që nuk janë të legalizuar apo 
që nuk kanë aktin e pronësisë mbi 
to. “Siç premtuam, nisëm prishjet 
e mejhaneve te Liqeni – kush e do 
mjedisin, bujrum të japë një dorë 
këtu, jo te lodrat!”, shkroi kryetari i 
Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj në 
Tëitter duke i’u referuar pikërisht 
këtij aksioni. Aksioni ka nisur 
nga lokalet dhe objektet e tjera 
që gjenden në hyrjen e parkut në 
pjesën e Digës së Liqenit. Punon-
jësit e Inspektoratit Ndërtimor e 
Urbanistik të Bashkisë Tiranë kanë 
filluar me çmontimin e strukturave 
të hekurit dhe prishjen platformave 
të betonit që qëndronin mbi liqen. 
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Donald Trump ka prezan-
tuar këtë të mërkurë 
politikën e tij të jashtme, 
një ditë pas fitores në 5 

shtete në zgjedhjet paraprake.
Zoti Trump, kryesues i listës së 

kandidatëve republikanë për presi-
dent, deklaroi se do të ndjekë poli-
tikën “Amerika e Para”. Ai e cilësoi 
politikën e jashtme të administratës 
aktuale të presidentit Obama si një 
“katastrofë të gjithanshme”. 

Trump premtoi se diplomacia 
e tij nuk do të jetë e tipit “doktrina 
Trump” dhe nënvizoi se, do të marrë 

Punonjësit e sektorit publik 
në Venezuelë do të puno-

jnë tani vetëm dy ditë në javë. 
Qeveria shpreson se kjo masë e 
përkohshme do të ndihmojë në 
tejkalimin e krizës serioze të 
energjisë.

Zv.presidenti, Aristobulo 
Isturiz, njoftoi se deri në përfun-
dim të krizës nëpunësit duhet të 
paraqiten në punë vetëm të hë-
nave dhe te martave. Venezuela 
po përballet me një thatësirë të 
madhe, e cila ka reduktuar në 
mënyrë dramatike nivelet e ujit 
në hidrocentralet e saj kryesore. 

Por opozita akuzon qeverinë 
për keqmenaxhim të krizës. 
Masa e re, e njoftuar gjatë 
një fjalimi televiziv nga 

zv.presidenti, do të prekë 2 mil-
ionë punonjës të sektorit publik.

Më herët, Presidenti Nico-
las Maduro, u kishte dhënë të 
premten pushim shumicës së 2.8 
milionë të punësuarve në admin-
istratën shtetërore, përgjatë mua-
jit prill dhe maj, për të reduktuar 
konsumin e elektricitetit. 

Sipas tij, Venezuela është 
goditur rëndë nga fenomeni 
“El Nino” dhe do të rikthehej 
në normalitet me rinisjen e 
shirave. Në përpjekjen për të 
menaxhuar krizën, qeveria 
ka ndërmarrë edhe një sërë 
masash të tjera. Në shkurt 
qendrave tregtare  ju kërkua 
të mbylleshin më shpejt dhe të 
gjeronin vetë energjinë e tyre.

Në Venezuelë punohet 2 ditëTrump zbulon linjën e politikës 
së jashtme: Amerika e para!

aktual diplomatik. 
Sa i takon ISIS, miliarderi tha më 

herët se do ta dobësonte Shtetin Isla-
mik duke i bllokuar aksesin tek nafta 
dhe mbështetin mbytjen e simuluar 
me ujë dhe taktika të tjera të marrjes 
në pyetje kundër militantëve. 

“Frenimi i përhapjes së Islamit 
radikal do të jetë një synim madhor 
i politikës së jashtme të Shteteve 
të Bashkuara dhe natyrisht gjithë 
botës”, tha Trump, duke shtuar se 
do të bashkëpunojë me aleatët në 
Lindjen e Mesme për luftuar eks-
tremizmin.

parasysh fleksibilitetin që duhet 
për të bërë këto ndryshime nëse 
zgjidhet. Pjesa dërrmuese e fjalimit 
të tij u fokusua në atë që ai e quajti 
“politika e dobët, ngatërrestare dhe 
e rrëmujshme” e administratës 
Obama, si dhe tek shpresa e tij për 
ta ndryshuar atë. Përpara audiencës 
në Uashington, Trump bëri thirrje se 
“do të shkulë ndryshkun e politikës 
së jashtme të Amerikës”. 

“Në qeverisjen time, ditët e tyre 
janë të numëruara. Unë nuk do t’iu 
them kur dhe as do t’iu them se si”, 
tha Trump, duke iu referuar stafit 
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të fshehtat e jetës seksuale 
të diktatorëve më të mëdhenj

Kënga gjatë kohës së luftës në lidhje me Hitlerin që thuhej se ai 
kishte vetëm një testikul është e vërtetë, mirëpo ekspertët e mjekë-

sisë kanë treguar se ai gjithashtu ka pasur penisin shumë të vogël.

Adolf Hittler
Martin thotë se arsyeja që Hitleri kishte vetëm një testikul, ishte një 

frustrim seksual për të që e bëri të bëhet një maniak i gjenocidit.
Një raport i SHBA-së tha se Hitleri kishte “tendenca të shtypura 

homoseksuale” dhe ishte i njohur për të ftuar aktorë të ndryshëm në 
shtëpinë e tij për shfaqje private.

Napoleon Bonaparti
Përvojat e hershme seksuale të Napoleon Bonapartit ishin në lidhje 

vetëm me prostituta, madje i mori kohë të gjatë deri në momentin kur 
humbi virgjërinë e tij me gruan e parë.

Sadam Husein
Udhëheqësi irakian Sadam Husein kishte tri gra dhe pesë dashnore, 

mirëpo gjatë tërë kohës përdorte Viagra. Një nga të dashurat e tij, Pari-
soula Lampsos, tha se i pëlqente të ulej në karrige, t’ia vënin një kapele 
të kaubojve dhe t’i shikonte në ekran vrasjet e armiqve të tij.

Musolini
Musolini ishte një Italian i pangopur i cili e përshkruante monogami-

në si të pakonceptueshme. Ai njëherë kishte pranuar publikisht: “Unë 
fle me nga tri ose katër gra çdo mbrëmje, njëra pas tjetrës.” Ekspertët 
kanë vlerësuar se gjatë tërë jetës së tij ai kishte fjetur me 5,000 gra.

Perandori Nero
Perandori Nero adhuronte tabutë, ai përveç që kishte disa gra, u 

martua edhe me një djalë shumë më të ri se ai. Gjithashtu thuhet se ai 
kishte pasur marrëdhënie seksuale edhe me nënën e tij.

Përse dita ka 24 orë?
Historia e ndërtimit të kohës është jashtëzakonisht konfuze, por kjo 

pyetje ka vetëm një përgjigje të thjeshtë. Për më shumë se 4000 
vjet ne jemi mbështetur në matematikën e periudhës së Bronzit të Ba-
bilonasve, që ndërtuan qytetet e para të mëdha në atë që sot quhet Irak.

Ata e panë numrin 12 si shumë më të rëndësishëm se sa 10 sepse 
është i përpjesëtuar me 2,3,4 dhe 6, duke e bërë atë veçanërisht të gji-
thanshëm në llogaritje matematikore. Për më tepër, kalendari lunisolar, 
i bazuar në vrojtimet e Diellit dhe Hënës, përdor 12 faza hënore në një 
vit (me një muaj të “brishtë” që shton një ditë çdo 4 vjet).

Kështu numri 12 ishte gur themeli numerik i Universit. Qytetërimet 
e hershme, duke përfshirë Egjiptin, e ndanë ditën e ndriçuar nga dielli 
dhe natën në 12 pjesë – në total, 24 orë në ditë.

Është e çuditshme të mendosh 
se fama dhe suksesi mund të 

shoqërojnë vetminë. Por, edhe në 
rastin e Chaplin, ndodhi pikërisht 
kështu. Shpesh në Amerikë, gjendej 
i vetëm duke shëtitur në rrugët 
kryesore: “Siç thotë Hamleti ‘Tani 
jam vetë…Çfarë do të më ndodhë?. 
Por si veprohet për të njohur njerëz? 
Ndjehem tepër melankolik”. Gjatë 
qëndrimit në Amerikë bashkohet me 
mikun e tij më të mirë Douglas Fair-
banks, i martuar për shumë vite me 
Mary Pickford (e fejuara e famshme 
e Amerikës). Bashkë me ta krijoi 
‘United Artists’, shtëpinë disko-
grafike, në të cilën u realizuan një 
pjesë e mirë e filmave të tij. Kështu 
Chaplin përshkuan me nostalgji 
largimin nga jeta e çiftit Douglas: 
Gjithnjë kam ndjerë mungesën e 
Doug: sidomos entuziazmin dhe 

humorin e tij, kam ndjerë mungesën 
e zërit të tij në telefon, sidomos të 
dielën në mëngjes kur më thoshte: 
‘Charlie, do të vish për drekë?’. Po 
kam ndjerë mungesën e miqësisë 
së sinqertë”. Nëse do të flisnin për 
femrat në jetën e aktorit, do të duhet 
të thoshim se gjatë gjithë jetës rreth 
tij kanë qenë femra tepër të bukura, 
pjesa më e madhe e tyre mund të 
thuhet se dëshironin të bënin kar-
rierë dhe afroheshin pranë Chaplin. 
Sigurisht që aktori nuk ishte indifer-
ent ndaj imazhit femërore, por kjo 
nuk ishte thelbësorja në mendimet 
e tij. “ Si çdo njeri tjetër, edhe jeta 
ime private nuk ka pasur një qën-
drueshmëri, disa herë shfaqej tepër 
aktive, ndonjëherë ishte një zhgën-
jim i vërtetë. Por, kurrë nuk ka qenë 
në qendër të interesave të mia. Më 
tepër kam qenë i përqendruar tek 

Sipas shkencëtarëve, prirja 
për të shkruar me dorën e 
djathtë vjen nga funksion-
imi i mirë i hemisferës së 
majtë të trurit. Studimet e 

ndryshme kanë vërtetuar se tek pjesa 
më e madhe e njerëzve, hemisfera 
e majtë e trurit sundon mendjen, 
trupin e njeriut dhe gjuhën e folur. 
Detyrat kryesore të njeriut kryesisht 
kontrollohen nga aktiviteti i trurit 
në hemisferën e majtë, por ndodh 
që nga hemisfera e majtë e trurit të 
kontrollohet ana e djathtë e trupit 
të njeriut, ku përfshihet syri, krahu 
dhe këmba. Kjo është arsyeja se 
përse njerëzit zakonisht me dorën 
që shkruajnë, kanë tendencën të 
bëjnë gjithçka tjetër po me atë dorë, 
si për shembull të ushqehen me të 
djathtën, të mbajnë objekte me të 
djathtën, etj. Kështu, fakti se hemis-
fera e majtë funksionon më mirë se 
e djathta, ndikon edhe në kontrol-
lin dhe tendencën për të kryer një 
pjesë të aktiviteteve me krahun 
e djathtë të trupit. E megjithatë, 
tashmë shkenca e ka vërtetuar 
katërçipërisht se të jesh mëngjar-
ash, nga pikëpamja neurologjike, 
ka një numër të madh avantazhesh: 
kreativitet, mendim i shpejtë dhe 
një predispozitë më e madhe për të 
zgjidhur probleme të ndryshme.

miqësitë dhe dashuritë e 
Charlie ChaPlin

10 mëngjaraShët 
më të famshëm në histori

1. Barak Obama
Në 100 vitet e fundit, presidenca 

amerikane ka shkuar gjithnjë e më 
shumë drejt së majtës – jo në poli-
tikë, por përsa i përket përdorimit të 
duarve. Barak Obama është i fun-
dit që i bashkohet një liste të gjatë 
presidentësh mëngjarashë të shekullit 
20. Xheims Garfield, Herbert Huver, 
Henri Truman, Gerald Ford, Ronald 
Regan, Xhorxh Bush dhe Bill Klinton 
ishin të gjithë mëngjarashë. Çfarë i 
bën mëngjarashët kaq të veçantë dhe 
persona të zgjedhur? Disa ekspertë 
mendojnë se mëngjarashët kanë aftësi 
më të mira komunikimi, që i ndihmon 
ata në retorikat e nevojshme politike.

2. Bill Gates
Një nga njerëzit më të pasur të 

Amerikës, bën pjesë në grupin e 
mëngjarashëve. Në fakt, filantropisti 
dhe gjiganti i Microsoft është një 
ndër të paktët biznesmenë amerika-
në që përdor dorën e majtë, përfshi 
Henri Ford, Xhon Rokefeller dhe 
ish-kreun e IBM-së, Lou Gerstner. 
Kërkimet tregojnë se mëngjarashët 
janë të prirur të fitojnë më shumë se 
sa kolegët e tyre që përdorin dorën 
e djathtë, por nuk ndodh e njëjta 
gjë me gratë. Një studim i bërë nga 
Byroja Kombëtare e Kërkimeve 
Ekonomike (NBER) përcolli idenë 

se mëngjarashët kanë mënyrë të 
menduari më të dallueshme, sido-
mos për sa i përket kreativitetit.

3. Oprah Uinfri
Mbretëresha e TalkShow-t nuk 

bën përjashtim – me një pasuri prej 
2.7 miliardë dollarësh dhe me një 
aftësi magjike për të shitur libra – 
edhe Oprah bën pjesë në klubin e 
mëngjarashëve. Përderisa meshkujt 
janë më të predispozuar të përdorin 
dorën e majtë, më shumë se sa gratë, 
kjo e bën Oprah Winfrey-n akoma 
më të veçantë e mbresëlënëse. Të 
tjera zonja të Showbiz-it që janë 
mëngjarashe janë Xhulia Roberts, 
Anzhelin Zholi, Ëhupi Goldberg etj.

4. Babe Ruth
Të gjithë e njohin Babe Ruth. Ai 

ishte një nga lojtarët më të mirë të 
bejsbollit ndërmjet viteve 1915 dhe 
1919. Ai fitoi 85 ndeshje konsekutive. 
Ndërsa Ruth është një nga lojtarët 
mëngjarashë më të dekoruar të histor-
isë së bejsbollit, është i vetmi sallaks 
që bën pjesë në Hall of Fame (shtëpi 
muze që shërben si përkujtimore e 
individëve të famshëm dhe të shquar). 
Është pothuajse e pamundur për 
mëngjarashët të luajnë në pozicione të 
caktuara. Lefty Grove, Sandi Koufaks, 
Uarren Spahn dhe Stiv Karlton janë 
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Kush e themeloi romën e lashtë? 

Ashtu si të gjitha shoqëritë e lashta, romakët zotërojnë një histori themelimi tepër heroike. 
Ajo që i bëri romakët të ndryshëm, është se ata krijuan dy mite të dallueshme të krijimit 

për veten e tyre. Në të parën thuhet se ata e kanë prejardhjen nga refugjati mbretëror trojan 
Enea, (djali i perëndeshë Venusit). Ndërsa në të dytën thuhet se qyteti i Romës u themelua nga 
Romulo, djali i një princeshe tokësore dhe Perëndisë Mars.

HIStorIA e LegJeNDëS Së PArë
Romuli themelon Romën, sipas traditës, duke u bërë mbreti i parë romak. Historia e Romu-

lit, vëllait të tij binjak Remi, dhe themelimi i Romës është një nga legjendat më të njohura në 
lidhje me qytetin e Përjetshëm, e cila tregon se si Perëndia Mars u bashkua me virgjëreshën 
Rea Silvia, bijë e një mbreti të rrëzuar. Nga ky bashkim lindën njëherësh Romuli dhe Remi; dhe 
mbreti dha urdhër që binjakët të hidhen në lumin Tiber.

Kur shporta me dy foshnjet ngeci në shkurre pranë bregut një ulkonjë i gjeti dhe i ushqeu 
derisa bariu Faustulus i mori në shtëpinë e tij. Kur u rritën, Romuli dhe Remi mësojnë se ishin 
bijtë e Marsit dhe Reas, si dhe profecinë se ishin destinuar për të patur qytetin e tyre – këtu 
lindi rivaliteti; Romuli vret vëllanë dhe qytetit mori emrin e tij, Romë.

LegJeNDA e Dytë
Por rreth krijimit të Romës ka edhe një tjetër legjendë: Në fund të luftës së Trojës qyteti u 

shkatërrua, burrat u vranë, gratë u bënë skllave, disa trojanë mundën të iknin, mes tyre princ 
Enea, djali i Perëndeshës Venus dhe njeriut Anshiu. Ndërsa Troja po digjej, Enea la qytetin, me 
të birin, Askan, dhe pasuesit e tyre. Pas shumë aventurash e vështirësish, trojanët mbërrijnë në 
Laurentum në bregun perëndimor të Italisë, ku Enea martohet me Lavinian, bijën e mbretit të 
zonës, Latinus, dhe themelon qytetin, të cilin e quajti Lavinium, për nder të gruas së tij.

Ndërsa Askani, bir i Eneas, vendosi të ndërtonte një qytet të ri, e quajti Alba (Longa) dhe 
malin afër, Alban – pranë do të ndërtohej Roma.

Por kush është themeluesi i Romës – Romuli apo Enea?
Kato, historian, filozof, në fillim të shekullit të dytë pes, pranon idenë e Eratosthenit se midis 

themelimit të Romës (shek. VIII pes) dhe rënies së Trojës (shek. XII pes) qëndrojnë 400 vjet – 16 breza 
– dhe ai kombinoi të dy historitë për të dalë me atë që është versioni i pranuar, ku Romuli s’mund të 
jetë nipi i Eneas, biri i Askanit, por te paktën të duket se është pasardhësi i largët i heroit trojan.

PoPuLL I zgJeDHur
Të dyja mitet ndihmuan në themelimin e romakëve si popull i zgjedhur nga Zoti, prejard-

hja e të cilëve i kishte gjurmët që nga Troja dhe bota helenistike.
Tradita romake tregon se ishte qyteti i lindjes së Romulos, Palatine Hill, në të cilin u shënua 

ai që u quajt “Viti 1” (ose viti 753 para Krishtit në kalendarin kristian të perëndimit). Gërmimet 
arkeologjike në kodër kanë gjetur pjesë që datojnë të paktën që në vitin 1000 para erës sonë.

ja sa kushton ruajtja e trupit të leninit

Qeveria e Rusisë ka njoftuar se do të shpenzojë deri në 13 milion rubla (200,000 dollarë) 
këtë vit për ruajtjen e trupit të balsamosur të Vladimir Leninit. Shuma, e publikuar në një 

njoftim në faqen e internetit të Shtetit Agjencisë së Prokurimit, do të përdoret për të mbajtur 
mbetjet e liderit të ndjerë në atë që faqja e internetit te lajmeve RBK e quan në “gjendje te 
gjallë”. Njoftimi thotë se puna e nevojshme është e një natyre “bio”, dhe buxheti federal ka 
vendosur faturën, dhe se një ofrues tashmë është gjetur, por emri nuk bëhet i ditur. Një labora-
tor i quajtur Qendra për Kërkime Biomjekësore Teknologjike Ruse ka kryer të gjitha riparimet 
për trupin e Leninit që kur u vendos për herë të parë në një shfaqje publike në Sheshin e Kuq 
të Moskës në vitin 1924. Në vitet post-sovjetike ka pasur shumë thirrje se Lenini duhet të var-
roset në vend që të mbahet në shfaqje publike në arkivol xhami. Një sondazh i kohëve të fundit 
online ku morën pjesë më shumë se 8000 rusë, u zbulua se 62% ishin në favor të dhënies atij 
një varrim të duhur. Në rrjetet sociale një person në mënyrë satirike sugjeron se komunistët 
shpresojnë për të klonuar udhëheqësin bolshevik për ta kthyer atë në pushtet.

interesat artistike, që më tërhiqnin 
tërësisht…Kur nuk kisha ndonjë gjë 
të rëndësishme për të bërë zhven-
dosesha nga një film në tjetrin. Si 
të thuash H. G. Wells. Kritikat e 
shumta kanë shtyrë që filmat e tij 
të studioheshin në aspektin intim, 
vagabondi jetonte me partneret e 
tij marrëdhënie gjithnjë dyshuese. 
Që këtu, nis ndikimi psikologjik 
i nënës në fëmijërinë e autorit, 
ku e kaluara e tij ka qenë tepër 
e vështirë. Edhe nga këto akuza 
Chaplin mbrohet: “Në ndryshim 
nga Freud, unë nuk besoj se seksi 
është elementi më i rëndësishëm në 
mënyrën e sjelljes. Është më e lehtë 
që të përfshihen në psikologjinë 
e ftohjes, fama dhe turpi i miz-
ërisë”. Tek akuzat dhe mbrojtjet e 
Chaplin, femrat sigurisht që nuk 
mungonin. Dashurohet për herë 
të parë në moshën 19 vjeçare, ajo 
ishte një balerinë e panjohur, e tipit 
Hetty Kelly, tre vjet më e vogël se 
ai. Kjo ishte një dashuri platonike, 
që zgjati vetëm disa ditë. Regjisori 

Richard Attenborough, në filmin e 
tij ”Chaplin”, i jep aktores rolin e 
Hetty dhe e Oona, bashkëshortja e 
fundit dhe tepër e dashur për Chap-
lin; Chaplin kishte gjetur tek Oona, 
imazhin e thjeshtësisë femërore të 
balerinës londineze. Në të vërtetë 
në autobiografinë e tij, Charlie e 
dramatizon shumë rolin e Hetty, 
duke e përshkuar atë si një vizion i 
dashurisë tipike adoleshente: “Ideja 
ishte e krijuar nga dashuria, ishte 
ideali im. Ndjehesha mirë me të 
duke luajtur golf, një sport që e 
urrej, ose kur shëtisja në agim në 
hapësirat e mbuluara me vesë, dhe 
e shoqëruar nga ndjenjat e ëmbla”. 
Chaplin propozon Hetty për t’u 
martuar, por kjo e fundit e refuzon 
një vendim të tillë, mesa duket nga 
ndërhyrja e nënës, e cila dëshironte 
për vajzën e saj një dhëndër më të 
mirë. Një martesë- skandaloze me 
17 vjeçaren Lita Grey përfundon 
me një divorc gjigand dhe kërcëni-
me të shumta dhe bashkohet me 
aventurat e tjera jo të këndshme.

more janë shkruar nga mëngjarashët. 
Aristoteli, i fizikës së hershme, as-
trologjisë, meteorologjisë dhe etikës, 
shkroi një listë të gjatë veprash 
që çuan në ndërtimin e shkencës 
moderne. Filozofia e tij influencoi 
një tjetër mendimtar mëngjarash si 
filozofin gjerman Frederik Niçe.

9. Ned Flanders
Personazhi i kartonave, Ned 

Flanders, është mëngjarash. Në se-
zonin e tretë të The Simpsons , fqinji 
i Homer Simpson, ka një dyqan ku 
shet produkte për mëngjarashët, 
të cilat i ka ruajtur përgjatë jetës. 
Dyqani i Flanders-it shfaqet vetëm 
në një episod dhe ka emrin “Kur 
Flanders dështoi”. Homer Simpson 
edhe pse u ndje fajtor për mbylljen e 
dyqanit të tij, ai e ndihmoi Flanders-
in ta hapte atë sërish.

10. Xhimi Hendriks
Xhimi Hendriks prodhoi një 

muzikë unike me kitarën e tij duke 
i alternuar lëvizjet e saj si me dorën 
e majtë ashtu edhe me të djathtën, 
pra me mënyrën që ai dëshironte. Ai 
ishte i aftë ta luante kitarën e tij me 
dorën e djathtë, por nuk e preferonte 
këtë gjë. Kulmin e tij e patin në vitin 
1966, por karriera e tij përfundoi 
shpejt si pasojë e një overdoze droge 
në gusht të vitit 1970. Hendriks e lu-
ante kitarën në një mënyrë që askush 
tjetër nuk mund ta bënte. Për vite 
me rradhë, kitaristët dorë-djathtë u 
përpoqën të imitonin tingujt e tij. Për 
vendosjen e kitarës në zjarr, Xhimi i 
përdorte të dy duart.

disa nga lojtarët mëngjerashë të dal-
luar në lojën e bejsbollit.

5. Napoleon Bonaparti
Sipas legjendës, Napoleoni 

kundërshtonte praktikën ushtarake 
të marshimit në krahun e majtë të 
rrugës me armët e në duart e djathta. 
Mëngjarashët si puna e tij, ai i ven-
dosi në një disavantazh strategjik. 
Perandori francez – edhe gruaja e të 
cilit, Jozefina, ishte mëngjarashe – 
urdhëroi ushtrinë e tij të ndërronin 
krahët e përdorimit të armëve. Edhe 
qytetarët e vendeve që ai pushtonte 
duhet të bënin të njëjtën gjë. Kjo 
është arsyeja se pse britanikët (të 
cilët e mundën Napoleonin) akoma i 
ngasin makinat në krahun e majtë.

6. Leonardo da Vinçi
Leonardo da Vinçi, një nga njerëzit 

më brilantë të historisë, shkruante nga 
e djathta në të majtë. Historianët kanë 
një numër të madh teorish kreative që 
shpjegojnë të ashtu-quajturin “shkrim 
i pasqyruar” (quhej kështu sepse të 
nevojitej një xham për ta lexuar atë 
lloj shkrimi). Një tjetër argument 
shpjegues është më i çuditshëm por 

më i logjikshëm: Të shkruante nga 
krahu i majtë në të djathin ishte më e 
vështirë për një mëngjarash si Leon-
ardo. Historianët thonë se shkrimi në 
këtë mënyrë i Da Vinçit, është pjesë 
e gjenialitetit të tij që e bënte të men-
donte në formë tjetër. Tjetër artist që 
shkruante me dorën e majtë ishte dhe 
Mikelanxhelo.

7. Marie Kuri
Shkencëtarja atomike Marie 

Kuri, jo vetëm që ishte mëngjarashe 
vetë por ajo ishte pjesë e një familje-
je ku të gjithë janë mëngjerashë. 
Marie Curie që zbuloi parimet e 
radioaktivitetit dhe fitoi dy Çmime 
Nobel ishte gjithashtu e martuar 
me mëngjarashin Pierre Kuri, i cili 
ndihmonte Marien në kërkimet 
atomike. Historianët besojnë se 
edhe vajza e tyre është mëngjarashe. 
Shkencëtarët mëngjarashë janë të 
pazakontë. Përveç Marie Kuri-s, 
edhe Ajnshtajni dhe Njutoni janë 
pjesë e mëngjarashëve.

8. Aristoteli
Disa nga veprat më të hershme 

të filozofisë dhe shkencave perëndi-
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1. Vatikani zyrtarisht është shteti më i vogël 
në rruzull. Ka një sipërfaqe 44 hektarë dhe 
një popullsi 805 banorë. Ai ndodhet në Romë. 
(Status Civitatis Vaticane), është emri origjinal 
i Vatikanit. Qytet-shteti i Vatikanit i njohur si 
Qyteti i Vatikanit ose thjesht si Vatikani dhe 
është një shtet i pavarur i Europës nën sovran-
itetin e Qendrës së Shenjtë

2. Enklavë e territorit të shtetit italian, është 
e futur në përbërjen urbane të qytetit të Romës, 
në afërsi të bregut të djathtë të lumit Tevere, 
mbi kodrat e Vatikanit me një sipërfaqe mjaft të 
vogël është shteti i pavarur më vogël si në termat 
e popullsisë ashtu në ato të shtrirjes territoriale.

3. Vatikani është qendra e fesë katolike dhe 
institucioni më i lartë i Krishtërimit. Çdo ven-
dim që merr ky besim fetar padiskutim që ka-
lon më parë nga Vatikani. Nga zyrat e tij dalin 
rreth të gjitha vendimet fetare dhe në disa raste 
edhe politike që kanë të bëjnë me qëndrimet 
zyrtare të Vatikanit. Përcjellësi i vetëm i këtyre 
mesazheve është Papa.

4. Krijuesi i parë është Shën Pjetri për nder 
të së cilit është ndërtuar edhe sheshi me të njëj-
tin emër. Kjo daton me vitin 33 të erës sonë dhe 
ai është një nga apostujt e profetit Jezu Krishti i 
cili mori përsipër të përcjellë dhe të shpërndajë 
besimin katolik në të gjithë botën.

5. Vatikani ka një organizim të monarkisë 
absolute dhe autoriteti më i lartë është Papa. 
Ai ka të drejtën ekzekutive mbi çdo vendim 
që merret në Vatikan dhe ushtron. autoritetin 
si Papës të Kishës Katolike gjithmonë brenda 
kontureve të kësaj monarkie absolute.

6. Qytet-shteti i Vatikanit dhe Selia e Shen-
jtë janë së bashku subjekte sovrane të së drejtës 
publike ndërkombëtare, universalisht e njo-
hur dhe janë pandashmërisht të bashkuar në 
personin e Papës, monarku absolut me anë të 
zgjedhjes, dhe është kryetari i shtetit. Për këtë 
Vatikani ka një jetë politike të sajën.

7. Shteti i Kishës, Shtetet e Kishës ose Shteti 
Eklesiastik është emri i një entitet shtetëror 
i marrë nga territoret që ishin në pushtetin e 
përkohshëm të Papëve. Fillon të konfirmohet 
nga epoka bizantine me themelimin e dukatit 
romak (dhjetëvjeçarët e fundit të shekullit të 
VI). Figura e Papës zëvendëson atë të (dux) 
udhëheqësit me emrin imperial në funksionet 
civile dhe (në disa raste edhe ushtarake).

8. Vatikani u krijua pikërisht në atë vend në 
themelet e Perandorisë Romake, aty ku ra një 
perandori u ngriti një tjetër. I vetmi ndryshim 
ishte se e para ishte perandori ushtarake dhe e 
dyta u shndërrua në një perandori shpirtërore 
dhe sot besimi katolik në të gjithë botën 
numëron afërsisht 2 miliard besimtarë.

9. Perandori Kaligula (37-41) nisi ndërtimin 
e një cirku aty ku ndodhet edhe Obelisku i Va-
tikanit, i cili u përfundua më pas nga Neroni 
“Circus GAii et Neronis”, i quajtur thjesht Cirku 
i Neronit. Obelisku i Vatikanit fillimisht u mor 
nga Heliopolis nga Kaligula, për të dekoruar 
cirkun e tij dhe është mbetja e fundit e dukshme.

10. Kjo zonë u bë pjesë e martirizimit të 
shumë të krishterëve pas zjarrit të madh të 
Romës në vitin 64. Ky është vendi ku u kryqë-
zua dhe Shën Pjetri. Varret dhe mazoleumet, si 
dhe altarët e zotave paganë të të gjitha llojeve 
u ndërtuan dhe qëndruan aty deri përpara ndër-
timit të Bazilikës Konstantiniane të Shën Pjetrit 
në gjysmën e parë të shekullit të IV.

11. Në vitin 326, kisha e parë, Bazilika Kon-
stantiniane, u ndërtua në zonën ku arkeologët 
italianë pranojnë se është varri i Shën Pjetrit. 
Që atëherë, zona filloi të bëhej më e populluar, 
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por më së shumti nga shtëpi të lidhura me ak-
tivitetin e Shën Pjetrit.

12. Papët me rolin e tyre laik filluan të 
qeverisin rajonet përreth dhe nëpërmjet struk-
turës papnore qeverisnin një pjesë të madhe 
të gadishullit italian për më shumë se një mijë 
vjet, deri në mesin e shekullit të 19-të, kur pje-
sa më e madhe e shteteve papnore u formuan 
mbretërinë e re të Italisë.

13. Vatikani nuk ka qenë gjithmonë banesa e 
zakonshme e papëve, por pallati “Lateran” dhe më 
vonë ai “Quirinal”, ndërkohë që rezidenca, nga viti 
1309–1377 ishte edhe në Avinjon të Francës.

14. Gjatë gjithë historisë Vatikanit ka pas-
ur 266 Papë (duke përfshirë edhe Papa Fran-
çeskun) që e kanë drejtuar. Kisha katolike 
konfirmon Apostullin Pjetër si Papën e parë. 
Ai mbajti këtë titull nga viti 33 i erës sonë deri 
në vitin 67 ku vu vra nga romakët. Duhet kon-
sideruar se Papa është veskovi i Romës dhe 
sipas disave pontifikimi i Pjetrit nuk duhej të 
kishte filluar menjëherë pas ngjitjes së Jezu 
Krishtit në qiell por vetëm në momentin kur 
Pjetri u stabilizua në Romë.

15. Papa është titulli i njeriut që është vesk-
ovi i Romës, patriarku i Kishës latine, pontefici 
i Kishës Katolike dhe sovrane të qytet-shtetit 
të Vatikanit. Zyra e Papës merr emrin papato, 
ndërkohë që juridiksioni i tij eklesiastik ka em-
rin Qendra e Shenjtë dhe Qendra Apostolike 
dhe është enti i të drejtës ndërkombëtare.

16. Veçantia e Papës mbi kishën derivon 
nga qenia e tij si trashëgimtari i drejtpërdrejtë 
i apostullit Pietro, dhe sipas interpretimit kato-
lik të Vangjelit, i njeh detyrën e marrë nga Jezu 
Krishti në krye të Kishës Universale. Pietro 
sipas traditës kishte mbledhur në vitet e fundit 
të jetës së tij komunitetin e krishterë në Romë 
duke u bërë kështu veskovi i parë dhe duke 
rënë martir në vitin 67 pas Krishtit.

17. Titulli Papë e ka prejardhjen nga fjala 
greke πάππας (pàppas), shprehje familjare që 
do të thotë “baba” e cila nisi të përdorej në 
shekullin e III të erës së re, Kontekstualisht 
është një fakt analog i përdorur për të treguar 
veskovin e Aleksandrisë në Egjipt. Aktualisht 
në vend të Pjetrit ulet papa Benedikti XVI ose 
(Josef Aloi Ratzinger).

18. Numri i shenjtorëve dhe papëve që kanë 
drejtuar Kishën e Shenjtë fundit arrin mbi 266. 
Dokumentacioni mbi papët e parë është shumë 
i mangët. Në periudhat e para ata kishin vetëm 
titullin e veskovit të Romës. Zbulimi më antik i 
titullit të papës i detyrohet një epigrafi të gjetur në 
San Callisto të Romës. Një njeri me emrin Severo 
po gërmonte një gropë të dyfishtë për veten e 
tij dhe familjen me rastin e vdekjes së vajzës 10 
vjeçare duke thënë se ishte i autorizuar nga “pa-
pae sui Marcellini” (296-304) të erës së re.

19. Emrat më të përdorur nga papët janë: 
Giovanni (21 është numri papëve që kanë mba-
jtur këtë emër) dhe bën pjesë në emrat më të 
përdorur. I fundit është papa Giovanni II, ose 
i njohur ndryshe papa Vojtila. Gregorio dhe 
Benedetto (16 është numri i papëve me këtë 
emër). Clemente (14 emra), Innocenzo e Leone 
(13emra )dhe Pio (12 emra).

20. Papa më jetëgjatë është konsideruar Shën 
Pjetri i cili mbretëroi nga viti 33 i erës sonë e 
deri në vitin 67, pra 34 vjet. U bë një nga 12 
apostujt dhe bënte pjesë në një rreth të ngushtë 
prej tre individësh (së bashku me Xhionavin dhe 
Xhakomon) që asistuan në ringjalljen e Krishtit. 
Sipas kishës katolike u emërua nga vetë Krishti 
kapo i 12 apostujve dhe promotor i lëvizjes kris-
tiane. Sipas traditës vazhdoi predikimet e tij deri 
në Romë ku vdiq midis viteve 64 dhe 67 të erës 
sonë, gjatë persekutimeve anti-kristiane të urd-
hëruara nga perandori Neron.

21. Papa më jetëshkurtër është Urbano i VII. 
Ai mbajti titullin e Papës vetëm 13 ditët nga(15 
shtatori deri në 27 shtator të vitit 1590). Urbano 
VII ose Giovanni Battista Castagna ishte papa i 
228 i Kishës Katolike dhe ka hyrë në historinë 
e papatëve si papa më jetëshkurtër. Ishte me 
origjinë xhenovese dhe u diplomua në Bolonja 
në të drejtën kanonike dhe civile. Pati shumë 
detyra dhe zgjedhja e tij si papë u mbështet nga 
fraksion spanjoll. Vdiq nga malaria në 27 shta-
tor përpara se të shenjtërohej.

22. Papa më i korruptuar konsiderohet Alek-
sandëri VI ose Rodrigo Borxhia. Pati shumë 
lidhje martesore dhe fëmija i tij ishte Lukrecia. 
Mbajti pozicionin e Papës nga viti 1492 e deri 
në 1503. Akuzohet për organizmin e orgjive më 
të shumta në historinë njerëzore. Gjatë tyre ai 
promovonte satanizmin duke vrarë me qindra 
vetë me anë të këtyre riteve të shoqëruara edhe 
me akte kanibalizmi, duke u kthyer në rite të 
rregullta institucionale si sodomia.

23. Prej 600 vitesh, Papët kanë vdekur 
të gjithë në detyrë, por dorëheqja, ndonëse 
jashtëzakonisht e rrallë, ka qenë e pranishme në 
historinë e gjatë të Vatikanit. I pari që vendosi 
me vullnetin e tij të largohet ishte Papa Marcel-
linus, në vitin 304. Megjithatë, në rastin e tij, 
nuk është e qartë nga dorëshkrimet e kohës nëse 
ai u dorëhoq apo u detyrua të abdikonte. Papa 
Benedikti IX dha dorëheqjen në vitin 1045, pas 
një lufte të brendshme për zotërimin e Papatit. 
Celestine V është papa i tretë në histori që dha 
dorëheqjen në vitin 1294, pas vetëm pesë mua-
jsh në pushtet. Edhe ai, u largua për shkak të 
konflikteve të brendshme, fuqizuar nga dëshira 
e Papës për të jetuar një jetë të thjeshtë murgu, 
e jo jetën e mbizotëruar nga lëvizjet politike të 

Atit të Shenjtë të Romës. Papa Gregori i XII, 
dha dorëheqjen në vitin 1415. Në atë kohë, dy 
drejtime të ndryshme të Kishës Katolike kishin 
krijuar një ndarje dhe dy Papë zgjidheshin një-
kohësish, në Romë e në Avinjon të Francës, 
nga kardinalë që i përgjigjeshin njërës apo 
tjetrës linjë. Përballë kësaj situate, që vazhdoi 
disa dekada me radhë, në vitin 1415 u arrit një 
marrëveshje, për të zgjedhur një papë të vetëm 
për të gjithë katolikët. Me marrëveshje, Gregori 
XII dhe Benedikti XIII i Avinjonit vendosën të 
jepnin dorëheqjen, për t’i hapur rrugë drejtimit 
të një Pape të vetëm, Martini i Pestë. Papa i 
fundit që dha dorëheqjen dhe që tronditi botë 
ishte Papa Benedikti i XVI, që si arsye dha 
moshën dhe lodhjen.

24. Papët më reformator kanë qenë Leone 
IX, Gregorio VII, Innocenzo III. Ato janë 
papët e një kishe mesjetare që luftonte për t’u 
emancipuar nga tutela e perandorisë së shenjtë 
Romake-Gjermane në vitin 1630, tjetër pushtet 
universal dhe për të afirmuar superioritetin 
shpirtëror dhe politik mbi të. Nevoja e një re-
forme vinte edhe nga poshtë nga populli i cili 
ishte gjithmonë e më i skandalizuar nga ky kler 
që shpeshherë nuk ishte në lartësinë e duhur. 
Dhe nga kjo frikë u gjenerua ato lëvizje të cilat 
shumë shpejt u bënë ose u deklaruan eretike 
dhe më vonë me Luterin do të sjellin çarjen e 
krishtërimit perëndimor.

25. Janë 14 familje që kanë nxjerrë më shumë 
papë në të gjithë historinë e Vatikanit dhe të gji-
tha janë me origjinë italiane. Përkatësisht ato 
janë: Conti di Tuscolo (5), Conti di Segni (4), 
Savelli di Roma (3), Orsini di Roma (3), Medici 
di Firenze (3), Anici di Roma (2), Caetani di 
Gaeta (2),Borgia di Jàtiva (2), Colonna di Roma 
(2), Castiglioni di Milano (2), della Rovere di 
Savona (2), Fieschi dei conti di Lavagna (2), 
Piccolomini di Siena (2) Roger de Beaufort (2).

26. Modalitetet e zgjedhjes së papës kanë 
pësuar transformacione të shumta gjatë shek-
ujve. Në fillim papa zgjidhej nga populli dhe 
kleri. Më vonë me Enrikun e III u përdor një 
pëllumb. Pretendenti mbi të cilin ndalonte 
pëllumbi zgjidhej Papë. Aktualisht zgjedhja e 
Papës vendoset nga kardinalët të mbledhur në 
një konklavë (një e drejtë që vjen nga viti 1059) 
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e stabilizuar me këshillin Lateran i kërkuar nga 
Papa Nikolo II) nëpërmjet një votimi sekret që 
kërkon mazhorancën e 2/3. Përfundimi i trans-
metohet besimtarëve jashtë me një tymnajë të 
zezë nëse është negative dhe të bardhë nëse 
është pozitive.

27. Papë mund të zgjidhet cilido mashkull 
beqar i pagëzuar dhe në qoftë se nuk ka marrë 
akoma urdhrat e shenjtë për t’u shenjtëruar 
veskov. Normat në fuqi për vendin bosh, vep-
rimi i konklavës dhe për zgjedhjen e papës së 
ri janë rifreskuar nga kushtetuta apolistike Uni-
versi Dominici Gregis nga papa Xhovani Paolo 
II në vitin 1996

28. Është traditë që Papa i ri të zgjedhë një 
emër për veten e tij. I pari që ndryshoi emrin e 
tij të pagëzimit ndodhi në vitin 533 me Xho-
vanin e II që në të vërtetë quhej Merkurio dhe 
e konsideroi të pavend që veskovi i Romës të 
kishte emrin e një perëndie pagane. Pas tij edhe 
papët e tjerë zgjodhën nga një emër. Asnjë prej 
papëve nuk e zgjodhi me emrin e Pjetrit në 
shenjë respekti. Ndryshimi i emrit më pas u bë 
rregull me vetëm pak përjashtime.

29. Primati papal është autoriteti apostolik 
i veskovit në dioqezës së Romës mbi të gjitha 
kishat e veçanta të Kishës katolike, si ato të ritit 
latin dhe ato të ritit oriental. Kisha ortodokse i 
njeh këtë primat onroifik veskovit të Romës por 
pretendon se nuk është i vlefshëm derisa vazh-
don ndarja midis kishës lindore dhe asaj perëndi-
more rrjedhur nga shisma Lindje-Perëndim.

30. Kishat protestante nuk i njohin asnjë au-
toritet superior veskovit të Romës pasi e kon-
siderojnë jo konform shkrimeve të shenjta. Sot 
shumë kisha i mbahen këtij opinioni, ndërsa të 
tjera nuk përjashtojnë një formë të ministrisë 
papale në një prospektivë ekumenike, thelbë-
sisht e ndryshme nga primati aktual papal. Ki-
sha anklikane konsideron se “brenda ministrisë 
së saj të gjerë, veskovi i Romës ofron një min-
istri specifike për sa i përket prejardhjes të së 
vërtetës, si shprehje e primatit universal”.

31. “Donazione di Sutri” në (728), “Prom-
issio carisiaca” në (754) dhe “Constitutio ro-
mana” në (824) ishin gurët e parë të gjenezës së 
Shtetit të Vatikanit që nga një pronar i thjeshtë 
privat i karakterit latifondist të Kishës u trans-

formua në një nga organizmat politik më me 
influencë dhe prestigjioze të Europës.

32. Projektimi ndërkombëtar i këtij lloj 
shteti në epokën mesjetare dhe në dy shekujt 
e periudhës moderne i kaloi kufijtë territorial 
që rrethanat historike i kishin dhënë. Mbretëria 
e Anglisë, Mbretëria e Portugalisë, Kurora e 
Aragonës, mbretëria e Napolit dhe mbretëria 
e Hungarisë ishin vasalët e saj dhe mbretër e 
perandor iu desh të vepronin në hijen e këtij 
sovrani karizmatik, Papës.

33. Vetëm pas 1000 vjetësh ekzistencë Vati-
kani u shpërbë në vitin 1870 në vazhdimësi të 
aneksimit të territoreve të tij të fundit nga Roma 
dhe Lacio, gjatë lindjes së Mbretërisë së Italisë. 
Situata u zgjidh me luftën kundër koalicionit të 
tretë: Austria u mund në 2 dhjetor të 1805 dhe 
traktati i Presburgut në 26 dhjetor të 1805 i dha 
faktikisht fund Perandorisë së Shenjtë Romake 
që do të shkrihej vetëm në 1807.

34. Aneksimi i Romës në mbretëri dhe 
proklamimi si kryeqytet sollën fundin e 
pushtetit të përkohshëm papal. Papa Pio IX nuk 
dha pëlqimin as për bashkimin as konsensusin 
mbi aktin ulilateral dhe u përpoq që të mbante 
dhe të garantonte pavarësinë e tij shpirtërore 
dhe vazhdimësinë e misionit të tij fetar dhe ai 
e konsideroi veten i burgosur në Vatikan. Pas 
shumë tratativash diplomatike, çështja u zg-
jodh në 11 shkurt të vitit 1929 me firmosjen e 
paktit “Lateranse” ku njihej në mënyrë recip-
roke pavarësia dhe sovraniteti.

35. Nga viti 1861 – 1929 statusi i papës 
konsiderohej si “Çështja Romake”. Ato nuk 
shqetësoheshin në pallatin e tyre dhe kishin 
një farë statusi, duke përfshirë të drejtën për të 
dërguar dhe pritur ambasadorë. Por ato nuk e 
njihnin të drejtën e mbretit italian për të qever-
isur në Romë dhe refuzuan të largoheshin nga 
Vatikani derisa çështja u zgjidh, në vitin 1929.

36. Popullsia e shtetit të Vatikanit është 
afërisht nga 800 banorë, nga të cilët vetëm 450 
prej tyre kanë shtetësi të Vatikanit (Ati i Shen-
jtë, kardinalët, eklesiast e personelit diploma-
tik, eklesiast të tjerë, rojet zvicerane). Të tjerë: 
3100 janë personat rezidentë në banesa ekstra-
territoriale dhe në banesa të përjashtuara nga 
taksat dhe shpronësimet.

37. Nënshtetësia e Vatikanit i përket vetëm 
kardinalëve rezident në Vatikan, rezidentëve 
të stabilizuar në Vatikan për arsye të detyrës, 
dinjiteti apo impenjimi, bashkëshortëve dhe 
fëmijëve të shtetasve. Gjithashtu nënshtetësia e 
Vatikanit humbet kur të interesuarit humbin një 
nga arsyet e mëposhtme (duke mbetur vetëm 
me nënshtetësinë origjinale, që nuk humbet kur 
merr atë të Vatikanit): rrjedh nga fakti se pop-
ulli është i përkohshëm.

38. Qytet-shteti i Vatikanit ka ushtrinë e tij 
të përbërë nga trupi i rojeve të famshme zvice-
rane, duke pasur edhe një rang regjimenti dhe 
një trup policie të quajtur “Trupat e Xhandër-
marisë së qytetshtetit të Vatikanit”.

39. Rojet zvicerane i kanë falur besimin 
e tyre në shërbim të papatit në 22 maj të vitit 
1506. Po në këtë muaj një grup prej 150 mer-
cenarësh zviceranë nën komandën e kapitenit 
Kaspar von Silensen kaloi portën e Popullit 
dhe hyri për herë të parë në Vatikan për ti shër-
byer papa Xhulios së II. Rojet zvicerane morën 
pjesë në shumë beteja para së gjithash në atë të 
6 majit në 1527 kundër borbonëve duke i shpë-
tuar jetën papa Klementit të VII.

40. Dioqezat arrijnë në 4649 dhe janë të 
bashkuara në 110 konferenca episkolape të 
shpërndara në të gjithë botën dhe të gjitha janë të 
varura nga Vatikani. Këtu bën pjesë edhe Shqipëria.

41. Thuajse gjithë banorët e Vatikanit jeto-
jnë brenda mureve të Vatikanit ose shërbejnë në 
ambasadat e Selisë së Shenjtë nëpër botë. Pop-
ullsia e Vatikanit përbëhet nga dy grupe: kleri, 
pjesa më e madhe e të cilit është në shërbimin 
e Selisë së Shenjtë dhe disa zyrtarë të shtetit, 
si dhe rojet zvicerane. Shumica e tre mijë pu-
nëtorëve, të cilët përbëjnë forcën punëtore 
të Vatikanit jetojnë jashtë Vatikanit dhe janë 
shtetas italianë përgjithësisht. Si rezultat, gjithë 
banorët e Vatikanit janë katolikë.

42. Kanë qenë të shumtë artistët dhe arkitek-
tët që u pritën nga papë të ndryshëm duke fil-
luar nga katedra e di Pietros –papa i parë në 
histori-duke i ngarkuar ata me detyrën për ‘ti 
ofruar veprat e tyre ndërtesave të Vatikanit. Në 
basilikatën që edhe sot simbolizon qendrën e 
krishtërimit, punuan artistët më të famshëm nga 
Bramante, Pinturikio, Mikelanxhelo, Rafaelo e 

deri tek Bernini së bashku me nxënësit e tij.
43. Ajo që sot është rezidenca e papëve që do 

të thotë kompleksi i Pallateve të Vatikanit, përm-
blidhet në një vlerë të pallogaritshme historike. 
Bëhet fjalë për një bashkësi ndërtesash që së 
bashku numërojnë 1000 dhoma ku kanë qendrën 
e tyre edhe shumë dikastere si kanceleria por 
edhe muzeu i Bibliotekës Apostolike të Vatikanit 
ku ruhen një koleksion antik dorëshkrimesh dhe 
një milion volume të lidhura.

44. Zemra e qytetit të Vatikanit është sheshi 
i Shën Pjetrit, nga ku ngrihet edhe basilikata, 
nga ku kupola e madhe dominon të gjithë ter-
ritorin e shtetit të vogël. Në brendësi të mureve 
mesjetare dhe atë të periudhës së rilindjes, për-
jashto vetëm sheshin e Shën Pjetrit, në të tërë 
zonën gjenden Pallati i Qeverisjes dhe kopshtet 
e Vatikanit

45. Muzetë e Vatikanit gjenden në Romë në 
brendësi të qytetit të Vatikanit dhe është një nga 
përmbledhjet më të mëdha të veprave të arit në 
botë, nga momenti që ekspozojnë një koleksion 
gjigand të veprave të artit të akumuluara në 
shekuj nga Papët. Muzeumi është krijuar nga 
papa Giulio II në shekullin e Giulio II në shek-
ullin e XVI. Cappella Sistina dhe apartamentet 
papale me afresket e Rafaelos bëjnë pjesën në 
monumentet që vizitorët mund të admirojnë 
gjatë udhëtimit të tyre.

46. Origjina e muzeve të Vatikanit nis vetëm 
nga një skulpturë në mermer, e blerë 500 vjet 
më parë. Skulptura përfaqëson Laocoonte, prif-
ti që sipas teologjisë greke tentoi të bindte tro-
janët që të mos pranonte kalin e drurit. U gjet 
në 14 janar të 1506 në një vreshtari pranë basi-
likatës së Santa Maria Maggiore. Papa Giullio 
II bleu këtë skulputrë nga pronari i vreshtave. 
Një muaj më vonë skulpurat u ekspozua para 
publikut të Vatikanit.

47. Një rast i çuditshëm është fakti kur në 
1938 kur Adolf Hitleri arriti në Romë me ft-
esë së të mbretit Viktor Emanueli III. Papa Piu 
i XI nuk donte ta takonte dhe për të evituar këtë 
u transferua në vilën e Castelgandolfo. Por në 
të njëjtën kohë të gjitha muzetë dhe Basilikata 
ishin të mbyllura për një periudhë të shkurtër. 
Në këtë mënyrë Hitleri nuk arriti kurrë të hynte 
në territorin e Vatikanit.

48. Vatikani ka një nga arkivat e tij më të 
lashta dhe shumë të pasur me dokumente që i 
referohen historisë, letërsisë dhe shumë fush-
ave të tjera. Hyrja në këto arkiva ndiqet nga 
rregulla shumë preçise të autorizuara nga kleri 
katolik. Jo të gjithë kanë akses tek kjo arkivë e 
cila është konsideruar si më e pasura në botë.

49. Papa Fraçesku është mjaft popullor. I 
ashtuquajturi “Efekti Françesk” është bërë nar-
rativë për median, ku disa komentatorë kanë 
shkuar deri aty sa të parashikojnë ndryshime 
radikale në kishën 2 mijë vjet të vjetër. Por Papa 
Françesku e ka bërë të qartë: Pozicioni i Kishës 
në çështje urgjente morale është edhe pozicioni 
i tij. “Unë jam biri i Kishës”, thotë ai. Por aktu-
alisht, thotë ai, ka edhe një shqetësim tjetër mbi 
“nevojat konkrete” dhe Ungjilli duhet të ketë 
ndikim real mbi besimtarët. Kufizimet e Kishës 
duhet të zbatohen me dashuri të sinqertë, për 
shkak se mëshira e Zotit është e pakufishme. 
Papa thotë: “Ne duhet të gjejmë një balancë të 
re; përndryshe edhe ndërtesa morale e kishës 
ka gjasa të rrëzohet si një shtëpi letrash, duke 
humbur freskinë dhe fragrancën e Ungjillit. 
Propozimi i Ungjillit duhet të jetë më i thjeshtë, 
më i thellë, rrezatues. Është nga ky propozim 
nga ku rrjedhin pasojat morale.”

50. Papa Françesku, është i pari që ka marrë 
emrin “Françesk” pas Françeskut të Asisit, mur-
gut shtegtar dhe shenjtorit të madh të të varfërve 
dhe të shtypurve. Ai është papa i parë nga Ameri-
kat, pasi ka lindur dhe është rritur në Argjentinë 
nga emigrantë italianë. Ai është papa i parë nga 
Shoqëria e Jezusit, themeluar nga Shën Igna-
tius i Lojolës, i cili prodhoi evangjelizues dhe 
reformues të mëdhenj. Në fund, ai është Papa 
i parë që është shuguruar prift pas Vatikan II, 
këshillit ekumenik që modernizoi Kishën. Për 
Papën Françesku, Vatikan II qe një “punë shumë 
e bukur e Shpirtit të Shenjtë,” dhe një “lëvizje 
rinovimi që vjen thjeshtë nga i njëjti Ungjill.
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Nëpërmjet faqes zyrtare 
në internet të Presidentit 
të Republikës, një lloga-
rie në rrjetin social Face-

book të Bashkisë kukës, dhe vetëm 
në pak minuta nga titrat e dy tel-
evizione me audiencë të pakonsid-
eruar, u mësua që, kukësi si qytet 
(bashki), u nderua me dekoratën e 
lartë “Nderi i kombit”, të cilën e jep 
kreu i Shtetit. 17-vjet, pas eksodit 
me dhunë të shqiptarëve të kosovës 
nga regjimi kriminal i Sllobodan 
millosheviçit, Bashkia e kukësit 
e mori këtë dekoratë me motiva-
cionin: “Në shenjë vlerësimi të lartë 
dhe mirënjohjeje të thellë për soli-
daritetin pakufi njerëzor, mikpritjen 
e rrallë dhe humanizmin e pashoq, të 
treguar ndaj motrave dhe vëllezërve 
shqiptarë nga kosova, gjatë shpërn-
guljes së tyre masive me dhunë nga 
makineria e millosheviçit në vitin 
1999». Në nenin 7, pika 3 të lig-
jit nr. 112, datë 4.4.2013, “Për de-
koratat, titujt e nderit, medaljet dhe 
titujt vendorë të nderit në Repub-
likën e Shqipërisë” ligj ky në fuqi, i 
shpallur me dekretin nr. 8092, datë 
8.4.2013 të Presidentit të Repub-
likës së Shqipërisë, thuhet: Deko-
rata “Nderi i kombit”, u jepet per-
sonaliteteve shqiptare që, me veprat 
dhe emrin e tyre, nderojnë̈ kombin 
shqiptar brenda dhe jashtë̈ vendit. 
Edhe pse, dekorata u vendos në xha-
ketën e kryetarit të Bashkisë, ndër-
kohë që, ajo duhej të vendosej në Fl-
amurin si simboli i qytetit, njëherësh 
dhe simboli i njësisë administrative, 
prapë bën që, moralisht çdo qytetar 
i kukësit të ndjehet i nderuar. Ndër-
sa, organizatorët e eventit e propa-
ganduan atë disa ditë më parë, fat-
keqësisht nuk mundën dot, t’i japin 
asaj dite dimensionin e një ngjar-
je mbarëqytetase. Ajo ç’ka ra në sy, 
ishte mungesa e protagonistëve të 
cilët e menaxhuan krizën e 17-viteve 
më parë. Në Pallatin e kulturës 
“Hasan Prishtina” në momentin e 
dorëzimit të dekoratës Presidenti i 
Republikës, u ftua të dorëzonte de-
koratën e lartë i rrethuar nga indi-
vidë të cilët, nuk i lidhte asgjë me 
krizën në fjalë, ose më saktë kish-
in bërë “asgjë” në atë kohë, mad-
je ende si atëherë edhe në këtë ditë, 
shqiptarët e shtrënguar të kosovës 
të cilët erdhën në Shqipëri për pak 
ditë, prapë i quajtën «refugjatë». 
Propozuesit e titullit, organizatorët 
e ceremonisë, këshilluesit e Nis-
hanit, por edhe Presidenti vetë, du-
het t’a dinin që, së paku në mars-
in e vitit 1998 ishte Tropoja dhe 
Hasi që, e bënë sefte mikprit-
jen dhe bujarinë për qindra mijëra 
shqiptarët e kosovës, shtëpitë e të 
cilëve i lanë në flakë. Pikërisht në 

këtë kohë, familjarët dhe të afërmit 
e luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare 
të kosovës, u pritën kryesisht në 
Tropojë dhe krumë, më vonë në 
Durrës dhe Tiranë. Ndërsa vetëm në 
fundshtatorin e atij viti, në kukës 
janë akomoduar të ardhurit e parë 
kryesisht në objektet çerdhe-kopshte 
të lagjeve nr.1 dhe 3, ndërkohë që, 
në shumë prej fshatrave të Tropo-
jës dhe Hasit, fëmijët e ardhur nga 
zonat e luftës mësonin në të njëjtat 
klasa me vendasit. Duhet theksu-
ar se, përgjatë këtij harku kohor për-
faqësues të organizmave ndërkom-
bëtare si: kryqi i kuq, UNHcR, etj, 
kanë qenë mjaftë aktive dhe, të për-
gatitura paraprakisht në lidhje me 
situatat e pritshme. Fokusi kryesor i 
goditjes nga ana e strukturave mili-
tare të Serbisë, ka qenë i përqëndruar 
në zonën kufitare përgjatë segmen-
tit Has-Tropojë, i nxitur nga fak-
ti se përmes kësaj vije kufitare bëhej 
furnizimi logjistik i formacioneve 
luftarake të Ushtrisë Çlirimtare të 
kosovës, po kështu dhe ndërrimi i 
grupeve të luftimit dhe transporti i 
të plagosurve. Natyrshëm që, bur-
rat, gratë dhe fëmijët, të cilët kalu-
an dhe vijonin të kalonin përmes Pi-
kave të Kalimit kufitar Qafë-Morinë 
të Tropojës, e Qafë-Prushi të Ha-
sit, ishin më të rënduar psikologjik-
isht, mbasi rrugët e lëvizjes kalonin 
përgjatë zonave, ku luftohej pandër-
prerë. Në fund të janarit dhe fillim të 
shkurtit 1999, në kukës arritën re-
porterët e parë të mediave perëndi-
more, të cilët informuan duke kon-
taktuar të ardhurit e mëhershëm dhe 
ata që, vinin rishtas. Që nga mar-
si i vitit 1998, në kukës njëherësh 
dhe qendër e Prefekturës, funksion-
onte zyra për pritjen dhe akomodi-
min e të ikurve nga lufta në kosovë. 
me 27 mars 1999, jo në kukës por 
në krumë ish-Presidenti mejdani, 
ish-kryeministri majko, ish-minis-
trat Hajdaraga, koci, e Demeti, kanë 
ndaluar në një takim me të dëbuar-
it si rezultat i luftimeve me armë në 
zona të tilla si Drenica, Peja e Gjak-
ova, me përfaqësues lokalë të Hasit, 
përfaqësues të kryqit të kuq, të UN-
HcR-së, të OSBE-së, etj. Në orët e 
vona të kësaj date nga zyra e ish-ko-
mandantit të njësisë ushtarake të 
kukësit, është bërë me dije se: Dre-
jt Pikës së Kalimit kufitar Kosovë-
Shqipëri të morinë-kukës, po mbër-
rijnë të ikurit e parë, kryesisht nga 
fshatrat përreth Prizrenit dhe rrethi-
nave të Dragashit. Në atë mbrëm-
je me shi, të ardhurit kanë gdhirë në 
sheshin përpara xhamisë së kukësit, 
dhe sheshet përqark institucion-
eve, teksa qyteti sot, “Nderi i kom-
bit”, ishte në gjumë. kontakti i parë 
njëherësh dhe përkujdesës për të 

ikurit, kanë qenë personeli ushtarak 
i përbërë nga forcat kufitare të ren-
dit, dhe ato të repartit të gatshëm të 
Divizionit të kukësit, i cili kryente 
detyrën ushtarake i dislokuar përg-
jatë shpateve përendimore të malit 
të koretnikut deri në brigjet e lu-
mit Drini i Bardhë. Një njësi e artil-
erisë së rëndë e Divizionit ushtarak 
të Tiranës e dislokuar midis fsha-
trave Bardhoc dhe morinë, ka ven-
dosur në dispozicion automjetet e 
transportit të trupave, për zhvendos-
jen e të ikurve në drejtim të qytetit të 
kukësit. Një pjesë e konsiderueshme 
e të ardhurve gjatë dy ditëve të para, 
përmes Televizionit të kukësit, 
kanë njoftuar familjet me lidhje gja-
ku në këtë qytet dhe fshatrat e tij. 
Nëse i referohemi saktë atyre ditëve, 
po kështu dhe rrëfimeve të vetë 
shqiptarëve të kosovës, del në pah 
se: Pjesa më e madhe e të ardhurve 
që, qëndruan në kukës kishin lidhje 
fisnore me familjet e qytetit verior, 
ndërkohë që, shpresonin se një ditë 
do të ktheheshin sërish në shtëpitë 
dhe tokat e tyre. ka disa detaje inte-
resante për këtë kategori e cila qën-
droi në kukës.

Së pari; Ata nuk vinin nga zona 
në të cilat ishin zhvilluar, apo zhvil-
loheshin luftime. Zonat nga po vin-
in ishin fshatrat përreth Prizren-
it, apo ato të zonës së Opojës dhe 
Dragashit. Në këto zona minimal-
isht ishin goditur nga NATO, postat 
kufitare serbe përgjatë kufirit me 
Shqipërinë, ndërkohë që, nuk kishte 
të dhëna për përqëndrim forcash dhe 
rezervash ushtarake në këto rajone. 
Së dyti; Edhe megjithëse me ndi-
hmën e organizatave ndërkombëtare 
në rrethinat e kukësit u ngritën disa 
kampe për akomodim, të ikurit u 
regjistruan formalisht, ndërsa e kanë 
ndarë ndihmën e përfituar me famil-
jet kuksiane, ku bujtën për 79 ditë. 
Së treti; Sic dhe e pohojnë pjesa dër-
rmuese e të shpërngulurve, të cilët 
qëndruan në kukës, ndonëse nuk u 
është kërkuar hapur, ata kanë paguar 
qeranë për apartamentet e lëshuara. 
Së katërti; kontigjente të rinjsh dhe 
disa kryefamiljarë nga kjo kategori, 
u paraqitën si vullnetarë në Qen-
drat Stërvitore të Ushtrisë Çlirimtare 
të kosovës, të ngritura në kukës, 
kolsh, e kalimash, ndërsa më vonë 
dezertuan në masë, e cuditërisht 
sot një pjesë e konsiderueshme e 
tyre kanë fituar statusin e Veteran-
it Luftëtar, të lëshuar nga komisioni 
Qeveritar i kosovës. krejt ndryshe 
paraqitej situata me të ikurit të cilët 
refuzuan të qëndronin në kukës. 
Ata vinin nga zona ku luftimet ish-
in të ashpra, shumë prej tyre e kish-
in kaluar dimrin jashtë, ndërsa vull-
netarët e Ushtrisë Çlirimtare të 

kosovës ishin përkujdesur për sig-
urinë fizike të tyre. Shpresat për 
këtë kategori të shpërngulurish ish-
in më të pakta, mbasi shtëpitë e tyre 
ishin djegur, e burrat dhe djemtë 
më së shumti ishin nën armë. Ata 
synonin Durrësin, Vlorën, Shëng-
jinin, nga ku mendonin se nëpërmjet 
porteve të këtyre qyteteve bregde-
tare, do të largoheshin një ditë me 
shpresën se, do t’u bashkangjite-
shin familjarëve të tyre në emigra-
cion. Situata e ndërlikuar që, pa-
raqitej me të ikurit nga kosova në 
drejtim të Maqedonisë, e shtoi fluk-
sin e të ardhurve në Shqipëri, ndërsa 
në kukës vetëm sa, bëhej rigrupimi 
në mënyrë të organizuar i kolonave 
të automjeteve ushtarake e civile, 
me të cilat bëhej transporti i të zh-
vendosurve nga lufta, për në qyte-
tet e tjera të Shqipërisë. Në 79 ditë 
të Pranverës së vitit 1999, kukësi 
sot, “Nderi i kombit”, nuk ishte as-
pak më shumë se një qendër-tranzit 
për mijëra shqiptarët e kosovës, një 
pjesë prej tyre jo fort të shtërnguar 
për të braktisur shtëpitë dhe fsha-
trat e tyre, duke mbajtur parasysh se 
tashmë, Lufta ishte në dorën e NA-
TO-s, dhe Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës.

Tropoja dhe Hasi, të cilat, sot 
nuk janë “Nderi i kombit”, përg-
jatë gjithë vitit 1998 dhe Pranverës 
së vitit 1999, pritën, përcollën dhe 
u përkujdesën për mijëra e mijëra 
shqiptarë të kosovës. kafshatën 
dhe odën që, ata malësorë ndanë 
me vëllezërit dhe motrat e tyre, 
ishte hise e një kohe më të vështirë 
dhe më të gjatë sigurisht. Pse jo, 
edhe pasojat dhe dëmet e luftës së 
shqiptarëve me serbët në fundshek-
ullin e kaluar, janë lehtësisht më 
të evidentuara në fshatrat dhe dy 
qytetet Bajram curri dhe krumë. 
Me dhjetëra shtëpi përgjatë kufir-
it me kosovën në këto zona, janë 
ende të djegura, me dhjetëra vik-
tima nga minat që, ushtria serbe 
mbolli në arat, pyjet dhe kullotat e 
këtyre katundeve, janë të regjistru-
ara. Shumë pranë me qytetin e Ba-
jram currit, pikërisht në koshare 
një rudinë është kthyer në vend pe-
legrinazhi në çdo mes marsi, mba-
si aty prehen dhjetëra dëshmorë të 
kosovës, të cilët e deshën njëlloj 
cdo qytet të Shqipërisë. Sikur ata 
të ishin gjallë me siguri do t’a bo-
jkotonin ceremoninë e dekorimit 
që i’u bë kukësit, njëlloj sic bënë 
bashkëfamiljarët dhe bashkëpatri-
otët e tyre. “I kemi delegatët do 
t’i binin shkurt: Ata janë ikanakët 
e Zhurit, Dragashit dhe Opojës, le 
të festojnë bashkë me kukësin, tek-
sa për Ne, është i lehtë dheu i këtyre 
bjeshkëve”.

Pse, Hasi dhe Tropoja nuk 
janë “Nderi i kombit” (!?)

Nga Azem Parllaku

Ndërsa, organizatorët 
e eventit e propagan-
duan atë disa ditë më 
parë, fatkeqësisht 
nuk mundën dot, t’i 
japin asaj dite dimen-
sionin e një ngjarje 
mbarëqytetase

Përfaqësues të or-
ganizmave ndërkom-
bëtare si: kryqi i kuq, 
UNHcR, etj, kanë 
qenë mjaftë aktive 
dhe, të përgatitura 
paraprakisht në lidhje 
me situatat e pritshme

Komente & Opinione
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Kulturë

Banesat e vjetra dhe me 
një vlerë të rrallë për 
trashëgiminë kulturore në 
kryeqytet vijojnë të bien pre 

e shkatërrimit për zbatimin e projek-
teve të ndërtimit të komplekseve të 
mëdha nga firmat e ndërtimit. Ashtu 
sikurse ndër vite janë zhdukur, një 
fenomen i tillë vijon të ndodhë nën 
sytë e Ministrisë së Kulturës dhe në 
dijeninë e Institutit të Monumenteve 
të Kulturës. Forumi për Mbrojtjen 
e Trashëgimisë Kulturore pak ditë 
më parë denonocoi një tjetër rast të 
shkatërrimit të trashëgimisë në mes 
të kryeqytetit. “Instituti i Monu-
menteve të Kulturës me aprovimin e 
Ministrisë asgjëson me gjakftohtësi 
një tjetër objekt të trashëgimisë në 
rrugën e Durrësit, pranë ish-Gjykatës 
së Tiranës. Tani e ka radhën kjo 
e fundit”, denoncoi forumi. Por 
për këtë denoncim askush nuk u 
shqetësua dhe objekti vijon të prishet 
për të ndërtuar një kompleks banimi, 
një projekt i kompanive të ndërtimit. 
Por shumë objekte të veçanta të 

Shumë artistë mund të refuzojnë 
parakalimin në tapetin e kuq, 

gjatë pjesëmarrjes në Festivalin 
e Kanës pas demostrimit të një 
sulmi terrorist. Në një video të 
publikuar ishte inskenuar një sulmi 
i mundshëm terrorist në Festivalin 
prestigjioz të Kanës, që do të nisë 
me 11 maj, dhe kjo duket se ka 
shqetësuar shumë artistë. Kryetari 
i qytetit të Kanës, David Lisnard 

Inskenohet një 
sulm terrorist në 
Festivalin e Kanës, 
frikësohen artistët 

thotë se nuk ka rrezik, por gjith-
monë duhet qenë të gatshëm. “Më 
të rrezikshme janë videot që shihni 
në internet sesa këto ushtrime që ne 
po i bëjmë” ka thënë në anën tjetër 
Claire Anne Reix, president i Pallatit 
ku do të ndodhë festivali. Ushtrimi 
ka ndodhur me 21 prill kur edhe 
është inskenuar sulmi, me terroristët 
por edhe me ekipet e shpëtimit dhe 
ato të ndihmës së parë.

Artan Lame sjell fakte të humbjes se objekteve të veçanta nga prishja e vilave të vjetra

 Forumi për mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore denoncoi prishjen e vilës dhe shkatërrimin e trashëgimisë në mes të kryeqytetit

Shkëlzen Doli me 
koncert në Tiranë, 
interpreton “Baresha”

Pjesa “Baresha”, interpre-
tuar shumë herë nga virtuozi 

Shkëlzen Doli, është bërë e njohur 
për publikun për kombinimin e 
veçantë të muzikës klasike me 
atë popullore. Pas këtij përpunimi 
qëndron muzikanti Gerti Druga, 
i cili vetëm prej pak kohësh ka 
marrë përsipër të drejtojë Ansamblin 
Popullor. E sigurisht që do t’ia nisë 
nga Doli, duke e risjellë në fund të 
muajit maj me një tjetër kombinim 
të veçantë në skenën e TKOB. Pritet 
që ky të jetë një koncert me fokus 
ansamblin dhe violinistin. Premiera 
nën drejtimin e Gerti Drugës do të 
vendoset në skenë më 22 maj.

Në një kohë kur Ministria e 
Kulturës është në qendër 

të kritikave dhe akuzave se 
po bën restaurime të gabuara 
të monumenteve të kulturës, 
Profesor Gjerak Karaiskaj, 
sjell një udhëzues për këtë 
insitucion të quajtur “5000 
vjet Fortifikime”. Profesor 
Karaiskaj, një ndër themelu-
esit e Insituti të Monumenteve 
të Kulturës, një ekspert në 
restaurimin e monumenteve 
të kulturës, i kushton një 
rëndësi të veçantë një gjinie 
tjetër monumentesh. Ai ka si 
objekt fortifikimet, ndëhyrjet 
konservuese dhe restauruese. 
Ndërtimet mbrojtëse në këtë 
libër janë parë kryesisht nga 
pikëpamja ushtarake si fortesa, 
pa u lënë mënjanë teknika e 
ndërtimit, edhe kur kjo e fundit 
nuk lidhej me qëndrueshmërinë 
e mureve, por më tepër kishte 
karakter estetik. Në anën tjetër, të 
gjitha këto aspekte janë inkuadruar 
në kontekstin historik, i cili shpesh 

“5000 vjet Fortifikime”, Gjerak Karaiskaj sjell recetën për restaurimet 

ka kushtëzuar në një masë të madhe 
zgjidhjen dhe tiparet e këtyre ndër-
timeve. Arti i fortifikimit në vendin 
tonë jo vetëm nuk qëndron prapa 
vendeve të tjera, por ai paraqitet me 
tiparet e veta të veçanta, që krahas 

përpunimit krijues të ndikimeve 
të jashtme dha edhe kontributin 
e vet në thesarin e përbashkët të 
arkitekturës së popujve të Ballkanit. 
Autori ka vrojtuar në vend shumicën 
e fortifikimeve, ndërsa një pjesë 
e tyre janë studiuar prej tij, por ai 
është mbështetur edhe në një sërë 
artikujsh të studiuesve shqiptarë si 
të F. Prendit e M. Korkutit për forti-
fikimet prehistorike; të S. Islamit, N. 
Cekës. Dh. Budinës e K. Zhekut për 
antikitetin; të A. Baçes, S. Anamalit 
e D. Komatës për fortifikimet mes-
jetare etj; të E. Rizës e P. Thomos 
për banesat e fortifikuara dhe kullat 

e shek. XVII-XVIII etj. Janë lënë 
jashtë këtij punimi, për mungesë 
të dhënash e studimesh, ndërtime 
mbrojtëse shqiptare nga krahinat e 
Kosovës, si dhe fortifikime të tjera 
të ndërtuara gjatë mesjetës nga feu-
dalë shqiptarë, apo nga Ali Pashë 
Tepelena, jashtë territorit të sotëm 
të Shqipërisë në viset e Epirit të ju-
gut.Në shënimet e Prof. Karaiskajt, 
janë pasqyruar edhe disa të dhëna të 
reja, apo interpretime, të dala nga 
fakte deri atëhere të panjohura, që 
autori u ka bërë monumenteve, të 
përfshira në tekstin e vitit 1981, 
pa u zgjeruar në monumente të 
tjera, të cilat kanë qenë objekt i 
studimeve dhe botimeve të tija të 
mëvonshme, në artikuj shkencorë 
apo monografi, siç është rasti i 
ribotimit në anglisht të librit mbi 
Butrintin (The Fortifications of 
Butrint, London 2009) dhe të mono-
grafisë mbi fortifikimet mesjetare 
dhe të antikitetit të vonë botuar në 
vitin 2010 në Gjermani (Die spätan-
tiken und mittelalterlichen Wehran-
lagen in Albanien, Hamburg 2010).

Prishen vilat e vjetra, objektet e veçanta 
përfundojnë në kosh mbeturinash

Dialogu: 
- Do ketë gjëra për të shitur, më tha. 
-  Pse ç’ka ndodhur? 
-  Filluan prapë të prishen shtëpi e vila të vjetra. 
 Pastaj me shpjegoi me detaje. Gjërat e vjetra e antikat shtohen 

vetëm kur prishen shtëpi e vila të vjetra për të ndër tuar pallate. Në 
këto raste, zbrazen qilaret e bodrumet, dhe pronarët shesin edhe 
shumicën e gjërave që kanë.

-  Po tabela që më solle mua, nga vjen?
- E kam marrë te vila që u prish në rrugën e Durrësit”.

cilat ndodhen në këto vila hidhen në 
koshin e mbeturinave, pasi punëtorët 
e ndërtimit nuk e dinë vlerën e tyre. 
Rrjedhimisht ato përfundojnë tek 
personat të cilët sigurojnë jetesën 
duke shitur sende të vjetra. E ndërsa 
Muzeu Historik Kombëtar vijon me 
projektin “Muzeu im” ku kërkon nga 
qytetarët që të sjellin për ekspozim 

objekte të veçanta që kanë në shtëpitë 
e tyre, për të rrëfyer pë historinë dhe 
vlerat kulturore që ato përmbajnë, 
shumë objekte të veçanta të vilave 
të vjetra në kryeqytet, por edhe të 
shtëpive karakteristike në disa qytete 
të vendin po humbasin në rrugë pa 
kthim. Shtëpitë e vjetra, disa prej 
tyre muzeale, po prishen për të hapur 

rrugën e ndërtimeve të ndryshme, 
nuk i nënshtrohen më parë një kon-
trolli nga institucionet e mbrojtjes së 
trashëgimisë për të mbledhur dhe më 
pas mbrojtur disa prej objekteve të 
trashëgimisë dhe kulturës për kohën 
të cilës i përkasin. Artan Lame na 
sjell një detaj shumë interesant 
lidhur me këtë vilë shumë vjeçare. 
Lame shprehet se një prej djemve 
me ngjyrë që e siguron jetesën me 
shitjen e objekteve të vjetra i ka 
dorëzuar një objekt të kësaj vile 

që po prishet. “ASSICURAZIONI 
GENERALI TRIESTE, ka qenë një 
prej shoqërive kryesore të sigurimit 
që ka vepruar në Shqipëri nga fundi 
i shek. XIX e deri në fund të L2B. 
Çdo banesë që sigurohej tek kjo sho-
qëri, i vendosej diku në murin ballor 
një tabelë llamarine si kjo këtu (në 
foto). Tabela e fotografisë më mbër-
riti sot. Ai që ma solli është një prej 
atyre djemve me ngjyrë që e siguron 
jetesën me shitjen e objekteve të 
vjetra. Ishte i gëzuar.
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Edhe pse merkato është 
larg,zërat kanë filluar të 
shtohen për disa trans-
ferime.Sulmuesi i Real 

Madrit Cristiano Ronaldo, ka fir-
mosur një para kontratë me presi-
dentin e Paris Saint Germain, Nas-
ser Al-Khealifi.  Sipas asaj që 
raportojnë mediat, transferimi i 
cR7 tek parizienët mund të realizo-
het vetëm në rast se portugezit nuk 
i ofrohet rinovimi nga ana e dre-
jtuesve të klubit mbretëror.  Nisur 
nga kjo agjenti i sulmuesit Jorge 
mendes ka nisur kontaktet me pres-
identin e “Los Blancos” Florenti-
no Perez, për të biseduar mbi një ri-
novim të mundshëm të kontratës, e 
cila skadon në Qershor të 2018. As-
pekti ekonomik është i rëndësishëm 
për 3 herë fituesin e Topit të Artë, 
por 31-vjecari ka kërkuar gjithash-
tu që në rastë transferimi tek kam-
pionët e francës, këta të fundit të 
krijojnë një skuadër kompetitive, e 
cila të jëtë aftë të luftojë për të fi-
tuar trofe në të gjitha kompeticio-
net ku merr pjesë. Duket se kërke-
sa e portugezit është e realizueshmë 
pasi, vetë numri 1 Psg Nasser 
Al-Khelaifi i ka dhënë garanci Ron-
aldos për një gjë të tillë. madje, ai 
i ka premtuar gjithashtu dhe afrim-
in e 3 ose 4 lojtarëve cilësorë  për 
të përforcuar akoma dhe më shumë 
ekipin.

Lewandovski mendon 
për Premier League

Sulmuesi i Bayern munich, 
Robert Lewandowski ka pranu-
ar se në një të ardhme mund të luaj 

në Premier League ose në La Liga. 
Që pas transferimit të tij tek ba-
varezët polaku numëron 95 para-
qitje dhe 65 gola të shënuar, statis-
tika qe e kane kthyer ate në një nga 
sulmuesit më të kërkuar. Bomberi 
deklaroi se nëse një ditë do të larg-
ohet nga Bayern, do të transferohet 
tek nje klub i cili është po aq kom-
petitiv sac janë bavarezët: “Ndosh-
ta një ditë do të luaj në Angli ose 
në Spanjë. Por, për momentin jam 
i impenjuar me Bayern, pasi e kon-
sideroj si klubin ideal për t’u rrit-
ur si futbollist në aspektin teknik 
dhe për të fituar sa më shumë tro-

Ronaldo parakontratë 
me PSG, Naigolan 
transferohet te chelsea

 ylli portugez mendohet se ka lidhur një parakontratë me farmcezët 
dhe duket se është larg Real madrdit për sezonin e ardhshëm

milani raportohet se është vënë 
pas sulmuesit të Arsenalit, Theo 
Walcott. Sipas calciomerca-
toËeb, anglezi është i vendosur 
të largohet këtë verë nga Emir-
ates pas problemeve për të gjetur 
vend në ekipin e parë të “Topçin-

jve”. Tani milani ka shprehur 
interesim për ish-sulmuesin e 
Southamptonit në tentimin për të 
zgjeruar opsionet në sulm. klu-
bi italian është i gatshëm të ofro-
jë shërbimet e manuel Locatellit 
si pjesë të marrëveshjes.

milan në kërkim të Walcott

mahmadou Sakho ka pranuar 
fajin për abuzimin me substanca 
të palejuara pas barazimit 1-1 të 
Liverpoolit me manchester Unit-
edin në Ligën e Evropës që u zh-
villua më 17 mars. Ai ka për-
dorur një djegës të yndyrës që ka 
rezultuar pozitiv dhe të martën 

26-vjeçari ka informuar trupin 
gjykues për vendimin e tij. Liv-
erpooli nuk do të komentojë për 
këtë çështje pasi është proces 
midis lojtarit dhe UEFA-s. Lo-
jtari mund të dënohet nga gjashtë 
muaj deri në një vit që të qëndrojë 
jashtë fushave të futbollit.

Frederik Veseli ndihet krenar që 
e zgjodhi kombëtaren Shqiptare. 
Futbollisti nga kosova thotë se 
oferta e kuqezinjve ishte mundë-
si e jetës dhe e vështirë për t’u re-
fuzuar. “Lozana është toka ime, 
ndihem gjithmonë si në shtëpinë 
time. Në kosovë shkoj kur të 
mundem, i kam atje të afërmit. 
Ndërsa, Shqipëria është kom-
bi im. kur më kanë ftuar, e kam 
pranuar pa menduar dy herë. Çdo 

kombëtare është një mundësi”, 
deklaroi Veseli për “Sport Non 
Stop”. I lindur në vitin 1992, Ve-
seli është kampion i botës me 
Zvicrën U-17, sukses të cilin e 
kishte arritur në vitin 2009 së 
bashku me dy shqiptarët tjerë, 
Xhaka e kasami. 23 vjeçari ka lu-
ajtur për dy skuadrat e manches-
terit, United e city, duke punuar 
edhe me Sir Alex Ferguson, por 
s’arriti të linte gjurmë.

Sakho pranon se 
ka përdorur doping

Veseli: I lumtur 
që zgjodha Shqipërinë

kapiteni i Borussia Dortmundit, 
mats Hummels pritet të bëhet lo-
jtari i radhës që do të transferohet 
në Bayern munich. ka qenë i pari 
i Bayernit, karl-Heinz Rummenig-
ge që ka sqaruar pozicionin e klubit 
të tij në lidhje me Hummels. Duke 
folur për mediat gjermane Rum-
menige ka deklaruar se mes Bayer-
nit dhe mats Hummelsit kanë nisur 
bisedimet. Ndërkaq edhe, Joakim 
Vacke ka pranuar se pas tetë se-
zonesh tek Dortmundi, për Hum-

melsin ka ardhur koha të ndërrojë 
ekip. mediat gjermane ka bërë me 
dije se Bayerni i ka ofruar 30 mil-
ionë euro Dortmundit për kapit-
enin e vet, ndërkohë që Hummelsin 
e pret një kontratë 4-vjeçare. “Në 
princip mund të konfirmoj se Hum-
mels po mendon të transferohet tek 
Bayerni. Siç e shihni jemi tre palë 
të përfshira në bisedime, Bayerni, 
Dortmundi dhe lojtari, ndaj nuk 
dua të ndalem gjatë tek detajet”, ka 
thënë Rummenige

Rummenige: Hummels do të transferohet drejt Bayern

Sulmuesi i Bayern 
Munich, Robert 
Lewandowski ka 
pranuar se në një të 
ardhme mund të luaj në 
Premier League ose në 
La Liga

Merkato

Sport

Radja Nainggolan
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fe. Nuk mund të flas me garanci 
për të ardhmen, pasi për momentin 
jam i lumtur këtu.” Sipas mediave, 
e ardhmja e Robert Leëandoëski 
mund të jetë tek man.city, ku do të 
ketë mundësinë të vazhdojë bash-
këpunimin me trajnerin e ardhshëm 
të citizens, Pep Guardiola. Sulmue-
si kërkohet gjithashtu edhe nga Re-
ali i madridit.

Naigolan te Chelsea 
Në Angli janë të sigurtë, Rad-

ja Nainggolan sezonin e ardhshëm 
do të jetë një futbollist i chelsea-it. 
Lajmi publikohet nga gazeta Dai-
ly mirror në versionin e saj online. 
Pas 48 orëve bisedime mes dre-
jtuesve të Bluve të Londrës dhe 
atyre të Romës, palët kanë arrit-
ur marrëveshjen për kalimin e mes-
fushorit belg në Stamford Bridge. 
kartoni i Radja Nainggolan do ti 
kushtojë chelsea-it, 28 milionë 

Paund rreth 36 milionë Euro. Fut-
bollisti pritet të nënshkruajë me 
Blutë e Londrës një kontratë 5-vje-
care. Presidenti rus i klubit londin-
ez, Roman Abramovich ka arritur ti 
plotësojë kështu dëshirën e parë tra-
jnerit të ri, italianit Antonio conte. 
ky i fundit ka këmbëngulur që të 
kishte në skuadrën e tij ish lojtarin e 
cagliarit dhe tashmë conte mund ta 
bazojë mesfushën e chelsea-it rreth 
Radja Nainggolan. Te Blutë lëviz-
jet në merkato do të jenë të shum-
ta gjatë verës dhe 27-vjecari me 
origjinë indoneziane mund të jetë 
vetëm lojtari i parë që do ti bash-
kohet chelsea-it. conte kërkon të 
transferojë në Stamford Bridge të 
tjerë futbollistë nga Seria A itali-
ane, ku spikasin, Bonuçi, Pogba, 
Perisic e Icardi, futbollistë të cilët 
trajneri i kombëtares së kaltër, 
i ka ndjekur shpesh nga afër në 
ndeshjet e fundit.

corriere dello Sport në Itali ka 
raportuar se Silvio Berlusco-
ni është bindur dhe ka vendosur 
të shesë milanin. Pronari i klubit 
kuqezi nuk ka më dyshime dhe ka 
pranuar të shesë klubin, me mar-
rëveshjen zyrtare që do të firmoset 
këtë fundjavë. Bëhet fjalë për një 
marrëveshje me bazën e 700 mil-
ionë eurove dhe brenda pak ditësh 
milani do të bëhet me pronarë 
kinezë, gjithnjë nëse Berlusco-
ni nuk pendohet apo historia nuk 
del si ajo e mr. Bee. kinezët duan 
70% të klubit që tani dhe pjesën 

tjetër brenda një viti. Ndërkaq, 
La Repubblica identifikon edhe 
blerësit e rinj: bëhet fjalë për një 
grup financiar drejtuar nga Jack 
ma, mbreti i tregtisë online në 
kinë (themelues i sitit të famshëm 
Alibaba) dhe bashkëpronar i klu-
bit Guangzhu Evergrande, që po 
dominon futbollin kinez dhe atë 
aziatik këto vitet e fundit. Sipas të 
përditshmes italiane, ma ka ndër-
mend të ndërtojë një stadium të ri, 
të tërin për milanin, si dhe në sta-
fin drejtues do të bëjë pjesë edhe 
marcelo Lippi.

milan drejt shitjes

Te Partizani vazhdon të ndihet en-
tuziazmi i fitores me Kukësin në 
“Zeqir ymeri”, sukses që i mban 
në garë të kuqtë për titullin kam-
pion. kryeqytetasit zbritën në ta-
petin e kompleksit të ekipeve 
kombëtare në kamzë, për të nisur 
përgatitjet për ndeshjen e radhës 
me Tërbunin në “Qemal Stafa”, 
ku fitorja për të besuarit e Agost-
inellit mbetet detyrim. Në seancën 
e të martës mungon Arbnor Fejzu-
llahu dhe Idi Batha, të dy të pezu-
llar për takimin me pukjanët për 
arsye kartonësh. kjo ishte arsye-
ja që stafi teknik u la një dimë më 
shumë pushim dy futbollistve të 

formacionit bazë. I vemti që nuk 
u stërvit me pjesën tjetër të grupit 
ishte Emiljano Vila, i cili ka një 
hematomë në pulpë e shkaktu-
ar nga një përplasje në kundër-
shtarët në “Zeqir ymeri”. 28-vje-
cari gjithsesi do të jetë në fushë në 
fundjavë, pasi dëmtimi nuk është 
i rëndë. Në dispozicion të Agost-
inellit rikthehet pas një pezulli-
mi 8-javor Labinot Ibrahimi, si-
kurse Bicaj që mungoi për arsye 
kartonësh me kukësin. Titullar ndaj 
Tërbunit do të luajë Dashamir Xhi-
ka, pasi kartoni i kuq i marrë ndaj 
kukësit e detyron Alban Hoxhën të 
mungojë në takimin pasardhës.

Partizani me mungesa ndaj Tërbunit

Përfaqësuesja shqiptare për herë të parë 
do të marrë pjesë Në Europian, dhe 
duke qënë se është një event historik, 
Federata Shqiptare e Futbollit po për-
gatit shpërblime të paprecedentë në 
vendin tonë. mësohet se organi drejtues 
i këtij sporti po përgatit 11 milion euro 
në total për të motivuar futbollistët e 
kombëtares ti marrin maksimumin çdo 
takimi në “Euro 2016”. Nëse Shqipëria 
arrin të imitojë Greqinë e 2004 duke 
bërë surprizën më të madhe në historinë 
e futbollit europian, pra nëse kuqezin-
jtë shpallen kampionë, atëherë premio 
për lojtarët dhe stafin do të jetë 4 milion 
euro, sigurisht gjasat janë të pakta që të 
ndodhë. megjithatë për ta nisur me ob-
jektiva më njerëzor, barazim në Eu-

ropian do të shpërblehet me 100 mijë 
euro, ndërsa fitorja do të 3-fishojë pre-
mion, pra 300 mijë euro. Nëse vazhdo-
jmë më tej, kualfikimi për në 1/8 do 
të bëjë që futbollistët dhe stafi teknik 
të përfitojnë 1.5 milion euro në to-
tal, kurse për një kalim të mundshëm 
në finale federata ka përcaktuar shi-
frën 2 milion euro. kjo aventurë e 
jashtëzakonshme e përfaqësueses 
kuqezi do të nisë më 23 maj kur 
skuadra të grumbullohet në Austri 
për mini fazën përgatitore, e më pas 
më 11 qershor do të vi debutimi në 
Euro 2016. Paratë janë aty për fut-
bollistët shqiptarë, mjafton ti mar-
rin, sigurisht më e lehtë për tu thënë 
se për tu bërë.

Simerone është një njeri që shpesh 
herë vendos me instiktin e momen-
tit se sa duke reflektuar gjatë, por 
në këtë rast instikti i ka sjellë pa-
soja. Trajneri i Atleticos së ma-
dridit është pezulluar 3 ndesh-
je nga gjykatësi sportiv në Spanjë. 
Tekniku gjatë ndeshjes mes skuad-
rës madrilène dhe malagës e cila u 
zhvillua të shtunën e shkuar në cal-
deron, hodhi një top tjetër në fushë 
duke tentuar të shqetësonte ak-
sionin sulmues të ekipit andaluzian. 
Gjyqtari Lahoz nuk e ndëpreu ak-
sionin, por në përfundim të tij , iu 
drejtua “el cholos” duke e përjash-
tuar nga stoli. Vendimi i gjykatësit 
sportiv vjen në një moment shumë 
delikat të sezonit për “rojiblancot”, 

duke qënë se Atletico është me pikë 
të barabarta me Barcelonën në krye 
të renditjes. Në këtë mënyrë Siemo-
ne do të mungoj në sfidat ndaj Val-
lecanos  që do të luhet këtë fund-
javë, Levantes në transfertë dhe 
celta Vigos në “calderon”.  Pra 
e përkthyer ndryshe “colchon-
erot” do ta mbyllin këtë edicion në 
“La Liga” pa trajner në stol. klu-
bi madrilèn do të apelojë vendimin 
e gjykatës sportive duke mbrojtur 
tezën se topin në fushë nuk e hodhi 
Simeone, por një nga fëmijet e ven-
dosur jashtë terrenit të lojës. Nëse 
kjo konfirmohet atëherë teknikut i 
hiqet pezullimi dhe i kalon automa-
tikisht menaxheri të skuadrës, car-
los Penas.

FSHF gati 11 milion euro 
premio për Euro 2016

Simeone pezullohet me 
tre ndeshje në La Liga

Conte kërkon të 
transferojë në Stam-
ford Bridge të tjerë 
futbollistë nga Seria A 
italiane, ku spikasin, 
Bonuçi, Pogba, Per-

isic e Icardi, futbol-
listë të cilët trajneri i 
kombëtares së kaltër, 
i ka ndjekur shpesh 
nga afër në ndeshjet e 
fundit

Sport

Cristiano Ronaldo
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Fjalëkryqi i “Standard”

Fjalëkryqi pa skemë

K O M P A K T E T K T G K R SF M A L A R M I
A R A N I S S A N T R A B Z O N S P O R
M A R I N E M A K I N I A C I O N E T E R O
A R A B I A B I D O N V I L L E A L A N
T E T U E S A M A R K A N D A N A R L I
A T K W A T E R G A T E R E I M V E K
T C A M E L O T A K A K U N A T E S E

D U N A N T M P N U D I A G N O Z A T
P E R A N D O R I A R R A P R E T I N A
I M L A E T A N K E T I M L I T A R E T
K O K E R R K R O N I K A T E D I L E M A
A N E T I S H I I T E R A T J E E G E T I K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60 61

62 63 64 65 66 67

68 69 70

HORIZONTAL
1.  Këndon Russians 
7. Të parat në Washington
8. Nuk i hapi dot Otto Guericke
16. Kröger i Thomas Mann
17. Eshtë ylli i skuadrës
19. Eshtë ram në pc
20. Një pije bukanierësh
22. Një shtet aziatik
23. Sokëllinte sa për 50 burra
25. Janë shkronjat e paraqitnin
28. Piktori i Në Moulin Rouge
30. Lejohen në kufij

31. Inicialet e Turgeniev
32. Mund të jenë politike
33. Inicialet e Prost
34. Fata e ngushticës së Sicilia-s
35. Fund dhjetori
36. Janë të ulëta për shkolla elementare
40. Flet për të bukurën
41. Tre të parat në klasifikim
43. William, poet amerikan
45. Ndërmarrje Hidroteknike Urbane
46. Ekstreme në totem
47. Purple që këndojnë
48. Senna, i paharruar i F1

49. Prish agjërimin  
52. Një metër në sipërfaqe
53. Organizma terroriste rajonale
55. Një club me ingranazh
57. Kantoni me Altdorf
58. Ndezur në aparaturë
59. Një shpend lagune
62. Pak moralizim
63. Eshtë formë e shkurtër e përemrit
65. Ishin kundërshtarë të gibelinëve
67. Në fund të krahut
68. I vetmi në... orar
69. Mund të rivihet në lojë

70. Eshtë rreth i shtypur
VERTIKAL
1. Flavio që theu Visigotët
2. Pak torturuese
3. Kush ka, ka zët
4. Ndërmarrje industriale ndërtimi
5. Shkroi 1984 (inic)
6. Janë dëftesa pagese
7. Rider, aktore
8. Detyroheshin të bënin abiura
9. Nolde, piktor
10. Fillojnë një motiv
11. Eshtë si veriu
12. Eshtë pjesë e gjuhës
13. Kush bën...bën lojë të ndershme
14. Eshtë lloj papagalli
15. Jethro i Jan Anderson
18. Janë banorët imagjinarë të hënës
19. Francesco që qe çiklist i famshëm
21. Eshtë.... sana, in corpore sano
23. Richard që qe spiun i famshëm
24. Gjysmë tutele
26. Fillojnë ceremoninë

HORIZONTAL
1. Pak hekurishte.
  -Një mundtë jetë kualifikimi.
  -Eshtë stuntman.
2. Një skuadër.
  -Eshtë rafti.
  -Lidhen të parat.
  -Një pemë.
3. Janë temperaturat më të... ulëta.
  -Kështu quhej Mesdheu nga romakët.
4. Janë gjyqtarët me flamur.
  -Kështu janë mohimet e prera.

5. Milian, aktor kuban.
  -Film i famshëm in John Schlesinger.
  -Janë teke në kanapé.
6. Lumë në Rusi.
  -Eshtë borxhli.
  -Hari spiune.
7. Fillojnë një motiv.
  -Ushtrohet një me Cd false.
  -Një fjalë goxha e madhe.
8. Qe miku i famshëm i Eneas.
  -Kallet me frikë 
  -Inicialet e Asimov. 

  -Janë luftëtarët tashmë të vjetër.
9. Fillojnë turnin.
  -Bie fiks.
  -Loach regjisor.
  -Jetojnë në kurriz të të tjerëve.
10. Nolde piktor.
  -U shit për një pjatë thjerza.
  -Një nderim... i dikurshëm.
11. Janë shtëpi.
  -Qëndron ndryshe.
  -Ai dhe ajo.
  -Aktualisht kryesojnë.

12. Duken të gjata në pritje.
  -Bëhen me... themele.
  -Mbyllin një dyqan.
  -Edgar... Burroghs që krijoi Tarzanin

VERTIKAL
1. Janë “shenjat” që lenë goditjet.
  -Derek aktore.
2. Eshtë sëmundje e...qenit.
  -Mbyllin nnjë sirtar.
3. Një art... i shtatë.
  -Pak energjike.
4. Qyteti me kullën e... varur.
  -Janë grimca me bërthama.
5. Kate top model.
  -U kompozua nga Mascagni.
6. Para Es Salaam.   -Parker regjisor.
7. Idromeno i pikturës
  -Një pjesë e didaskalisë.
  -Tund në ekstreme.
8. Sulen pa kufij.
  -Nuk e ha indiferentin.
9. Role pa zë.
  -Luhen me klarinetë.
  -Në krye të armatës.

10 11 12  13 14 15  16 17 18 19 20 21 221  2   3   4  5  6   7  8  9
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11
12

Eshtë një fjalëkryq për ekspertët dhe për kampionët. Për ta zgjidhur duhet që kutitë e zeza të vendosen nga ju

Duhet të nxini 49 kuti

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

27. Kështu përfundon një polic
28. Janë vërtet çnjerëzore
29. Thirrej Scarface 
32. Mund të shënohen me tap in
34. Qe këshilltar i Telemakut.
37. Flynn, që qe aktor i famshëm
38. Francesco te Roma
39. Gjysmë tandem
42. Gaston i Fantazma e Operas 
44. New...në mollën e madhe
47. Djali pa çifte
50. Një ndenjëse që trashëgohet
51. Pak irracionale
52. Një peshk liqeni
54. Parashtesë për kundër
56. Zanore për tyta
57. Ughi violinist
59. Shpifje pa shije
60. Poemë e Hesiodit
61. Australia në tabela
62. Fillojnë muzikën.
64. Inicialet e Travolta
66. Fillojnë lojën

10. Ishte gruaja që i dha ujë Jezusit.
11. Mund të bëhen pure të tilla.
  -Një pjesë e specialitetit.
12. Eshtë art i të folurit.
13. Eshtë figurë letrare.
  -Mund të jetë me harqe.
14. Qe greku që bindi trojanët të fut-
nin kalin në qytet.
  -Kufizojnë një raport.
15. Pak origjinale.
  -Pupi, regjisor italian.
16. Eshtë pasimi nën... kosh.
  -Ishte Shqipëria në Kinostudio.
17. Janë të ndryshme në takat.
  -Një kapo kozakësh.
18. Marina, këngëtare italiane.
  -Eshtë kënaqësia.
19. Gjysma e rrugës.
  -Rrjeshtohet një në kuvertë.
20. Firmat pa fat.
  -Paguhet për vonesë.
21.Ka elementë për të kapur një e tillë.
  -Inicialet e Camus.
22. Gjysmë apatik.
  -Kështu është një thirrje dëshpërimi.

M J M E L H O P P O H G D O M
A D O N I S T E T S I P E R F A Q E L
R I A S T O U R S I N R A G O R A
N E N T E F E R E N C M O L N A R R P
I S D M A T E R I A L I S T R O M A
E I K M A N I F E S T I A S I R E T
R U M A N I K I N E B U Z A V E

P A L L A T I E K A G J U R M I M I N
E M I R A T E T T E R F R A G M E N T

M N I U A N A N I A O T H A
A H O O D J O E E N O E N Z O T
X I X N A N A G J A T E S I A A
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Sot nuk do kaloni një dite shume te qete juve qe 
jeni ne një lidhje. Here pas here mund te keni 
edhe debate shume te forta me atë qe keni ne 
krah dhe mund te mendoni te qëndroni larg 
njeri-tjetrit. Beqaret nuk do arrijnë ta gjejnë dot 
shpirtin e tyre binjak dhe mund te lëndohen nga 
kjo. Sektori i financave nuk do ndikohet aspak 
nga yjet dhe çdo gjë do varet nga sjellja juaj.

Sot do jeni me te përgjegjshëm ju te dashuruarit 
dhe do iu jepni zgjidhje edhe problemeve qe keni 
pasur kohet e fundit. Mbrëmja ka për te qene me 
e qete. Beqaret nuk do arrijnë dot ta gjejnë shpir-
tin e tyre binjak sado qe te mundohen. Ne pla-
nin financiar do jeni te palogjikshëm dhe mund 
te bëni gabime te mëdha. Vetëm ndihma e te 
afërmve mund t’iu nxjerre nga problemet.

Jeta juaj ne çift nuk do ketë asnjë problem gjate 
kësaj dite, përkundrazi do e thelloni edhe me 
tepër bashkëpunimin dhe kënaqësitë do jene 
te forta. Beqaret nuk do dine te sillen me per-
sonat qe do i joshin dhe ka mundësi te humbasin 
mundësi te shkëlqyera. Ne planin financiar do 
keni nevoje për një mbështetje sepse vetëm nuk 
do arrini t’i përballoni shpenzimet e nevojshme.

Sot do keni surpriza te njëpasnjëshme juve qe 
jeni ne një lidhje dhe kënaqësitë do jene te paim-
agjinueshme. As vete nuk e kishit menduar ndon-
jëherë se gjerat mund te përmirësoheshin kaq 
shpejt, pas disa konflikteve. Beqaret nuk do arrijnë 
dit te hedhin hapat e duhura edhe pse mundësitë 
do ekzistojnë. Ne planin financiar duhet te jeni gjithë 
kohës te kujdesshëm nëse nuk doni probleme.

Mundohuni te bëni ndonjë surprize te vogël 
gjate kësaj dite ju te dashuruarit ose ta organi-
zoni ditën ndryshe. Vetëm ne këtë mënyrë nuk 
do e lejoni rutinën te behet pjese e jetës suaj. 
Beqaret me ne fund do takojnë një person qe 
do ketë te njëjtat pikësynime jete si ata vete. Ne 
planin financiar fati do jete gjate gjithë kohës 
ne anën tuaj dhe nuk do keni aspak vështirësi.

Konfliktet te çift do jene te njëpasnjëshme sot. 
Do jeni kokëfortë ne çdo moment dhe nuk do 
doni te hapni rruge. Po vazhduat kështu do 
arrini ne ndarje shume shpejt. Beqaret saqë 
qe do mundohen, nuk kane për ta gjetur dot 
princin e tyre te kaltër. Për financat do jete dite 
e kënaqshme. Nuk do ketë rritje te mëdha te 
buxhetit, por te paktën situata do jete e mire.

Dite e kënaqshme ka për te qene kjo e sotmja 
për ata qe janë ne një lidhje. Do e mbani te forte 
komunikimin ne çift dhe për gjithçka do mer-
reni vesh. Beqaret do jene me fat ne dashuri 
dhe qe sot e tutje do kenë një jete me te bukur 
nga me pare. Ne planin financiar mos bëni asnjë 
lloj çmendurie sepse papritur situata mund t’iu 
dale jashtë kontrolli.

Nëse tregoheni te ashpër apo nuk e trajtoni mire 
atë qe keni ne krah, keni për te pasur probleme 
te mëdha sot. Debatet mund te zmadhohen aq 
shume saqë mund te mendoni edhe për ndarje. 
Beqaret duhet ta largojnë turpin nëse duan me 
te vërtetë ta ndryshojnë statusin e tyre. Buxheti 
pas kaq kohesh do arrije me ne fund te stabi-
lizohet dhe do jeni te qete kur te shpenzoni.

Do keni kaprico te shumta gjate kësaj dite dhe 
sado qe partneri do mundohet t’ua beje qejfin, 
ju nuk do kënaqeni plotësisht. Beqaret nga ana 
tjetër do jene me shume fat ne dashuri dhe do 
futen ne një etape me te bukur te jetës se tyre. 
Te ardhurat do përmirësohen akoma me tepër 
dhe mund te bëni edhe ndonjë investim te 
madh. Gjithçka do ece për mrekulli.

Edhe pse do jeni shume te ngarkuar me pune 
gjate kësaj dite, ju serish do e gjeni kohen për t’ia 
kushtuar atij qe keni ne krah. Marrëdhënia mes 
jush here pas here do behet pasionante. Beqaret 
do jene me te disponueshem ndaj ftesave qe do 
ju bëhen dhe mund kenë edhe njohje interesante. 
Me shpenzimet do jeni te pakontrollueshëm dhe 
situata mund t’iu dale jashtë kontrollit.

Do e adhuroni si asnjëherë me pare partnerin tuaj 
sot sepse ai do ju dashuroje pafund dhe do ju për-
gatitë surpriza te jashtëzakonshme. Beqaret nuk 
do ndihen ende gati ta ndryshojnë statusin e tyre 
edhe pse ftesat për te dale neper takime nuk do 
mungojnë për asnjë moment. Ne planin financiar 
mire do jete te mos ndërmerrni rreziqe te mëdha 
edhe pse gjendja ne fakt do jete e shkëlqyer.

Dite e paqëndrueshme dhe here pas here e 
mbushur me probleme do jete kjo e sotmja. Mos 
hidhni hapa te nxituara për te cilat do pendoheni 
gjithë jetën. Beqaret ka mundësi te realizojnë 
takime interesante dhe do ndihen te plotësuar 
tërësisht. Ne planin financiar duhet te bëni me 
shume përpjekje për ta stabilizuar situatën. Po i 
late gjerat pas dore do keni probleme me serioze.

Dashi Luani shigjetari

Demi Virgjeresha Bricjapi

Binjaket peshorja ujori

gaforrja akrepi peshqit

Fjalëkryqi Simetrik A M E N H I L O T E T P A P I N
R A S T E N O R E T M A R A T
I T B A R A K A T D A T A T D
D U G A R E T T P A L A D I N E
P R O Z A T R O M A K E T N O M
S A R A F K O R A L E T M A T A
I N A T H A B E R E T D I T E T
K T N V I Z I T A T E V E T O R
O I M I L A N T V A L E R I A
P G A R E N L O K A L E T A R
A R A R A T B A N O R E T O L A
T O T A L T I R A N E T D U E T

HORIZONTAL
1. U dha emrin grekëve.
4. Futuristi i Marinetti-t.
10. Alan aktor.
14. Para Diego në Kaliforni.
15. Qyteti i 40 shenjtorëve.
16. Evita e interpretuar nga Madonna.
17. Tipi, por jo ti.
18. Nuk mungojnë në xhami.
19. Franz, kompozitor i famshmë.
21. Mund të kthehen në mllef.
23. Mund të jetë B kompleks.
25. Janë ndenjëse me... rezerva.
26. Një është edhe Maigret.
28. Nderi kur nuk di.
29. Një Pan që ka humbur hijen.
30. Rrëzohen me strike.
31. Primo, shkrimtar italian.

32. Janë në skaje.
33. Janë cetace.
34. Ka relike për t’u vizituar.
35. Vreri pa kufij.
36. Hapen me editorial.
37. Një katror në sipërfaqe.
38. Në ekstreme të takimit.
39. Janë patriotë të Asterix.
40. Kështu u shpall edhe Giordano Bruno.
42. Alfred, që shpiku dimanitin.
43. Me causa në një çmim.
45. Fillojnë turnin.
46. Janë të dënueshme.
48. I takojnë fituesit.
49. Pak nervozizëm.
50. Nën 21 për Shpresat.
51. Një i burgosur i ndërgjegjes.
52. Mund të jetë sigurie.

VERTIKAL
1. Eshtë yll i skuadrës.
2. Janë edhe ato të skuadrave.
3. Mbeten në fund.
4. Edouard piktor.
5. Ndaheshin me sinor, dikur.
6. Gjysmë farmak.
7. Mund të jenë efektet e ilaçeve.
8. Radiot pa zë.
9. Fillojnë kapjen.
10. Një pranverë.
11. Kaçaturian, kompozitori i Vallja e shpatave.
12. Banorë të kryeqendrës së Piemontit.
13. Mbyllin matjen.
15. Një kitarë indiane.
16. Janë edhe ato të byrekut.
18. Kamë maja për t’u pushtuar.
19. Janë pemë me lende.
20. Fle në stan.
22. Përpilon aktre juridike një i tillë.
23. Janë shtëpi me.. oborr.
24. Kështu është ai që ta shpif.
25. Udhëhoqi gladiatorët.
26. Ato të tepërta përbëjnë mbipeshën.
27. Punon me pistoletë.
30. Qytet zviceran.
31. Eshtë zëri i atij që thotë aman.
33. Një klasik me tutu.
34. Markë cigareje.
36. Giorgio, që qe kantautor i famshë italian.
37. Kush nuk ka... është i shkujdesur.
39. Një eshtë edhe për të fshirë.
40. Farija e paharruar e volejbollit.
41. Përcaktohet nga mjeku.
42. Ndërmarrje Industriale Durrës.
43. Me të nxjerrin një thelë.
44. Ndërmarrje Industriale Tiranë.
47. Kufizojnë një rajon.
48. Fillojnë një motiv.
49. Në mes të një kanali.
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Kur bisturia të rregullon & shpërfytyron

Alicia Keys e ftuar në 
finalen e Champions League

Ndërhyrjet falë botoksit nuk 
kanë rezultuar gjithmonë 

me sukses tek yjet e show-bizzit. 
Ka prej tyre të cilët janë trans-
formuar tërësisht, sikundër ka 
edhe një pjesë prej tyre të cilët 
janë shpërfytyruar në formën më 

Alicia Keys do të jetë e ftuar të 
këndojë në finalen e Ligës së 

Kampioneve në Milano më 28 maj. 
Lajmin e ka konfirmuar UEFA në 
portalin e vet online, ku njoftohet se 
Keys do të këndojë në ceremoninë 
që do t’i paraprijë finales së madhe. 
Këngëtarja amerikane është shpre-
hur e lumtur për këtë fakt: “Jam 
shumë e kënaqur dhe e nderuar që 

të keqe të mundshme. Aktorë, 
këngëtarë, stilistë, etj, janë tunduar 
për të kryer një ndërhyrje, e cila 
më pas ka vazhduar me radhën e 
gjatë të ndërhyrjes së bisturisë. Po 
ju përcjellim disa raste ku person-
azhet në fjalë tashmë nuk njihen.

do të këndoj në finalen e një eveni-
menti kaq të rëndësishëm sportiv. 
Do të jetë një moment shumë i 
rëndëishëm, ku duhet të tregojmë 
se jemi të gjithë njëlloj pavarësisht 
vendit nga vijmë. Jam shumë e 
nderuar", është shprehur ajo. Alicia 
Keys është një nga këngëtaret më 
të suksesshme në qarkullim,me mbi 
30 milionë disqe të shitura.
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