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KONTROLLI

Qeveria: Superagjenci 
për blerjet me prokurim 
nga ministritë, Mbrojtja 

do blejë vetë veshjet

“Dorëzoni numrin e llogarisë dhe certifikatat”

Përfituesit e këstit të dytë, dokumentet në Përfituesit e këstit të dytë, dokumentet në 
drejtorinë e pagesave. Lista me emrat e përfituesvedrejtorinë e pagesave. Lista me emrat e përfituesve

Ministria e Financave:
Ish-të përndjekurit, 
1000 trashëgimtarët 
që do marrin paratë

Rreth 1000 fëmijët ish-të dënuarish politikë, trashëgimtarë 
të radhës së parë do të marrin dëmshpërblimin. Ministria 
e Financave ka publikuar listën e kategorisë jo parësore në 
radhët e ish-të përndjekurve politikë që mund ...
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SOT TAKON BERISHEN

Bisedimet me 
Greqinë për detin, 

Presidenti Meta 
kusht qeverise

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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ÇFARE NDODHI NE TAKIM

Vonesat me pagat,
Rama pedagogëve të 

UT-së: Jeni fundi i 
bishtit të kavallit

 64-VJEÇARI PO HIPTE NE MAKINE KUR E QELLUAN ME SILENCIATOR

VRITET ME PLUMB NE KOKE 
BIZNESMENI NE TIRANE

Nga VALBONA NATHANAILI 

Në librin “Si vdiqën demokracitë”, 
autorët Steven Levitsky & Dan-

iel Ziblatt shkruajnë se historia 
“rimon”. Kanë hequr dorë nga togf-
jalëshi historia ... Vijon në faqen 18

Kur patatja vazhdon të jetë 
edhe ushqim, edhe bukë

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 19

Nga ANDI BEJTJA 

Një duzinë aktorësh po protestojnë 
këto ditë, siç thonë dhe vetë, për 

të ruajtur vendin e tyre të punës, 
godinën e Teatrit Kombëtar, por në 
fakt ndoshta pa ...

Edi Rama dhe arti 
si shtesë pallati

Opinioni
 Ditësi

Nga ORNELA MANJANI

 

Shpërthim me tritol në
garazhin e makinës së
babait të futbollistit

për shkak të borxheve

FLET BIZNEZMENI
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Tokat e zëna nga 
ndërtimet pa leje, 
qeveria ndryshon 

procedurat për kompensim 
Në faqen 6

VENDIMI
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Mjeku popullor: Ja cilët janë faktorët kryesorë që ndikojnë në mostretje

Ylli Merja: Si të kuroni stomakun me bimë mjekësore

Në faqen 11

Këshillat për dhimbjet nga ulcera: Konsumoni çaj mëllage 
stresuese, psikologjike, di-
etat ushqimore, ndryshimet 
fiziologjike të mëlçisë, 
mbingopja etj. Nëse kjo 
dispepsi zgjat më tepër se 
1 deri 2 ditë, duhet vepruar 
për të ndërhyrë sa më parë 
për normalizimin e tretjes. 
Korrigjimi ...

Kush është Memli Begalla dhe dyshimet për ndryshimin e emrit. Kompania që ai drejtonte u krijua 
në vitin 2016 ku zotërues 100% ishte viktima. Policia mbledh kamerat e sigurisë, pistat e atentatit

Shpeshherë na ndodh që 
barku të rrijë i fortë, i 

fryrë, të kemi gurgullimë 
gazrash, të kemi vështirësi 
në tretje. Në këto raste kemi 
të bëjmë me dispepsi ose 
vështirësi në tretje të ush-
qimit. Shkaqet e këtij çrreg-
ullimi funksional mund të 
jenë të ndryshme si shkaqet 
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Raportuesi gjerman për Shqipërinë: "Tahiri", nuk ka pse mbrohen persona të caktuar

TThorsten Frei: Presim rezultate të
mjaftueshme për "peshqit e mëdhenj"
"Reforma zgjedhore, me rëndësi për hapjen e negociatave"

DROGA
Deputeti Frei njeh
si të padi-
skutueshëm faktin
e reduktimit të
kultivimi të drogës,
por shënon si
problematike
shifrat e larta të
trafikimit. Në këtë
kuadër tha se
mbetet për t'u parë
nëse vitin e shkuar
u godit kultivimi,
apo kishte pasur
mbiprodhim në
vend.

Ministrat e Mbrojtjes së NATO-s mblidhen në Bruksel

Xhaçka me Stoltenberg: Shqipëria
do të rritë angazhimin në misione

Raportuesi për Sh
qipërinë në Komisio
nin Parlamentar për

Çështjet e Jashtme dhe Eu-
ropën në Bundestagun gjer-
man, Thorsten Frei vlerësoi
dje, në Tiranë progresin e
bërë në drejtim të reformës
në drejtësi. Por ai tha se
mbetet për t'u parë nëse ka
goditje reale të atyre që qu-
hen "peshqit e mëdhenj". Në
një konferencë për shtyp,
pas takimeve që pati në Ti-
ranë, Frei, i pyetur për ras-
tin "Tahiri" tha se parla-
menti duhet t'ia hiqte imu-
nitetin. "Në varësi të zhvilli-
meve në javët që vijnë do të
ndryshojë dhe opinioni ynë.
Ne vlerësojmë efektet e para
të vetingut me dorëheqjet
nga sistemi, por presim më
shumë. Sa i përket vetingut,
goditjes së korrupsionit dhe
krimit të organizuar, ne kon-
statojmë se ka progres që
nga hera e fundit, por nuk
kemi ende rezultate të mjaf-
tueshme për rastet e mëdha,
pra për "peshqit e mëdhenj".
Për ne zbatimi i prioriteteve
kyçe është kusht themelor
për çeljen e negociatave për
anëtarësim dhe në Gjermani
për këtë vendos Bunde-
stagu",-u shpreh deputeti i
Bundestagut, Thorsten Frei.
"E kam ndjekur me shumë
vëmendje rastin e ish-minis-
trit të Brendshëm Saimir
Tahiri dhe se si është trajtu-
ar ky rast nga pikëpamja
politike. Nuk ka arsye se
përse duhet të mbrohen per-
sona të caktuar nga pikë-
pamja politike. Përpara
ligjit janë të gjithë të bara-
bartë dhe përgjegjësinë nuk
përgjigjet politika, por orga-
net e gjyqësore. Ky është një
rast shumë i rëndësishëm
para pyetjes se, a është
vërtetë Shqipëria në gjendje
që të mos ndalet përpara per-
sonave të tillë?",- u shpreh
deputeti gjerman. Ndaj, sh-
toi ai, ky rast është i rëndë-
sishëm kur bëhet fjalë për
pyetjen se cilat janë zhvilli-
met dhe arritjet në këtë rast

Darina Tanushi

dhe a është vërtet Shqipëria
në gjendje që të mos ndalet
përpara emrave të tillë të
politikës. "Vitin tjetër do të
kemi sërish proces zgjedhor,
dhe deri në qershor duhet të
kemi rezultat edhe në re-
formën zgjedhore, që sipas

Freit, do të jetë e rëndë-
sishme për sa i përket ven-
dimit për hapje të negociat-
ave. Deputeti gjerman foli
për reformën zgjedhore.
"Prej 4 vitesh në theksojmë
nevojën dhe rëndësinë që ka
për Shqipërinë reforma

zgjedhore. Ndaj dua ta për-
mend këtë pikë si një prej 5
kushteve për çeljen e nego-
ciatave. Mendoj që këtu du-
het të ketë zgjedhje në
mënyrë që pranueshmëria e
zgjedhjeve të jetë më e mirë.
Për këtë ka pasur edhe re-

komandime të qarta nga
OSBE-ODIHR dhe këto reko-
mandime duhet të shërbejnë
si baza për reformën zgjed-
hore në Shqipëri. E rëndë-
sishme është që mos pritet
shumë gjatë me këtë, sepse
qysh vitin e ardhshëm do të

kemi zgjedhje vendore në
Shqipëri dhe mendoj se ësh-
të e rëndësishme që reko-
mandimet të bëhen realitet
deri në zgjedhjet lokale në
mënyrë që të rritet besuesh-
mëria e zgjedhjeve", -tha de-
puteti i Bundestagut.

Ministrja e Mbrojtjes,
Olta Xhaçka u takua

dje, me sekretarin e
Përgjithshëm të NATO-s,
Jens Stoltenberg, gjatë
takimit të ministrave të
Mbrojtjes të vendeve anë-
tare të NATO-s, që mbahet
në datat 14 dhe 15 shkurt
në Bruksel. "E informova
sekretarin e Përgjithshëm
mbi angazhimin e Sh-
qipërisë, që brenda vitit
2024, 2% e Prodhimit të
Brendshëm Bruto t'i dedi-
kohet fushës së mbrojtjes,
si edhe rikonfirmova rri-
tjen e angazhimit të vendit
tonë në të gjitha misionet e
NATO-s dhe BE-së, apo edhe
në misionin e ri kombëtar,
siç janë emergjencat
civile",-tha ministrja Xhaç-
ka pas takimit. Nga ana e
tij, Stoltenberg, vlerësoi an-

gazhimin e Shqipërisë për të
përmbushur detyrimet e
ndërmarra në kuadër të bux-
hetit, dedikuar në fushën e
mbrojtjes. Sekretari i Përgji-
thshëm i NATO-s, njëherësh
vlerësoi kontributin njerëzor
të vendit tonë në misionet
paqeruajtëse, për përkush-
timin dhe profesionalizimin e
ushtarakëve tanë. Takimi i

ministrave të Mbrojtjes të
vendeve anëtare të NATO-s
që po zhvillohet këto dy ditë
në Bruksel, merr një rëndë-
si të veçantë, pasi i paraprin
takimeve përgatitore të
Samitit të kryetarëve të sh-
teteve anëtare të Aleancës
së Atlantikut të Veriut, që
do të mbahet në Bruksel në
11 dhe 12 korrik.

Shpallen 15 fitues të
skemës së bursave

të BE për nëpunësit e rinj
Në Qendrën për Hapje dhe Dialog (COD) pranë ambi

enteve të Kryeministrisë, u zhvillua dje, ceremo-
nia e shpalljes së 15 fituesve të projektit "Skemat e
bursave për nëpunësit e rinj civilë", projekt i financ-
uar nga Bashkimi Evropian. Në fjalën e saj përshën-
detëse, zëvendëskryeministrja Mesi, duke vlerësuar
mbështetjen e BE-së në kuadër të forcimit të kapac-
iteteve të shërbimit civil në Shqipëri, nënvizoi fak-
tin se ky program pilot i shtohet një tjetër programi
të suksesshëm, skemës së BE-së në lidhje me për-
gatitjen e gjeneratës së ardhshme të nëpunësve civilë
dhe politik-bërësve në gjashtë vendet e Ballkanit
Perëndimor. Drejtoresha e Departamentit të Admin-
istratës Publike Albana Koçiu theksoi faktin se ësh-
të bërë një procedurë shumë e mirë konkurrimi dhe
janë përzgjedhur kandidatë, të cilët janë të aftë të
përballojnë dhe sfidojnë veten e tyre në çdo lloj as-
pekti. Sipas kësaj skeme të financuar nga BE, 15
nëpunës civilë të administratës publike qendrore do
të dërgohen në një program 4 mujor trajnimi në
Francë, Luksemburg dhe Bruksel.

Raportuesi për Shqipërinë në Komisionin Parlamentar për Çështjet
e Jashtme dhe Europën në Bundestagun gjerman, Thorsten Frei v

Mbledhja e Komitetit
Parlamentar të Stabilizim-
Asociimit BE-Shqipëri

Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka u takua dje, me
sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg
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Komitetit i Stabilizim-
Asociimit përmbylli
takimin e tij të 12 në

Tiranë, ndërkohë që mazho-
ra-nca dhe opozita arritën të
dalin me një deklaratë të për-
bashkët. Një zëri palët
kërkojnë një datë për hapjen
e negociatave me BE për Sh-
qipërinë. Komiteti i Stabiliz-
im-Asociimit la si detyrë edhe
përmbushjen e disa rekoman-
dimeve. Shqipërisë i kërko-
hen rezultate konkrete, ve-
çanërisht në reformën e
drejtësisë, luftës kundër krim-
it, narkotikëve e korrupsion-
it, pa kursyer asnjë zyrtar të
lartë. Ky komitet rekoman-
don: "Të rrisë përpjekjet dhe
të paraqesë përfundime të
qëndrueshme dhe të prek-
shme në luftën kundër kor-
rupsionit dhe krimit të orga-
nizuar. Zyrtarët e lartë nuk
duhet të përfitojnë nga traj-
time të ndryshme nga ato
ndaj qytetarëve të thjeshtë,
nëse akuzohen". Dialogu poli-
tik brenda institucioneve,
konsensusi dhe bashkëpun-
imi për reformat është një
tjetër detyrë shtëpie, që eu-

PS e PD me draft të përbashkët, zbardhen rekomandimet e KSPA për Shqipërinë

Komiteti i Stabilizim-Asociimit:
Dialog, jo shitblerjes së votës

"Rezultate konkrete për reformën në drejtësi"

Valentina Madani

REKOMANDIMET FINALE TË KOMITETIT TË STABILIZIM- ASOCIIMIT

roparlamentarët lanë për
klasën politike në Tiranë.
"Ky proces duhet të shoqëro-
het me përkushtim serioz të
të gjitha partive, qeverisë
dhe opozitës. Debati politik
duhet të zërë vend në parla-
ment, me respekt të plotë mbi
ligjet ekzistuese dhe proce-
durave", është një tjetër re-
komandim i Komitetit të Sta-
bilizim-Asociimit. Zgjedhjet e
lira e të ndershme janë thel-
bësore për të ardhmen euro-
piane të Shqipërisë, ndaj dhe
kërkohet adresimi sa më
parë i fenomenit të shit-
blerjes së votës. "Duke përf-
shirë implementimin e vazh-

dueshëm të masave që paran-
dalojnë dhe ndalojnë blerjen
e votës dhe çdo formë presio-
ni mbi votuesit si përcakton
Kodi Penal në Shqipëri", re-
komandon Komiteti i Stabi-
lizim-Asociimit. Në doku-
mentin ku u përfshinë edhe
disa prej amendamenteve të
opozitës, Shqipëria inkura-
johet të vazhdojë rrugën e re-
formave të ndërmarra në
fushën e përmirësimit të
klimës së biznesit, por au-
toriteteve shqiptare u bëhet
thirrje që të vlerësojnë siç
duhet investimet publike dhe
të forcojnë mbikëqyrjen e
Partneritetit Publik Privat.

1. Përsërit mbështetjen e saj të plotë për hapjen e negociatave
të pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Vëren
përparimin e vazhdueshëm dhe angazhimin politik në reformat
lidhur me BE dhe i bën thirrje Shqipërisë që të mbajë këtë
moment pozitiv të reformës. Vendosja e një date për hapjen e
negociatave të pranimit do të ofronte një nxitje të fuqishme për
miratimin dhe zbatimin e të gjithë grupeve të reformave të lidhura
me BE.
2. Përshëndet Komisionin e 6 shkurtit 2018 mbi një perspektivë
të besueshme për zgjerimin dhe përforcimin e angazhimit të BE-
së me Ballkanin Perëndimor, thekson se Komisioni është i
gatshëm të përgatisë rekomandime për të hapur negociatat e
pranimit me Shqipërinë në bazë të kushteve të përmbushura.
3. Megjithatë, nënvizon nevojën për të parë rezultate konkrete,
veçanërisht në reformën e drejtësisë dhe në verifikimin e
gjyqtarëve, prokurorëve dhe këshilltarëve ligjorë, të cilët janë
thelbi i rekomandimit të kushtëzuar të Komisionit për hapjen e
negociatave për anëtarësim.
4. Mbështet rolin e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit për
të mbikëqyrur procesin e verifikimit, duke nënvizuar se nuk
zvogëlon pronësinë dhe përgjegjësinë e autoriteteve shqiptare.
U bën thirrje autoriteteve ekzekutive dhe parlamentare shqiptare
që të sigurojnë që burimet adekuate të ndahen tek organet e
verifikimit në të gjitha fazat e procesit, me qëllim që të sigurohet
funksionimi i tyre i vazhdueshëm dhe i pavarur. Nevojiten
vlerësime periodike të nevojave dhe rishikime për të garantuar
shpërndarje të tillë konsistente.
5. Merr shënime për rezultatet pozitive të marrëveshjes së
ndërmjetësuar ndërkombëtarisht, që çoi në mbajtjen e
zgjedhjeve më 25 qershor 2017 me pjesëmarrjen e të gjitha
palëve. Keqëson megjithatë, polarizimin e vazhdueshëm politik
dhe bllokimin politik në Shqipëri para marrëveshjes.
6. Prandaj përkujton rëndësinë e dialogut të vërtetë politik dhe
bashkëpunimit të qëndrueshëm ndërpartiak mbi reformat që
lidhen me procesin e pranimit në BE. Thekson se ky proces
duhet të shoqërohet nga një angazhim serioz i të gjitha palëve,
qeverisë dhe opozitës për të kontribuar pozitivisht në përparimin
e Shqipërisë në pranimin në BE. Kujton se debati politik do të
zhvillohet brenda Parlamentit me respektimin e plotë të ligjeve
dhe procedurave ekzistuese. Përkujton se rruga evropiane e
Shqipërisë dhe reformat janë në dobi të popullit shqiptar, që
mbizotëron mbi çdo mosmarrëveshje politike dhe për këtë arsye
u bën thirrje të gjitha partive parlamentare dhe joparlamentare, si
dhe të gjithë palëve të interesuara që të gjejnë konsensus në
këto çështje jetike për shqiptarët.
7. Merr shënim Raportin përfundimtar të Misionit të Vëzhgimit të
Zgjedhjeve të OSBE/ODIHR mbi zgjedhjet parlamentare të vitit
2017 në Shqipëri. Ka shqetësim që për shkak të ngërçit politik,
diskutimet për të ndryshuar kornizën ligjore zgjedhore para
qershorit 2017 kishin ngelur.
8. Insiston në nevojën për një ndjekje të plotë në të gjitha
rekomandimet e OSBE/ODIHR dhe për reformën zgjedhore, që të
zbatohet pa vonesë dhe në kohën e duhur para zgjedhjeve të
ardhshme, duke përfshirë zbatimin e vazhdueshëm të masave
për të ndaluar dhe parandaluar blerjen e votave dhe forma të
tjera të presionit ndaj votuesve, siç parashikohet nga Kodi Penal
Shqiptar. Mirëpret ngritjen e Komitetit parlamentar ad hoc për
Reformën Zgjedhore dhe thekson nevojën për të rivendosur
besimin e publikut në integritetin e procesit zgjedhor. Kujton se
zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë thelbësore për përparimin

e mëtejshëm të Shqipërisë në pranimin në BE.
9. Bën thirrje për një rol më të fuqishëm të Parlamentit shqiptar në
procesin e anëtarësimit në BE, duke përfshirë monitorimin e zbatimit të
reformave dhe përputhjen e tyre me standardet e BE-së dhe sigurimin
e përfaqësimit të duhur të opozitës. Mirëpret iniciativën për hartimin e
një Kodi të Sjelljes për deputetët dhe bën thirrje për miratimin e shpejtë
dhe hyrjen në fuqi të saj. Përkujton nevojën për përfshirjen e
shoqërisë civile në reformën dhe proceset zgjedhore dhe nevojën për
më shumë transparencë, shoqëri civile dhe mbikëqyrjen parlamentare.
10. I bën thirrje Shqipërisë që të rrisë përpjekjet dhe të paraqesë
rezultate të prekshme dhe të qëndrueshme në luftën kundër
korrupsionit dhe krimit të organizuar, të kryera nga prokurorë dhe
gjyqtarë të pavarur dhe të paanshëm dhe të vazhdojë të bëjë
përpjekje drejt krijimit të një regjistri të qëndrueshëm të hetimeve
proaktive efektive, ndjekjet penale dhe dënimet përfundimtare bindëse
në rastet e krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave etj., në
të gjitha nivelet dhe për të siguruar pandëshkueshmërinë e tyre.
Nënvizon se zyrtarët e rangut të lartë nuk duhet të përfitojnë nga
trajtime të ndryshme në krahasim me qytetarët e zakonshëm, nëse ato
duhet të ngarkohet. U bën thirrje autoriteteve shqiptare të mbajnë një
fokus të fuqishëm operacional në luftën kundër korrupsionit, krimit të
organizuar dhe pastrimit të parave, duke përfshirë veçanërisht
kultivimin dhe trafikimin e kanabisit. Këto janë të gjitha përparësitë
kryesore të sundimit të ligjit, së bashku me zbatimin e plotë të
reformës së sistemit të drejtësisë të dëshmuar nga një rekord i
rëndësishëm dhe i pakthyeshëm.
11. Merr shënim Planin e Veprimit kundër kultivimit dhe trafikimit të
kanabisit 2017-2020 dhe thekson rëndësinë e krijimit të kushteve për
zbatimin efektiv të saj. Bën thirrje për bashkëpunim të mëtejshëm me
shtetet anëtare të BE-së në luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të
kanabisit. Kujton se ekziston një lidhje e qartë midis varfërisë,
papunësisë së lartë, korrupsionit dhe tregtisë së lulëzuar të kanabisit.
Shpreh shqetësime të mëtejshme dhe bën thirrje për masa të
vazhdueshme kundër të gjitha barnave, duke përfshirë drogë të fortë.
Bën thirrje pra, për të forcuar më tej masat që synojnë të çrrënjosin
në mënyrë të pakthyeshme kultivimin e drogës, prodhimin dhe
trafikimin dhe veçanërisht për të identifikuar, ndjekur penalisht dhe
dënuar me anë të sanksioneve rrjetet kriminale prapa tregtisë së
narkotikëve dhe për të siguruar në praktikë ngrirjen dhe konfiskimin e
produkteve kriminale, instrumentet dhe përfitimet e këtyre aktiviteteve
kriminale.
12. Përshëndet uljen e numrit të aplikimeve të pabazuara për azil nga
shtetasit shqiptarë në vendet anëtare të BE-së në vitin 2017 dhe u
bën thirrje autoriteteve shqiptare që të trajtojnë më tej shkaqet e numrit
ende të madh të aplikantëve.
13. Kërkon nga autoritetet shqiptare që të sigurojnë mbrojtjen e plotë
dhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në të gjithë
Shqipërinë. Mirëpret miratimin e një ligji mbi minoritetet, i cili shfuqizoi
diferencimin ndërmjet pakicave kombëtare dhe komuniteteve etno-
gjuhësore dhe prezantoi parimin e vetëidentifikimit. I bën thirrje
Shqipërisë që të përparojë me miratimin e legjislacionit të nevojshëm
dytësor dhe të rishikojë legjislacionin ekzistues relevant, me qëllim që
të sigurojë zbatimin në praktikë të parimeve dhe të drejtave të
parashikuara në ligjin e ri kornizë për pakicat.
14. U bën thirrje autoriteteve shqiptare që të marrin masa efektive për
të luftuar dhunën në familje në rritje dhe për të çrrënjosur përjashtimin
social, diskriminimin dhe incidentet e gjuhës së urrejtjes kundër
popullatës rome dhe egjiptiane, personave me aftësi të kufizuara,
LGBTI dhe grupeve të tjera vulnerabil. U bën thirrje autoriteteve
shqiptare të zbatojnë vendimin e Gjykatës Kushtetuese për ligjin e ri

për kthimin dhe kompensimin e të drejtave pronësore dhe për të
treguar një evidencë më të madhe për këto çështje.
15. Inkurajon Shqipërinë që të vazhdojë rrugën e reformave të
ndërmarra në fushën e përmirësimit të klimës së biznesit. U bën
thirrje autoriteteve shqiptare që të vlerësojnë siç duhet
investimet publike dhe të forcojnë mbikëqyrjen e PPP.
16. Vëren renditjen e Shqipërisë në indekset ndërkombëtare të
lirisë së shtypit, rastet e vetëcensurës dhe ndikimit të
interesave ekonomike dhe politike si dhe ndërhyrjes politike në
media. Thekson se nevojitet një zbatim më i mirë i legjislacionit
që garanton lirinë e shprehjes, duke përfshirë zbatimin e Kodit
të Punës për të forcuar mbrojtjen e të drejtave të punës dhe të
të drejtave sociale të gazetarëve shqiptarë dhe të tregojnë një
rekord pozitiv në këto çështje.
17. Njeh rolin pozitiv të Shqipërisë në ruajtjen dhe thellimin e
marrëdhënieve dhe bashkëpunimit të fqinjësisë së mirë dhe
inkurajon Shqipërinë që të rrisë më tej rolin e saj. Rithekson se
marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe stabiliteti rajonal janë
elemente thelbësore të stabilizimit dhe asociimit dhe proceset
e zgjerimit. Vlerëson shtrirjen e plotë të Shqipërisë me
politikën e jashtme dhe të sigurisë të BE.

REKOMANDIMET TË SHKURTUARA
Rekomandimi 1. Shqipëria mbështet çeljen e negociatave dhe
kërkon një datë.
Rekomandimi 2. Përshëndet strategjinë e publikuar nga
Komisioni Europian.
Rekomandimi 3. Kusht për negociatat, zbatimi i vetingut për
gjyqtarët e prokurorët.
Rekomandimi 4. Mbështet rolin vëzhgues të ONM-së në
procesin e vetingut.
Rekomandimi 5. Përshëndetet marrëveshja e 18 majit.
Dënohet polarizimi politik.
Rekomandimi 6. Duhet dialog politik serioz.
Rekomandimi 7. Raporti OSBE-ODHIR, për zgjedhjet e 2017
nuk u ndryshua kuadri ligjor.
Rekomandimi 8. Të zbatohen të gjitha rekomandimet e OSBE-
ODIHR dhe reforma zgjedhore të zbatohet pa asnjë vonesë.
Rekomandimi 9. Opozita të përfaqësohet në procesin e
anëtarësimit.
Rekomandimi 10. Lufta kundër korrupsionit. (PD kishte kërkuar
që të hiqej imuniteti parlamentar, kur ai kërkohet nga organet e
drejtësisë. Qeveria refuzoi ta bënte këtë në rastin e Tahirit, çka u
kritikua nga grupi i PPE-së, deputetë dhe zyrtarë të qeverive të
vendeve anëtare të BE dhe SHBA. Ky rekomandim u modifikua,
duke hequr nga dokumenti zyrtar që i dërgohet Komisionit
Europian, emrin e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.
Kështu, PS pastron nga ky dokument emrin e ish-ministrit
socialist. Në rekomandimin e ndryshuar thuhet se zyrtarët e
rangut të lartë nuk duhet të përfitojnë nga trajtime të ndryshme
në krahasim me qytetarët e zakonshëm).
Rekomandimi 11. Lufta kundër drogës.
Rekomandimi 12. Përshëndet ulja e numrit të azilkërkuesve
shqiptarë.
Rekomandimi 13. Kërkohet respektim i të drejtave të njeriut.
Rekomandimi 14. Të zbatohet vendimi për kthimin e pronave.
Rekomandimi 15. Të vijojnë reformat për përmirësimin e klimës
së biznesit.
Rekomandimi 16. Duhet garantuar liria e shprehjes. Shqipëria,
rol të mirë me fqinjët në rajon.

Faksimile e draftit të përbashkët
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PROKURIMET
VENDIMI

Agjencia për Blerjet e Përqendruara, nën varësinë e ministrit të Brendshëm

Qeveria krijon superagjenci për
blerjet me prokurim nga ministritë
Ministria e Mbrojtjes do blejë vetë veshje e këpucë

Qeveria vendosi dje, në
mbledhjen e saj të
radhës krijimin e

Agjencisë e Blerjeve të
Përqendruara, e cila do të
jetë në varësi të ministrit të
Brendshëm. Kjo agjenci ka
si mision kryerjen e proce-
durave të prokurimit të
fondeve buxhetore me vlerë
mbi kufirin monetar të
prokurimeve me vlera të
vogla, në emër dhe për llog-
ari të Kryeministrisë, minis-
trive, institucioneve në varë-
si të kryeministrit e të min-
istrave të linjës, për blerjen
e mallrave dhe të shërbimeve
të përcaktuara në aktin nën-
ligjor përkatës. Kjo agjenci
mund të blejë dhe të kryejë
procedura prokurimesh për
blerje automjetesh; blerje
karburanti, përveç vajgurit
Jet A1; blerje materialesh
kancelarie; orendi e pajisje
për mobilim zyre, blerje uni-
formash, këpucësh, pjesë
këmbimi për automjete, sig-
urim automjetesh, shërbim
gatimi e shpërndarje ushqi-
mi, etj. Sipas vendimit Min-
istria e Mbrojtjes dhe insti-
tucionet e saj të varësisë të

realizojnë vetë procedurat e
prokurimit me objekt "Ripa-
rim dhe mirëmbajtje autom-
jetesh". Përjashtohen nga
zbatimi i këtij vendimi për-

faqësitë diplomatike dhe
konsullore të Republikës së
Shqipërisë, të akredituara
jashtë vendit.

Agjencia e Blerjeve të

Përqendruara, në raste për-
jashtimore, mund të zhvil-
lojë procedurë prokurimi
edhe kur kërkohet nga një
autoritet a një grup au-
toritetesh kontraktore,
mallra a shërbime, që nuk
janë përcaktuar në këtë ven-
dim. Agjencia planifikon dhe
kryen procedurat e
prokurimit për mallrat dhe
shërbimet e mëposhtme,
duke filluar nga data 1 jan-
ar 2019: a) Riparim, mirëm-
bajtje e sistemit ngrohje-fto-
hje;

b) Riparim dhe mirëm-
bajtje automjetesh; c)
Mirëmbajtje impiantesh ele-
ktrike; ç) Shërbim i ruajtjes
dhe sigurisë fizike; d) Blerje
artikujsh ushqimorë; dh)
Blerje pajisjesh kondicioni-
mi; e) Shërbim gjelbërimi; ë)
Shërbim mirëmbajtjeje
rutinë dhe dimërore të
rrugëve.

Përjashtimisht, për vitin
2018, autoritetet kontrak-
tore, institucionet e përmen-
dura në pikën 1 të këtij ven-
dimi, të dërgojnë në Agjenc-
inë e Blerjeve të Përqendru-
ara, si organ qendror blerës,
të dhënat teknike e sasiore
dhe fondin përkatës për
mallrat dhe shërbimet për-
katëse, brenda datës 28 sh-
kurt 2018.

Darina Tanushi

MALLRAT E SHËRBIMET QË DO TË
PROKUROJË AGJENCIA

1.1. Blerje automjetesh;
1.2. Blerje karburanti, përveç vajgurit Jet A1;
1.3. Blerje materialesh kancelarie;
1.4. Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash;
1.5. Blerje materialesh të ndryshme për pastrim;
1.6. Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre;
1.7. Blerje këpucësh;
1.8. Blerje pjesësh këmbimi për automjete, për shërbimet profilaktike;
1.9. Blerje tonerash;
1.10. Sigurim automjetesh;
1.11. Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi;
1.12. Shërbim pastrimi;
1.13. Shërbim lyerjeje dhe mirëmbajtjeje ndërtesash;
1.14. Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh;
1.15. Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi;
1.16. Blerje materialesh të buta dhe veshmbathje;
1.17. Riparim, mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve;
1.18. Mirëmbajtje impiantesh elektrike;
1.19. Blerje pajisjesh laboratorike, me përjashtim të atyre mjekësore;
1.20. Shërbime dezinfektimi;
1.21. Shërbim i ruajtjes dhe i sigurisë fizike;
1.22. Blerje artikujsh ushqimorë;
1.23. Blerje pajisjesh kondicionimi;
1.24. Shërbim gjelbërimi;
1.25. Shërbim mirëmbajtjeje rutinë dhe dimërore të rrugëve.
2. Përjashtimisht, lejohet:
2.1 Ministria e Mbrojtjes t'i realizojë vetë procedurat e
prokurimit për:
a) blerje uniformash, veshmbathjesh dhe elementesh të tjera
përbërëse të tyre;
b) blerje këpucësh.

GRADAT NË POLICI
Në një vendim të djeshëm, Këshilli i Ministrave
përcaktoi mbi bazën e “Tabelës së funksioneve
korresponduese dhe kategorizimi për çdo
gradë”, që numri limit për gradën “Drejtues i
lartë” të bëhet 7 dhe numri limit për gradën
“Kryekomisar” 453 vetë.



Ministria e Brendshme

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Realizimi i lidhjes online ndërmjet
godinave të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 8,000,000 Lekë”.

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

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Realizimi i lidhjes online ndërmjet
godinave të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 07 Mars  2018, ora 15:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

TENDER  I HAPUR NDËRKOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Upgrade i sistemit të Regjistrit të
Kredive të Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur ndërkombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 30,000,000 Lekë
ose 226,655 Euro”.

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

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Upgrade i sistemit të Regjistrit të
Kredive të Bankës së Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 03 Prill  2018, ora 09:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Presidenti pret deputetët
britanikë, anëtarë të Grupit
të Miqësisë me Shqipërinë



Dokumenti i '96-ës, Berisha:
Rama e Bushati i dhuruan

Greqisë fushat me gaz

Bushati i kërkon mbështetje, presidenti kushte qeverisë për ekspertët e 'Detit'

Bisedimet me Greqinë, Meta takime
konsultative me ish-presidentët

Takoi Nishanin dhe Topin, sot pret Berishën

Siguria, Bushati
takon ministrin

holandez

Darina Tanushi
Valentina Madani

Ministri i Jashtëm,
Ditmir Bushati i
kërkoi zyrtarisht

Presidentit Ilir Meta mbësh-
tetjen me qëllim nisjen e ne-
gociatave me Greqinë.
Kërkesa për të zyrtarizuar
bisedimet me Greqinë lidhet
me çështjen e kufirit detar,
por në kërkesë ende nuk
janë shënuar emrat të cilët
do të jenë negociatorët. Për
kërkesën e dërguar nga Min-
istria e Jashtme është vënë
në dijeni dhe kryeministri
Edi Rama. Në kërkesën e
dorëzuar në Presidencë mu-
ngojnë emrat e anëtarëve që
do jenë në grupin e negocim-
it me Greqinë. Z.Bushati
përmes kësaj kërkese synon
fillimin zyrtar të negociatave
me Greqinë. Kërkesa bëhet
nga Ministria e Jashtme,
para se ekspertët të ulen në
tryezën mbi hartat për të
piketuar kufijtë detarë. Ditën
e diel Presidenca u shpreh për
mediat se nuk kishte ndonjë
kërkesë për plotfuqinë, për të
nisur negociata me Greqinë.
Grekët flasin për një mar-
rëveshje të "mbyllur" mes
Bushatit dhe Kotzias, e cila
do finalizohet me takimin
Rama-Tsipras në prill të 2018-
ës. Pas mbërritjes së kër-
kesës për plotfuqishmëri në
bisedime me Greqinë, nga
ana e ministrit të Jashtëm
Ditmir Bushati për Presiden-
tin Ilir Meta, kanë nisur
menjëherë kontaktet. Buri-
me nga Presidenca konfir-
muan për "Gazeta Shqiptare"
se kërkesa nga Ministria e
Europës dhe Punëve të Jash-
tme ka mbërritur mbrëmjen
e martës kërkesa. Menjëherë
pas mbërritjes së saj, dje në
8:00 në mëngjes, Presidenti
Ilir Meta priti ish-Presiden-
tin Bujar Nishani për t'u
konsultuar, ndërkohë që në
mbrëmje takoi edhe ish-Pres-
identin Bamir Topi. Burimet
për "Gazeta Shqiptare" bren-
da Presidencës konfirmojnë
se mesditën e sotme, rreth
orës 12:45, z.Meta do të presë
në takim edhe ish-Presiden-
tin Sali Berisha. Pritet që
Presidenti Meta të konsulto-
het edhe me ish-Presidentin
Alfred Moisiu dhe Rexhep
Mejdani këto 2 ditë e më pas
të kthejë një përgjigje për
ministrin e Punëve të Jasht-
me, Ditmir Bushati. Burime
brenda Presidencës bëjnë me

dije se pas kërkesës së minis-
trit të Jashtëm, Ditmir Bus-
hati për dhënien e plotfuqish-
mërisë për nisjen e negociat-
ave me Greqinë, nga ana e
Presidentit të Republikës,

Ilir Meta ka 3 kushte për
dhënien e plotfuqishmërisë.
Ai kërkon një anëtar në
grupin negociator mes Sh-
qipërisë dhe Greqisë. Presi-
denti kërkon gjithashtu një

pjesëmarrje edhe nga opozi-
ta në negociata. Kushti i
tretë i Presidentit të Repub-
likës për dhënien e plotfu-
qishmërisë lidhet me mar-
rëveshjen. Meta kërkon që
marrëveshja të firmoset nga
ai vetë. Z.Bushati ka zhvil-
luar dy takime negociatash
me homologun e tij grek,
Nikos Kotzias. Në takimin e
zhvilluar në Korçë është ar-
ritur marrëveshja për faljen
e detit nga Shqipëria, Gre-
qisë. Në rastin e kufirit de-
tar, kriteret e dakordësuara
janë ato të 12 miljeve dhe të
vijës së mesit mes kufirit të
të dyja vendeve. Nga parimi
i 12 miljeve përfitonin Sh-
qipëria dhe Greqia bashkë
dhe se matja do të niste nga
ishujt grekë të banuar në
vitin 1913.

Presidenti Ilir Meta priti dje grupin e deputetëve
britanikë, anëtarë të Grupit të Unionit Ndërpar
lamentar dhe të Miqësisë Mbretëri e Bashkuar-

Shqipëri. Z.Meta vlerësoi partneritetin e fortë dhe tradi-
cional midis dy vendeve dhe shprehu mirënjohjen për
mbështetjen që Mbretëria e Bashkuar ka dhënë për kon-
solidimin e demokracisë dhe të zbatimit të ligjit në Sh-
qipëri. Në mënyrë të veçantë, ai vlerësoi rolin e de-
putetëve britanikë për promovimin e Shqipërisë, si dhe
theksoi nevojën e nxitjes së mëtejshme të bashkëpunim-
it dypalësh, veçanërisht të atij ekonomik e tregtar. Duke
iu referuar bashkëpunimit për çështjet e sigurisë dhe
sfidave të përbashkëta në këtë drejtim, Meta theksoi
rëndësinë e bashkëpunimit më të ngushtë në drejtim të
luftës kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve të qe-
nieve njerëzore në të ardhmen. Presidenti shprehu gjith-
ashtu besimin se, edhe në kuadrin e Samitit të ardhshëm
të Londrës për Ballkanin Perëndimor, deputetët britani-
kë do të vijojnë të kontribuojnë për ruajtjen e vëmendjes
së Mbretërisë së Bashkuar ndaj Shqipërisë dhe rajonit të
Ballkanit Perëndimor. Deputetët britanikë e siguruan
z.Meta se Mbretëria e Bashkuar është shumë e angazhuar
për ta forcuar bashkëpunimin me Shqipërinë dhe rajo-
nin e Ballkanit Perëndimor si në aspektin dypalësh, ash-
tu edhe në kuadër të NATO-s dhe BE-së.

Ish-kryeministri Sali Berisha akuzoi dje kryeministrin
Rama dhe ministrin e Jashtëm, Bushati se i kanë

dhuruar si shpërblim Greqisë fushat më të mëdha të
gazit e naftës në Jon dhe Mesdhe. Ai shkruan se Rama
e Bushati për të mbuluar tradhtinë e tyre po përdorin
traktatin e Korfuzit, që krijoi Vorio Epirin, i varrosur
në mënyrë përfundimtare që në vitin 1925. Berisha
publikoi një pjesë të marrëveshjes mes Shqipërisë e
Greqisë të nënshkruar në vitin 1996, e cila forconte
përkushtimin e dy vendeve ndaj parimit të papreksh-
mërisë së kufijve ekzistues të njohur ndërkombëtar-
isht në përputhje me Aktin Final të Helsinkit dhe
Kartën e Parisit. Edvin Kristaq Rama dhe Ditzi Bus-
hati, për të mbuluar tradhtinë e tyre, përdorin si gogol
protokollin e Korfuzit! Ata, pasi dështuan me shitjen
e heqjes së ligjit të luftës, një akt atavik i turpshëm në
kancelarinë greke, si justifikim për dhurimin e fush-
ave më të mëdha të gazit dhe naftës në Jon dhe Mesdhe
Greqisë, tani Edvini dhe Ditziu i tij u servirin sh-
qiptarëve si sukses heqjen dore nga pala greke nga ky
protokoll i Korfuzit të varrosur në mënyrë përfun-
dimtare që në vitin 1925 dhe si shpërblim i dhuruan
Greqisë fushat më të mëdha të naftës dhe gazit në Jon
dhe Mesdhe. U bëj thirrje shqiptarëve të ngrihemi me
të gjitha fuqitë tona për të mbrojtur integritetin terri-
torial të vendit dhe të përmbysim këtë qeveri, që ka
shndërruar në plaçkë tregu për karriget e saj pasur-
itë përrallore të Shqipërisë!", shprehet z.Berisha.

Ministri për Evropën
dhe Punët e Jashtme,

Ditmir Bushati zhvilloi një
takim me ministrin holan-
dez për Drejtësinë dhe Çësh-
tjet e Sigurisë, Ferdinand
Grapperhaus. Ministrat dis-
kutuan për bashkëpunimin
mes dy vendeve, perspek-
tivën evropiane të Sh-
qipërisë, bashkëpunimin në
përballjen me sfidat e sig-
urisë dhe me shtetin e së
drejtës, si dhe luftën kundër
krimit të organizuar. Minis-
tri Bushati e njohu zyrtarin
e lartë holandez me hapat
konkretë të ndërmarra nga
qeveria shqiptare në fushën
e reformave dhe në përm-
bushje të prioriteteve krye-
sore për hapjen e negociat-
ave për anëtarësim. Ministri
Bushati u ndal veçanërisht
tek reforma në drejtësi, e cila
sipas tij, ka nisur të japë re-
zultatet e para dhe është
pararojë edhe për vendet e
rajonit. Ministri Grapper-
haus u shpreh se Holanda
është e hapur për të bash-
këpunuar me Shqipërinë
dhe se vlerëson punën e bërë
kohët e fundit, kryesisht në
fushën e sundimit të ligjit
dhe shtetit të së drejtës.

NEGOCIATAT
Ministria e Jashtme e Shqipërisë dhe ajo e Greqisë
kanë rënë dakord lidhur me negociatat për detin dhe
shumë çështje të tjera të rëndësishme, por kërkohet
"leja" e presidentit që këto negociata të finalizohen.
Një nga pikat e nxehta të kësaj marrëveshjeje është
ndarja e detit, ku pala shqiptare deri më tani i ka
dhënë Greqisë 22.1 kilometra.



Presidenti Ilir Meta Ish-kryeministri Sali Berisha

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 21 mars 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet ankandi i II-të për shitjen e truallit
të ndodhur në L.13, ZK 8518, Plazh, Durrës e konkretisht pasuria nr.58/56, fq.3, vol 17. Cdo truall ka sipërfaqen prej 600 m²
dhe mbi të rëndon një marrëveshje sipërmarrje.
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi do të jetë:
pasuria 58/56 është 399000 Euro
P.s: Qytetarët/subjektet që dëshirojnë të marrin pjesë në ankand krahas një kërkesë duhet të kenë depozituar dhe 10% të
çmimit fillestar si garanci për pjesëmarrje në ankand. Kjo garanci pasurore duhet te jetë e derdhur në BKT, nr.llogarisë Saimir
Hoxha PF ( IBAN: AL07 2051 2046 4204 98CL PRCLALLA ).
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al
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Qeveria ndryshon pro
cedurën për kompen
simin e pronarëve që

u është zënë toka nga ndër-
timet pa leje. Me një vendim
të posaçëm Këshilli i Minis-
trave ka vendosur të shfuqi-
zojë shkronjën "d", të pikës
6, të vendimit nr.383, datë
19.5.2010. Kjo do të thotë se
pronarëve që aplikojnë në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për kompensimin
në vlerë, për pronarët e pa-
surive të paluajtshme, pro-
në private, që preken nga
ndërtimet informale, nuk do
t'ju kërkohet më prokura e
posaçme.
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

Për të përfituar kompen-
simin për tokën e zënë nga
ndërtimet pa leje duhet të
paraqesin në ATP-së kërke-
së për kompensim në vlerë
për pronarët e pasurive të
paluajtshme, pronë private,
që preken nga ndërtimet in-
formale (ALUIZNI). Pronari
plotëson një kërkesa për ko-
mpensimin në vlerë sipas for-
matit Tip që vihet në dispozi-
cion nga AKKP-ja. I intere-
suari duhet të paraqesë dësh-
minë e trashëgimisë për të
gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit përfitues,
sipas radhës së trashë-
gimtarëve, në përputhje me
përcaktimet e Kodit Civil. Për
dëshmitë e trashëgimive të

DOKUMENTET

1. Kërkesën tip që i vihet në dispozicion nga grupi i
punës pranë ATP-së, të plotësuar sipas rubrikave;
2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues,
sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me
përcaktimet e Kodit Civil. Për dëshmitë e
trashëgimive të lëshuara nga gjykata për
testamentin e bërë me akt noterial të sillet
certifikatë familjare e personit për të cilin është
lëshuar kjo dëshmi (në rast se subjekti përfitues ka
vdekur);
3. Vërtetimin origjinal të lëshuar nga një bankë e
nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare dhe
IBAN-in përkatës;
4. Fotokopjen e dokumentit të identifikimit;
5. Certifikatën familjare të kërkuesit/aplikuesit;
6. Mandat pagesën për shumën 2 000 lekë për çdo
aplikim të veçantë.

Pronarët  nuk duhet të dorëzojnë në Agjenci prokurën e posaçme

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, qeveria
ndryshon procedurat për kompensim

Vlera financiare do të kalojë në emër të aplikuesit
Ornela Manjani

lëshuara nga gjykata për tes-
tamentin e bërë me akt note-
rial të sillet certifikatë famil-
jare e personit, për të cilin
është lëshuar kjo dëshmi

trashëgimie. Një tjetër doku-
ment është vërtetimi i
lëshuar nga banka e nivelit
të dytë për hapjen e llogarisë
bankare në emër dhe për llog-

ari të subjektit përfitues, ku
përcaktohet edhe numri i
llogarisë bankare ku do të
transferohet vlera financia-
re e përfituar. AKKP kërkon

fotokopjen e dokumentit të
identifikimit, dhe certi-
fikatën familjare të kërkues-
it dhe mandatpagesën, që
vërteton pagimin e tarifës së
shërbimit.
PAPAPAPAPAGESAGESAGESAGESAGESATTTTT

Pas miratimit të listës së
përfituesve nga Këshilli i
Ministrave ATP përfundon
procesin e shqyrtimit të
kërkesave të pronarëve, pa-
suria e të cilëve është prekur
nga ndërtimet informale
dhe që përfitojnë kompen-
simin apo shpërblimin e saj
me këstin e parë, të dytë, të
tretë dhe të katërt, në masën
prej 57% të shumës së
përgjithshme në të holla, të
miratuar me Vendimet për-
katëse të Këshillit të Minis-
trave. Procesi i shqyrtimit të
këtyre kërkesave dhe i
shpërndarjes së fondit të ko-
mpensimit është bazuar në
ligjin nr.9482, datë 03.04.2006
"Për legalizimin, urbanizimin
dhe integrimin e ndërtimeve
pa leje", i ndryshuar, ligjin
nr.10239, datë 25.02.2010 "Për
krijimin e fondit special të
kompensimit të pronave", në

Vendimin e Këshillit të Min-
istrave nr.383, datë 19.05.2010
"Për përcaktimin e proce-
durave të shpërndarjes së
fondit të kompensimit në
vlerë për pronarët e pasur-
ive të paluajtshme, pronë
private, që preken nga ndër-
timet informale", i ndry-
shuar, dhe në vendimet për-
katës të Këshillit të Minis-
trave, në të cilët është për-
caktuar masa e shpërblimit
për secilin pronar. Në për-
fundim të këtij procesi,
shpërndahet kësti i parë, i
dytë, i tretë dhe i katërt (në
total 57%) të depozituara në
Agjencinë e Kthimit dhe Ko-
mpensimit të Pronave, e cila
bën publike të dhënat në
lidhje me pasuritë që ko-
mpensohen dhe gjeneralite-
tet e subjekteve përfituese.
Gjithashtu, Agjencia e
Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave duhet të njoftojë
subjektet e interesuara në
lidhje me vlerat përkatëse
për secilin përfitues dhe
datën e kalimit të parave në
llogaritë e pronarëve që ko-
mpensohen.

Rregullorja e Bankës së Shqipërisë

Kredi në lekë, kur të
ardhurat janë në lekë

Personat që kanë të
ardhura në lekë dhe

duan të marrin një kredi do
të kenë të vështirë ta mar-
rin atë në euro. BSH ka ndër-
marrë një plan masash, të
shoqëruar me fushatë të
gjerë, për të ulur përdorimin
e euros në ekonomi, ndry-
shimet e rregulloreve prekin
dhe klientit. Në një ndry-
shim të fundit të rregullores
"Për disa ndryshime në rreg-
ulloren "Mbi transparencën
për produktet dhe shërbimet
bankare e financiare" ka sh-
tuar përmbajtjen e mëposh-
tme: "Në rastin kur klienti
aplikon për një kredi në mon-
edhë të ndryshme nga ajo në
të cilën gjeneron të ardhurat,

dhe kur banka vlerëson se ka-
pacitetet e tij për t'u mbrojtur
nga rreziku i kursit të këm-
bimit janë të pamjaftueshme,
banka i ofron klientit, si alter-
nativë, një kredi të kraha-
sueshme në monedhën në të
cilën gjenerohen të ardhurat
e tij". Edhe më parë bankat i
këshillonin klientët e tyre që
të marrin huanë në mon-
edhën që e kanë kredinë, por
tashmë kjo sanksionohet dhe
në rregullore. Kreditë në
valutë, sidomos ato në euro,
kanë qenë të preferuara vitet
e fundit nga klientët, për sh-
kak të interesit relative më të
ulët sesa me lekun dhe faktit
që mallrat e qëndrueshme si
shtëpi apo makina shiteshin

në euro. Por, në momentin që i
kanë të ardhurat në lekë, kjo i
lë të ekspozuar ndaj rrezikut
të zhvlerësimit të lekut. P.sh.,
të gjithë ata që morën një kre-
di në euro para vitit 2008 janë
përballur me humbje, pasi
nga rreth 127 lekë në 2005-n,
euro u forcua për të arritur
në 140 lekë në periudhën 2008-
2015 dhe vetëm vitin e fundit
ka zbritur në kuotën e 133-135
lekëve. Duke qenë se kredia,
sidomos ajo për shtëpi është
afatgjatë deri në 20 vjet, rrez-
iku me të cilin përballen kred-
imarrësit nga huaja në valutë
kur i kanë të ardhurat në lekë
është i lartë.

 

Deeuroizim i ekonomisë me 10%

Guvernatori Sejko:
 Objektivat janë afatgjatë

Strategjia e deeuroizim
it synon të ulë me rreth

10%, në afatin e gjatë, sh-
kallën e përdorimit të euros
në ekonominë shqiptare.
Guvernatori i Bankës së
Shqipërisë Gent Sejko, nën-
vizoi të mërkurën se objek-
tivat e kësaj strategjia janë
afatgjatë dhe se agjentët
ekonomikë nuk duhet të
shqetësohen për pasoja në
një të ardhme të afërt. Ma-
sat e para të ndërmarra
nga Banka e Shqipërisë
synojnë në thelb të rrisin
kostot e veprimtarisë në
euro për sistemin bankar.
Rritja e rezervës së
detyrueshme dhe kërkesat
për më shumë likuiditete të
lira në euro tenton të de-

kurajojë rritjen e mëtejshme
të depozitave dhe të rrisë in-
teresat e kredive në këtë
valutë. Guvernatori Sejko
tha se Banka Qendrore nuk
përjashton edhe një shtrirje
të mëtejshme të masave për
reduktimin e euroizimit. Si-
pas tij, nëse euroizimi do të
vazhdojë të rritet, mund të
merren në shqyrtim edhe
masa shtrënguese për sa i
takon përdorimit të euros si
valutë në transaksionet e
brendshme ekonomike. Sej-
ko përsëriti se strategjia e
deeuroizimit nuk synon të
eliminojë përdorimin e  eu-
ros në ekonomi dhe se indi-
vidët dhe bizneset do të vazh-
dojnë të kenë liri zgjedhjeje
në përdorimin e monedhës

europiane. Ai tha se qëllimi
i masave është që euro të
mos përdoret aty ku nuk
është e nevojshme, duke kri-
juar ekspozime ndaj rrezikut
të kursit të këmbimit. Javën
e kaluar, Banka e Shqipërisë
miratoi disa ndryshime në
rregullore, me qëllim uljen e
euroizimit në sistemin finan-
ciar. Bankat duhet të mbajnë
një rezervë më të lartë të
detyrueshme në valutë, si
edhe një sasi më të lartë të
aktiveve likuide në raport
me detyrimet afatshkurtra.
Kjo sjell kosto më të larta
dhe pritet të ndikojë në rritje
të marzheve të ndërmjetësim-
it në monedhën europiane.

Ndërtimi te QSUT, qeveria jep 9 milionë lekë për pronarët
Qeveria miratoi dje shpronësimin, për

interes publik, të pronarëve të pasur-
ive të paluajtshme, pronë private, që prek-
en nga realizimi i projektit "ndërtimi i
godinës së re 8-katëshe të Mjekësisë së
Përgjithshme në Qendrën Spitalore Uni-
versitare "Nënë Tereza", Tiranë". Pronar-
ët e pasurive të paluajtshme, që shpronë-
sohen, të kompensohen në vlerë të plotë,
sipas masës përkatëse, që paraqitet në
tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për
pasurinë truall + objekt, me një vlerë të
përgjithshme prej 9 milionë lekësh. Qever-
ia ngarkon zyrën Vendore e Regjistrimit
të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, bren-
da 30  ditëve nga data e miratimit të këtij

vendimi, në bashkëpunim me Qendrën
Spitalore Universitare "Nënë Tereza", Ti-
ranë, të fillojë procedurat për hedhjen e
gjurmës së projektit mbi hartën treguese
të regjistrimit, sipas planimetrisë së
shpronësimit të miratuar dhe të bëjë kal-
imin e pronësisë për pasuritë e shpronë-
suara në favor të shtetit. Në të njëjtën
kohë zyra Vendore e Regjistrimit të Pa-
surive të Paluajtshme Tiranë duhet të
pezullojë të gjitha transaksionet me pa-
suritë e shpronësuara deri në momentin
kur do të realizohen procesi i hedhjes së
gjurmës së projektit mbi hartën treguese
të regjistrimit dhe kalimi i pronësisë për
pasuritë e shpronësuara.

Gjatë një mbledhjeje të qeverisë
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Hetimi do të kryhet nga Drejtoria e Inspektimit, pritet të përfundojë brenda datës 13 mars 2018

Refuzoi urdhrin e Markut, nis
hetimi disiplinor për Ginën

Kryeprokurorja i ndërpreu komandimin si drejtues



Humbi 84 mijë lekë të reja në bixhoz

Arrestohet 26-vjeçari, sajoi grabitjen për
të përfituar paratë e firmës ku punonte

"Pavarësia e prokurorëve mbetet e pacenuar"

Marku te Krimet e Rënda: Përshpejtoni
hetimet, të arrihen rezultate konkrete

Shpërdoroi detyrën, mashtroi kundrejt shpërblimit

Manipuloi procesverbalin e aksidentit,
pezullohet nënkomisari i policisë

Prokuroria e Përgjiths
hme ka nisur një
hetim disiplinor për

prokurorin Dritan Gina, i
cili refuzoi të zbatonte ur-
dhrin e saj për t'u larguar
nga drejtimi i prokurorisë
së Elbasanit, ku ishte i ko-
manduar. Refuzimi nga ana
e Ginës për të zbatuar ur-
dhrin dhe për t'u kthyer
prokuror në Tiranë ku ka
emërimin, është konsideru-
ar si shkelje e rëndë e ligjit
dhe dëmtim i reputacionit të
prokurorisë. Prokurori
Gina doli përpara mediave
dhe deklaroi se nuk do lës-
honte zyrën. Ai nuk pranoi
të njoftonte mbledhjen me
prokurorët në Elbasan për
t'u komunikuar urdhrin e
Prokurorit të Përgjithshëm.
Hetimi ndaj prokurorit në
fjalë po kryhet nga drejto-
ria e Inspektimit e ngritur
rishtas në institucionin
qendror të akuzës, pas
emërimit të Arta Markut
dhe pritet të përfundojë
brenda datës 13 mars 2018.
"Shkelja në disa nene e ligjit
për statusin e gjyqtareve
dhe prokuroreve nga pro-
kurori Gina, diskrediton
rende dinjitetin dhe stan-
dardet e funksionit të
magjistratit, reputacionin e
prokurorisë dhe ul ndje-
shëm besimin e publikut për
prokurorinë", thuhet në
njoftimin e prokurorisë. Pas
vendimit të shkarkimit,
Gina iu drejtua Prokuror-
isë për Krime të Rënda duke
kallëzuar penalisht Arta
Markun për shpërdorim

detyre dhe kërkoi kryerjen
e ekspertizës mendore për
të. Në padinë prej 15 faqesh,
ai e cilëson transferimin e tij,

antiligjor dhe në tejkalim të
kompetencave nga
kryeprokurorja Marku.

"Kërkoj që, në bazë të

këtij kallëzimi penal, fak-
teve shumë të rënda të kallë-
zuara dhe të konfirmuara
shkresërisht, nëpërmjet ak-
teve, veprimeve dhe vendi-
meve  antikushtetuese dhe
të paligjshme të ndërmarra
nga ana e Prokurores së
Përgjithshme të Përkohs-
hme të Republikës së Sh-
qipërisë, të regjistrohet
procedimi penal, kjo funk-
sionare shpërdoruese të
merret në cilësinë e të pan-
dehurës për veprën penale
të "Shpërdorimit të detyrës"
të parashikuar nga neni 248
i Kodit Penal, si dhe të bëhet
kërkesë për dërgimin për
gjykim të procedimit penal
në ngarkim të saj",-shkru-
an Dritan Gina në kallëz-
imin penal.

Kryeprokurorja Arta
Marku bëri dje analizën

e punës në Prokurorinë e Kri-
meve të Rënda. Ajo iu ka
kërkuar prokurorëve të
çojnë përpara hetimet dhe të
arrijnë rezultate konkrete,
duke shtuar se kjo kërkon
energji të reja. "Prokuroria e
Përgjithshme nxit dhe mbësh-
tet përshpejtimin e hetimeve
të të gjitha çështjeve nga

prokurorët e Krimeve të Rën-
da. Kjo, pa e cenuar aspak
cilësinë e hetimeve, por për
shkak të ndjeshmërisë së
lartë publike që kanë çësht-
jet që hetohen prej jush. Pran-
daj, kërkohet kjo shpejtësi në
plotësimin dhe standardiz-
imin e protokolleve hetimorë.
Pavarësia e prokurorëve
mbetet e pacenuar, si një e
drejtë e njohur nga Kushtetu-

ta dhe Kodi i Procedurës Pe-
nale. Por, kjo nuk do të thotë
që të kalohet në anarki,
përveçse kërkohet vëmendje
dhe përkushtim maksimal në
ushtrimin e ndjekjes penale
dhe përfaqësimin e akuzës në
gjykatë si dhe zbatimin rig-
oroz të rregullave procedur-
ale dhe rregullave të parash-
ikuar në ligjin për organiz-
imin e prokurorisë",-u shpreh

Marku. Gjithashtu, krye-
prokurorja dha udhëzimet
e veta në lidhje me pavar-
ësinë e prokurorëve duke
bëri thirrje të mos kalohet
në anarki. "Për vetë speci-
fikën e veprave penale që
janë objekt i ndjekjes pe-
nale nga Prokuroria për
Krime të Rënda, ku shpesh
ndërthuren organizatat
apo grupet kriminale tran-
snacionalë, kërkohen en-
ergji të reja për të ngritur
më shumë nivelin e bash-
këpunimit dhe bashkëren-
dimit të punës me agjencitë
e zbatimit të ligjit brenda
vendit dhe veçanërisht me
partnerët ndërkombë-
tarë",-tha Arta Marku.

Policia e Tiranës ka pe
zulluar nga detyra një

specialist të hetimit të aksi-
denteve pranë komisariatit
rajonal të policisë rrugore në
kryeqytet. Strukturat e SHÇ-
BA-së Tiranë ekzekutuan
vendimin e Gjykatës së Rre-
thit Gjyqësor Tiranë për
masën e sigurimit "Pezullim
nga funksionet publike", për
nënkomisarit më inicialet
O.GJ., për veprën penale
"Shpërdorim detyre". Nënko-
misari i policisë pritet të dalë
përpara gjykatës për ma-
nipulim të procesverbalit të
një aksidenti rrugor, që dys-
hohet se e ka bërë kundrejt
një shpërblimi. Bëhet fjalë

VVVVVOREOREOREOREORE- Policia kriminale e Vorës vuri në pranga 26-
vjeçarin Sajmir Sina, pasi akuzohet për përvetësimin e
një shume parash me anë të mashtrimit. Sina punonte
si shpërndarës në një kompani peshku. Pasi humbi në
bixhoz 84 mijë lekë të reja, para të cilat i përkisnin ko-
mpanisë ku punonte, 26-vjeçari sajoi një histori grabitje-
je për të justifikuar shumën e humbur. Teksa po kthe-
hej nga Durrësi për në Tiranë, në orën 07:44 Sina ka bërë
një telefonatë të rreme në sallën operative ku ka denon-
cuar se në fshatin Ahmetaq, tre persona të pa identi-
fikuar e kanë ndaluar mjetin në përdorim tip "Opel" me
targë AA043IZ, duke tentuar për ta vjedhur ku me vep-
rimet e tij ka dashur të fshehë dhe tjetërsojë provat për
zbulimin e ngjarjes duke mashtruar për shumën si dhe
mjeti rezultoi se e ka braktisur vet dhe ka shkuar në
këmbë deri në Komisariatin e Policisë Vorë. Pas hetimeve
dhe marrjes në pyetje të 26-vjeçarit policia kriminale e
Vorës ka arritur të zbulojë se e gjitha ishte një lojë e tij.
Saimir Sina me origjinë nga Durrësi akuzohet për mash-
trim, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe
njoftim të rremë të organeve të rendit. Arrestimi i tij u bë
në flagrancë në datë 13 shkurt. Mësohet se 26-vjeçari ësh-
të banues në Durrës dhe është me arsim 8 klasë.

për një aksident rrugor me
motor, të ndodhur në nëntor
të vitit të kaluar. Nga aksiden-
ti mbeti i plagosur vetë drej-
tuesi i motorit, i cili u dërgua
për mjekim në Spitalin e
Traumës. Por, nga verifikimet
rezulton se drejtuesi i motor-
it nuk kishte patentë. Por, ofic-

eri i Policisë Rrugore, kur ka
hartuar procesverbalin, e ka
ndryshuar motorin me biçi-
kletë dhe e ka raportuar ngjar-
jen si plagosje nga biçikleta. Në
këtë mënyrë, drejtuesi i motor-
it i shpëtoi arrestimit, siç
parashikon ligji për drejtim
mjeti pa dëshminë përkatëse.

Prokurori Dritan Gina

Kryeprokurorja
Arta Marku

Saimir
Sina

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima, në datë 14/03/2018, ditën e
Mërkurë, ora 16:00 përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurisë së
paluajtshme të llojit “Apartament” me sipërfaqe totale 73.40 m2, e ndodhur në
Bilisht, lenë garanci nga debitori z. Ramadan Ibrahim Kordalli banues në Bilisht,
Bashkia Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit znj.Lindita Bere Kordalli, banuese
në fshatin Tren, rrethi Devoll, në vlerën 1.080.000 lekë.
Ankandi zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3,
Rruga «Avni Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë.
Kontakt:  Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.
Job ID: 14519
Post Title: Finance Assistant
Duty station: Tirana
Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension
Type of Contract: Service Contract
Educational Background: University Degree in finance, accounting, economics, business

administration or other relevant degree;
Work Experience:  A minimum of 5 years of working experience in relevant areas,

Specific knowledge and experience in working for financial issues at
public institutions, development organizations or local government units
would be an advantage, Experience in managing project with
multi-donor contributions and of considerable amounts. Knowledge of
UNDP administrative and finance rules and procedures is desirable.

Tentative Starting Date: 1   August 2016
Deadline for Application: 8 March  2018

Job Description: Available at UNDP site:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/

Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only (available at
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete applications will not
be considered. Only short-listed candidates will be notified.
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Tentoi të trafikonte 11 kg heroinë në
Durrës, lihet në burg shoferi i kamionit

Gjykata e Krimeve të
Rënda caktoi ditën e

djeshme masën e sigurisë
'arrest me burg' për 63-
vjeçarin Bujar Shazivari,
i cili u arrestua mbrë-
mjen e së dielës për
trafikun e afro 11 kilo-
gramëve heroinë nga por-
ti i Durrësit. Më herët
Shazivari, shoferi kami-
onit, është marrë në py-
etje nga oficerët e poli-
cisë. Ai ka mohuar akuzat
duke sqaruar se e ka mar-
rë mjetin të ngarkuar

dhe vulosur. Por kjo dëshmi
nuk ka bindur shumë grupin
hetimor pasi lënda narkotike
është gjetur në kabinën e
shoferit. Heroina u sekues-
trua katër ditë më parë në
port, ku nga kontrolli i imtë-
sishëm u gjetën 10 pako të
mëdha dhe një pako e vogël
ku brenda tyre kishte lëndë
narkotike të dyshuar hero-

inë, 11 kg, e cila është
sekuestruar në cilësinë e
provës materiale ku do kry-
het dhe peshimi i plotë i saj.
ARRESTIMI

Policia Kufitare e Dur-
rësit bllokoi ditën e diel
rreth 11 kilogramë lëndë
narkotike e dyshuar hero-
inë e cila kishte destina-
cion Italinë. Bëhet me dije

se Heroina ishte fshehur në
një kamion me targa 'AA
943 OO' që po transporton-
te qese plastmase. Policia
arrestoi në flagrancë sh-
tetasin Bujar Shazivari, 63
vjeç, i cili drejtonte kami-
onin. Uniformat blu dek-
laruan se sekuestrimi i
drogës u bë falë  kon-
trolleve intensive për

parandalimin dhe
goditjen e  trafikut  të
lëndëve narkotike,  ba-
zuar në informacionet e
marra në rrugë operative
në bashkëpunim me
agjencitë e tjera ligjzbat-
uese. Ndërkohë gjatë kon-
trollit të imtësishëm me
qen antidrogë dhe f i -
broskop, rezultoi se në
kabinën e kamionit MAN
me targë AA 943 OO, nën
krevatin e shoferit, në një
vend të fshehtë u gjetën
disa pako me lëndë të dy-
shuar heroinë.     in.all.    in.all.    in.all.    in.all.    in.all.

Shoqërohen 5 persona. Policia: Ngjarja për shkak të konflikteve në të kaluarën

Ekzekutohet me plumb në kokë
biznesmeni 64-vjeçar Memli Begalla
Babai i dy fëmijëve u qëllua sapo zbriti nga makina
Autorët e ndoqën me një "BMW" me ngjyrë të zezë

Ina Allkanjari

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Një tjetër vrasje ka
tronditur banorët e
kryeqytetit. Mbrë-

më, rreth orës 21:00, perso-
na ende të paidentifikuar
kanë ekzekutuar me armë
zjarri biznesmenin Memli
Begalla. 64-vjeçari u gjet i
pajetë në rrugë, i zhytur në
një pellg gjaku. Burime zyr-
tare nga policia e Tiranës
bënë me dije se ngjarja e
rëndë ndodhi në rrugën "Ni-
kolla Tupe", në zonën e ish-
Bllokut. Pas sinjalizimit për
vrasjen, policia ka shkuar
shpejt në vendngjarje dhe
ka nisur hetimet për identi-
fikimin dhe vënien në pran-
ga të autorëve të krimit.
Burime pranë grupit heti-
mor pohuan se pas kryerjes
së veprimeve paraprake ka
rezultuar se biznesmeni ësh-
të qëlluar për vdekje me si-
lenciator. Vrasja e biznes-
menit (baba i dy fëmijëve) ka
alarmuar blutë, të cilët po
hetojnë intensivisht për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të kësaj ngjarjeje. Para-
prakisht dyshohet se vrasja
mund të ketë ndodhur për
shkak të konflikteve në të
kaluarën ose të borxheve.
Kjo për faktin se Begalla ka
jetuar në Zvicër dhe ka pa-
sur probleme në të kaluarën.
Mësohet se në lidhje me këtë
ngjarje janë shoqëruar dhe
marrë në pyetje 5 persona.
Gjithashtu, janë shoqëruar
dhe marrë në pyetje edhe dy
djemtë e biznesmenit.
Vetëm dy javë më parë u
ekzekutua në një atentat
mafioz 42-vjeçari Devi Kas-
mi.
VRASJA

Sipas burimeve pranë
grupit hetimor, Memli Be-
galla që kishte aktivitet në
fushën e turizmit, energje-
tikës, ndërtimit dhe import-
eksport të industrisë ushqi-
more është qëlluar sapo ka
dalë nga automjeti i tij. 64-
vjeçari është qëlluar disa
herë nga autorët dhe për
pasojë ka mbetur i vdekur në
vend. Burimet e mësipërme
pohuan se autorët e kanë
ndjekur biznesmenin me
një makinë tip "BMW" me
ngjyrë të zezë dhe me xha-
ma të zinj dhe pasi kanë qël-

luar mbi objektivin janë lar-
guar me shpejtësi nga ven-
di i ngjarjes. Ndërkaq, dys-

hohet se viktima i ka pika-
sur autorët dhe ka dalë nga
makina e tij për të shpëtu-

ar. Gjatë këqyrjes së trupit
të pajetë është konstatuar
se një nga plumbat e ka
kapur në kokë Memli Be-
gallën. "Sot rreth orës 21:00,
në Sallën Operative ka
ardhur një telefonatë se në
rrugën "Nikolla Tupe", në
sheshin mes pallateve një
shtetas ndodhet i shtrirë
në tokë. Menjëherë në
vendngjarje kanë mbërri-
tur shërbimet e policisë dhe
ambulanca ku nga vep-
rimet paraprake ka rezultu-
ar se është vrarë me armë
zjarri shtetasi M.B., rreth
64 vjeç. Është ngritur një
grup i posaçëm hetimor
dhe janë ngritur pika kon-
trolli në disa akse rrugore.
Policia ka shoqëruar disa
persona që mund të kenë
dijeni për rrethanat e
hetimit. Po punohet për sig-
urimin e provave të vlef-
shme për sqarimin e plotë
të rrethanave të ngjarjes
dhe zbardhjen e autorësisë
së saj",-thuhej në njoftimin
zyrtar të policisë.

KUSH ËSHTË VIKTIMA
MEMLI BEGALLA

64-vjeçari Memli Begalla me origjinë nga fshati Prog
onat i Tepelenës ka qenë sipërmarrës dhe ka 2 agjen-

ci pranë kullave binjake. Ai ka jetuar në Zvicër dhe
ka pasur probleme në të kaluarën. Begalla ishte ad-
ministrator i kompanisë LAB-AB. Objekti i veprim-
tarisë së firmës së tij janë: Aktivitet në fushën e tur-
izmit, energjetikës, ndërtimit, import-eksport, pro-
dhim dhe eksport të industrisë ushqimore etj.

Ndryshon akuza, atentatori i Çapjave,
Shkëlzen Hasanpapa, në gjyq për vrasje

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN-Gjykata e El-
basanit ka vendosur ditën
e djeshme të pranojë
kërkesën e prokurorisë për
ndryshimin e akuzave ndaj
Shkëlzen Hasanpapës, i
akuzuar për tentativën e
vrasjes me pagesë ndaj dy
anëtarëve të fisit Çapja në
Elbasan, konkretisht Flo-
renc Çapja dhe Bledar
Muça, ngjarje e ndodhur në
qershor të vitit 2016. 20-
vjeçari qëlloi me breshëri
automatiku mbi makinën
me të cilën ata udhëtonin,
ndërsa nga plumbat mbeti
i plagosur miku i Florenc
Çapjas, Bledar Muça. Sipas
gjykatës, Shkëlzen Hasan-
papa do të përballet me

akuzat për 'vrasje', ndërsa
më herët 21-vjeçari ishte
akuzuar për 'plagosje',
'kanosje' dhe për 'armëm-

bajtje pa leje'.  Kujtojmë se
kryeprokurori i ri i Elbasan-
it i hoqi dosjen prokurores
së mëparshme dhe dosja
kaloi në duart e 2
prokurorëve të tjerë të El-
basanit, të cilët ndryshuan
qëndrim gjatë seancës para-
prake. Hasanpapaj u pran-
gos dhe u ekstradua në Sh-
qipëri në shkurt të vitit
2017 nga policia holandeze
pasi u pikas atje pa doku-
mente dhe rezultoi se ndaj
tij kishte një urdhër arresti
ndërkombëtar.

Të maskuar dhe me thika, grabitësit terrorizojnë çiftin e moshuar
KUÇOKUÇOKUÇOKUÇOKUÇOVEVEVEVEVE- Persona të maskuar dhe nën kërcënimin e

thikave kanë grabitur ditën e djeshme një çift të moshuar-
ish në Kuçovë. Ngjarja në fjalë ndodhi në orët e para të
mëngjesit. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se dy
persona kanë hyrë në banesën e shtetasit me inicialet M.K.
Të njëjtat burime thanë se nën kërcënimin e thikës, autorët
kanë marrë një shumë monetare prej 30.000 lekë të reja.
Burime thanë se të moshuarit u kërcënuan me jetë nëse nuk
tregonin se ku i kishin fshehur lekët. Sakaq, 6 persona janë
shoqëruar lidhur me ngjarjen në fjalë, ndërkohë që vijojnë
hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Përmbyset makina tek Unaza e Madhe, dyshohet një i plagosur
Një aksident ka ndodhur paraditen e djeshme në

kryeqytet. Një makinë është përmbysur në 'Unazën e
Madhe', pranë 'Kopshtit Zoologjik', duke u shkatërruar.
Sipas raportimeve makina ka pësuar dëmtime të mëdha.
Ndërkohë, nga informacionet e para dyshohet se është pla-
gosur rëndë një person. Policia shkoi menjëherë në vend-
ngjarje dhe po heton për zbardhjen e ngjarjes.

Vendi ku ndodhi atentati
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"Ne s'kemi mundur që t'i shlyejmë në kohën e duhur disa prej tyre, jemi kërcënuar"

Shpërthim me tritol në garazhin e makinës së
babait të futbollistit, shoqërohen 8 persona
Biznesmeni Sadetin Kiri: Ngjarja, për shkak të borxheve

që im bir u ka personave të ndryshëm në Shkodër

Dhunoi dy persona për pronën,
kapet në Qafë-Botë i kërkuari
SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Një 46-vjeçar nga fshati Fitore në Sarandë ësh-
të arrestuar dje në Pikën e Kalimit Kufitar të Qafë-Botës.
Mësohet se Petrit Babi ishte shpallur në kërkim, pasi ka
dhunuar me sende të forta shtetasit me inicialet: N.V dhe
L.V, pas sherrit për pronën. Ngjarja për të cilën akuzohet
Babi ka ndodhur më datën 1 shkurt të këtij viti në fshatin
Vrion. Sipas policisë, 46-vjeçari në bashkëpunim me shteta-
sin T.Babi kanë goditur me sende të forta dy shtetasit në
fjalë. Sakaq, materialet hetimore i kanë kaluar Prokuror-
isë së Rrethit Gjyqësor Sarandë për veprime të mëtejshme.

Fshehu 50-vjeçarin në kamion për të kaluar
kufirin, arrestohet 46-vjeçari Habilaj

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Një shpërthim me tri
tol, i ndodhur me
snatën e së mërku-

rës ka tronditur banorët e
qytetit të Shkodrës. Burime
zyrtare nga policia lokale
bënë me dije se ngjarja u
shënua rreth orës 23:50 në
lagjen "Tophanë" dhe se ob-
jektiv i këtij atentati është
biznesmeni Sadetin Kiri.
Mësohet se ka qenë një sasi
e vogël tritoli prej rreth 100
gr, e dyshuar e llojit C4, që
është vendosur në garazhin
e makinës së 62-vjeçarit.

Ngjitur me garazhin ndod-
hen edhe dy dyqane, po ashtu
në pronësi të biznesmenit sh-
kodran. Mbi garazh ku ndo-
dhi shpërthimi është shtëpia
ku banon Sadetin Kiri. Sipas
bluve, nga shpërthimi janë
shkaktuar vetëm dëme mate-
riale në garazhin e makinës.
Fatmirësisht nuk ka pasur
persona të lënduar, pasi në
momentin kur ka ndodhur
shpërthimi, në lagjen në fjalë
nuk ka pasur lëvizje. Pas sin-
jalizimit për ngjarjen, policia
ka nisur hetimet për identi-
fikimin dhe vënien në pran-
ga të autorëve të krimit. Para-
prakisht dyshohet se shpër-
thimi ka marrë shkas për sh-
kak të borxheve që djali i bi-
znesmenit, Fatjon Kiri u kish-
te marrë personave të ndry-
shëm. I riu është një emër i
njohur në Shkodër, për shkak
të angazhimit të tij si futbol-
list. Ai luan me ekipin e Tër-
bunit të Pukës. Pas kryerjes
së veprimeve paraprake heti-
more, policia ka shoqëruar
dhe marrë në pyetje 8 perso-
na, tek të cilët kishte dyshime
se mund të ishin ata autorët.
Një pjesë prej tyre janë perso-
na që djali i biznesmenit u ka
borxhe. Të shoqëruarit kanë
mohuar se ata kanë lidhje me
vendosjen e tritolit dhe se
nuk kanë asnjë informacion
mbi atë që ka ndodhur. Në
këtë mënyrë, policia i ka lënë
të lirë, duke qenë se deri tani
tek ata nuk ka asnjë indicie
apo dyshim të fortë, ose ndon-
jë provë se mund të jenë ata
autorët e vendosjes së tri-
tolit.
SHPËRTHIMISHPËRTHIMISHPËRTHIMISHPËRTHIMISHPËRTHIMI

Biznesmeni Sadetin Kiri
ndodhej në banesën e tij, kur
ka dëgjuar shpërthimin me

Senad Nikshiqi

eksploziv. Fillimisht ai dhe
komshinjtë kanë menduar
se mund të jetë ndonjë kab-
inë elektrike që ka pësuar
defekt dhe ka sjellë edhe
shpërthimin, por sapo është
ulur poshtë banesës, ka parë
se në katin e parë, në ga-
razhin e tij ishte vendosur
sasia e tritolit duke e dëm-

tuar atë. Menjëherë në vend-
ngjarje kanë mbërritur
forcat të shumta policie për
shkak se rrugica e
"Tophanës" ku ndodhi shpër-
thimi ndodhet shumë afër
rrugës kryesore "Xhabiej".
Shërbimet që kanë qenë në
patrullim kanë shkuar në
vendngjarje duke bërë të

mundur rrethimin e zonës.
Sipas burimeve, mendohet se
dy janë autorët që kanë ven-
dosur sasinë e tritolit, të
cilët janë larguar me shpe-
jtësi nga vendi i ngjarjes,
duke humbur kështu gjur-
mët dhe duke u shpëtuar
forcave të policisë. Një grup
i forcave "Shqiponja" të poli-

cisë vendore të Shkodrës ësh-
të vënë në ndjekje të au-
torëve të dyshuar, por pa
arritur që t'i ndalojë, sepse
kanë arritur që të largohen
në drejtim të paditur. Pas
ngjarjes së ndodhur dhe sa-
sisë së tritolit të vendosur
në garazhin e makinës së
Sadetin Kirit, në banesën
trekatëshe, i njohur si bi-
znesmen, policia e Shkodrës
pohoi se nga verifikimet e
para, dyshohet se shkak i
shpërthimit me tritol mund
të jenë borxhet që ka djali i
biznesmenit, shtetasi Fatjon
Kiri. Ky i fundit është futbol-
list dhe ka luajtur në disa
ekipe të ndryshme. Sipas
burimeve policore, Fatjon
Kiri ka borxhe tek një
numër i konsiderueshëm
personash në Shkodër, gjë e
cila mund të ketë sjellë edhe
ngjarjen në fjalë. Në fillim
të rrugicës, rreth 50 metra
larg nga vendi i ngjarjes
policia e Shkodrës ka
sekuestruar pamjet e kam-
erave të sigurisë, por mbe-
tet e vështirë për t'u identi-
fikuar autorët përmes pam-
jeve filmike, për shkak të
errësirës, por edhe vendit të
largët ku ndodheshin kam-

erat. Gjithsesi, policia po
punon për zbardhjen e plotë
të kësaj ngjarjeje.
REAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI I
BIZNESMENITBIZNESMENITBIZNESMENITBIZNESMENITBIZNESMENIT

62-vjeçari Sadetin Kiri
është shoqëruar në policinë
e Shkodrës për të dhënë sqa-
rimet e tij mbi atë që ka
ndodhur. Sipas burimeve të
mësipërme, biznesmeni ka
pranuar në polici se shpër-
thimi me tritol mund të
ketë ardhur si shkak i borx-
heve që ka djali i tij ndaj per-
sonave të ndryshëm. "I vet-
mi dyshim që unë kam
mund të jenë borxhet që dja-
li im ka ndaj personave të
ndryshëm në Shkodër. Ne
s'kemi mundur që t'i shlye-
jmë në kohën e duhur disa
prej tyre dhe në këtë
mënyrë kemi marrë disa
herë kërcënime, por jo në
mënyrë të drejtpërdrejtë.
Mendoj se nuk ka asnjë ar-
sye tjetër. Nuk jam në gjend-
je të përcaktoj se kush
mund të jenë ata që kanë
vendosur tritolin, sepse
s'kemi pasur kërcënime të
drejtpërdrejta që të dys-
hojmë", ka thënë biznesme-
ni Kiri në dëshminë e tij si-
pas burimeve të policisë.

TË SHOQËRUAR
Pas kryerjes së
veprimeve paraprake
hetimore, policia e
Shkodrës ka shoqëruar
dhe marrë në pyetje 8
persona, tek të cilët
kishte dyshime se mund
të ishin ata autorët. Një
pjesë prej tyre janë
persona që djali i
biznesmenit u ka borxhe.
Të shoqëruarit kanë
mohuar se ata kanë
lidhje me vendosjen e
tritolit dhe se nuk kanë
asnjë informacion mbi
atë që ka ndodhur.

8 FUTBOLLISTI
FATJON KIRI
Fatjon Kiri është një
emër i njohur në
Shkodër, për shkak
të angazhimit të tij
si futbollist. 29-
vjeçari është
futbollist dhe ka
luajtur në disa ekipe
të ndryshme.
Aktualisht luan me
ekipin e Tërbunit të
Pukës. Sipas
burimeve policore,
Fatjon Kiri ka
borxhe tek një
numër i
konsiderueshëm
personash në
Shkodër, gjë e cila
mund të ketë sjellë
edhe ngjarjen në
fjalë.

KAMERAT E
SIGURISË
Në fillim të
rrugicës, rreth 50
metra larg nga
vendi i ngjarjes,
policia e Shkodrës
ka sekuestruar
pamjet e kamerave
të sigurisë, por
mbetet e vështirë
për t'u identifikuar
autorët përmes
pamjeve filmike për
shkak të errësirës,
por edhe vendit të
largët ku
ndodheshin
kamerat. Gjithsesi,
policia po punon
për zbardhjen e
plotë të kësaj
ngjarjeje.

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Policia e Kufit-
are e Vlorës ka arrestuar
në flagrancë një 46-vjeçar,
pasi ka ndihmuar një sh-
tetas të kalojë kufirin sh-
qiptar në mënyrë të
paligjshme, duke e fshe-
hur brenda krevatit të
kabinës së kamionit, të ci-
lin drejtonte. Bëhet fjalë
për shtetasin Hetnor Ha-
bilaj, banues në Vlorë.
"Arrestimi i këtij shteta-

si u krye mëngjesin e
djeshëm në portin e Vlorës,
pasi ka tentuar të ndihmojë
shtetasin A.F. të kalojë në
mënyrë të paligjshme kufi-
rin shqiptar. I arrestuari
Hetnor Habilaj e kishte fshe-
hur shtetasin A.F.. Gjith-
ashtu ka filluar procedimi

penal në gjendje të lirë për
veprën penale "Kalim i
paligjshëm i kufirit", ndaj
50-vjeçarit A.F., banues në
Vlorë. Materialet do t'i ref-
erohen Prokurorisë Vlorë
për veprimet e mëtejshme
procedurale", thuhej në
njoftimin e policisë.

Futbollisti Fatjon Kiri Vendi ku ndodhi shpërthimi me eksploziv
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Prokuroria: Klodiana Kuqi u mori para 11 personave

Supermashtruesja nuk paraqitet në gjykatë
për "Shën Valentin": Jam e sëmurë me grip

"Çupa më vdiq ndër duar, ndërsa bërtisja: O maskarenj, sillni një barelë"

Fier, 21-vjeçarja vdes në dyert e
spitalit, familjarët akuza mjekëve
Pilo Gjeka: Mbesën e çuam dy herë  në  spital, mjekët i
bënë serum dhe na thanë shkoni në shtëpi se ka virozë

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Klodiana
Kuqi, e cila akuzohet se ka
mashtruar disa persona (u
premtonte vende pune
kundrejt pagesës), dje, në
ditën e "Shën Valentinit"
nuk është paraqitur para
togave të zeza të Elbasan-
it, me pretendimin se ish-
te në gjendje të rëndë
shëndetësore për shkak të
gripit. Lajmi u bë me dije
nga burime zyrtare të
Gjykatës së  Shkallës së
Parë të këtij rrethi.
Ndërkaq, prokuroria e El-
basanit ka përfunduar

hetimin ndaj supermash-
trueses dhe e ka dërguar
dosjen për gjykim. Hetimi
ndaj 29-vjeçares ka nisur më
30 mars të  vitit që  shkoi.
Gjithashtu, kanë  përfund-
uar hetimet dhe për dy sh-
tetas të  tjerë. Bëhet fjalë
për Beqir Gjurën, hetuar
me masë sigurimi "Detyrim
për paraqitje në policinë
gjyqësore" dhe Matilda
Kala, hetuar në gjendje të
lirë. Sipas burimeve nga
prokuroria, Klodian Kuqi
akuzohet për mashtrim.
Nga hetimet ka rezultuar se

ajo ka mashtruar 11 perso-
na. Në periudhën shtator
2016-mars 2017, ajo i ka
marrë 3000 euro shtetasit
Klodian Dedja, duke i
premtuar dhe siguruar atij
se do të ushtronte ndikim
të paligjshëm tek funksion-
arë  të caktuar në Univer-
sitetin "Aleksandër Xhu-
vani", të Elbasanit. Mëso-
het se Klodian Dedja
kërkonte punë si infer-
miere për bashkëshorten e
tij Ejona Dedja dhe për këtë
qëllim është dhënë shuma
në fjalë, me premtimin dhe

sigurimin se Klodiana Kuqi
njihte persona me influ-
encë  në Universitetin e
Elbasanit dhe në Qendrën
Spitalore të këtij qyteti.
Klodian Dedja dhe Klodi-
ana Kuqi ishin fqinj, pasi
banonin në një aparta-
ment. Po ashtu 29-vjeçarja
gjatë vitit 2016 i ka marr sh-
tetases Matilda Kala, 300
mijë lekë duke i premtuar se
kishte njohje tek Ministria e

Arsimit, për një
vend pune. Klo-
diana Kuqi,
thotë prokuror-
ia, pretendonte
se kishte njohje
me sekretarin
Plarent Ndreca
dhe do ta rik-
thente atë në
punë, pasi ishte
hequr pa të
drejtë në mua-

jin tetor 2015, nga pozicio-
ni i drejtoreshës në Sh-
kollën 9-vjeçare "Jeronin
De Rada", në Elbasan. Ma-
tilda Kala kishte krijuar
lidhje me 28-vjeçaren nga
"Facebooku" dhe "Insta-
grami". Por, këta janë
vetëm "viktimat" e para të
supermashtrueses 28-
vjeçare. Lista e saj e mash-
trimeve, të verifikuara nga
prokuroria është e gjatë.

FIERFIERFIERFIERFIER

Një 21-vjeçare nga Fi
eri ka humbur jetën
dy ditë  më  parë  për

shkaqe ende të paqarta.
Xhuljeta Gjeka nga fshati
Mujalli është  dërguar dy
herë  në spitalin rajonal të
Fierit. Mësohet se e reja ësh-
të paraqitur në spital me
temperaturë të ulët, ndërsa
mjekët kanë dyshuar se ish-
te prekur nga ndonjë virozë
e stinës. Vajzës i është bërë
një serum e më pas është
përcjellë drejt banesës, por
gjendja e saj është  përkeqë-
suar. Familjarët e kanë nisur
sërish drejt spitalit, por ka
qenë tepër vonë, pasi ajo ka
ndërruar jetë  në  portën e kë
tij institucioni shëndetësor.
Pas ngjarjes, familjarët e 21-
vjeçares akuzuan mjekët për
neglizhencë, ndërsa kër-
kojnë  drejtësi. Ndërkohë,
policia e Fierit ka bërë  me
dije se vdekja e së resë ka
ardhur për shkaqe natyrale.
"Më datë 12.02.2018, në spital
ka vdekur shtetësia XH.GJ,
vjeç 21, banuese në fshatin
Mujalli. Nga veprimet e kry-
era rezulton se vdekja ka
ardhur si pasojë e shkaqeve
natyrale. Materialet u referu-
an në Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Fier, për vlerësim",
thuhet në  njoftimin zyrtar
të  policisë. Për rastin në
fjalë, drejtoresha e spitalit të
Fierit ka ngritur një  grup
pune. E ndërsa priten rezul-
tatet e autopsisë, materialet
për këtë  ngjarje i kaluan për
hetime të  mëtejshme
prokurorisë.
AKUZAT E
FAMILJARËVE

Që  prej tri ditësh, famil-
jarët e 21-vjeçares Xhuljeta
Gjeka enden dyerve të spi-
talit e policisë për të kërkuar
drejtësi. Ata u shprehën se
vajza u vdiq ndër duar, pak
orë pasi mjekët i kishin bërë
një serum dhe e kishin
përcjellë drejt banesës duke
e qetësuar se ishte prekur
nga ndonjë virozë e stinës.
Gjyshi i së  resë, Pilo Gjeka
tha përmes lotësh se mbesa
ka shkuar në spital me tem-

DREJTORESHA E SPITALIT
Nevila Shuke, drejtoresha e spitalit rajonal
në Fier duke shprehur ngushëllimet për
vdekjen e 21-vjeçares Xhuljeta Gjeka nga
fshati Mujalli, deklaroi se është  ngritur një
grup pune dhe po bën analizën e gjithë
rastit dhe paralelisht ne jemi duke pritur
edhe përgjigjen e autopsisë  për të sqaruar
këtë rast.

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

peraturë shumë të ulët. "Unë
jam gjyshi i Xhuljetës. Mes-
ditën e së dielës vajza kishte
temperaturë të  lartë, ndaj e
çuam për vizitë  në  spitalin
e Fierit. Në  orën 11:00, erdhi
një  doktoreshë  dhe e vizitoi.
Më  pas i bëri serum. Na tha
është  virozë. Në  orën 15:30
na dha recetë, morëm dhe il-
açet dhe u kthyem në  shtë-
pi. Por, rreth orës 01:00 të
natës mbesa u përkeqësua. Iu
ul shumë  temperatura, ndër-

sa ne e mbajtëm me të
ngrohta. Në  ora 3 të  natës e
çuam prapë  në  spital, pasi
vajza u ftoh në trup. Nga 37,
temperatura i shkoi në 35 e
më pas në 33,5. Ata ia matën
me termometër që
s'punonte, e nxorën temper-
aturën 36,5. Unë bërtisja:
doktoreshë çupa nuk është
mirë, po më ftohet. Këtu
gabuam ne si prindër, e
nisëm vajzën në shtëpi", u
shpreh për "Gazeta Sh-

qiptare". gjyshi i 21-vjeçares.
Ndërkaq, ai tregoi se pas
kthimit në  shtëpi gjendja
shëndetësore e Xhuljetës
është  përkeqësuar më
shumë. "Në  ora 08:00 të
mëngjesit e çuam prapë  në
spital, pasi mora rekomandi-
min e mjekes së  lagjes. Në
kohën kur vajta në  spital
çupa më  mbaroi te porta, pasi
nuk erdhi një  njeri të  më
binte një  barelë. Kam bërti-
tur me të  madhe o

maskarenj. Ndofta gabova,
janë  çuar njerëzit që  ishin
aty, pasi çupa na ra nga du-
art. Se mbante dot nusja me
gjithë  nusen e djalit të  xhax-
hait", tha i moshuari duke
qarë  me ngulshe. Sakaq, Pilo
Gjeka u shpreh "I uroj popu-
llit shqiptar të mos kenë fa-
tin e mbesës time, veçanër-
isht populli i Fierit me ata
mjekë që kemi. Shëndetësia
ma mori në qafë çupën, na
bëri hatanë".

Nuk la punonjësin të
rregullonte rrugën,
kapet pas 4 vitesh
ish-polici i zonës

DELDELDELDELDELVINË - PVINË - PVINË - PVINË - PVINË - Policia e
Delvinës ka ndaluar një
ish-efektiv të policisë së
zonës, i cili ishte shpallur
në kërkim për 'shpërdorim
detyre'. Sipas të dhënave
zyrtare, specialistët e sek-
sionit për krimet në Ko-
misariatin e Policisë
Delvinë kanë ekzekutuar
urdhrin e Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor, Sarandë
ndaj shtetasit Ilir Hamitaj,
46 vjeç, banues në Fier. Sh-
tetasi i mësipërm ka qenë
i shpallur në kërkim pasi
Gjykata e Rrethit Gjyqë-
sor Sarandë ka vendosur
ndaj tij masën e dënimit
"Arrest me burg" për kry-
erjen e veprës penale të
"Shpërdorimit të detyrës".
Ai është dërguar në ambi-
entet e IEVP-së, Sarandë.
NGJARJA

Më 24 prill të vitit
2014, rreth orës 21:30,
Shërbimet e Kontrollit të
Brendshëm Gjirokastër
janë njoftuar nga shefi i
Komisariatit të Policisë
Delvine z.Vangjel Barka
dhe nga kryetari i Komu-
nës Vergo të rrethit
Delvinë, se dy punonjës të
policisë të këtij Komisar-
iati SPZ (Specialisti i poli-
cisë së zonës) i qytetit të
Delvinës, Thoma Veizi
dhe SPZ i Komunës Vergo,
Ilir Hamitaj, në  fshatin
Fushë -Verri të Komunës
Vergo kishin ndaluar një
mjet, të cilin komuna dhe
Ndërmarrja e Mirëm-
bajtjes së Rrugëve e kish-
in punësuar për ripa-
rimin e një segmenti
rrugor të dëmtuar dhe që
ishte bërë i pakalueshëm,
si rrjedhojë e reshjeve të
shiut që kishin rënë dy
ditët e fundit. Sipas infor-
macioneve të SH.K.B-së ,
bazuar në të dhënat e
servirura prej kryetarit të
komunës Z. Fiqiri Kullai,
të dy këta punonjës pol-
icie, duke qenë në gjend-
je të dehur, me veprimet
e tyre po bëheshin
pengesë për kryerjen e
punimeve të rrugës së
dëmtuar, duke arritur deri
atje sa njeri prej tyre, i ka
nxjerrë edhe armën drej-
tuesit të kamionit që po
kryente transportin e ma-
terialeve inerte për rreg-
ullimin e rrugës.  Në këto
kushte oficerët e policisë
gjyqësore të SHKB-së
Gjirokastër kanë shkuar
në Komisariatin e Poli-
cisë Delvinë dhe kanë
kryer veprimet hetimore
në dokumentim të ng-
jarjes së ndodhur. Nga të
dhënat dokumentare dhe
provat e grumbulluara në
hetim dhe në gjykim të
kësaj çështjeje, rezultoi e
provuar: se ishte pikërisht
punonjësi i policisë, Ilir
Hamitaj, ai që kishte kry-
er veprime, në kundërsh-
tim me përmbushjen e
detyrës duke konsumuar
veprën penale "Shpërdori-
mi i detyrës".

Klodiana Kuqi

21-vjeçarja Xhuljeta Gjeka Gjyshi i 21-vjeçares, Pilo Gjeka



E enjte 15 Shkurt  2018 -  11SPECIALE

Shpeshherë na ndodh që
barku të rrijë i fortë, i
fryrë, të kemi gur-

gullimë gazrash, të kemi
vështirësi në tretje. Në këto
raste kemi të bëjmë me dis-
pepsi ose vështirësi në tretje
të ushqimit. Shkaqet e këtij
çrregullimi funksional mu-
nd të jenë të ndryshme si
shkaqet stresuese, psikolo-
gjike, dietat ushqimore,
ndryshimet fiziologjike të
mëlçisë, mbingopja etj. Nëse
kjo dispepsi zgjat më tepër
se 1 deri 2 ditë, duhet vepru-
ar për të ndërhyrë sa më
parë për normalizimin e
tretjes. Korrigjimi i këtij
problemi funksional do të
lidhet me faktin sesa ne do
të analizojmë: Çfarë kemi
ngrënë, çfarë kemi pirë, sa e
kemi lehtësuar tretjen me
regjimin e të ushqyerit dhe
dietën ditore. Për ta kthyer
në normalitet tretjen duhet
të korrigjohet dieta ushqi-
more dhe për ta shpejtuar
normalitetin duhet të për-
dorim disa nxitës për tretjen.
Tek fëmijët e moshave 0 deri
1 vjeç me shumë sukses
mund të përdorni çajin e
mendrës së butë dhe kamo-
milit. Fëmija 0-1 vjeç mund
të pijë gjatë ditës disa herë
nga 1-2 lugë supe. Ndërsa
fëmijët 1-5 vjeç pinë 2-3 filx-
hanë çaji në ditë. Duke
përvëluar në 1 gotë ujë 1
lugë gjelle mendër dhe
gjysmë luge kamomil, ne le-
htësojmë tretjen dhe
luftojmë ngërçin e barkut të
fëmijëve. Ky çaj ka veprim
karminativ dhe nervoz.
Ndërsa te të rriturit krahas
dietave, japin rezultate pozi-
tive edhe çajrat aromatike
me veprim karminativ, anti-
inflamator nervine. Pra për-
gatitja e një çaji bimor me
rigon, mendër, borzilok, ka-
momil, geutian ose valeri-
ane, normalizon shumë
shpejt tretjen dhe jashtë-
qitjen. Çaji më i mirë është
ai që përgatitet nga përzier-
ja bimore si më poshtë: Në 2

gota ujë ziejmë për 1 minutë,
1 lugë gjelle mendër, gjysmë
lugë gjelle rigon, gjysmë luge
gjelle kamomil si dhe gjysmë
luge gjelle borzilok. Çaji
kullohet pas 10 minutash e
nga ky çaj fëmija pi 1-2 filx-
hanë kafe në ditë, ndërsa të
rriturit 2 filxhanë çaji në
ditë.
ULCERA DHEULCERA DHEULCERA DHEULCERA DHEULCERA DHE
KURIMI I SAJKURIMI I SAJKURIMI I SAJKURIMI I SAJKURIMI I SAJ

Kur në stomak nuk kemi
të bëjmë vetëm me një mos-
tretje, por edhe me një
prishje të pH-it; që shkakto-
hen nga përdorimi i tepru-
ar i alkoolit, duhanit, bar-
nave, rritjes së inflamacion-
it bakterial nga Helico-
bacter pylori; atëherë në
stomak nuk vepron negativ-
isht vetëm një element
keqbërës, por njëherësh
disa. Atëherë edhe efektet
negative në muret e sto-
makut do të jenë më të
mëdha. Në këto raste skuq-

ja e mureve të stomakut
nga brenda si dhe gërryer-
ja e tyre shoqërohet shpesh

me dhimbje të forta një ose
dy orë pas buke. Por sho-
qërohet edhe me gromësi-

ma që nxjerrin një gaz të
tharrët në grykë, një avull
që shpesh shkakton kollë,
ngjirje zëri etj. Në këtë rast
kemi të bëjmë me një ulcerë
në stomak që formohet kur
kemi një dëmtim të mu-
kozës së brendshme të sto-
makut. Në rastet e ulcerave
dhimbjet janë shpuese dhe
djegin e madje edhe zgjatin.
Shumica e ulcerave shkak-
tohen nga infeksionet bak-
teriale dhe bakteri që sh-
kakton ulcerë quhet Heli-
cobacter pylori. Ulcerat e
tjera mund të shkaktohen
nga përdorimi i aspirinës
ose i barnave të tjera. Nëse
lihen pa u mjekuar ulcerat
bëhen problem shqetësues
për shëndetin ose degjener-
ojnë në sëmundje edhe më
të rënda. Në këto raste re-
komandohet përdorimi i
çajit me gjethet e mëllagës
(Malvia silvestris), e cila

Mjeku popullor: Ja cilët janë faktorët kryesorë që ndikojnë në mostretje

YLLI MERJA: Si të kuroni sëmundjet
e stomakut me bimët mjekësore
"Konsumoni çaj mëllage kundër ulcerës"

minimizon shumë efektin
ulçeroz të bakterit Muci-
lagjet që ndodhet në gje-
thet e mëllages e kryejnë
një rol shumë të mirë
mbrojtjeje tek muret e sto-
makut, në gojë apo në
mukozën e përdorimi i 2-3
gotave çaji të përftuar nga
zierja 1-2 minuta e 3 gotave
të çajit me 3 lugë gjelle mël-
lagë jep rezultate të mira
në efektin mbrojtës të
sistemit të tretjes, mush-
kërive etj. Ndërkohë edhe
përdorimi i gjethes së ar-
rës dhe petave të bren-
dshme në këtë frutë, bëjnë
që të kurohen me shumë
sukses ato kruajtjet e
brendshme të mureve të
stomakut. Ndërsa përdori-
mi i një të bardhe veze në
mëngjes esëll me qumësht
bën që të amortizohen
plotësisht përplasjet e ush-
qimit me muret e sto-
makut, pra frenojnë efek-
tin gërryes të ushqimit
brenda mureve të tij. Për
të pasur të sigurt shërimin
e ulcerës është mirë të për-
dorim një kurë komplekse
me vajra bimore dhe esen-
ciale, propolis blete dhe një
mikser çajrash. Bimët që
këshillohen për problemet
e stomakut janë gingeri;
turmeric ( antiinflamatore
e fuqishme), gjembgomari
(rregullon sasinë e enzi-
mave që prodhohen nga
tëmthi e mëlçia).  Por
këshillojmë të sëmurët të
përdorin edhe shelgun (Ul-
mus Rubra), pasi përm-
ban mucilagje, që veshin
ezofagun e stomakun.
Ndërkohë edhe ananasi
përmban enzima tretëse,
që largojnë djegien e zem-
rës dhe fryrjen e zorrëve.

Mjeku popullor
Ylli Merja

Shëndetësi

Për ta kthyer në normalitet tretjen duhet të
korrigjohet dieta ushqimore dhe për ta

shpejtuar normalitetin duhet të përdorim disa
nxitës për tretjen. Tek fëmijët e moshave 0

deri 1 vjeç me shumë sukses mund të
përdorni çajin e mendrës së butë dhe

kamomilit. Fëmija 0-1 vjec mund të pijë
gjatë ditës disa herë nga 1-2 lugë supe.

Voltiza Duro
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Këshilli i Ministrave: Deri në 10% për politikat e zhvillimit

Miratohet vendimi për financimin e universiteteve
publike, 85% e grantit për mësimdhënien

Forumi për liritë akademike refuzon gjuhën shantazhuese dhe tallëse të kryeministrit

Rama pedagogëve të UT-së:
Jeni fundi i bishtit të kavallit
"Vonesa e pagave tregon që reforma është sfidë"

MARK MARKU

NUK LEJOJMË
DEGRADIMIN
E UT-SË
"Ne kemi kërkuar
negociata me qeverinë
dhe nuk kemi kërkuar që
kryeministri të vijë të na
bëjë leksion. Kërkojmë të
ulemi dhe të diskutojmë
për ligjin e arsimit të
lartë. Ai takim që u bë
ishte pa axhendë. Ne
jemi njerëz të lirë që
mbrojmë misionin tonë
dhe nuk pranojmë që
universitetin ta
degradojnë", - tha
pedagogu Mark Marku.

LULZIM BASHA

KRYEMINISTRI
KËRCËNON
PEDAGOGËT
"Kryeministri që
mbledh senatin e
universitetit, kërcënon
dhe fyen pedagogët,
përqesh dhe denigron
profesorët, është
dëshmia e
"pavarësisë" false të
universitetit publik, ku
rrogat i vendos
ministri, strukturën e
shkollave e vendos
ministri, programet i
vendos ministri",- citon
Basha.

MYNYR KONI

"PASQYROJMË
PROBLEMATIKAT"
"Dua të sqaroj një
qëndrimin tim që unë në
asnjë moment nuk kam
përmendur bukën e gojës,
statusi im është i qartë
dhe unë nuk e kam
përmendur. Jemi këtu për
të pasqyruar disa
problematika të Universitetit
të Tiranës, të cilat janë
shfaqur. Përgjegjësia jonë
për implementimin e ligjit
të ri të arsimit të lartë
është shumë e madhe
për ne", - tha rektori i UT
- së, Mynyr Koni.

DHORI KULE

"NA VJEN
TURP TË DALIM
NË RRUGË"
Ndërkaq dekani i
Fakultetit të
Ekonomisë në
Universitetin e
Tiranës, Dhori Kule
tha se iu vjen turp të
dalin në rrugë. "Na
vjen turp të dalim në
rrugë se dukemi si
njerëzit që u
shqetësuam se na u
vonua rroga 3 ditë",
- tha dekani Kule
gjatë takimit me
kryeministrin.

Pas takimit mes senatit
akademik të UT-së dhe

kryeministrit Edi Rama,
Këshilli i Ministrave mira-
toi dje vendimin për mod-
elin e financimit të insti-
tucioneve publike të ar-
simit të lartë. Kështu u
vendos që financimi i bux-
hetit të shtetit për këto in-
stitucione dhe kërkimin
shkencor të shpërndahet
në formë granti. Respek-
tivisht jo më pak se 85% e
totalit të financimit do të
shkojë për grantin e
mësimdhënies dhe deri në
10% i grantit total do të
jetë në dispozicion të poli-

tikave të zhvillimit për insti-
tucionet publike të arsimit
të lartë. Ndërkaq, Këshilli i
Ministrave miratoi se granti
i punës kërkimore-shken-
core dhe i veprimtarive kri-
juese, do të jetë 5% deri në
10% të totalit të grantit vje-
tor. "Fondet e përfituara në
formë granti nga institucio-
net publike të arsimit të
lartë dhe të papërdorura në
fund të vitit financiar, në
përputhje me rregullat dhe
standardet e menaxhimit fi-
nanciar publik, trashëgohen

në vitin pasardhës", - nënvi-
zohet në vendimin e mirat-
uar ditën e djeshme nga
Këshilli i Ministrave.
Ndërkohë në këtë të fundit,
theksohet më tej se institu-
cionet publike të arsimit të
lartë, të cilat planifikojnë
fonde për punën kërkimore-
shkencore dhe veprimtaritë
krijuese nga të ardhurat e
tyre, në raport me parash-
ikimin e bashkëfinancimit,
kanë prioritet në përfitimin
e fondeve grant nga buxhe-
ti i shtetit.

ARSIMI I LARTE

Debate në seancën
dëgjimore,

shkak mungesa
e Nikollës

Ministrja e Arsimit,
Sportit e Rinisë, Lin-

dita Nikolla për të tretën
herë nuk është paraqitur
në seancën dëgjimore për
diskutimin mbi aktet nën-
ligjore të arsimit të lartë.
Deputetët e opozitës, gjatë
mbledhjes së Komisionit
Parlamentar të Edukimit
dhe Mjeteve të Informim-
it Publik, u shprehën se
kjo është një papërgjegjsh-
mëri dhe tallje nga ana e
ministres. "Ligji në asnjë
germë nuk po implemen-
tohet, ka frikë të përballet
me të gjitha çështjet që po
i plasin asaj dhe Kryemi-
nistrit. Ministrja po tallet
me të gjithë deputetët,
nëse ju pranoni këtë tall-
je dhe këtë fyerje më vjen
keq, ne nuk e pranojmë",-
tha kryetarja e komision-
it Albana Vokshi. Më tej,
opozita theksoi se ligji i
arsimit të lartë e ka futur
universitetet në kolaps to-
tal. "Ky është një kolaps
total i universitetit që nga
studentët, pedagogët,
kërkimi shkencor",-u
shpreh deputeti i LSI-së,
Shezair Rrokaj ndërsa si-
pas Luçiano Boçit ky ligj
duhet rrëzuar pasi prej tre
vitesh i ka shtrirë barkas
universitetet shqiptare.
Në këtë mbledhje, minis-
tria e Arsimit u përfaqë-
sua nga zv.ministri Ervin
Demo, në një kohë që
mazhoranca u shpreh se
ministria po e shikon me
seriozitet të lartë këtë
çështje. "Unë besoj që
prezenca e zëvendës/min-
istrit, ardhja e dokument-
eve tregojnë pikërisht
këtë gjë që në ministri ësh-
të një seriozitet i lartë sa i
takon kësaj çështje",-thek-
soi deputetja e PS-së, Mil-
va Ekonomi.
ARSYEJA E
MOSPARAQITJES

Ministrja e Arsimit
Lindita Nikolla nuk u
paraqit në seancën dëgji-
more për aktet nënligjore
të arsimit të lartë pasi
mori pjesë në një takim
me ministrat kosovarë të
Arsimit dhe Diasporës.
Në këtë aktivitet u ven-
dos krijimi i një qendre
të përbashkët për di-
asporën me bazë në
Prishtinë, që do të ketë
një funksion koordinues
për botimin apo shpërn-
darjen e librave mësimo-
rë shqip.

Paralajmërimi i peda
gogëve për grevë në
rast mosplotësimi të

kërkesave të tyre, ka bërë që
kryeministri i vendit, Edi
Rama të zhvillojë një takim
me senatin e Universitetit
të Tiranës. Kreu i ekzekutiv-
it bëri me dije se para rek-
torit, dekanëve e peda-
gogëve se vonesa e pagave
është një shembull i faktit
që reforma është sfidë. Më
tej, Rama theksoi se ky uni-
versitet është bishti i fundit
i kavallit ndër të gjithë insti-
tucionet e arsimit të lartë në
vend, kjo sipas raportit të
agjencisë britanike të akred-
itimit. "Po nuk diferencuat
pagat jeni të dënuar të
mbeteni në bisht të gjithë
reformës dhe në bisht të
gjithë universiteteve të
tjera. Siç jeni sot, bishti i
universiteteve bazuar në
akreditimin e bërë nga brit-
anikët. Bishti i fundit i
kavallit të universiteteve të
Shqipërisë dhe për këtë nuk
ka faj as reforma, as ligji, as
aktet nënligjore dhe besoj
që, nëse flasim për përgjegjë-
si hajde ta ndajmë. Doni të
marrim përgjegjësi ta mar-
rim të përbashkët, por secili
në pozicionin e vet", - iu drej-
tua kryeministri senatit të
UT-së. Në fjalën e tij, ai sh-
toi se nuk do rrisë më pagat
për pedagogët, pasi janë vetë
universitetet që duhet të
përcaktojnë për rritjen ose
jo të pagave dhe kjo do të
varet nga performanca.
Menjëherë pas mbledhjes,
ka reaguar Forumi për Lir-
itë Akademike dhe Auto-
nominë Universitare ku ka
refuzuar gjuhën shan-
tazhuese dhe tallëse nga ana
e kryeministrit si dhe ka
shprehur vullnetin për dia-
log. "Forumi refuzon gjuhën
shantazhuese dhe tallëse,
por megjithatë të shqetë-
suar më shumë se prej tall-
jeve apo kërcënimeve, nga
gjendja dramatike dhe prob-
lemet e mprehta të
pazgjidhura që vazhdojnë të
shtohen pafundësisht,
shpreh vullnetin për dialog
të cilin përveçse publikisht
do ta adresojë edhe në
mënyrë zyrtare.", - thuhet
në deklaratën e forumit.
Ndërkohë edhe kreu i PD-së,
Lulzim Basha ka reaguar
ashpër në lidhje me takimin
e kryeministrit dhe senatit
të UT-së. "Kryeministri që
mbledh senatin e univer-
sitetit, kërcënon dhe fyen
pedagogët, përqesh dhe den-
igron profesorët, është
dëshmia e "pavarësisë"
false të universitetit pub-
lik, ku rrogat i vendos min-
istri, strukturën e shkol-
lave e vendos ministri, pro-
gramet i vendos ministri,
madje edhe ditën e fillimit
të vitit shkollor e vendos
ministri",-citon Basha në
deklaratën e tij për mediat.

REFUZIMI
"Forumi refuzon gjuhën
shantazhuese dhe
tallëse, por megjithatë
të shqetësuar më
shumë se prej talljeve
apo kërcënimeve, nga
gjendja dramatike dhe
problemet e mprehta të
pazgjidhura që
vazhdojnë të shtohen
pafundësisht, shpreh
vullnetin për dialog të
cilin përveçse publikisht
do ta adresojë edhe në
mënyrë zyrtare."

Kryeministri i vendit, Edi Rama

Faksimile e vendimit të
Këshillit të ministrave

Voltiza Duro
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PRO-
KURE

CERTI
FI-
KATE 
PER 
CDO 
NDRY-
SHIM 
IDENT
I-TETI

EMRAT E PERFITUESVE TE RADHES SE 
PARE

V V V

Hajrije Cekaj V V V

Ali Cekaj V P

Behije Halaj  (Cekaj) V P

Muharrem Cekaj V V V

Hasim Cekaj V V V

Mynere Toptani V P

Alda Toptani V P

Ardian Toptani V V V

Gjete Lleshaj X V V

Mrike Lleshaj X V V

Dile (Sefgjini)    Lleshaj X V V me zevendesim

Drande Dushkaj V V V2

Prene Gjini V P2

Gjete Lleshaj V V V

Mrike Lleshaj V V V

Dile (Sefgjini)    Lleshaj V V V me zevendesim

Drande Dushkaj V V V2

Prene Gjini V P2

Selime Murrizi V V V

Mesut Murrizi V V

Ruzhdije Pjeci   (Murrizi) V V

Deje Shala   (Murrizi) V V

Bashkim Murrizi V V V

Esma Hoti V V V

Shaban Hoti V V

Luftije Klemendi ( Hoti) V V

Makbule Abazi   (Cara) V V V

Hava Halili (Cara) V X  do meV

Nuredin Bora V V

Feodor Bora V V

Hyrije Spahija V P

Daut Cekaj  V V V

Xhemal Cekaj  V V V me zevendesim

Aishe Cekaj  V V V

Gjin Shtinja V X X

Mrike Sevgjinaj V V

Xhevat Noka V X  Duhet nr llogarie bankare i perditesuar .

Qirjakulla Konomi V V V

Valentin Konomi V P

Thodhora Konomi V P

Aleksander Konomi V V V

Drande Pali V V V

Vera Shkambi (Pali) V V

Albana Gazulli (Pali) V V

Prenda (e) Ndoj (Brunga) V V

Gani Hoxha V V V

Hetem Hoxha V P

Shuaip Hoxha V P

Marie Hoxha V P

Aida Hoxha V P

Naxhie Hoxha V P

Pashke Karaj V V V

Myrteza Karaj V V V
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EMRAT E PERFITUESVE TE RADHES SE 
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Myrteza Karaj V V V

Sanije Caci   (Karaj) V X duhet perditesuar nr i llogarise bankare

Abaz Karaj V V V

Gani Karaj V V V

Gonxhe Barushi V V

Serjan Karaj V X duhet perditesuar nr i llogarise bV2

Pashke Shota   (Zymi) V P

Pal Zymi V P

Prene Cerri  (Zymi) V P

Marjana Bushi (Zymi) V P

Francesk Zymi V P

Majlinda Ndoj (Zymi) V P

Arjan Zymi V V V

Zurije Pira V V V

Mustafa Pirra V X

Aqif Pirra V V

Shiqirie (Sina)   Pirra V V V

V V

Skender Pira V V V

Meliha Alimerko V V V

Silvana Strakosha V P

Kreshnik Alimerko V V V

Donika Duraku V V

File Paplekaj V V

Dukate Paplekaj V V

Zenepe Rapaj V V V

Tefta Mucaj V V

Donika Rrapaj V V

Xhemile Meshi V V V

Xhane Meshi V P

Zenun Meshi V P

Ahmet Meshi V V V

Skender Meshi V P

Agron Meshi V P

Guxim (Gezim) Meshi V P

Sabah Meshi V P

Lirije Meshi V P

Azem Meshi V V ZV

Zybe Seferaj V P

Vjollca Kapeta V V V

VVGJ V neg V

Din Nokshiqi V V

Mrike Gjetja V V V

Gjeline Prekaj V P

Leze Preka V P

Tereze Gjekaj V V V

Drande Kulla V P

Asamble Hatibi V V V

Durim Hatibi V V V

Arta Treska V V V

Dhimiter Treska V X

Ilia Treska V V

Peter (Petrika) Treska V X

Marte Mema V V V

Nue Mema V V

KOPJ
E TE 
LETE
R 
NJOF
TIM 

NUME
R 
PERS
ONAL 
LLOG
ARI  
BANK
ARE

CERTI
FI-
KATE 
VDEK
JE

CERTI
FI-
KATE 
E 
TRUN
GUT 
FAMI
LJAR

DESH
MI 
TRAS
HGI-
MIE

PRO-
KURE

CERTI
FI-
KATE 
PER 
CDO 
NDRY-
SHIM 
IDENT
I-TETI

EMRAT E PERFITUESVE TE RADHES SE 
PARE

Pal Gilaj V V V

Gjovalin Gilaj V V V

Gjyste Marini V P

Rita Doçaj V P

Kadrie Murrizi V V V

Idriz Murrizi V V

Shire Pjeçi V V

Ymer Murrizi V V

Arben Murrizi V V

Adriatik Murrizi V V

Daline Qehajaj V V V

Gjelosh Qehajaj V V V

Katrine Nikbibaj V V V

V V

Prende Niklekaj V V

Lule Kolbucaj V V

Fotina Skura V V V

Kristaq Skura V V

Mihali Skura V V

Grigor Skura V V

Anastasia Kolila V V

Leonidha Skura V V

Sali Stafa V V V

Osman Stafa V V V

Nexhip Stafa V P1

Time (Fatime) Palloshi V P1

Donika Zenelaku V V

Majre Spahiu V V V

Albert Ahmeti V V V

Shahin Markaj V V

Fatmira Hasho V V V

Hajredin Nasufi V P

Alma Aga V V

Maria Kaçani V V V

Aristotel Kaçani V V

Iulia Taçi V V

Marte Valca V V V

Rozina Marku V P

Vitore MArku V P

Dave Ndoj V P

Zef Valca V P

Eduard Valca V P

Aleks (Kujtim) Valca V P V

Age Hoti V V V

Mark Hoti V X

Gjok Hoti V V V

Fatime Rrustja V P

Halit Rrustja V ZV

Eleonora Tuni V V V

Spiro Tuni V V

Mina Tuni V V

Vasil Tuni V V

Sanije Maho V V V

Ylldi Maho V V

Selami Maho V V

Nadire Maksuti V V V

Shadie Zeneli V V

Ornela Manjani

Rreth 1000 fëmijët ish-
të dënuarish politikë,
trashëgimtarë të

radhës së parë do të marrin
dëmshpërblimin. Ministria
e Financave ka publikuar
listën e kategorisë jo parë-
sore në radhët e ish-të
përndjekurve politikë që
mund të trajtohen me dëm-
shpërblim, por që sipas këtij
dikasteri duhet të dorëzojnë
dokumentet brenda një
muaji. Ministria e Financave
u kërkon përfituesve të

Përfituesit e këstit të dytë, dokumentet në drejtorinë e pagesave

Ish-të përndjekurit, 1000
trashëgimtarët marrin paratë

Ministria e Financave: Dorëzoni numrin e llogarisë dhe certifikatat
këstit të dytë, të dorëzojnë
në drejtorinë e pagesave
numrin e llogarisë për të
marrë dëmshpërblimin. Lis-
ta me përfituesit, të cilët janë
në radhë për këstin e tyre të
dytë, të cilët duhet të përditë-
sojnë numrin e llogarisë ban-
kare si dhe të dorëzojnë fo-
tokopje të mjetit të identi-
fikimit dhe çdo dokument
tjetër që u mungon në dosje.
DOKUMENTET

Të gjithë trashëgimtarët
e ish-të dënuarve duhet të

sigurohen pranë bankës
në të cilën kanë hapur
llogarinë që llogaria e tyre
është aktive.  Në rast se
llogaria nuk është aktive,
shuma e dëmshpërblimit
kthehet mbrapsht në bux-
het duke sjellë vonesa dhe
ndërl ikime të  pa -
nevojshme.  Kur kemi
ndryshim të identitetit,
Emër/Mbiemër, apo në ras-
tet kur në certifikatë ndry-
shon emri ose mbiemri,
qoftë edhe me një germë të

vetme në krahasim me
dëshminë e trashëgimisë
apo prokurës, kartës së
identitetit dhe çdo doku-
menti tjetër të nevojshëm,
duhet medoemos që në të
gjitha dokumentet emrat të
jenë të njëjtë me atë që ësh-
të shkruar në certifikatën
e lëshuar nga gjendja civile.
Në rast se ka transkriptime
të gabuara gjatë kohës nga
një certifikatë e një periud-
he të caktuar, atëherë këto
ndryshime duhet të pasqy-

rohen brenda formatit të
certifikatës apo edhe të një
vërtetimi të veçantë të
lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Ligji parashikon
edhe rastet e ekzekutimeve
pa gjyq. "Në rastet e
ekzekutimeve kapitale pa
gjyq, është i domosdoshëm
një vendim fakti gjykate që
vërteton vdekjen, plus një
certifikatë negative të
lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Në rastet kur për ar-
sye të njohura në gjendjen

civile nuk ekzistojnë doku-
mente të periudhës për-
katëse dhe ky fakt vërtetohet
nga gjendja civile, i intere-
suari është i detyruar të bëjë
një gjyq fakti, të cilin edhe
në këtë rast, si në pikën më
lart, duhet ta shoqërojë me
një certifikatë negative", -
thuhet në njoftimin që Min-
istria e Financave bën për të
sqaruar trashëgimtarët e
ish-të dënuarve që nuk kanë
marrë ende dëmshpër-
blimin.



E enjte 15 Shkurt 201814 - SPECIALE

Myfit Malushi V V

Suleman Malushi V X X

Hatixhe Malush V

Sulltane Hoxha V P

Esma Mushani V P

Xheladin Oroshi V V

Vehibe Minina V X V

Feleke Bushati V P

Sabahete Gradeci V V V

Qani Osmani V X X

Avni Osmani V X X

Safije Llalla V V

Naime Xheka V V

Naime Saraçi V V

Galina Konoplev V V V

Maria Rrapushi V V V

Kostandin Konoplev V V V

Vladimir Konoplev V V

Hajrije Sinani V V

Ramazan X X

Xhevit Perroj V V

Zyra Balashi V V ZV

Emin Gjeçi V P

Mejreme Gjoka V V

Bukurije Rameta V V

Xhemaile Zaka V V

Nafije Teta V V

Vesel Veseli V V

Ndue Bibaj V V

Mark Bibaj V V

Bardhe Loci V X V

Prena Toma X X V

Niso Basha V V V

Eqerem Basha X X

Fatime Skenderi V V

Jonuz Basha V V

Rahmi Basha X X

Taibe Gjolleshi V V

Florika Skenderi V V

Bashim Basha V V ZV

Xhemali Hoxha V V V

Haxhi Hoxha V V V

Sanije Bylykbashi V V V

Zyhdi Bylykbashi V V V

Meleq Gjata V V X

Sadet Kardhashi V V V

Nazmi Bylykbashi V V V

Shefikat Arapi V P1

Zyra Vena V X V

Myrteza Qira V V V

Reshit Qira V X V

Xhire Paturi V V

Ismail Qira V X V

Besim Qira V X V

Fatime Mustafa V X

Xhevahire Haka V X

Zenel Mustafa V V V

Haki Mustafa V V V

Sami Mustafa V V V

Sabri Mustafa V P1

Kimete Tafilaj V V V1

Nazmi Mustafa X X V

Riza Mustafa ZV

Mide Kaloshi V V-

Arze Hoxha V V-

Sinan Bitri V V-

Havë Alia V V

Merita Blloshmi V V

Damiano Blloshmi V X

Sadik Buci V V

Dushe Bushaj V V V

Bajram Bushaj V V V

Drande Paplekaj V V V

Ndoc (Ndue) Paplekaj V V

Pjeter Paplekaj V V

Sulltane Shahu V V V

Resmie Lenja V V

Meleq Shahu V ZV

Naxhie Kurteshi V V V testament

Katerina Veizi V V

Afrim Veizi V V

Valbona Musta V V

Lindita Bala V V

Meliha Spahiu V X

Melita Verjoni V V

Qeusere Rubjeka V X

Ildishane Doçi V V

Myzejen Mehmeti V V

V V V

Xhemal Brahimi ZV

Elez Hyseni (Mali) V ZV

Petraq Bituni V V

Romeo Bituni V V

Xhemile Shyti V P

Adem Shyti V P

Marjeta Ferzaj V P

Luan Shyti V V V

Sulbie Uka V V V

Qamile Bruçi V V V

Ramadan Bruçi X X X

Gani Bruçi V V

Preng (Prek) V X V

Mark Vata V V

Dile Malaj V V V

Dod lleshi V V ZV

Zef Lleshi V V

Hadile (Adile) Shabani V V V

Hysen Musta V V ZV

Kadri Musta V V ZV

Vehibe Dani V V V

Qazim Dani V V V

Drita Dani V V

Byzhane Hodo V V V

Petrefe Meta V V V

Beqir Cungu V V-

Lutfije Lugji V V-

Zyhdi Cungu V V V

Prendë Prendi X V V

Xhem Doda V V V

Faik Sava X V V

Ramadan Balla V V-

Haki Balla V V V

Lutfije Zeneli V V-

Fatime Haluci V P

Sale Shabaj V V V

Sadik Shabaj V X V

Hysen Shabaj V X V

Vasillo Miciniko V V V

Aleksandra Miciniko V P

Aneta Miciniko V P

Kristina Miciniko V P

Liljana Miciniko V P

Sanije Çelhema V V V

Ethem Çelirama V V V

Halit Çelirama V V V

Shemsie Pira V V V

Lutfi Pira V X

Naxhije Deda V X

Rremzije Puci V V

Sheje Haka V V V

Esma Repaj V V

Isa Shkrelaj V V V

Demirhan Muçkalli V V V

Drite Sulejmanlli V V ZV

Skender Muçkalli V V-

Sulltana Xhaho V V-

Sefade Pasho X X V

Ferzilet Hyska V V-

Arziko Mulla V V-

Pashe Karaj V V V

Sanije Caci V V-

Abaz Karaj V V V

Gonxhe Barushi V V-

Serjan Karaj V V- V1

Gani Karaj V V ZV

Ndoc Aliaj (Nikprendaj) V X V

Ndue Veshtaj V V V

Vitore Veshtaj V V

Nikoll Veshtaj V P

Pjeter Veshtaj V V V

Vitore Makaj V P

Vera Syku V P

Margarita Syku V P

Ndue Kola V V V

Gjelë Përlala V P

Llesh Kola V P

Bilal Halilaj V V

Myrteza Halilaj V V V

Prenda (Prene) Shyti V V V

Gjergj Shyti V P

Luigj Nikaç V X V

Xheladin Mitraku V V

Dushe Bushaj V X V

Laje Çelaj V P

Taf Bushaj V P

Zyhra Uraj V P

Veli Bushaj V X V

Sadije Bajraktari V P

Xhelal Bushaj V P

Arif Bushaj V P

Paulin Koka V V

Marije Melo V V-

Joakin Koka V V V

NAZE QUKU V V V

JONUZ BLLOSHMI V V

ABDULLA BLLOSHMI V V V

HYSEN BLLOSHMI V V V

EVIGJENI PETRO V P

SPIRO PETRO V P

NATASHA JANKU V P

DONIKA MICI V P

DHIMITRAQ PETRO V V V

SABIRE SALIU V V V

HAMDI HASA V V V

QAMILE TAFA V X

ENGLE KADRIU V X

JUNIE SHEHU V X

ASTRIT TAFA V X

URIME CENGA V X

ASLLAN TAFA V X

SANIJE  MACI V V

IBRAHIM BARDHOSHI V V

DUA  ALIAJ V V

SYL BARDHOSHI X X VFKOPJE

DRITE BARDHOSHI

ALIJE KOCI V V V V

THEOFIL GJIKA V V V

HRISAVJI MARI V X

Ylli Maksuti V V

Mrica Moli V V V

Gjok Moli V V V

Lize Moli V V V

Ndue Moli V V V

V V V

Mrica Moli V V V

Gjok Moli V V V

Ndue Moli V V V

Bukurije Dibra V P

Pranvera Ashikja V P

Besnik Dibra V P

Pertefe Dibra V V V

Ermira Puka V P

Nerenxe Dhimashi V V V

Lica Grabocka V V v

Sofika Mustaka V V V

Thomaidha Angjeli V V

Petraq (Petro) Dhimashi V V V

Emili Petro V V V

Aire Uçi V V V

Maliq Uçi V V

Zarife Gorani V V

Ylli Uçi V V

Jani (Suleman) Uçi V V V

Rahman Uçi V V

Leandro Terpo V V V

Efijeni Kosta V V V Foto

Xhevahire Milani V X V

Qemal Bushaj V X V

Faik Bushaj V P

Rabije Milani V P

Betixhe Dakoli V V V

Ahmet Dakoli V V

Engjellushe Bilali V V

Eqrem Dakoli V V

Selami Dakoli V V

Line Koleci V V V

Vlash Koleci V V V

Kol Koleci V V V

Mark Koleci V V V

Luk Koleci V P

Çile Koleci V P

Drande Preçi V P

Vashe Gishta X X X

Brahim Hajderasi V X

Dervish Rexhaj V V V

Drita Mulaj V V

Ruka Saraçi V V V

Lule Veza V P

Mervete Lapi V P

Merita Saraçi V P

Mark Bregu V X X

Zef Bregu V V

Makbule Topçiu V V V

Myzejene Pllaha V V V

Myfit Topçiu V V

Prende Marku V V V

Theofani Nocka V V

Eftihija Hobdari V P V

Kostandina Kallço V V

Mereme Turku V V

Marie Karra V V

Xhilk Prifti V V X

Vesel Prifti V V V

Sali Prifti V V V

Qemal Vata V V

Halim Vata V V

Bukurije Lala V V V

Nebi Vata V V ZV

Fatime Kryemadhi V V V

Rushit Kryemadhi V V

Qamile Mimini V V

Pjeter Preka V V V

Prek Preka V P

Make Podja V P

Luçe Podja V P

Mark Preka V P

Zef Preka V P

Ndue Shkoza V V V

Ndue Preka V V V

Pal Delia V V ZV

Kol Delia V V ZV

Ndoc Ndreca V V V

Erfan Rapo V V

Xhemile Rapo V V V

Paskal (Besnik) Rapo V V V 

Xhevaire Dorezi V V

Luljeta Milo V V

Mimoza Tome V V

Agim Rapo V V

Razmie ( Nazmie) Keta V P

Izet Keta V P

Bibe Boba V P

Kujtim Keta V V V

Zelie Shehu V X X

Tane Hamzaj V X X

Nadire Pira V X V

Veze Suli V V V

Nesibe Malushi V V V

Sabiko (Sembiko) Agolli V ZV

Heteme Bebri V X

Lutfi Malushi V V

Xhevdet Malushi V V

Fiqirete Iljas V X
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KOL  KOLECI V P

ZEF  KOLECI V V V

V V V

GJOK STAKAJ V V V

MARASH STAKAJ V X V

PJETER STAKAJ V V V

GJYSTE IVANAJ V P

TISH JAKAJ V X

BARDHYL GREMI V X

AGRON GREMI V X

AGIM GREMI V X

DONIKE HOXHA V V

AJDILI TABAKU V X

BARI GREMI V X

ISLAM GREMI V V V

NEXHIP MUJOLLARI V V V

RAZIKO GENGOLLARI V V V

SOSE MUJOLLARI V V P

UME (URANI) FECANJI V V V

QERIME MUJOLLARI V V V

LULE ZERE V P

JUNIE HYSA(LITA) V V

ZEGJINE LAHOLLI V P

KRISTINA(hyrije) PAPAS V P

LEONIDHA(Luan) LAHOLLI V V V

AHMET LAHOLLI V P

FERDINAND LAHOLLI V P

GANIE DEMA V V V

BARDHUL DEMA V V

AQIF DEMA V X

MIRUSHE ALIMANI V V

BEQIR DEMA V V V

DOD   MARKU V V

LIZA ZEFI V V

HETEM KOKONEZI V V

KLARA   SHIROKA V V

IZABELA MARI V V

V V V

XHEMILE POTJA V V

SULEJMAN URUÇI V V V

NIKO PANO V V V V

KATINA PANO V V

SPIRIDHULLA KOKA V V

KOSTA PANO V V V V

NAZMI BITRI V X

MIDE KOVACI V X

MAJUNE MUDA V X

BEDRIE ZHUZHI V X

LIMAN BITRI V V

GJYZEPINA MIRASHI V V

NDOKE MIRASHI V X

NIKOLIN MIRASHI V X

PJERIN MIRASHI V V

ZEF (Bep) MIRASHI V X V

SALI HUSHI X V V

BEDRIJE DEMAJ V X

RAMAZAN HUSHI V V V

XHEMAL HUSHI V V V

ANDREA KALEJA V V

LLAZO KALEJA V V V

ZEF PERPALI V V

KATRINE MALAJ V V

LENE QEHAJA V V

SHKURTE STEAJ V V

V V V

FILIP RAJTA V V V

SIMON RAJTA V V

BARDHE PEPKOLA V V V

MARE RUÇI V V V

PRENA JAKU V

ZEF RUÇI V V V

MARK RUÇI V V V

REXHEP ALLA V V

BESHIR ALLA V V V

V X

DALIP ALLA V X

HAVA MURATI X X

ALI ALLA V X

LIJE SINA V V V

REXHEP ALLA V V

BESHIR ALLA V V V

V V

DALIP ALLA V X

HAVA MURATI X X

ALI ALLA V X

LIJE SINA V V V

Aut

QEFSERE NENAJ V V V

SEJFULLA NENAJ V V V

BASHKIM NENAJ V P

ILIRJAN NENAJ V P

ENGJELL NENAJ V P

HETEM  BRAHO V V V

AVDULLA  BRAHO V V V

MARIJE GJOKA V P

DILE NDOJ V P

MRIKA ZOGAJ V V V

DHIMITRULLA  PAPA V V V

MARGARITA  BODINI V V

JANULLA  NIKA V V

JANI  PAPA V V

ILIA  PAPA V V

ISMAIL  HOXHA V V

GJIN  KOLECI V P

MEME  MERLIKA V V V

PRANVERA KOÇI V V V

ASTRIT   MERLIKA V V V

GJELE GJONAJ V P

GJYSTINA NDOKA V P

GJELE DONA V P

ROZINA LASKA V P

AGE GJOCI V P

PAULIN GJONAJ V V V

MARGARITA RRIKA V P

DRITA PRENGA V P

VIOLETA GJONAJ V P

LEZE  MEKSHAJ V V V

MARÉ  MAKAJ V P

DEDÉ  MEKSHAJ V V V

FRANO RUSHAJ V V X

ADLIJE RUSHAJ V V V

DIANA TASI V P1

RITA RUSHAJ V P1

IRMA BOCAJ V V

ARJANO RUSHAJ V P

QEFSERE VLADI V V V1

LUFTETAR KAMSI V V V

FATO ÇOÇKA V V V

QAMIL(DAMIL) ÇOÇKA V V V

SHAMET ÇOÇKA V V V

Author:
TRASHE
GIMTAR
ET QE 
KA LENE 
NUK 
KANE 
LIDHJE 
ME 
FAIKUN. 
PJESA E 
MEMES 
NGRIN

ASTRIT ÇOÇKA V V

MEMET ÇOÇKA V V

VIOLETA PREKA V V V

EUGLEDA PAPLEKAJ V P

ANDIS PREKA V P

KRISTIAN PREKA V P

ELENA BERISHA V P

ZAHIDE  TOLA V V

SKÉNDER  TOÇI V V V

RAMIZ  TOÇI V V V

ISMEN  TOÇI V V V V

FUAT MEÇAJ V X

HAMDI MEÇAJ V V V

AVDULLA MEÇAJ V X V

NIKOLL DELAJ V V V

TEREZE DAKA V V V

PALOK DELAJ V V

SHAQE PURASHAJ V V

TONE VULAJ V V

IZET ZEQIRAJ V V V

NAZIF ZEQIRAJ V V

ADIL (HADIL) ZEQIRAJ V V

RRONJE ALIBEAJ V V

KADRI ZEQIRAJ V V

PJETER MARKU V X

TRINGE PREKA V X

LAJDE MALVATAJ V X

NAILE  VELCANI V P

RAFEZA  GJONI V P

HABIBE  LIZAJ V P

HYSENJ  MUHAMETAJ V P

GEZIM MUHAMETAJ V X V

KIMET MUHAMETAJ V P

TOM PEPAJ V P

RROK PEPAJ X X

PASHKE BRULAJ V V V

OLLGA CIRAKU V X V

KRISULLA PAPA V V V

ANGJELIQI KOTROCI V V V

PERIKLI CIROKU V V

AFIZE SHENAJ V V V

ADIF SHENAJ V V

GURI SHENAJ V V

FRAN MARLEKAJ V V

EFTIHIA ÇIKOLLA V V V

FIGALIA BOZHORI V X X

VASIL ÇIKOLLA V X

ZAKELINA KLEMO X X X

XHEMILE XHILAGA V V V

BUJAR XHILAGA V P

MERGIM (MATHEU) XHILAGA V P

V V V

AFRODHITI DUMI V V V

MENELLAO DUMI V P

STAVRO DUMI V P

EVANTHIA QATIPI V V V

V V V

HARIKLA  FLORO V V V

PANAGO  FILI V V

DHIMITRULLA  BUBA V X

V V V

LUIGJ PRELAJ V V

KATRINE PRELAJ V X

NDUE PRELAJ V V

PJETER LAKAJ V V V

DALLENDYSHE DASHI V P

EDUARD DASHI V V V

ALMA ELEZAJ V P

MERITA KUCAJ V P

EDIJE LAHO V V V

FLUTURA LAHO V V

BUKURIE LAHO V V

SHKENDIJE PRIFTI V V

V V V

KLEARKO KARAVELLA V V V

LEONORA GJIKOPULLI V V V

V V

KICO KARAVELLA V V

Author
:
FLUTU
R - DEL 
FLUTU
RA

KRISULLA BUDRI X X

OLLGA MUSHKA V V V

LEONIDHA ROKO X X

VASIL ROKO

SKENDER  VASHA V V V

PELLUMBESHA  VASHA V P

ILIRJAN  VASHA V V

RENATA  VASHA V P

XHEMIL  VASHA V V V

RUSTEM  VASHA V P

ELENI KARDHASHI V V V

JORGO KARDHASHI V V

ANGJELIQI PAPA V V
ÇEVE ALIMUCAJ V P

AZIJET ALIMUCAJ V P

ENGJELL ALIMUCAJ V X V
FLORINA DELIAJ V P

SIMON ALIMUCAJ V P

SERRI ALIMUCAJ V P

LENE PLLUMBAJ V V V
PREK PALI V V V

KOLE PALI V V V

V V
QEMAL HAVERIKU V V V

HYSEN HAVERIKU V V V

TASIM HAVERIKU V V V
FETIE QELI V V

NAXHIJE XEKA V V

KADRIJE DEMIRI V P
KISMETE DEMIRI V P

FERITE NELI V P

URIM DEMIRI V X V

NAZMIJE LEKA V P
LULE CANI V P

FLORA GJOKA V P

DESHIRA DERVISHI V P
DONIKA BALLABANI V P

PRANVERA DEMIRI V P

V V V
KONDE GJONI X V V

LLADHE GJONI(GJUZI) V V V

LEONORA GJONI(BAXHERI) V P

ANASTAS GJONI V V V
LEMO KOKAJ V V V

MEME BRAHIMAJ V P

ASTRIT KOKAJ V P
LUMTURI KRESHPAJ V P

VIKTOR KOKAJ V P

DAFINA KAPAJ V P

PRENDE GJONI(LASKU) X P
MARK LASKU V V V

ALI LESHI V V

NAZIF LESHI V V V
VASILIQI DHEFTO V V P

JAH  ZHUTAJ V P

AJSHE  BYBERI V P
ÇBANE  ZHUTAJ V P

SOFE  GJYRIQI V V V

RUSHE  ISLAMUKAJ V P

V V V

ZADE DEDEJ X X

DYLAVER DEDEJ V V
SHEFQET DEDEJ V V

RIFAT DEDEJ V V X

HAMIDE LEÇINI V V X

NAZIM DEDEJ V V X

V V V

FRROK GJONAJ V V V

GJOK GJONAJ V V X
KOL GJONAJ V V X

NDREC GJONAJ V V V

GJERGJ GJONAJ V V
SABRIJE MARKJA V X

ILJAS TOLA V V

BARI MUSTAFARAJ V V
ISMAIL MUSTAFARAJ X X

LUMTURI MECE V V

PETRIT MUSTAFARAJ V V V
DUSHE BRUCI V V

ZENEPE DOCI V V

ZENE DOKA V V
FITNETE PEPMARKU V V V

AVNI KURTI V V V

DAVE KOXHAJ V
PETRIT KURTI V V V

SABIJE MARKU V V V
LUTFIJE  SADIKAJ V V

FIQIRETE  PASHAJ

GJELE SHTINJA V V

DILA GERA V V V

LLESH LASKA V V V
MAGDHALINA THODHORI V P

SOTIR THODHORI V P

EVGJENI VESHAJ V P
VASILIQI (VASILIKA) BOCI V P

VAJO THODHORI V P

LEFTER THODHORI X X

IRAKLI THODHORI V X V
HARILLA THODHORI V P

AGATHI THODHORI V P

VASLIE MUCA V X
PULI SINANI V X

TASE SKENDERI V X

SANE SINANI V V V
DAFINA DEDJA V X

KATERINA  TOCI V V V

DHIMITER  SINANI V V V
SHEFIKAT  SHEHU V V V

DIANA SAQE V P1

FATOS  VRANICI V P2

SABRIJE SHAQIRI V V V1 V

RAMADAN SHERIFAJ V P
SKENDER SHERIFAJ V P
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Aktorët ndahen, shumica presin ministren
në teatër, të tjerë i shkojnë në ministri

Teatri është i shenjtë,
jam me artistët!

Roza Anagnosti:

Asqeriu, ministres: Teatri
ka vdekur, tunduni, unë
nuk jam servil

Fatmira Nikolli

Teatri është i shenjtë, unë
jam me artistët. Jam me
Robert Ndrenikën". Kështu u

shpreh dje aktorja e njohur Roza
Anagnosti për "Gazeta Shqiptare". E
pyetur për debatin që po zhvillohet,
Anganosti tha dje se teatri duhet të jetë
në qendër, në të njëjtin truall ku është
Teatri Kombëtar ekzistues. "Në të gjithë
botën kështu është teatri kombëtar, në
qendër të qytetit. Nëse ka një projekt
për një teatër të ri, le të bëhet ku ësh-
të teatri jonë. Unë kam luajtur më
shumë se 30 vite aty, kam interpret-
uar sa e sa role. Ai është vend i shen-
jtë. Unë jam me kolegët",- theksoi
aktorja e njohur, që në prononcimin
e saj për "GSh" tha se teatri ka nxjer-
rë sa e sa breza të artë.

"E vlerësoj Teatrin Kombëtar për
identitetin, për kulturën. Duhet të
jetë absolutisht në qendër. Godina
është shumë e rëndësishme. Dhe do
angazhim konkret. Nuk mund të
ikin aktorët pa pasur një projekt
konkret për teatrin, siç iku Opera,
që ta di që teatri do jetë ku ishte.
Mbështes artistët, mbështes Robert
Ndrenikën. Teatri duhet të mirëm-
bahet. Shumë mirë që është bërë
Turbina, por ajo është për projekte
të tjera",-shtoi Anagnosti.

Sipas saj teatri nuk duhej të ish-
te lënë në atë gjendje që është.
"Bënë oborrin e Teatrit Kombëtar e
nuk bënë teatrin".
DEBATI NË TAKIM

Prej 1 jave, debati për zhven-
dosjen e artistëve të Teatrit Ko-
mbëtar te objekti Turbina dhe ndry-
shimi i ligjit për Artin e Kulturës,
ka përfshirë në debat emra në zë të
artit dhe Ministrinë e Kulturës.

Dje, në takimin me Ministren e
Kulturës Mirela Kumbaro, paracaktu-
ar për orën 16:00 shkuan të parët Ar-
tan Imami, Bujar Asqeriu, Laert Va-
sili, Armand Bora. Ndërkaq, përreth
1 orë 200 artistë e kanë pritur minis-
tren në sallën e Teatrit Kombëtar.

Që një ditë më parë, debati ishte
nëse do të shkonte ministrja në
Teatër, apo artistët në ministri.

Artistët thanë e presim në teatër,
ndërsa ministrja tha se në teatër
shkon për shfaqje, ndërsa për takime
e diskutime janë zyrat e shtetit.

Kësisoj, teksa ora shënoi 16:00,
takimi në ministri filloi mes minis-
tres dhe artistëve të pranishëm.

Debati për ligjin për artin u zhv-
endos atje. Pas debateve të shumta
mes ministres dhe aktorëve, këta të
fundit i dorëzuan Kumbaros disa
propozime për ndryshimin e projek-
tligjit për artin dhe kulturën.

Kumbaro nga ana e saj tha se pro-
jektligji është hedhur në faqen zyr-

tare te ministrisë për të nxitur de-
bat dhe sugjerime, që nuk kanë
munguar as nga bashkitë. Ministr-
ja, tha se "janë dy nisma, të cilat do
të nxisin cilësinë e artit, 1- decen-
tralizimi i cilësisë artistike dhe ten-
derimi, i cili duhet hequr pasi ka
burokraci që pengojnë. Gjithashtu,
shtohen dy ambiente të reja ku do
të qarkullojnë aktorët". Ajo u ndër-
pre disa herë nga Bujar Asqeriu.
BUJAR ASQERIU

Teatrot në rrethe kanë vdekur,
zonja ministre, tunduni. Unë nuk
jam kalimtar dhe nuk mendoj për
lekët, unë jetoj për teatrin, jam i
vërtetë dhe nuk i servilosem askujt.
Jo moj zonjë, nuk servilosem. Zonja
ministre vlerësojini dhe respektoji-
ni artistët. Asnjë nga studentët nuk
kthehet andej nga ka ardhur. A e
dini zonja ministre, se në teatër nuk
ka ujë për të larë fytyrën? E kam larë
fytyrën, por ju nuk e dini, me ujin
që vinte nga tualeti i një lokali aty
pranë. Jam shumë i qetë unë zonja
ministre. Por a e dini ju çfarë është
një artist? Ti ke pasur vëllain tënd
Arben Kumbaro. Ti je motra e Benit
dhe unë të dua shumë, por gjërat
nuk funksionojnë kështu. Jo, jo, mos
më keqkupto, nuk servilosem unë.
Nuk kam pse të servilosem. Por për
mua Teatri është jeta, është shpirti
i kombit. Unë e kam lidhur jetën me
Teatrin.

Unë për 3-4 vjet dal në pension,
por teatri është shpirti i këtij vendi,
investoni zonja ministre, për teatrin
shqetësohem unë. Asnjë kryemi-
nistër nuk mbahet mend në Brazil,
por Pele mbahet mend, sepse arti
është ai që mbahet mend.

ti. Unë bëj thirrje që të mos lëvizet
asnjë cm2 nëse nuk merret mendi-
mi i të gjallëve, unë bashkohem me
protestën, që të bëhet sa më shpejtë
diçka për atë teatër.

Duhet të shohim ligjin për artin,
për të parë çfarë të ndryshojmë në
të. Duhet ndryshuar disa gjëra. Na
janë bllokuar tualetet Bujar, dhe
Teatri nuk ka pasur lekë që t'i zh-
bllokojë. Jemi turpëruar me artistët
e huaj, kur shkonin në tualet.

Më vonë takimit iu shtuan Ema
Andrea dhe Kastriot Çipi. Ata thanë
se artistët që kishin ardhur të parët
në takim, nuk përfaqësonin grupin
e teatrit ku ishin më shumë se 200
veta, por përfaqësonin veten dhe
interesat e tyre.
EMA ANDREA

Sot ishim në teatër. Ju pritëm.
Paskeni qenë me artistë të tjerë. Ne
përfaqësojmë një grup jo vetveten e
jo interesat personale.

INVA MULA: NJË SQARIM PËR TEATRIN DHE MEDIAT

KASTROT ÇIPI
Është debat jo teknik, por politik.

Duhet të vini në teatër.
Ju thoni s'ka projekt. Kreu i bash-

kisë thotë që ka (për Teatrin Ko-
mbëtar). Erion Veliaj ka përmendur
madje edhe një arkitekt. Pra paska
projekt dhe paska edhe një arkitekt
për të. Tani, cilido që të jetë arkitek-
ti, qoftë edhe më i miri në botë,
artistët duhet të konsultohen, duhet
të bëhet publik projekti. Ju jeni e
shqetësuar të vini në teatër.
MIRELA KUMBARO

Unë në teatër vij për shfaqje. Kur
bëhet fjalë për diskutime janë zyrat e
shtetit. Mund të dëgjojmë e të shkëm-
bejmë mendime me njëri-tjetrin.

Në fund të takimit, u la që të ketë
bisedime të mëtejshme për të disku-
tuar më në hollësi se çfarë duhet
ndryshuar nga ligji.
EDI RAMA:

Nuk ka teatër me kullë. Kryem-
inistri Edi Rama për "Opinion" tha
se teatri me kulla ka qenë një ng-
jarje e 20 viteve më parë. Ata që e
kanë këtë makth janë ndarë nga
jeta. Ka të tjerë që janë shfaqur që
e kanë këtë makth. Në rast se shte-
ti s'ka mundësi do bëhet një
ndërtim miks, por nuk është ky
rasti. Nuk do të ndodhë kjo gjë. Si-
pas Arian Çanit, Erion Veliaj ka
takuar artistët, sepse një ndërtues
po blen pronat rreth e rrotull teat-
rit. Aty do ndërtohet tha Çani, ndaj
sipas tij, artistët janë të frikësuar,
sepse mendojnë se teatri rrezikon.

Ndërsa Teatri Kombëtar është kthyer në çësh
tje debati, sopranoja shqiptare me famë botërore,

Inva Mula, i ka kthyer sytë nga Teatri i Operës. Duke
rikthyer vëmendjen se në Shqipëri nuk ka teatër, Mula
ka theksuar se është e turpshme që në 2018-ën të je-
tohet në kushte të tilla për një artist.

Sopranoja ka theksuar se nuk e njeh këtë pro-
jektligjin, por kërkon që gjërat të mos kamuflohen.

"Nuk ka teatër në Shqipëri. Keni shkuar në
Akademi? Nuk ulesh dot është e rrjepur, është e
turpshme në Shqipëri në vitin 2018 të jetohet me
këto kushte për një artist, por edhe për një spek-
tator që të shijojë një spektakël",-tha ajo. Mula
shtoi se pse duhet ta bëjmë ne koncertin në Pall-
atin e Kongreseve. "Ai është për mbledhje. Pall-
atin e Kongreseve duhet ta sistemojmë, shtojmë,
të krijojmë ambientin për të bërë spektaklin.
Bëhet opera 'Carmen' në Pallat të Kongreseve, një
vepër e shkëlqyer. Pyeteni Vikenën se çfarë ka
hequr për të bërë një shfaqje? (jam ftohur-kthen
përgjigje Vikena). Ka dalë me bronkopneumoni.
E kuptoni, artistët shqiptar punojnë në kushte
që nuk e meritojnë",-tha Mula.

Sipas saj, ky vend duhet ta fillojë nga kultura se

është e vetmja pasqyrë e bukur dhe e pastër. "Ësh-
të i vetmi eksport i pastër shqiptar kudo në botë
vetëm nga artistët. Është e dukshme, e prekshme
që ti konfrontohesh me këto artistë të mëdhenj.
Kemi artistët tanë të shkëlqyer që perfomojnë kudo
në botë. Të mos ketë Shqipëria Teatër?" - ka thek-
suar sopranoja Mula.

Orë më pas, kur lajmi i saj mori dhenë, Mula
përmes një postimi në profilin e saj në "Facebook"
ka shkruar:

"Të nderuar miq, sapo lexova një titull (bombë)
ku shkruhet se kam dalë kundra qeverisë!

Një artist është i lirë të shprehet dhe të thotë
me forcë atë që ndjen.

Problemi është kur për arritje qëllimesh të pan-
johura për mua (dhe nuk është hera e parë) gazet-
aret nxjerrin nga konteksti i ngjarjes atë që dëshi-
rojnë dhe e përdorin pa drojë për t'i hedhur ben-
zine zjarrit!".

Deklaratat e Inva Mulës, u bënë gjatë konfer-
encës për mediat mbi koncertin "Vjena Salutes Ti-
rana" që mbahet sot, e enjte, në Pallatin e Kongre-
seve. Ajo ishte në panel me Vikena Kamenicën dhe
ambasadorin austriak në Tiranë Johanes Sattler.

Në foto:
Aktorja Roza Anagnosti

ARTAN IMAMI
I gjithë informacioni që ka

ardhur nga debati që shpesh herë
nuk ka qenë frytdhënës dhe jam i
sigurt që jam çdo lloj argumenti ju-
ridik që ju do të sillni do të jetë i njëj-
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VIZATIMET

Louis Dupré, kishte kaluar
disa vite si nxënës në ate
lierin parisian të skulptorit

dhe piktorit Jacques-Louis David,
autor i mjaft veprave mbi Napole-
onin dhe më pas kishte fituar një
bursë nga mbreti i Westfalisë,
Jérôme Bonaparte për të shkuar
në Romë, për ta përsosur artin e
tij dhe për t'u njohur në thellësi
me artin e "Rinascimento"-s ital-
iane. Madje, për një kohë ai do të
ishte piktori zyrtar i këtij princi
dhe do të pikturonte shumë tablo
me portrete të tij, të dukëve të
Burbonëve, të familjes princore
d'Orléans, de Grammont etj., para-
qitur me rastin e kurorëzimit të
mbretit të Francës Charles X.

Deri në vitin 1818, datë kur do
të nisej në udhëtim dhe Louis Du-
pré, Ali Pasha kishte fituar një
famë internacionale, si një luftëtar
i regjur e i sprovuar, një njeri mjaft
inteligjent, duke u mbështetur
herë tek rusët që kërkonin të ven-
dosnin hegjemoninë e tyre në de-
tin Jon e Egjé, herë me anglezët
konkurrentë të francezëve në këto
luftëra, e herë me francezët e ko-
hës së Bonapartit dhe pas largimit
të tij. Përmes Bonapartit dhe
oficerëve të shumtë që dërgoi ai në
vitet e para të shekullit XIX arriti
të organizonte ushtrinë e tij, artile-
rinë, fortifikimet e fortesave e
kështjellave për të realizuar pro-
jektin e madh që ëndërronte prej
kohësh për shkëputjen nga peran-
doria osmane dhe krijimin e një
shteti të Epirit, duke bashkuar
Shqipërinë me Greqinë.

Më 22 shkurt të atij viti, anija
ngriti velat dhe u nis. Por deri sa të
shkonin në Korfuz, ata u detyruan
të ndalojnë në Bari e Brindizi, duke
u penguar nga koha e keqe dhe kol-
era që kishte rënë në ato anë. Duke
kaluar Adriatikun, ata iu afruan
detit Jon dhe ja ku brigjet Akroker-
aune nga Karaburuni gjer në Sa-
randë iu shfaq përpara syve. "E sh-
tyrë nga erërat e freskëta, - shkru-
ante ai në librin e tij, - anija jonë
përshkonte detin e Jonit dhe nuk
vonuam të hynim në kanalin e Ko-
rfuzit. Sytë tanë të etur për të parë
vende të reja, shpejt zbuluan nga
një anë lartësitë e Korfuzit të mbu-
luar nga ullinjtë dhe manaferrat
dhe nga ana tjetër malet e Akroker-
auneve me dëborën dhe ashpërsinë
e tyre. Ah që s'mund të pikturoja
atë çka më ofronte natyra, ato pam-
je dhe shkëmbinj të pashkelur,
shpesh të goditur nga rrufetë, atë
det me shkumë që vinte e godiste
plazhin e shkretë të Lukovës, atë
horizont ngazëllyes, ato re plot
ngjyra dhe ato mijëra të çara drite
që krijoheshin nga dielli dhe hijet
në qiell, mbi tokë dhe mbi ujë. Por,
shpejtësia e anijes nuk më lejoi të
pikturoja diçka dhe unë veç vësh-
troja tek humbisja njërën pas
tjetrës pamje që na e paraqisnin aq
poetikisht Greqinë…" .

Si të gjithë artistët, Dupré
kërkoi menjëherë t'i vizatonte ato
figura epike dhe dramatike dhe ata
nuk kundërshtuan edhe pse qën-
drimi i tyre ishte hijerëndë, pasi
dukej se kishin mbetur të brakti-
sur nga bota, njerëz pa shtëpitë
dhe tokën e tyre. "Me të mbaruar
vizatimin, - shtonte Dupré në lib-
rin e tij, - ia tregova atyre dy sul-
jotëve, të cilët u dukën të habitur
nga ngjashmëria e tyre me viza-
timet. Por, ai që më shërbeu si mod-

Nga Luan Rama*

el, më demonstrativ se kolegu
tjetër, përmes gjesteve kërkoi të më
dëshmojë kënaqësinë dhe habinë
e tij. Papritur, duke hequr nga rri-
pi i tij një lloj mbajtëse lapsi, ai
shkroi anash portretit të tij disa
fjalë greqishte që e nxita të m'i
shpjegonte: ishte emri i tij dhe ai i
vendlindjes së tij, Sulit, pra Foto i
Sulit: "Ah, pyeta menjëherë, mos
ishte ndonjë i familjes së foto Xhav-
ellës të famshëm dhe të heroinës
Mosko?..." .

Ato ditë në Athinë, kur do të
merrte anijen në Pire, Dupre pati
dhe një takim mjaft interesant për
të cilin do të shkruante në kuj-
timet e tij e madje dhe do ta piktu-
ronte, çka përbën një nga figurat
më interesante të koleksionit të
këtij udhëtimi të artistit francez:
"… Sapo takova një tjetër trim, - sh-
kruante ai, - ish- adjutantin e Mar-
ko Boçarit, i cili ishte dërguar në
Pire dhe nga Pireu në Paris me re-
komandimin e komitetit grek që të
mjekonte plagët e rënda që ai mori
në krah të Karaiskait si dhe plagët
akoma më të rënda që e detyruan
të dilte nga Misolongji para asaj
dite fatale, ku gjithçka që mbeti në
qytet, u mbulua nga shkatërrimi.
Ky njeri quhej Vasil Gudha, i cili
ishte tepër interesant për këdo që
e shikonte dhe kur e pashë, men-
dova menjëherë se do ishte mirë
ta gjenin atë figurë fisnike e mash-
kullore në koleksionin e pikturave
të mia. Ai po përgatitej të kthehej

në Greqi. Nuk i ka mbetur më
asgjë nga kjo botë, por ai do
ende të luftojë për atdheun e
tij. Kishte një djalë që i kishte
vdekur papritur në moshën
katërvjeçare. Njëmbëdhjetë
nga anëtarët e familjes së tij ia
kthyen në skllevër. I kërkojnë
16 mijë piastra turke që t'ia li-
rojnë, por ky haraç është mbi
mundësitë e tij...".

Gjatë udhëtimit të tij në Sh-
qipëri, Greqi dhe në Konstan-
tinopojë, Dupré realizoi
shumë vizatime me portrete
ku më së shumti dallohet cik-
li i tij në sarajet e Ali Pashës,
si dhe suljotët, të cilët ai i
pikëtakoi në Korfuz. Kur ai i
ekspozoi ato më vonë në sallo-
nin e artit në Paris, kritika i
priti në një mënyrë të sh-
këlqyer, pasi jo vetëm person-
azhet ishin vizatuar në një
mënyrë të përsosur, por ato
ishin të rrethuar dhe me një
dritë të bardhë që dukej se
mbizotëronte në peizazhet e
Ballkanit, të brigjeve të Jonit.
Më pas, një pjesë e litografive
të tij me ngjyra u shpërndanë
ndër koleksionistë të ndry-
shëm. Padyshim, më e njohu-
ra ishte ajo e Ali Pashës në
barkë gjatë gjuetisë në liqenin
e Butrintit, por ai ka pikturu-
ar jo pak personazhe që e rre-
thonin Ali Pashën, siç ishin
dhe mbajtësi i vulës së tij, apo

portretet e familjarëve, ku krahë
tyre ka vajza greke apo djelmoshë
të bukur, që Ali Pasha kishte qejf
t'i mbante pranë apo tipa popullorë,
siç është dhe tabloja e një kasapi
shqiptar. Vizatimet me ngjyra të
bëra në Korfuz shprehin qartë kar-
akterin e suljotëve të shpërngulur,
që edhe pse të privuar nga trojet e
tyre historike, përsëri qëndronin
krenarë, burrërorë, të gatshëm për
luftëra të reja, siç do të tregoheshin
kur pak vjet më vonë do të binin
kambanat e Revolucionit Grek.

Nga fondi i vizatimeve të Dupré-
së gjatë këtij udhëtimi kemi autopor-
tretin e tij, gjatë në pushimi apo viza-
time në kalem si "Dy gra në një
burim", "Burimi i Kiatana"-së, "Me-
teoret", "Drejt Thermopileve", "Një
rrugë e Athinës", "Drekë tek vojvo-
di i Athinës", "Portreti i Konstantin
Kanaris", "Virgjëresha e Thyamis",
"Një grua nga Livadhja", etj., të cilat
pasurojnë imazhet e këtij libri.

Louis Dupré vdiq shpejt, në
moshën 48-vjeçare. Duke rishikuar
veprën e tij pikturale, tablotë e di-
mensioneve të mëdha në vaj, por-
tretet e shumta, akuarelet dhe lito-
grafitë që shoqëruan botimin e lib-
rit të tij me format të madh
"Udhëtim në Athinë e Kostantinop-
ojë", e kupton se po të jetonte më
gjatë, ky piktor do të krijonte ve-
pra akoma më të shkëlqyera që do
të mbeteshin në fondin e artë të
pikturës orientale franceze të shek-
ullit XIX.

Me shpirtin e tij të aventurës
dhe të udhëtimit drejt botëve të
tjera, ky artist do të ndiqte me sig-
uri shembullin e një piktori të madh
si Delacroix, i cili në Francë solli
imazhet e një Magrebi të jashtëza-
konshëm plot ngjyra e me figura
mahnitëse. Sidoqoftë, për Sh-
qipërinë dhe Greqinë, kontributi i
Dupré-së është i jashtëzakonshëm,
pasi ai na solli figurat heroike të
suljotëve dhe tipin e shqiptarit të
shekullit XIX, botën e pashallëkut
të Janinës, figurat e arvanitasve
apo imazhet e një dasme arvanitase,
që nuk e gjejmë në piktorë të tjerë.

*Studiues

Piktori që takoi Ali Pashanë
e shqiptarët e 1800-ës

në penelin francez

LOUIS DUPRÉLOUIS DUPRÉ
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... "përsëritet" dhe kanë gjetur një
term tjetër - në fakt, më poetik, por
shumë më tepër dramatik. Sepse
fjala "rimon" tregon se historia ka
qenë aty, e shkruar kohë më parë,
por ose sepse nuk e njohin, ose
sepse nuk duan, ose sepse aq dinë,
ata që drejtojnë vendet e popujt,
kohë më pas, vazhdojnë të bëjnë
të njëjtat gabime dhe vazhdojnë të
shkruajnë të njëjtën dramë në zh-
villimin e historisë, me po ato pa-
soja fatale për një pjesë të mirë të
popullsisë.

Një nga "rimat" më tragjike ësh-
të tendenca e vazhdueshme e poli-
tikanëve për të drejtuar gishtin e
fajit te viktimat, sa herë mungojnë
politikat publike dhe qeveria
zgjedh "të mosveprojë", ose harti-
mi i tyre rezulton një dështim.

Afro 200 vjet më parë (mesi i
viteve 1800), Irlanda u godit nga një
uri e jashtëzakonshme: patatja, një
nga asortimentet kryesore të
menysë ditore ushqimore të irlan-
dezëve, u shkatërrua nga një lloj
sëmundjeje. Zia e patates shkaktoi
afro një milion viktima dhe dety-
roi po aq të tjerë të merrnin rrugën
e emigrimit. Charles Edëard
Trevelyan, kreu i Thesarit të An-
glisë në atë kohë, përgjegjës për
politikat ekonomike britanike, e
vuri gishtin e fajit mbi irlandezët
e thjeshtë dhe tek tendenca e tyre
për të ngrënë vetëm patate, duke
u shprehur: "Vështirë se gjen një
grua nga klasa fshatare në Irland-
ën Perëndimore, arti i gatimit të
së cilës shkon përtej zierjes së një
patateje". Pra sipas tij, - shprehet
Amartya Sen, - viktimat kanë ndi-
hmuar vetveten drejt rrënimit,
pavarësisht përpjekjeve më të mira
të administratës së Londrës për ta
parandaluar atë.

Më shkurt 2018, kryeministri i
vendit, z. Edi Rama, në një bash-
këbisedim me studentë të Univer-
sitetit Bujqësor, zgjodhi t'u thotë
studentëve kandidatë për fermerë
që fajin pse kalben patatet e ferm-

Kur patatja vazhdon të jetë
edhe ushqim, edhe bukë

Dhe histori të ngjashme me kryeministra
erëve të Korçës e ka superprodhi-
mi i patates dhe fakti që ata dinë
të kultivojnë vetëm këtë kulturë.
Rima e historisë është në të njëjtën
qasje: për të drejtuar gishtin e fa-
jit tek viktimat (sigurisht që nuk
mungon edhe ajo folklorike, si dhe
shumë të tjera që lexuesi mund të
gjejë). Pra, nga njëra anë kryemi-
nistri i vendit kërkon të distanco-
het nga ajo që ndodh në një nga

zonat më të begata dhe me traditë
në bujqësi, sikundër është Korça,
për më tepër me të njëjtin lloj su-
perioriteti që e karakterizon sa
herë që flet për fusha që i njeh
vetëm nga filmat e viteve 1980 ose
bisedat me taksistin që e çon në
Surrel; nga ana tjetër, i stigmatizon
fermerët korçarë si përtacë, të
paaftë në ndërmarrjen e riskut dhe
indiferentë ndaj asaj që ndodh me
tregun.

Sipas kryeministrit, e vetmja
gjë që duhet të bëjmë për të
zgjidhur çështjen e patates dhe të

mollëve të Korçës e të Peshkopisë
që kalben nga të katërta anët, ësh-
të t'u mësojmë fermerëve të këty-
re zonave se përveç këtyre kultur-
ave, mund të mbjellin edhe të
tjera, që dikton tregu. Ndoshta një
këshillë e mirë, nisur gjithmonë
nga kërkesa e tregut, mund të ish-
te mbjellja e palmave, por çfarë t'i
bëjnë klimës fermerët? Ndoshta
edhe mund ta provonin dhe të mos

merrnin parasysh faktet kokëfor-
ta të shkencës, por tharja e atyre
që u mbollën në autostradën që të
çon në Durrës ishte një mënyrë e
mirë për t'i vënë gishtin kokës.

Enver Hoxha e kishte kuptuar
dhe theksonte se patatja është edhe
bukë, edhe gjellë. Nuk sugjeronte
bananen. Ndërsa palma kishte
mbjellë vetëm disa në Vlorë.

Varësia ndaj klimës, shoqëruar
me mungesën e politikave që ndi-
hmojnë lëvizjen e këtij produkti në
të gjithë vendin dhe ndoshta edhe
për eksport është mënyra për të

nisur një bashkëbisedim të sin-
qertë për këtë problem. E njëjta
varësi që i detyron të gjithë ata që
jetojnë përgjatë bregdetit të mer-
ren me turizmin e plazhit dhe jo
me turizmin malor; e njëjta varësi
që i detyron ata që jetojnë në zona
që përmbyten, të ikin nga sytë
këmbët kur bie shi. Dhe këtu nuk
bëjnë derman as PPP-të. Dhe prob-
lemi nuk është se patatja që kal-

bet nuk dëmton vetëm të ardhu-
rat dhe të drejtat e fermerëve ko-
rçarë për t'u mbrojtur me politika
ekonomike nga shteti që i pagua-
jnë taksat, por indirekt të gjithëve
ne.

Drama e fermerëve në zona të
ndryshme të vendit ka vite që lu-
het. Angazhimi i politikës ka qenë
gjithnjë në rolin e spektatorit, por
sot doli edhe në rolin e denoncues-
it, duke bërë me faj të pafajshmit,
viktimat, ata që duhet të promovo-
hen e mbrohen, të ndihmohen e
inkurajohen.

GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Merrni pak kohë për t 'u menduar mbi
mundësitë e reja profesionale, që ju janë
ofruar. Më mirë të mos merrni vendime
bazuar mbi entuziazmin momental. Nëse
vazhdoni të mos ndiheni në lartësinë e
duhur në disa situata, ashtu do të dalë me
të vërtetë. Me shumë optimizëm.

Të kënaqur me surprizat e dhuruara nga
Jupiteri, që bashkëvepron me Uranin do të
jeni shumë aktiv. Sot me të vërtetë do t'ia
kaloni bukur. Do të keni dëshirë t'i përkush-
toheni studimit të lëndëve të reja, mbi të
gjitha preferoni shkencën dhe matematikën.

Sot jeni të dashur dhe të shoqërueshëm
dhe do të keni raporte më të mira me famil-
jarët dhe miqtë. Me Uranin që ju favorizon,
do të tejkaloni vështirë që do t'ju dalin. Për
ata që janë beqarë, pritet të ketë një takim
që do t'ju ngjallë emocione të mëdha.

Plutoni parashikon vështirësi. Do të ndi-
heni nën trysni nga një sërë angazhimesh
që do të keni. Do të shfaqen rivalitete dhe
konkurrenca. Në familje pritet shumë nga
ju dhe kjo ju vendos në vështirësi, duke
bërë që të mos jeni tolerant.

Jupiteri, që ju favorizon, bëhet zëdhënës i
lajmeve të mira, ftesa dhe risi të këndshme.
Do të ndjeni emocione të këndshme të
papërshkrueshme. Do të bëni disa ndry-
shime në shtëpi dhe gjithçka do të jetë
edhe më e bukur se më parë.

Gjatë ditë së sotme nuk do të jeni në hu-
mor të mirë. Do të kundërshtoni çdo që tho-
ni, por mos e ekzagjeroni ndërkaq! Do të
jeni i tendosur dhe personi i zemrës do të
vendosë t'ju shpërfillë, duke ju lënë të vetëm
të tejkaloni shqetësimin që keni.

Bashkëveprimi i Plutonit me Uranin do t'ju
nxisë të shfrytëzoni sugjerimet që merrni
dhe do t'ju shtyjë të shprehni krijimtarinë e
juaj. Në dashuri do të përjetoni atë ndjesi
intimiteti dhe përkatësie që ju emocionon
e që ju dhuron qetësi.

Mos e lini t'ju ikë një mundësi të bukur taki-
mi për shkak të bindjes se nuk u përshtate-
ni mjediseve të caktuara. Sigurisht që jeni i
përshtatshëm, provojeni që ta besoni. Do
të rropateni për të gjetur një ekuilibër midis
lirisë vetjake dhe punës. Në fund do t'ia dilni.

Bashkimi i Hënës me Saturnin do të nxisë
prirjen për t'u mbyllur në vetvete, duke mos
shfaqur emocione dhe ndjenja. Sot jeni të
shpërqendruar dhe nervozë, por për fat,
humori i keq është i përkohshëm dhe dielli
do të ndriçojë.

Ditën e sotme do të jeni autoritar dhe
konkret. Edhe pse për shkak të kundërsh-
tive të vogla, do të përjetoni momente të
mira e të këqija. Dorëzohuni përpara fak-
teve, zemra ju rreh fort për një person të
veçantë, që deri më tani e keni shpërfillur.

Së bashku me Uranin, Mërkuri premton
mrekulli! Është qershia mbi tortë për ata
që duhen te përballen me një detyrë të
rëndësishme në punë apo një provim. Jeni
i qartë në mendime dhe keni një vizion të
qartë për të ardhmen. Do ta doni atë që
është risi.

Është dita e duhur për të kaluar momente
të mira jashtë qytetit me miqtë. Dikush do
t'ju bëjë të ëndërroni, do t'ju marrë përdore
dhe do t'ju çojë në vende të shpirtit, që nuk
i keni njohur më parë. Kjo është mundësi
e mirë për të gjetur personin e zemrës.

BRICJAPI
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... vetëdije po protestojnë për diç-
ka më shumë, për diçka më të mad-
he dhe qytetare: po protestojnë për
të ruajtur atë pak memorie his-
torike të qytetit. Prandaj, në fakt
kjo nuk është thjesht një protestë
e aktorëve të Teatrit.

Sot nuk duhet të shtrohet çësh-
tja: a do të ndërtohet Teatri i ri
Kombëtar në direkun e një vapori-
pallat, që do të fillojë tek ish-PD-ja
vjetër e do të mbarojë tek Minis-
tria Rendit, bashkë me teatrin si
shtesë pallati, por a do të mbetet
teatri i mëvetësishëm i rikonstruk-
tuar, si një vlerë historike e këtij
qyteti.

Sot, më mirë ky teatër, të mbesë
simbol i "brekëve të Violeta
Manushit", se sa simbol i një qen-
dre të madhe tregtare. Fatkeqë-
sisht ka mbetur shumë pak për të
mbrojtur dhe siç ka thënë dikur
Spartak Ngjela, ky qytet po kthe-
het në as më pak e as më shumë
në një fjetore të madhe dhe ky ësh-
të krimi më i madh që i është bërë
këtij qyteti, i pariparueshëm, i pa-
kthyeshëm dhe miliona vite burg
i dënueshëm.

Sot disa zëra të veçuar që etike-
tohen nga kryeministri "kazan"
dhe një pjesë e medias serioze
gjithashtu "kazan" për kryeminis-
trin, na sollën në kujtesë se si ba-

Edi Rama dhe arti
si shtesë pallati

zuar në të famshmen formulë të
Ramës, Partneritet Publik-Privat,
u zhduk kinema "17 Nëntori", një
nga vlerat më të mëdha historike
të këtij qyteti, u zhduk kinema "Re-

publika", u zhdukën muzera, jo një
po disa.

Sot Stadiumin Kombëtar "Qe-
mal Stafa", që dhe ashtu si ishte
përfaqësonte një vlerë historike të

këtij qyteti, edhe pse është lënë me
perimetër të mëvetësishëm, i kanë
ngjitur po një kullë sipër, sikur
dikush ka vënë bast, që po nuk pati
pallat rreth e qark, ta ketë sipër.

Fytyra e këtij qyteti sot është ai
monumenti otoman përbri Partiza-
nit të Panjohur, i harkuar nga të
gjitha anët dhe sipër nga një god-
inë shumëkatëshe, që duket si një
embrion fëmije në barkun e asaj
godine shumëkatëshe, që nuk do ta
lërë të lindë kurrë.

Sot, për momentin e vetmja god-
inë arti me perimetër të mëvetë-
sishëm është Teatri i Operës dhe
Baletit, fati i së cilës gjithashtu ka
gjasa të jetë me pikëpyetje. Të vet-
met kompromise që vendet e
qytetëruara përfshi dhe Vatikanin,
kanë bërë me nazistët, janë lidhur
pikërisht me mosprekjen e memo-
ries historike të qytetit, ndërsa për
ne, ky është kompromisi më i pa-
mundshëm që mund të bëjmë me
bashkatdhetarët që na qeverisin.

Ndaj sot, teksa një duzinë ak-
torësh po protestojnë për këtë god-
inë Teatri, ndoshta është koha t'u
kërkojmë falje shqiptarëve për pro-
testat e munguara qytetare në ru-
ajtje të memories historike të këtij
qyteti.

Duhet të kishim protestuar për
kinematë e humbura të këtij qyte-
ti, për muzetë e humbura, për kall-
drëmet e humbura e shumë e
shumë të tjera, duhet të kishim
protestuar që kur u prish lartësia
e bulevardit nga kullat përballë
Piramidës, lartësi të cilën nuk gux-
oi ta prishte as diktatori Enver
Hoxha.

Sot po të shëtisësh në rrugët e
këtij qyteti kupton dy gjëra: që arti
është shtesë pallatesh dhe që ky
qytet është qeverisur nga të pakul-
turuar, injorantë dhe mbi të gjitha
nga hajdutë.
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TRAJNERI I PARTIZANIT

Dalipi i kënaqur, por ka peng
golin e Prognit në Vlorë

SPORT

Grinta dhe dëshira nuk mjafton, kryeqytetasit nuk shënuan dot golin e tretë të ndeshjes

Partizani nuk ia del,
Flamurtari kualifikohet

Të kuqtë fitojnë, por eliminohen nga Kupa

Skënderbeu siguroi
gjysmëfinalen e Kupës

së Shqipërisë, duke regjis-
truar një tjetër fitore ndaj
Teutës, këtë herë 3-0 në
Korçë, por dëmtimi i Jas-
hanicës, ka prishur hu-
morin e teknikut krye-
qytetas. "Na erdhi keq që
u dëmtua Jashanica dhe

shpresojmë që të jetë sa
më minimal,  që të  mos
mungojë gjatë. E kishim
planifikuar që ta aktivi-
zonim në krah, në sfidën
m e  K a m z ë n ,  n d a j  e
hodhën në fushë sot, por
jo çdo gjë shkoi ashtu siç
pritej .  Në gjysmëfinale
nuk kam preferenca, pasi

të gjitha skuadrat janë të
f o r t a  d h e  m e r i t o j n ë  t ë
jenë këtu", tha trajneri i
S k ë n d e r b e u t .  N ë  f u n d -
javë korçarët do të udhë-
tojnë drejt  kryeqytetit ,
ku do të përballen me Ka-
mzën, një sidë e vështirë
në rrugën drejt  titullit
kampion. "Kamza është një

Por dëmtimi i Jashanicës ka prishur humorin

Daja: Duam kampionat dhe Kupë

Jeton Selimi

Gola, tension dhe emo
cione. Takimi Parti
zani-Flamurtari i

pati të gjitha. Vlonjatët u
kualifikuan, ndonëse u
mposhtën 2-1, pasi në pe-
shore rëndoi fitorja 1-0 e dy
javëve të shkuara, por të
kuqtë flirtuan gjatë me
gjysmëfinalen, por nuk ia
arritën të shënonin golin e
tretë, ndonëse këmbën-
gulën shumë. Në fakt, në
"Selam Stërmasi", të parët
që kaluan në avantazh ish-
in miqtë, kur në minutën e
12-të Sidibe kërcen më lart
se të gjithë dhe me kokë thy-
en Alban Hoxhën, që ka një
pjesë të fajit në golin e pë-
suar. Gjithsesi, Partizani
nuk demoralizohet dhe e
kthen takimin në ekuilibër
që në pjesën e parë, kur
Trashi siluron me të majtën
Nurkoviçin. Në pjesën e
dytë të kuqtë janë të gjithë
të hedhur në sulm dhe në
minutën e 80-të do të gjejnë
golin e epërsisë me anë të
Asanit, që ka si bashkëpunë-
tor Nurkoviçin. Ndizet
shpresa e kualifikimit në
kampin e kuq, por kuali-
fikimin do ta marrë Flamur-

tari, pasi ndeshja do të mby-
llet 2-1, ndërsa në fund të saj
do të ketë dëshpërim në ka-
mpin e kuq dhe festë te vlon-
jatët, që nuk ngurrojnë të
gëzojnë zhurmshëm në
dhomat e zhveshjes së sta-
diumit "Selman Stërmasi".
Vlen të theksohet se ky
takim u ndoq nga një numër
i vogël tifozësh, ndërsa në
tribunën për karshi policia
kërkonte kartat e identitetit,
teksa diçka të tillë nuk e
bënte në tribunën qendrore.
SKËNDERBEU

Në Korçë, Skënderbeu e
kishte të lehtë pas fitores me
shifrat 2-0 në Durrës, por pa-
varësisht kësaj, të besuarit e
Ilir Dajës nuk humbasin ras-
tin të dërrmojnë sërish
Teutën. Sabien Lilaj hap

serinë e golave në minutën
e 46-të të pjesës së parë me
një goditje të rreptë, ndërsa
në të 60'-ën Soue dyfishon

pas një kombinimi të bukur
me Xhejms, 10 minuta më
pas është sërish sulmuesi
nga Mali, që realizon golin e

dytë personal dhe të fundit
të takimit, pas një goditjeje
të saktë me kokë. Por në
minutën e 89-të drithërima
do të kalojnë te kampi bard-
hekuq, kur Jashanica dëm-
tohet në gju dhe lë sta-
diumin me ambulancë,
ndërsa gjendja e tij do të
qartësohet në ditët në vijim.

KUPA E SHQIPËRISË
DJE

ORA 14:00

Luftëtari - Laçi 0-1 (0-3)

Kukësi - Tirana 1-0 (1-1)

ORA 17:00

Skënderbeu - Teuta 3-0 (2-0)

Partizani - Flamurtari 2-1 (0-1)

Partizani u përfaqësua
në pankinë me zv. tra-

jnerin Dalipi, i cili vlerë-
soi lojën e skuadrës së tij,
ndërsa 'qau' golin e anu-
luar në sfidën e parë në
Vlorë.

Përjashto 15 minutatPërjashto 15 minutatPërjashto 15 minutatPërjashto 15 minutatPërjashto 15 minutat
e para, pamë një Parti-e para, pamë një Parti-e para, pamë një Parti-e para, pamë një Parti-e para, pamë një Parti-
zan të vërtetë.  Ishitzan të vërtetë.  Ishitzan të vërtetë.  Ishitzan të vërtetë.  Ishitzan të vërtetë.  Ishit
shumë pranë përshumë pranë përshumë pranë përshumë pranë përshumë pranë për m -m -m -m -m -
bysjes.bysjes.bysjes.bysjes.bysjes.

E pata thënë, që stafi
kas shumë besim tek kjo
skuadrës. Më ngel peng
ai gol i anuluar në
ndeshjen e parë. Edhe në
fillim, pavarësisht se pë-
suam një gol nga një
goditje standarde, deri në
fund treguam një para-
qitje shumë të mirë.
Barazuam, shënuan edhe
golin e dytë dhe ishim
shumë pranë edhe atij të
kualifikimit. Kjo skuadër
ka ende shumë për të
dhënë. Kupa është kapit-
ull i mbyllur tani, por po

GJYSMËFINALISTET

Kukësi
fiton, Tirana
nuk bën dot

surprizën
Asnjë surprizë, Kukë

si dhe Laçi janë dy
skuadrat e para gjysmëfi-
naliste të Kupës së Sh-
qipërisë. Verilindorët
mposhtën 1-0 Tiranën në
çerekfinalen e kthimit
me një gol të Gurit në
minutat e para, duke
shuar kështu ëndrrën e
bardhebluve për të mar-
rë pjesë në Europa
League sezonin e ardhs-
hëm. Kupa ishte kompeti-
cioni  i vetëm nëpërmjet
të cilit bardheblutë e Ze
Marias mund të siguro-
nin kualifikimin në Ku-
pat e Europës, por Tirana
nuk ia doli dot, pasi me re-
zultat të përgjithshëm 2-
1 ishte Kukësi që avancoi
në gjysmëfinale. Tirana
ishte edhe e pafat në këtë
sfidë, pasi në minutën e
89-të goditi shtyllën me
sulmuesin anglez N'goo,
që në rast se do të kishte
realizuar, do ta çonte
ndeshjen në shtesë.
Megjithatë, duhet thek-
suar se Kukësit iu anulua
një gol i rregullt i Bakajt
në pjesën e dytë për një
pozicion jashtë loje që nuk
ishte. Në Gjirokastër
ndërkohë Laçi jo vetëm që
mbrojti me fanatizëm suk-
sesin 3-0 të ndeshjes së
parë, por triumfoi edhe në
sfidën e kthimit me rezul-
tatin 1-0 falë golit të ishit
të madh Reginaldo. Luftë-
tari ua bëri me të thjesh-
ta gjërat kurbinasve, pasi
trajneri Hasan Lika e nisi
sfidën me linjat e dyta në
11-shen titullare. Megjith-
atë, as hyrja në fushë e
treshes së frikshme Aba-
zaj-Bregu-Rroca nuk dha
efekt me Reginaldon që
në minutën e 50-të
shënoi golin që vulosi
kualifikimin e Laçit në
gjysmëfinale.

kundërshtar mjaft cilësor,
që po zhvillon një sezon
mjaft të mirë, ndaj duhet
të bëjmë kujdes, pasi dihet
se titulli kampion është
synimi ynë. Gjithsesi, nuk
do të heq dorë as nga
Kupa, pasi do të ishte ako-
ma më mirë, po t'i fitonim
të dyja", u shpreh Daja.

mendojmë për Kukësin, dhe
të arrijmë Europën.

Mund t'ju ndihmojë kjoMund t'ju ndihmojë kjoMund t'ju ndihmojë kjoMund t'ju ndihmojë kjoMund t'ju ndihmojë kjo
ndeshje që të arrini Eu-ndeshje që të arrini Eu-ndeshje që të arrini Eu-ndeshje që të arrini Eu-ndeshje që të arrini Eu-
rrrrropën nëpëropën nëpëropën nëpëropën nëpëropën nëpërmjet kampi-mjet kampi-mjet kampi-mjet kampi-mjet kampi-
onatit?onatit?onatit?onatit?onatit?

Patjetër. Shumë nuk beso-
nin tek deklarata e mia. Ne
që jemi afër skuadrës, be-
sojmë sepse skuadra ka bërë
një përmirësim të madh.
Jemi shumë pranë vendit të

tretë. Do vazhdojmë luftën
deri në fund.

Keni ndonjë ankesë përKeni ndonjë ankesë përKeni ndonjë ankesë përKeni ndonjë ankesë përKeni ndonjë ankesë për
arbitrat?arbitrat?arbitrat?arbitrat?arbitrat?

Nuk dua të ankohem, por
e përsëris që goli i anuluar
ndeshjen e parë, më ngel
peng. Për sot nuk kam ndon-
jë gjë. Më vjen keq që nuk u
kualifikuam, sepse skuadra
dha shpirtin në fushë. Mund
të them që ishim të pafat.

Nëse Partizani ka pasurNëse Partizani ka pasurNëse Partizani ka pasurNëse Partizani ka pasurNëse Partizani ka pasur
këtë perfkëtë perfkëtë perfkëtë perfkëtë perfororororormancë, ka njëmancë, ka njëmancë, ka njëmancë, ka njëmancë, ka një
faturë edhe Iuliano, që kafaturë edhe Iuliano, që kafaturë edhe Iuliano, që kafaturë edhe Iuliano, që kafaturë edhe Iuliano, që ka
dhënë deklarata të ashpradhënë deklarata të ashpradhënë deklarata të ashpradhënë deklarata të ashpradhënë deklarata të ashpra
ku shprehet se në Shqipëriku shprehet se në Shqipëriku shprehet se në Shqipëriku shprehet se në Shqipëriku shprehet se në Shqipëri
të gjithë vinin bastetë gjithë vinin bastetë gjithë vinin bastetë gjithë vinin bastetë gjithë vinin baste. Si ndi-. Si ndi-. Si ndi-. Si ndi-. Si ndi-
hesh për atë njeri që tash-hesh për atë njeri që tash-hesh për atë njeri që tash-hesh për atë njeri që tash-hesh për atë njeri që tash-
më ka ikur?më ka ikur?më ka ikur?më ka ikur?më ka ikur?

Gjatë periudhës që punu-
am, patëm një harmoni të
plotë. Thjesht, nuk pati rezu-
ltat. Patjetër që ai ka një
peshë të kësaj fature. Nuk ka
pasur të tilla gjëra kur punu-
am bashkë me të tek Parti-
zani, kam qenë shumë pranë
tij. Unë kam qenë zëri i stafit
dhe lojtarëve. Thjesht,
lojtarët nuk u përshtatën me
idenë e tij.

Nëse do ishit  më tëNëse do ishit  më tëNëse do ishit  më tëNëse do ishit  më tëNëse do ishit  më të
përqendruar tek pësimi ipërqendruar tek pësimi ipërqendruar tek pësimi ipërqendruar tek pësimi ipërqendruar tek pësimi i
golit, nuk do kishte shumëgolit, nuk do kishte shumëgolit, nuk do kishte shumëgolit, nuk do kishte shumëgolit, nuk do kishte shumë
rëndësi ndeshja e parë…rëndësi ndeshja e parë…rëndësi ndeshja e parë…rëndësi ndeshja e parë…rëndësi ndeshja e parë…

E kishim parashikuar të
mos pësonim dhe më pas do
kërkonim të shënonim ne.
Në një ndeshje mund të pë-
sojmë, edhe nga një pa-
kujdesi, por kjo vjen si pa-
sojë e presionit të lartë.
Minutat po kalonin dhe
qetësia humbet. I përgëzoj
lojtarët, Starovën, për atë
që dhanë sot. Kjo na shër-
ben për vazhdimësinë.

Çfarë ka ndryshuar tekÇfarë ka ndryshuar tekÇfarë ka ndryshuar tekÇfarë ka ndryshuar tekÇfarë ka ndryshuar tek
Partizani?Partizani?Partizani?Partizani?Partizani?

Kyçi i kësaj është Staro-
va, i cili ka një meritë të
madhe, sepse mesazhi që
ne përcjellim tek lojtarët
që është shumë i kup-
tueshëm. Edhe me Iuilanon
ka ndodhur, por skuadra
kaloi në krizë pasi nuk u
kuptua shumë. Sot, lojtarët
i kapin më shpejt direkti-
vat e Starovës. Gjithashtu,
edhe harmonia. Lojtarët e
njohin shumë më mirë
njëri-tjetrin dhe ky është
çelësi i suksesit.
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SKANDALI

Trukime në Spanjë, Gabi i Atletikos dhe
Herrera i Junajtid rrezikojnë burgun

Trukimi i ndeshjeve është
kthyer përsëri në temën

e ditës në Spanjë, pasi është
rihapur një çështje e vjetër
që ekspozon shkeljet që
bëhen në kampionatin e këtij
vendi ku ekipet paguajnë
njëri-tjetrin për të marrë
pikët që i nevojiten për mbi-
jetesën. Çështja në fjalë i për-
ket duelit mes Saragozës dhe
Levantes, të vitit 2011, ku
skuadra e aktuale e Arman-
do Sadikut dyshohet se ka
toleruar në këmbim të pag-
esës prej 1 milion eurosh që

u është bërë futbollistëve
nga kundërshtarët të cilëve
u nevojiteshin pikë për mbi-
jetesën. Hetimet ishin mbyl-
lur, por një gjykatë vendosi t'i
rihapë, pasi policia zbuloi se
nëse futbollistët e Levantes
kishin shpenzuar gjatë gjithë
verës të atij viti nga 500, deri
në 7 mijë euro për pushimet
e tyre, një vit më parë secili

prej tyre kishte shpenzuar
nga 10 mijë euro, deri në 200
mijë euro. Meqë dyshohet se
shpenzimet e atij viti futbol-
listët i kanë mbuluar me
paratë që kanë marrë si rysh-
fet, është vendosur të rihapet
çështja dhe të gjithë do të vi-
hen përsëri në bankën e të
akuzuarve. Janë në total 41
persona të akuzuar, mes të

cilëve 36 lojtarë dhe ku ka
emra mjaft të njohur të fut-
bollit botëror. Gabi, kapiten
i Atletiko Madrid, Ander
Herrera i Mançester
Junajtid, Leo Ponzio,
kapiten i River Plejt, apo
edhe Felipe Kaisedo i
Lacios, janë disa nga emrat
protagonistë të dy skuad-
rave që akuzohen se truku-
an ndeshjen. Akuza kërkon
që të gjithë të dënohen me
2 vite burg dhe 6 vite jash-
të çdo funksioni në botën e
futbollit

Gjithçka e barabartë deri pak minuta nga fundi, më pas Ronaldo e Marselo e bëjnë festë

Reali fiton, por PSG shënoi
golin e shpresës së madhe

Në takimin tjetër, Liverpuli shkërmoqi Porton 0-5
CHAMPIONS

1/8 E FINALEVE

DJE

Juventus - Totenhem 2-2

Bazel - Man.Siti 0-4

SOT

Porto - Liverpul 0-5

Real Madrid - Paris SG 3-1

MENAXHERI

Xhufredi:
Hysaj po
shkëlqen?

Ka ndërruar
këpucët!

Për Elseid Hysajn
parashikohet një

pjesë e dytë e sezonit
mjaft intensive në
radhët e Napolit.
Mbrojtësi shqiptar,
një titullar i padiskue-
tueshëm për Mauri-
cio Sarrin në në
krahun e djathtë të
mbrojtjes, tani duhet
të mendojë edhe për
mbulimin e roleve që
nuk janë natyrale për
të. Kjo për shkak të
dëmtimit të ri të pë-
suar nga Gulam dhe
mosndërhyrjes gjatë
merkatos së janarit
për të marrë një
mbrojtës ta djathtë si
alternativë. Tashmë
futbollisti i Ko-
mbëtares shqiptare ka
mbetur si "ujtë e pak-
të" në formacionin e
Sarrit për fazën
mbrojtëse, me tra-
jnerin që duhet t'i
lutet Zotit që të mos i
ndodhë ndonjë
dëmtim i papritur. Pas
paraqitjes shumë të
mirë të Hysajt ndaj
Lacios, menaxheri i
tij Mario Xhufredi de-
klaroi me humor në
Radio Kiss Kiss se
"Hysaj ka treguar se
mund të bëjë mirë në
fazën sulmuese. Pikër-
isht ndaj Lacios ishte
i fokusuar më shumë
në sulm, ndërsa në
ndeshjet e tjera ka
menduar më shumë
për mbrojtjen. Iu drej-
tova me një batutë:
rendimenti i tij i lartë
ka ardhur pasi ndër-
roi këpucët." Hysaj
është aktivizuar në 21
nga 23 ndeshjet e këtij
sezoni në Serinë A
dhe në asnjë rast nuk
është dëmtuar apo
zëvendësuar, qoftë
edhe për arsye fizike.
Madje sezonin e kalu-
ar e mbylli si futbollis-
ti me më shumë minu-
ta në këmbë te skuad-
ra e Napolit. 24-
vjeçari, falë përsh-
tatjes së tij, pritet të
aktivizohet nga Sarri
edhe në krahun e ma-
jtë të mbrojtjes, aty
ku Napoli ka më
shumë probleme në
organikë.

RINOVIMI

Vanda Nara vë Interin me
shpatulla pas murit për Ikardin
Inter dhe Mauro Ikardi kanë nisur bisedimet për

kontratën e re. Sikurse ishte parashikuar, sapo u mbyll
merkatoja e janarit, Piero Ausilio ka pasur kontaktet e
para me menaxheren dhe njëkohësisht bashkëshorten
e argjentinasit, Vanda Nara. Por çfarë kanë ndërmend
t'i propozojnë drejtuesit zikaltër përfaqësueses së "Mau-
ritos"? Gjithçka nis me rritjen pagës me gati 2 milionë
euro krahasuar me shumën që sulmuesi përfiton aktu-
alisht, pra nga 4.7 milionë në 6.5 milionë, pa harruar
edhe bonuset, që lidhen me objektivat personalë dhe të
skuadrës. Si në çdo tratativë, gjatë fazave të para qënd-
rimet mes palëve janë të largëta, por jo të paafrueshme.
Vanda Nara kërkon të paktën 7 milionë euro në sezon,
ndërsa klauzola e largimit nuk do të hiqet, por thjesht
do të rritet në 150 milionë euro, madje mund të shkojë
edhe 200 milionë. Nëse vendoset që klauzola të hiqet,
atëherë Icardi do të ketë rritje të pagës deri në 8 mil-
ionë euro në sezon. Interi nuk dëshiron ta humbasë
"xhevahirin" e tij, por edhe nëse do të jetë i pashmang-
shëm largimi, nuk duhet të ndodhë për një shumë të
vogël. Ndaj synohet që klauzola e largimit të jetë sa më
e lartë ose të hiqet fare, në mënyrë që në të ardhmen
klubet që dëshirojnë shërbimet e futbollistit të men-
dohen mirë para se të bëjnë ofertë konkrete.

Pas barazimit me Totenhemin

Higuain merr në mbrojtje
ekipin: Kualifikohemi në LondërEkipi i Juventusit nuk

ka arritur të marrë
më shumë se një barazim
në takimin e djeshëm
ndaj Totenhemit. Fillimi
i kësaj ndeshje delikate
duket sikur do të ishte e
sulmuesit argjentinas,
por Higuan bën shpejt
"engjëllin dhe djallin"
brenda 45 minutash. Pas
dopietës brenda 10
minutave të para të
takimit, argjentinasi ka
humbur një penallti në
minutat shtesës të pjesës
së parë, duke humbur
mundësin për të "vrarë"
sfidën. Ky episod rezultoi
vendimtar, pasi në fund

Totenhemi u rikthye dhe
arriti të barazojë ndaj Ju-
ventusit. Nëpërmjet një
postimi në "Twitter",
Higuan ka reaguar për kri-
tikat e shumta drejt tij.
"Mirëmëngjesi të gjithëve.
Është e lehtë të flisni nga
një divan apo karrige. Kur
rezultati ishte 2-0 gjithçka
ishte e përsosur, por kur u
barazua gjykimi ndryshoi.
Megjithatë ne nuk duam
t'ia dimë rreth këtyre kri-
tikave. Ne shkojmë në
Londër për të marrë kuali-
fikimin", - është shprehur
Higuain.

Pavarësisht kritikave,
Cristiano Ronaldo
është aty dhe në

ndeshjet më të rëndësishme
për Realin nuk zhgënjen as-
njëherë. Portugezi tregoi
edhe një herë se Liga e Ka-
mpionëve është trofeu i tij i
preferuar, teksa sonte
dhuroi një tjetër dygolësh,
duke shënuar në të 7 ndesh-
jet e luajtura nga Reali në
këtë edicion, plot 11 gola.

Në 'Santiago Bernabeu',
në ndeshjen më të rëndë-
sishme të fazës së 1/8-ave
mes Realit të Madridit dhe
PSG-së, francezët ishin ata
që kaluan të parët në avan-
tazh, me anë të mesfushorit
Rabiot. Gjithsesi, Reali ven-
dosi baraspeshën pak parë
se të mbyllej pjesa e parë,
teksa Ronaldo ekzekutoi sak-
të një 11-metërsh.

Në pjesën e dytë ishte
sërish Ronaldo që kaloi në
avantazh madrilenët, ndër-
sa Marselo shënoi golin e 3-
të për skuadrën e Zidanes
dhe vulosi rezultatin 3-1. Ky
rezultat është shumë i favor-
shëm për Realin, që në 'Parc
Des Princes' do të ketë
luksin të mbrojë 2 golat
avantazh, të mbrëmjes së
djeshme. Edhe pse Reali ka
hedhur një hap të madh

Jeton Selimi

drejt çerekfinales, gjithsesi
ende asgjë nuk është vendo-
sur përfundimisht, me kual-
ifikimin që do të diskutohet
edhe një herë në Paris.

Në takimin tjetër të
mbrëmjes, Liverpuli siguroi

kualifikimin që në ndeshjen
e parë, teksa mposhti Porton
me rezultatin e thellë 0-5.
Sadio Mane ishte heroi i
mbrëmjes me një tripletë,
ndërsa Salah dhe Firminho
shtuan emrat në listën e go-

lashënuesve. Takimi i
kthimit në 'Anfield' do të
jetë vetëm një formalitet për

skuadrën e Klopp, pasi kual-
ifikimi për në çerekfinale
nuk është më në diskutim.
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MILANO

Zjarr në një pallat
në Milano, 11 të

intoksikuar, rëndë
fëmija 10 vjeç

Ditën e djeshme ësh
të tronditur qyteti

i Milanos në Itali,
ndërsa një zjarr i madh
ka shpërthyer në një
pallat 13-katësh, në
zonën "Quarto Oggia-
ro". Një fëmijë 10 vjeç
është nxjerrë nga
ndërtesa në flakë, në
gjendje të rëndë. Zjar-
ri nisi nga një aparta-
ment në katin e dh-
jetë, nga ku dilte një re
e madhe tymi i zi.
Alarmi u dha pak pas
mesditës së ditës së
djeshme, kur e gjithë
ndërtesa u evakuua.
Të paktën tre persona
të bllokuan u shpëtuan
nga zjarrfikësit. Fëmi-
ja u transportua në spi-
tal i pa ndjenja dhe në
arrest kardiak. Sipas
mjekëve të urgjencës,
gjendja e tij është e
rëndë. Zjarrfikësit ndë-
rhynë për të shuar
flakët në katin e dhjetë
dhe raportohet se e
gjetën djalin e mitur
në një nga apartamen-
tet në katet e sipërme.
Lehtësisht të intok-
sikuar janë edhe 11
banorë të tjerë. Zjarri
tani është vënë nën
kontroll nga 7 mjete
zjarrfikëse që ishin në
vend.

RAJON

Heqja e flamurit shqiptar, Vetëvendosja: Kthejeni aty ku ishte

Zëvendësohet flamuri kombëtar
në Kosovë, reagon opozita

Haradinaj: Synojmë njohjen ndërkombëtare

Tensioni në Egje, SHBA: Njohim sovranitetin sipas traktateve

"Aromë lufte" përreth ishullit të Imia,
11 luftanije turke në kufirin me Greqinë

REXHEP TAIP ERDOGAN
"U bëjmë thirrje kompanive të huaja të mos
shndërrohen në vegla të çështjeve që e kalojnë
kufirin dhe forcën e tyre duke u besuar qipriotëve
grekë. Shfaqja e tyre zgjat deri kur shohin anijet
dhe avionët tanë luftarakë".



Kancelari i Austrisë: Përkrahim vendet e Ballkanit drejt BE-së

Njohja e Kosovës, Kurz: Nuk ndryshojmë qëndrim

Janë rritur më tej tensio
net e marrëdhënieve

mes Turqisë dhe Greqisë
pas incidentit në detin
Egje. Kjo për shkak se një
luftanije turke goditi një
mjet lundrues të forcave
greke, pranë ishullit grek
të Imias, që pretendohet
edhe nga Turqia. "Aromë
lufte përreth ishullit të
Imia-s" ,kështu shkruan e
përditshmja turke "Huyr-
riet", që raporton se 11
anije luftarake turke po
patrullojnë përqark ishul-
lit, që prej vitesh është
kthyer në një mollë sherri
mes Ankarasë dhe Athinës.
Polemika pati edhe mes di-
plomacive të dy vendeve.
Ministria e Jashtme turke
reagoi duke thënë se Imia
është territor turk, por

kundërpërgjigja e grekëve nuk
vonoi, duke thënë se turqit
nuk njohin gjeografinë. Përsh-
kallëzimi i marrëdhënieve sol-
li edhe reagimin e Departa-
mentit Amerikan të Shtetit.

Zëdhënësja e Sekretarit Tiller-
son tha se SHBA-të njohin sov-
ranitetin e dy vendeve sipas
traktateve ndërkombëtare,
duke u bërë thirrje palëve të
ulin tonet e t'u rikthehen

normalitetit. Kryeministrat
e dy vendeve, Jëlldërëm dhe
Cipras zhvilluan një bisedë
telefonike për të qetësuar
situatën tejet delikate. Ten-
sionet në Egje u ndezën pas
paralajmërimit të ashpër të
presidentit turk, Rexhep
Taip Erdogan ndaj Greqisë
e Qipros, për shkak të disa
kërkimeve për gaz pranë ish-
ullit të Qipros. "U bëjmë thir-
rje kompanive të huaja të mos
shndërrohen në vegla të çësh-
tjeve që e kalojnë kufirin dhe

forcën e tyre, duke u besuar
qipriotëve grekë. Shfaqja e
tyre zgjat deri kur shohin ani-
jet dhe avionët tanë luftarakë".
Turqia kundërshton kërkimet
që po kryen në një zonë de-
tare që Ankaraja pretendon
se u përket autoriteteve tur-
ko-qipriote. Por qeveria gre-
ko-qipriote pretendon se ka

të drejtën sovrane për të
kryer kërkimet për gaz në
ato ujëra. Në mediat greke
jehonë ka marrë edhe dek-
larata e ish-ministrit të
Jashtëm grek, Theodhoros
Pangalos, i cili pas këtyre
përplasjeve tha se "një
turk i mirë është vetëm
një turk i vdekur".

Pas shumë diskutimeve
në opinion se për-
gjegjësi e kujt ishte

vendosja e flamurit të Kos-
ovës te Rrethi, e madje edhe
alternativave për ta gjetur
zgjidhjen e duhur, mëngjes-
in e ditës së djeshme, në
prag të 10-vjetorit të Pavarë-
sisë së Kosovës, në hyrje të
Prishtinës po është valëvi-
tur flamuri i shtetit.
Mbrëmjen e ditës së martë
ka pasur kundërshtime të
shumta nga qytetarët, që
nuk pajtoheshin që flamuri
kombëtar të hiqej nga rre-
thrrotullimi dhe të vendosej
ai i Kosovës. Përveç këtyre
problemeve, pati edhe nga
ata që bënë të mundur ven-
dosjen e tij pa ndërhyrjen e
KEDS-it dhe të zjarrfikësve.
Por, kur zjarrfikësit po ulnin
flamurin kombëtar, nga
vetura ku po qëndronte fla-
muri i Kosovës u thye xhami
dhe flamuri u vodh. Duke
mos pasur zgjidhje tjetër, një
flamur me përmasa të vogla
u vendos në hyrje të kryeqy-
tetit. Ai është vendosur në
vend të atij që u vodh në
Kosovë, edhe pse kishte
njerëz të atillë që parala-
jmëruan se do ta kundërsh-
tonin vendosjen e tij me të
gjitha mënyrat, e madje
duke shkruar se flamuri ësh-
të mbrojtur me gjak e kësh-
tu duhet të mbrohet përsëri.
Lëvizja Vetëvendosje ka re-
aguar lidhur me largimin e
flamurit kombëtar tek rre-
thrrotullimi në hyrje të
Prishtinës, duke e vlerësuar
si një veprim të turpshëm.

Nga kjo parti kanë kërkuar
rikthimin e menjëhershëm
të flamurit kombëtar në këtë
vend. "E dënojmë heqjen e
flamurit kombëtar shqiptar
dhe përpjekjen për ta fshirë
shqiptarizmin nga faqja e Ko-
sovës. Kërkojmë nga ata që e
hoqën ta kthejnë sa më shpe-
jt flamurin kombëtar aty ku
ishte më përpara", shkruan
VV. Vetëvendosje ka dek-
laruar se nuk ka asnjë ligj

apo rregullore përmes së
cilës parashihet një gjë e
tillë. Nga kjo parti janë
shprehur se flamuri ko-
mbëtar nuk e kundërshton
pavarësinë dhe sovranitetin
e Kosovës, por se pavarësia
e vendit kundërshtohet
vetëm aty ku ka flamuj të
Serbisë. "Është krejt e ga-
bueshme të tregohet fuqia e
shtetësisë së Kosovës
kundër flamurit kombëtar.

Pavarësia erdhi si rezultat i
sakrificës shekullore me fla-
murin kombëtar kundër sh-
tetit serb", thuhet në komu-
nikatë. Ndërkaq, ka reaguar
edhe kryeministri Haradinaj
pas deklaratave të shumta të
opozitës. "Flamuri kombëtar
është flamuri i lirisë sonë.
Me shekuj kemi rrugëtuar
me këtë flamur dhe gjith-
monë do ta duam dhe do ta
respektojmë. Vendosja e fl-

amurit të shtetit të Kosovës
bëhet në respekt të shtetit të
Kosovës dhe shënimit të
përvjetorit të dhjetë të sh-
tetit tonë. Me këtë flamur
synojmë njohjen ndërko-
mbëtare. Me këtë flamur zh-
villojmë Kosovën dhe të
ardhmen euroatlantike. Të
dashur qytetarë, ta ruajmë
rrugëtimin, edhe ashtu të
vështirë, të shtetit tonë të
ri", ka shkruar Haradinaj.

Sebastian Kurz, kan
celari i Austrisë, ka

hedhur poshtë deklaratat e
zëvendësit të tij, Heinz-
Christian Strache për Kos-
ovën, shkruan "nachricht-
en. at". Ishte zëvendëskan-
celari austriak, Heinz-Chris-
tian Strache, i cili kishte de-
klaruar se Kosova është
pjesë e Serbisë. Kancelari
Sebastian Kurz që gjatë
mbledhjes së ministrave
austriakë ka kërkuar sqa-
rime për këto deklarata, ku
besohet se është sqaruar

edhe qëndrimi i Strache dhe
më pas ishte vetë kancelari

Kurz që para mediave e qartë-
soi qëndrimin zyrtar të Aus-
trisë. "Unë jam mik dhe
përkrahës i Ballkanit Perën-
dimor", tha kancelari austri-
ak para gazetarëve në një
konferencë për shtyp, rapor-
ton 'tg'. Në pyetjen e
gazetarëve nëse deklaratat e
Straches u kanë bërë dëm

raporteve të Austrisë me
Kosovën, kancelari Sebas-
tian Kurz hodhi poshtë këto
aludime. "Unë kam kontakt
shumë të mirë si me Serbinë,
ashtu edhe me Kosovën.
Është synim i Austrisë, ash-
tu sikurse i Bashkimit Evro-
pian që shtetet e Ballkanit
Perëndimor të përkrahen në

rrugën e tyre drejt BE-së.
Austria e ka njohur Kos-
ovën. Ky është qëndrimi zyr-
tar i Austrisë dhe do të jetë i
tillë edhe në të ardhmen",
përfundoi Kurz duke sqaru-
ar se pozicioni i Austrisë nuk
do të ndryshojë, pavarësisht
pikëpamjeve politike të par-
tisë së Straches.

HARADINAJ
"Vendosja e flamurit
të shtetit të Kosovës
bëhet në respekt të
shtetit të Kosovës
dhe shënimit të
përvjetorit të dhjetë
të shtetit tonë. Me
këtë flamur synojmë
njohjen
ndërkombëtare. Me
këtë flamur
zhvillojmë Kosovën
dhe të ardhmen
euroatlantike".

LËVIZJA
VETËVENDOSJE:
"E dënojmë heqjen e
flamurit kombëtar
shqiptar dhe
përpjekjen për ta
fshirë shqiptarizmin
nga faqja e Kosovës.
Kërkojmë nga ata që
e hoqën, ta kthejnë
sa më shpejt flamurin
kombëtar aty ku ishte
më përpara",
shkruan
Vetëvendosje.

Sebastian Kurz

Luftanija në brigjet ishullit Imia



E enjte 15 Shkurt 2018  - 23ZBAVITJE

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Janë apache që fluturojnë
11. Pak origjinale.
12. Mbyllin fushatat.
13. Mashtrohet nga Iago.
15. Fillojnë sonte.
16. Të parat në bllok.
17. Fillojnë frymëzimin.
18. Eshtë kafshë që zgërdhihet.
20. Kërcejnë me tutu.
23. Fillojnë urgjent.
24. Diftong teatral.
25. Janë nderime të thella.
26. Ferid Murad
27. Eshtë fjetore ushtarësh.
28. Femra pa fe.
29. Eshtë i gjithi.
32. Mbyllin takimin.
33. Duken të gjata në pritje.
34. Fund shkurti.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Zoti nuk do t’ju shohë medaljet,
gradat apo diplomat, por cilësitë që
keni.   (Elbert hubard)

- Guximi është frikë që zgjat një minutë
më shumë.   (Xhorxh S.Paton)

- Një njeri është i suksesshëm nëse zgjohet në mëngjes
dhe bie të flejë në darkë, dhe në mes këtyre të dyjave,
bën atë që dëshiron të bëjë.

- Kur i varfëri zgjidhet për gjykatës, të pasurit detyrohen
ta lëshojnë fshatin.

- Zhurma nuk provon asgjë. Shpesh
një pulë që ka bërë thjesht një
vezë, kakarit sikur ka bërë një
asteroid.

(Mark Tuein)
- Asnjëherë mos i mbaj sytë përdhe

kur hedh hapin. Vetëm ai që mban
sytë të fiksuar në horizontin e
largët do të gjejë rrugën e duhur.

(Dag Hamaskjold)

- Mos kini frikë të ndërmerrni një
hap të madh nëse është e
nevojshme. Nuk mund ta kaloni
humnerën me dy hapa të vegjël.

(Dejvid Llojd Xhorxh)

HORIZONTAL

1. Eshtë bodrum vere.
5. Një fjalë për më vonë.
11. Haan ish trainer i yni.
12. Luftohej me kinina.
13. Marubi i fotografisë.
14. Persekutuan kristianët.
17. Duhet në kufij.
18. Në fund djathtas.
19. Bëhen me negociata.
20. Tri të parat në Maastricht.
21. Janë antenat "saç".
23. Janë kushtet e motit.
25. Jessica aktore.
27. Hector që shkroi Pa familje.
28. Një peshë e pastër.
30. Agjenci Ekonomike Ndërkombëtare.
31. Janë binarë.
33. Raidhi i paharruar i Skenës tonë.
35. Mbyllin aparate.

36. Ishte anestetiku i parë.
37. Një është edhe baribal.
39. Mund të jetë françeskan një i tillë.
41. Qytet anglez.
44. Fund janari.
45. Spitz që qe kampion i notit.
47. Në krye të europianëve.
48. Jetojnë në kurriz të të tjerëve.
49. Janë luftaraket si kung fu.

VERTIKAL
1. Eshtë as i Real Madrid.
2. Marsi i akejve.
3. Ndërmarrje Industriale Lushnjë.
4. Fillojnë në teori.
5. Janë kuadre elektrikë.
6. Eshtë vegël.
7. Një pjesë e satelitëve.
8. Në krye të tradhtarëve.
9. Opera e Verdi-t.
10. Ishte shpatë jeniçerësh.
12. Janë gra në Marrakesh.

14. Duhen fituar me djersë.
15. E ka simbolin  N një i tillë.
16. Jean që interpretoi edhe Jean Valjean.
19. Janë artet vizuale.
20. Griffith aktore.
21. Lau duart me Jezu Krishtin.
22. Fillojnë kalkulimet.
23. I ka të ndryshme kamata.
24. Një pjesë e largësisë.
26. Gjysmë bedeli.
29. Makina Agila.
32. Duhet çarë me dritë.
34. Gëlonte nga gladiatorët.
37. Hans artist dadaist.
38. Bëhen arianë me një anë.
39. Gjysma e fazave.
40. Një pjesë e dramës.
42. Një është edhe I Kuq.
43. Shkroi Misteret e Parisit.
45. Fillojnë matanë.
46. Italia në Internet.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

36. Këngë pa kufij.
38. Besson regjisor.
40. Kalohet për të shkuar jashtë.
43. Skuadër greke.
45. Një tragjedi... e Thedore Dreiser.
48. Eshtë enigme.
50. Parajsa e humbur.
51. Eshtë edhe ai i Derrit.
52. Inicialet e Einstein.
53. Eshtë yll i skuadrës.

VERTIKAL

1. Eshtë bodec.
2. Gjysmë erotik.
3. Fund tuneli.
4. Janë forma... sapuni.
5. Fundfi i Turandot.
6. Qyteti i FIAT.
7. Inicialet e Morricone-s.

8. I pëlqen dembelit.
9. Eshtë ajka e shoqërisë.
10. Atlet pa kufij
14. Qe piktor i famshëm i yni.
16. Janë të shtënat e pushkëve.
17. Mbahen për të ndaluar.
19. Giorgio i modës.
21. Andrea aktore.
22. U shkrua nga Emile Zola.
27. Eshtë së larti ai me fosbury.
30. Xhiro e Francës.
31. E vetme si oraret.
35. Casillas në portën e Real Madrid.
36. Pak efikasitet.
37. Mund të jetë shkencore.
38. Fritz regjisor.
39. Një i fundit është mbi të gjithë.
41. Thyhet me dy kafshata.
42. Sastre aktore.
44. Pak sipërfmarrjw.
46. Gibson aktor.
47. Pak enigmatike.
49. Sikur janë në krye.

F I Z I K E S O P R A N O
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