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“Kalvari i grave në burgjet
e komunizmit. Trishtimi 

i parrëfyer i Rozës, 
nënës së Prenkë Jakovës”

Reagon ashpër Serbia: Të shpallet “non grata”

Reagon politika, Basha: S’na duhet hajdut Reagon politika, Basha: S’na duhet hajdut 
i përbashkët. Leka Zogu: Duhet mbreti përbashkët. Leka Zogu: Duhet mbret

BE, kundër Ramës për 
president të përbashkët 

Shqipëri-Kosovë: Ndërhyrje
e brendshme, vijoni reformat 

Komisioni Evropian e cilësoi “ndërhyrje” në punët e 
brendshme, deklaratën e bërë nga kryeministri shqiptar 
Edi Rama në Kosovë për një president të përbashkët. Në 
një dalje për mediat, zëdhënësja e për Politikat e Jashtme ...

Arben Ristani: 
Çfarë i shkrova 
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se të hyja në grevë
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DETAJET E GJYQIT

Abuzimi me rrugët, tre 
në burg, Haxhinasto 

në prokurori: Fola për 
përgjegjësitë e mia

QEVERIA: JA RREGULLAT E REJA PER SHPERBLIMIN FINANCIAR, LEHTESOHEN PROCEDURAT

HYJNE NE FUQI NDRYSHIMET 
PER KOMPENSIMIN E PRONAREVE

Nga DHIMITËR DOKA

Këto ditët e fundit është hapur 
përsëri në publik debati rreth 

zbatimit të ligjit dhe gjendjes së 
arsimit të lartë në Shqipëri, ku në 
qendër të ... Vijon në faqet 18-19

Përdorimi nga politika dhe 
udhëkryqet e universitetit 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21

Nga DRITAN HILA

Fjala e kryeministrit Rama në 
Kuvendin e Kosovës nuk kishte 

ndonjë të re, përveç frazës për një 
president të përbashkët, e cila për hir 
të së vërtetës ...

Pse nuk duhet të trembet perëndimi 
nga bashkimi shqiptar?

Opinioni
 Ditësi

Nga INA ALLKANJARI

 

“Si e premë me sëpatë 
automjetin për të 

shpëtuar pjesëtarët 
e familjes Preka”

FLASIN DESHMITARET
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Nga DARINA TANUSHI

Në faqen 8

“Financieri” i Habilajve, prokuroria e Durrësit vijon hetimet 

“Ekstradimi i Seitit, me vendimin u njoha atë ditë”
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Avokati Detar Hysi: Të bëhet një hetim sa më objektiv i çështjes
rësit ka nisur hetimet për 
të verifi kuar procedurat e 
ndjekura për ekstradimin e 
Seitit, ndaj të cilit Gjykata 
e Krimeve të Rënda kishte 
vendosur masë sigurie ar-
rest me burg për llogari të 
hetimit në kuadër të grupit 
të Habiljave...

Përfituesit nuk duhet të dorëzojnë në ‘Agjenci’ prokurën e posaçme. 
Formulari i ri, ndërtimet informale, pagesat për pronarët e tokës

Pas dyshimeve të ngrit-
ura mbi ekstradimin 

e Nezar Seitit në Itali, 
avokati mbrojtës i tij, De-
tar Hysi është marrë në 
pyetje nga prokuroria e 
Durrësit në lidhje me këtë 
çështje. Prokuroria e Dur-
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VETINGU
PROJEKTLIGJI

Ministri prezanton projektin për kontrollin e figurës së policëve

Xhafaj: Veting edhe në politikë, për ata
që kanë pasur në dorë fatet e vendit

Noka: Nuk mund t’i kërkosh llogari policit për hashashin
Ministri i Brendshëm,

Fatmir Xhafaj pre-
zantoi dje në Komi-

sionin parlamentar të Sig-
urisë projektligjin për vetin-
gun në Policinë e Shtetit,
Gardën e Republikës dhe
SHÇBA-së. Xhafaj deklaroi
se ky projektligj synon gjith-
ashtu në përfundim të këtij
procesi nga njëra anë të rrisë
besueshmërinë brenda
radhëve dhe strukturave të
këtyre institucioneve dhe
nga ana tjetër të rrisë be-
sueshmërinë e qytetarëve në
institucionet e sigurisë.
Ministri tha se ky proces do
të garantojë pavarësi, paan-
shmëri, transparencë dhe be-
sueshmëri për vetë punon-
jësit, por edhe për publikun
që e dëshiron këtë proces.
Xhafaj tha se procesit do t'i
nënshtrohen ata persona që
kanë gradë brenda këtyre tri
strukturave, por edhe ish-
punonjës të policisë, të cilëve
u lejohet kthimi dhe nëse
nuk janë më shumë se 47 vjeç.
"Kriteret do të jenë të ngjas-
hme me kriteret e rivlerësim-
it të gjyqtarëve dhe proku-
rorëve, pra vlerësohet për fig-
urën, aftësinë dhe profesion-
alizmin dhe pasurinë", tha
Xhafaj. Por, deputetët e
opozitës thanë se ky projek-
tligj nuk është i mjaftueshëm.
"Si mund t'i kërkojmë një poli-
ci të thjeshtë llogari për
hashashin?! Si mund t'i
kërkojmë një polici se ka një
kushëri të përfshirë në një
histori trafiku apo bande
kriminale", tha deputeti i
PD-së, Flamur Noka. Sipas
tij, kjo polici u katandis në
këtë pikë dhe në këtë
gjendje, pasi i duhej dysh-
es Rama-Tahiri. "E para,
për t ' i  kthyer borxhin
krimit dhe për ta mbush-
ur me ushtarët e saj po-
licinë. E dyta, për ta për-
dorur për trafik droge dhe
për të mbledhur para për
të blerë votat. A mund ta
zgjidhë ky projektligj këtë
situatë dhe këtë gjendje të
degraduar të këtij institu-
cioni?!  Unë besoj që jo.
Sepse zgjidhja nuk vjen
kurrë nga poshtë-lart,
gjithmonë zgjidhja nga
lart-poshtë.  Si mund t 'i
kërkojmë një polici të thje-
shtë llogari për hashashin

kur kemi një kryeministër
që mbush hundët me ko-
kainë?!", tha deputeti i PD.
Edhe deputeti socialist,
Pjerin Ndreu, i drejtoi disa
pyetje ministrit të Bren-
dshëm, Xhafaj. Ai i tha min-
istrit se përse duhet të
kalojë Garda në veting dhe

a mendon se politika është
strumbullari e gjithë prob-
lematikës. Në përgjigjen e
tij, ministri sqaroi faktin
pse Garda e Republikës
është bërë pjesë e procesit
të vetingut, duke theksuar
se ajo ka një rol të rëndë-
sishëm në sigurinë ko-

mbëtare, në luftën ndaj
krimit të organizuar dhe
terrorizmit. Por, nuk përjas-
htoi edhe mundësinë që edhe
te Garda të ketë punonjës të
përfshirë në korrupsion,
ashtu siç nuk përjashtoi as
mundësinë e ndikimit poli-
tik. Në përgjigje edhe të de-
putetit të opozitës, Ervin
Salianji, Xhafa tha se do të
arrihet edhe tek vetingu në
politikë dhe ai e ka gati draf-
tin, duke filluar nga vetja.
"Besoj fort që në mënyrën si
është ndërtuar dhe vetë Re-
forma në Drejtësi, në më-
nyrën se si është konceptu-
ar ajo, unë besoj shumë shpe-
jt që do të kemi dhe veting
për politikën, qoftë për çësh-
tje të figurës, qoftë për çësh-
tje të njerëzve në politikë
dhe në mënyrë të veçantë të
atyre që kanë pasur rol ven-
dimmarrës në fatet e këtij
vendi dhe në pasuritë e
qytetarëve të këtij vendi",
tha Xhafaj.

Projektligji për vetin
gun në Policinë e Sh-

tetit u miratua dje me
konsensus në parim, në
Komisionin parlamentar
të Ligjeve, edhe pse me
debate PS-PD-LSI. Depu-
teti i PD-së, Enkelejd Al-
ibeaj tha se ky projek-
tligj ka mangësi, pasi
nuk parashikonte bur-
gun, por vetëm përjash-
timin për policët e kapur
me kanabis dhe mosk-
thim në radhët e policisë.
Ndërsa deputeti i PSD-së
në qarkun e Shkodrës,
Tom Doshi propozoi që
projektligji të mos voto-
het të enjten në parla-
ment, por të merren
parasysh dhe amen-
dimet e opozitës dhe më
pas ai të votohet me kon-
sensus nga të gjitha
palët. "Dëshira ime si de-
putet do ishte që ligji për

Vetingu te "Ligjet", PD-PS miratojnë
në parim, Doshi: Ta votojmë me 140 vota

Policinë e Shtetit të merrte
140 vota, siç kemi dhënë për
reformën kushtetuese. E
drejta e opozitës është të
bëjë propozimet e veta, jo në
Komision të Ligjeve, por në
parlament. Nuk është nami
që të enjten të mos futet në
votim. Unë e mbështes

opozitën që komisioni të
përbëhet jo nga njerëz të
emëruar, pasi të bëhet një
veting dhe të gjithë de-
putetët të jënë dakord,
sepse çdo deputet përfaqë-
son 10 mijë zgjedhës", tha
Doshi. Deputetja e LSI-së,
Silva Caka tha se në
formën e ardhur ky ligj
nuk votohet nga LSI.
"Nëse doni të keni dhe mi-
ratimin tonë, duhet një
ligj për të gjithë sh-
qiptarët, sepse policia nuk
është e asnjë partie. Hajde
të bëjmë një produkt, por
kështu siç ka ardhur, kjo
nuk votohet", tha Caka.
Deputetja e PS-së theksoi
se ky projektligj evidenton
problemet dhe e kap dash-
in nga brirët, ndërkohë që
qeveria e kaluar, sipas saj
jo vetëm që nuk ia preu
kokën 'dashit', por e bëri
'mbret'.

"Hetim për Tahirin", Balla:
Ngremë komision, por PD tejkaloi

kërkesat. Spaho: Po zvarritet
Konferenca e Kryetarëve shtyu dje mes debatesh

mazhorancë-opozitë kërkesën e kësaj të fundit për
të ngritur një komision hetimor për ish-ministrin e
Brendshëm, Saimir Tahiri dhe problemin e drogës në vend.
Në përfundim të mbledhjes, kryetari i grupit të PD-së,
Edmond Spaho dhe nënkryetari i PD, Edi Paloka, dek-
laruan se mazhoranca po zvarrit çështjen, në mënyrë që
të zhdukë provat dhe të largojë dëshmitarët. "Çështja po
zvarritet në mënyrë që të mund të eliminohen provat, të
hiqen dëshmitarët si me rastin e ekstradimit në Itali apo
lirimin e Orest Sotës. Objekti i
hetimit është i gjerë, ka objekt
për dy-tri komisione hetimore.
Kërkuan kohë për të parë më
mirë kërkesën tonë dhe për të
ardhur me një gjykim përfun-
dimtar. Veprimet e ministrave,
të policisë e prokurorisë, ba-
zuar në indiciet që kemi këto
institucione do hetohen nëse
kanë kryer veprime apo jo", tha
Spaho. "Nëse do jetë e nevo-
jshme, do të thirret dhe Tahiri,
apo përfshirë dhe kryeminis-
trin", u shpreh ai. Ndërsa nënkryetari demokrat i Kuven-
dit, Edi Paloka tha se logjika e socialistëve "ishte absurde,
sepse kërkuan kohë për të na ndryshuar objektin e hetim-
it. Për ne është e qartë nuk duan të hetojnë Tahirin dhe
drogën në Shqipëri", theksoi Paloka. Ndërsa, kreu i
grupit të PS, Taulant Balla, deklaroi se mazhoranca ka
pranuar kërkesën e PD për ngritjen e komisionit heti-
mor, duke shtuar se duhet të ngrihet vetëm një komision
që të përfshijë të tri çështjet e opozitës, dhe jo tre komi-
sione. Balla hodhi poshtë pretendimin e Spahos se he-
timet për Tahirin kanë përfunduar. "Spaho tha që he-
timet për Tahirin kanë përfunduar, nuk e di nga e ka
dëgjuar. Ne kemi thënë që vendimin për ngritjen e komi-
sionit ta sjellim në binarët e Kushtetutës", tha Balla.

LUAN RAMA
"Duam apo nuk duam ne, me gjithë përpjekjen që
mund të bëjmë për ta fshehur realitetin, konfirmon
se kredoja 'policia që duam' rezulton një dështim,
që 'policia e çunave' dhe jo policia e punonjësve të
shtetit, që 'policia e shokëve' dhe jo policia e ligjit
ka përgjegjësinë e vet në këtë realitet kriminal, në
të cilën gjendet Shqipëria", tha deputeti i LSI-së.



Kryeministri Edi Rama në
parlamentin e Kosovës

Ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj
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Reagon ashpër Serbia: Të shpallet "non grata", të ndalet Shqipëria e Madhe

BE, kundër Ramës për president
të përbashkët Shqipëri-Kosovë
Zëdhënësja e KE: Interpretohet si ndërhyrje politike

KOSOVA
Në Prishtinë, kreu i
grupit parlamentar
të LDK-së, Avdullah
Hoti, ka dalë kundër
idesë se Ramës për
presidentin
kombëtar, duke
thënë se kjo është
mungesë respekti
për aspiratat e
kosovarëve. Por,
nuk ka pasur
reagime të liderëve
kosovarë, të cilët e
dëgjuan Ramën
drejtpërdrejt në
Kuvend.

Princ Leka i
përgjigjet Ramës:
Duhet mbret, si
simbol i unitetit

Vasili: Rama këput idiotësi që publiku
të heqë vëmendjen nga plagët e thella

LULZIM BASHA
Kryetari i PD, Lulzim Basha tha dje: "Hedh gomari një gur

në ujë dhe e ndjekin të gjithë pastaj. Unë flas për familje që
nuk kanë bukë, unë flas për një shtet të shkatërruar nga

korrupsioni e krimi dhe përgjegjësi nuk bën gjë tjetër veçse
hedh shashka. Nuk i duhet as Kosovës, as Shqipërisë një
politikan më shumë, një hajdut më shumë. Por i duhet një

treg i përbashkët energjie, telekomunikacioni".

Kreu i PD-së

Beogradi i kërkon BE-së të kritikojë Ramën

Daçiç: Të themi edhe ne duam një
president me Republikën Serpska?

Komisioni Evropian e
cilësoi "ndërhyrje"
në punët e bren-

dshme, deklaratën e bërë nga
kryeministri shqiptar Edi
Rama, në Kosovë për një pres-
ident të përbashkët. Në një
dalje për mediat, zëdhënësja
e për Politikat e Jashtme dhe
Sigurinë në Bashkimin Evro-
pian, Catherine Ray u pyet
nga gazetarët për deklaratën
e Ramës, nëse kjo tingëllon
"si një projekt i Shqipërisë së
Madhe". "Deklarata që mund
të interpretohen si ndërhyr-
je politike në vendet fqinje
nuk ndihmojnë në ndërti-
min e marrëdhënieve të mira
mes fqinjëve. Bashkimi Eu-
ropian pret që në të gjithë
rajonin të vijojë ndërtimi i
marrëdhënieve konstruk-
tive dhe bashkëpunuese mes
vendeve, si dhe të intensifiko-
het puna me programet për-
katëse të reformave, për të
avancuar më tej në rrugën e
integrimit europian", dek-
laroi zëdhënësja. Catherine
Ray ritheksoi qëndrimin e
Brukselit sa i takon të
ardhmes së Ballkanit Perën-
dimor. "BE ka mbështetur
vazhdimisht pajtimin dhe
bashkëpunimin rajonal në
Ballkanin Perëndimor. Kë-
shilli Europian ka theksuar
mbështetjen pa ekuivok për
perspektivën e qartë europi-
ane të Ballkanit Perëndimor,
ndaj ne do të vijojmë të
punojmë me këto vende", vi-
joi ajo. Në ceremoninë
solemne me rastin e 10-vje-
torit të pavarësisë së Kos-
ovës, në Kuvendin e Kosovës,
kryeministri Edi Rama u
shpreh: "Kosova dhe Sh-
qipëria do të kenë një politikë
të jashtme e jo veç ambasada
dhe përfaqësi diplomatike të
njëjta, por pse jo, një presi-
dent, simbol të unitetit ko-
mbëtar dhe një politikë ko-
mbëtare të sigurisë". "Mbase,
ky parafytyrim sot mund të
mos jetë i këshillueshëm në
rrafshin e racionales, por his-
toria për të cilën mora leje
qysh në fillim për të mos folur
sot, na këshillon se çka ësh-
të e drejtë të ëndërrohet, nuk
është e pamundur të realizo-
het. E ardhmja u takon aty-
re që i paraprijnë asaj dhe e
shkuara e 20 viteve të fundit
të këtij vendi, Kosovës, i ka
paraprirë falë njerëzve po të
këtij vendi, një të ardhmeje
që në çdo rast është më e
afërt, sesa largësia që sho-

him sot", u shpreh Rama.
REAGIMETREAGIMETREAGIMETREAGIMETREAGIMET

Deklaratat e Ramës sh-
kaktuan debate andej e
këtej kufirit e deri në Serbi.
Ministri serb i Mbrojtjes,
Alexandër Vulin e ka quaj-
tur projektin e Shqipërisë së
Madhe një kërcënim që du-
het frenuar. "Shqipëria e
Madhe duhet më në fund,
pas shekujsh, të ndalet në
zgjerimin e saj. Besoj se Ko-
sova dhe Metohija janë ven-

di i duhur për të ndalur Sh-
qipërinë e Madhe", tha min-
istri i Mbrojtjes. Edhe një
tjetër ministër i kabinetit
serb, Nenand Popoviç ka
thënë se deklarata ishte një
akt armiqësor ndaj Serbisë.
Ai shkoi më tej duke nënvi-
zuar se Rama duhet të shpal-
let person 'non grata', për sh-
kak të këtij akti dhe mbësh-
tetjes së tij për shpërbërjen e
Serbisë me synimin e krijim-
it të "Shqipërinë se Madhe".

Darina Tanushi

Ministri i Jashtëm, Ivica Daçiç tha dje se ndjehet i
habitur nga reagimi i Brukselit, pas deklaratës së

bërë prej kryeministrit shqiptar, Edi Rama në Kuvendin
e Prishtinës me rastin e 10-vjetorit të Pavarësisë së Kos-
ovës. "Rama e tha troç! Shqipëria dhe Kosova duhet të
jenë një shtet me një president, një politikë të jashtme
dhe një politikë sigurie dhe askush nuk e kritikon atë", u
shpreh ai për agjencinë e lajmeve "Tanjug". Daçiç hoqi
një paralele me Republikën Ser-
be në Bosnje. "Çfarë duhet të
bëjmë ne? Të themi edhe ne që me
Republikën Serpska duhet të ketë
vetëm një president, një politikë
të jashtme dhe një politikë sigu-
rie?", shtoi kryediplomati serb.
Sipas Daçiç, Serbia po u qëndron
larg provokimeve, por sërish
merr koston e padrejtë të kritikës
nga BE. "Dhe le të dalë dikush e
të thotë se nuk ka standarde të
dyfishta këtu", deklaroi ai. "Kos-
ova dhe Shqipëria do të kenë një politikë të jashtme e jo
veç ambasada dhe përfaqësi diplomatike të njëjta, po pse
jo një president simbol të unitetit kombëtar dhe një poli-
tikë kombëtare të sigurisë. Mbase ky parafytyrim sot
mund të mos jetë i qëllueshëm në rrafshin e racionales,
por historia na këshillon se çfarë është e drejtë të ëndër-
rohet, nuk është e pamundur të realizohet", u shpreh
Rama nga Kosova. Serbët ndër të tjera kërkojnë edhe
sqarime nga ambasadori shqiptar në Beograd në lidhje
me këto deklarata, raporton "Ekspress".

Pas deklaratës së krye-
ministrit Rama, rea-

goi dje edhe Princ Leka. Ai
tha se realizimi arrihet me
Kuro-rën Mbretërore në dy
shtete si simbol i këtij uni-
teti. "Bashkimi kombëtar
ka qenë, është dhe do të jetë
ëndrra dhe përpjekja e
Familjes Mbretërore brez
pas brezi, madje edhe kur
nuk guxonte askush tjetër
ta artikulonte! Realizimi
arrihet me Kurorën Mbre-
tërore në dy shtete si sim-
bol i këtij uniteti. Kjo do të
ishte logjika e stabilitetit
real, traditës dhe prosperi-
tetit të vërtetë, siç e sug-
jerojnë shembujt e padis-
kutueshëm të suksesit në
vendet më të zhvilluara
perëndimore", shkroi
Princ Leka në faqen e tij në
"Facebook". Kreu i qever-
isë shqiptare deklaroi të di-
elën nga Prishtina se një
president i përbashkët Ko-
sovë-Shqipëri do të ishte
simboli më i mirë i një uni-
teti të të dyja vendeve.

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili,
përmes një statusi në "Facebook" reagoi në lidhje

me deklaratën e Ramës për një president të përbashkët
Shqipëri-Kosovë. Sipas Vasilit, kryeministri bën deklara-
ta të forta për të hequr vëmendjen nga problemet e mëdha
që ka vendi. Deputeti i LSI-së ka thumbuar gjithashtu
dhe ambasadoren e BE, Romana Vlahutin, duke u
shprehur se reagon kur nuk duhet dhe hesht kur du-
het të flasë. "Shqipëria digjet, kryeministri krihet. Sh-
qipëria është mbërthyer në darën e papunësisë,
varfërisë dhe pasigurisë publike të rëndë, ku çdo ditë
ndodhin vrasje e grabitje", u shpreh dje kreu i grupit
parlamentar të LSI-së. "Kryeministri këput njërën id-
iotësi pas tjetrës, që publiku të heqë vëmendjen nga
plagët e thella të shoqërisë shqiptare", tha më tej, Va-
sili. Sipas tij, "BE në Bruksel reagoi për idiotësinë e
kryeministrit për 'presidentin kooperativist të shumë
shteteve', ndonëse në fakt është kohë e humbur të mer-
resh me të. Çudia e madhe kjo BE-së në Tiranë. Ndërsa
flet edhe në mes të natës për punë që nuk i përkasin
fare, hesht e bën piknik kur duhet të flasë. Shyqyr që
është Brukseli të paktën… se këta të BE-së në Tiranë
janë më të rëndësishëm dhe nuk kanë kohë…", ironizoi
dje kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili.

Zëdhënësja e për Politikat e Jashtme dhe
Sigurinë në Bashkimin Evropian, Catherine Ray
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GREVA E URISE
INTERVISTA

Ish-grevisti: Në të njëjtin fakultet, si e njoha Azem Hajdarin

Greva e urisë, Arben Ristani:
Çfarë i shkrova babait në letër
"Barsoletat me diktatorin dhe Alinë. Ç’do
të ndodhte nëse do na shpërndante policia"

Arben Ristani para se
të vendoste të hynte
në grevën e urisë, sh-

koi tek vendi i punës së të
atit. Ish- studentin e Fakul-
tetit Juridik e mundonte dile-
ma për atë çfarë do t'i thosh-
te babait dhe përgjigjja që do
të merrte prej tij. Por, mosn-
dodhja e babait në atë mo-
ment e zgjidhi situatën e të
birit. I shkroi një letër dhe
pak rreshta, ku i tregonte
për vendimin që kishte mar-
rë, madje "guxonte" t'i fliste
edhe për të drejtat dhe liritë
e njeriut… Arben Ristani
tregon për "Gazeta Sh-
qiptare" bisedat mes të rin-
jve 28 vite më parë, se si
mund të ishte vendi ynë në
demokraci dhe Shqipëria si
Evropa. Një ndër rrugët
drejt saj ishte greva tredi-
tore e 700 studentëve, e cila
çoi në rrëzimin e miteve të
diktatorit Hoxha.

Z.Ristani, cila ishte sit-Z.Ristani, cila ishte sit-Z.Ristani, cila ishte sit-Z.Ristani, cila ishte sit-Z.Ristani, cila ishte sit-
uata në Qytetin Studentiuata në Qytetin Studentiuata në Qytetin Studentiuata në Qytetin Studentiuata në Qytetin Studenti
para grevës së urisë 27 vitepara grevës së urisë 27 vitepara grevës së urisë 27 vitepara grevës së urisë 27 vitepara grevës së urisë 27 vite
më parë, që çoi në rrëziminmë parë, që çoi në rrëziminmë parë, që çoi në rrëziminmë parë, që çoi në rrëziminmë parë, që çoi në rrëzimin
e bustit të diktatorit?e bustit të diktatorit?e bustit të diktatorit?e bustit të diktatorit?e bustit të diktatorit?

Unë kam qenë student i
Juridikut në vitet 1987-1991.
Nuk banoja në Qytet Stu-
denti dhe s'mund të flas për
situatën atje, por tek të
gjithë ne ndjehej një erë
ndryshimi. Çdo ditë tall-
eshim, tregonim barsoleta
për diktatorin, pasardhësin
e tij, Ramiz Alinë dhe
anëtarët e Byrosë Politike,
lexonim dhe ndanim me
njëri-tjetrin ato pak sh-
krime politike të intelektu-
alëve të kohës dhe ndiqnim
me vëmendje lajmet që na
vinin për atë që po ndodhte
në vendet e lindjes komu-
niste.

A ishte në dijeni familjaA ishte në dijeni familjaA ishte në dijeni familjaA ishte në dijeni familjaA ishte në dijeni familja
juaj që po hynit në grevejuaj që po hynit në grevejuaj që po hynit në grevejuaj që po hynit në grevejuaj që po hynit në greve
urie?urie?urie?urie?urie?

Para se të shkoja për te
greva e urisë, isha bashkë
me Kreshnik Spahiun dhe të
dy u nisëm për të vendi ku
punonte babai im. Po për-
gatisja me vete çfarë dhe si

do ia thosha.
…Dhe si  e  zgjidhët…Dhe si  e  zgjidhët…Dhe si  e  zgjidhët…Dhe si  e  zgjidhët…Dhe si  e  zgjidhët

dilemën?dilemën?dilemën?dilemën?dilemën?
Dilemën ma zgjidhi fakti

që babai nuk ndodhej aty.
Atëherë shkrova dy gisht
letër dhe ia lashë te vendi i
punës.

Çfarë i shkruat babit?Çfarë i shkruat babit?Çfarë i shkruat babit?Çfarë i shkruat babit?Çfarë i shkruat babit?
I thashë që po futesha në

greve urie dhe diçka pate-
tike mbi të drejtat dhe liritë
e njeriut.

A u kërcënua familjaA u kërcënua familjaA u kërcënua familjaA u kërcënua familjaA u kërcënua familja
juaj  nga regjimi i  asajjuaj  nga regjimi i  asajjuaj  nga regjimi i  asajjuaj  nga regjimi i  asajjuaj  nga regjimi i  asaj
kohe?kohe?kohe?kohe?kohe?

Jo, nga regjimi nuk pati
reagim ndaj familjes sime.

Si u vendos për hyrjen nëSi u vendos për hyrjen nëSi u vendos për hyrjen nëSi u vendos për hyrjen nëSi u vendos për hyrjen në
grevë urie dhe kush ishtegrevë urie dhe kush ishtegrevë urie dhe kush ishtegrevë urie dhe kush ishtegrevë urie dhe kush ishte
ideatori?ideatori?ideatori?ideatori?ideatori?

Nuk kam dijeni si u ven-
dos dhe nga kush, por mbaj
mend që Blendi Gonxhe ish-
te shumë aktiv në organiz-
imin e grevës.

Si e kalonit kohën gjatëSi e kalonit kohën gjatëSi e kalonit kohën gjatëSi e kalonit kohën gjatëSi e kalonit kohën gjatë
grevës së urisë dhe cilatgrevës së urisë dhe cilatgrevës së urisë dhe cilatgrevës së urisë dhe cilatgrevës së urisë dhe cilat
ishin kryesisht bisedat qëishin kryesisht bisedat qëishin kryesisht bisedat qëishin kryesisht bisedat qëishin kryesisht bisedat që
bënit së bashku?bënit së bashku?bënit së bashku?bënit së bashku?bënit së bashku?

Ishim të ndarë në dy sal-
la të mëdha të kinoklubit.
Mesa kujtoj, gati 3 qind vetë
në njërën. Ndoshta më
shumë në sallën tjetër. Bise-
dat ishin kryesisht se si
mund të ishte vendi ynë në
demokraci, si mund të ishte
Shqipëria si Evropa. Por
bisedat ishin natën e parë aq

sa na mbante entuziazmi, më
pas rrinim shtrirë dhe flis-
nim pak, se uria bënte të vet-
en.

Si e kujtoni Sali Ber-Si e kujtoni Sali Ber-Si e kujtoni Sali Ber-Si e kujtoni Sali Ber-Si e kujtoni Sali Ber-
ishën dhe drejtuesit  eishën dhe drejtuesit  eishën dhe drejtuesit  eishën dhe drejtuesit  eishën dhe drejtuesit  e
lëvizjes e dhjetorit?lëvizjes e dhjetorit?lëvizjes e dhjetorit?lëvizjes e dhjetorit?lëvizjes e dhjetorit?

Z.Berisha komentohej
shumë për disa shkrime në
gazetë në atë kohë, që ishin
me të vërtetë të guximshme
dhe përparimtare. Nuk kuj-
toj më shumë se sa siluetën

e tij me pardesynë e bardhë.
A është e  vërtetë qëA është e  vërtetë qëA është e  vërtetë qëA është e  vërtetë qëA është e  vërtetë që

z.Berisha ishte kundërz.Berisha ishte kundërz.Berisha ishte kundërz.Berisha ishte kundërz.Berisha ishte kundër
grevës së urisë?grevës së urisë?grevës së urisë?grevës së urisë?grevës së urisë?

Nuk kam dëgjuar kurrë
për diçka të tillë.

Cili ishte roli i AzemCili ishte roli i AzemCili ishte roli i AzemCili ishte roli i AzemCili ishte roli i Azem
Hajdarit ato ditë dhe çfarëHajdarit ato ditë dhe çfarëHajdarit ato ditë dhe çfarëHajdarit ato ditë dhe çfarëHajdarit ato ditë dhe çfarë
kujtoni me të?kujtoni me të?kujtoni me të?kujtoni me të?kujtoni me të?

Me Azemin njiheshim
shumë, sepse ai ishte stu-
dent i Filozofisë dhe filozo-

fia me Juridikun ishin në të
njëjtin korridor dhe ndanin
të njëjtat klasa, aksionet dhe
zboret i bënim së bashku.
Ishte djalë sharmant, i sh-
kathët dhe m   e prirje lideri.
E kujtoj të kudogjendur ato
ditë, duke iu prirë stu-
dentëve dhe duke folur në
tribunat e kohës. Mbaj mend
që mbante një xhup të zi
lëkure.

KKKKKush ngush ngush ngush ngush nga pedaa pedaa pedaa pedaa pedag og og og og ogëtgëtgëtgëtgët

vinte dhe ju takonte bren-vinte dhe ju takonte bren-vinte dhe ju takonte bren-vinte dhe ju takonte bren-vinte dhe ju takonte bren-
da kinoklubit ku zhvillonitda kinoklubit ku zhvillonitda kinoklubit ku zhvillonitda kinoklubit ku zhvillonitda kinoklubit ku zhvillonit
grevën e urisë?grevën e urisë?grevën e urisë?grevën e urisë?grevën e urisë?

Nga Juridiku nuk kujtoj
pedagogë që të ishin me ne,
të tjerë nuk më kujtohen.

A kishte studentë qëA kishte studentë qëA kishte studentë qëA kishte studentë qëA kishte studentë që
hynë dhe dolën nga greva?hynë dhe dolën nga greva?hynë dhe dolën nga greva?hynë dhe dolën nga greva?hynë dhe dolën nga greva?
Është e vërtetë që mes jushËshtë e vërtetë që mes jushËshtë e vërtetë që mes jushËshtë e vërtetë që mes jushËshtë e vërtetë që mes jush
kishte edhe të infiltruarkishte edhe të infiltruarkishte edhe të infiltruarkishte edhe të infiltruarkishte edhe të infiltruar
nga ish- Sigurimi i Shtetit?nga ish- Sigurimi i Shtetit?nga ish- Sigurimi i Shtetit?nga ish- Sigurimi i Shtetit?nga ish- Sigurimi i Shtetit?

Ka pasur edhe studentë

që kanë hyrë në grevë ditën
e nesërme, por kanë hyrë
fshehurazi organizatorëve.
Ndërkohë nuk mbaj mend
ndonjë që të ketë ikur,
përveç disa vajzave që sh-
kuan në spital nga munge-
sa e ushqimit. Ndërkohë
nuk kam informacion për
të infiltruar nga Sigurimi i
Shtetit, po çudi nuk është...

Çfarë do të  ndodhteÇfarë do të  ndodhteÇfarë do të  ndodhteÇfarë do të  ndodhteÇfarë do të  ndodhte
nëse policia hynte brendanëse policia hynte brendanëse policia hynte brendanëse policia hynte brendanëse policia hynte brenda
dhe do t'ju nxirrte jashtëdhe do t'ju nxirrte jashtëdhe do t'ju nxirrte jashtëdhe do t'ju nxirrte jashtëdhe do t'ju nxirrte jashtë
grevës?grevës?grevës?grevës?grevës?

Në atë moment, sigur-
isht edhe për shkak të
moshës, nuk na bënin sytë
dritë. Sot bëj lidhjen me një
shprehje të Shopenhauerit,
"entuziazmi i çastit ngre
njeriun në piedestalin e
heroit". Edhe ne ishim të
mbushur me urrejtje ndaj
regjimit dhe me shpresë për
të ardhmen europiane, nuk
llogarisnim as polici,
askënd.

Si e mbani mend mo-Si e mbani mend mo-Si e mbani mend mo-Si e mbani mend mo-Si e mbani mend mo-
mentin kur u plotësuanmentin kur u plotësuanmentin kur u plotësuanmentin kur u plotësuanmentin kur u plotësuan

Valentina Madani

LETRA
"Para se të shkoja
për në grevën e
urisë, isha bashkë
me Kreshnik
Spahiun dhe të dy u
nisëm për të vendi
ku punonte babai im.
Po përgatisja me
vete çfarë dhe si do
ia thosha. Dilemën
ma zgjidhi fakti që
babai nuk ndodhej
aty. Atëherë shkrova
dy gisht letër dhe ia
lashë te vendi i
punës. I thashë që
po futesha në greve
urie dhe diçka
patetike mbi të
drejtat dhe liritë
e njeriut", tha
Ristani.

PER AZEMIN
"Me Azemin njiheshim shumë, sepse ai ishte

student i Filozofisë dhe Filozofia me Juridikun
ishin në të njëjtin korridor dhe ndanin të njëjtat
klasa, aksionet dhe zboret i bënim së bashku.
Ishte djalë sharmant, i shkathët dhe me prirje

lideri", tregon z.Ristani.

Kujtimet

GREVA
Sot bëj lidhjen me një shprehje të

Shopenhauerit, "entuziazmi i çastit
ngre njeriun në piedestalin e heroit".
Edhe ne ishim të mbushur me urrejtje

ndaj regjimit dhe me shpresë për të
ardhmen europiane, nuk llogarisnim

as polici, askënd.

kërkesat tuaja?kërkesat tuaja?kërkesat tuaja?kërkesat tuaja?kërkesat tuaja?
Ne kishim vetëm një

kërkesë mesa kujtoj,
heqjen e emrit të dikta-
torit nga universiteti.
Greva arriti kulmin kur
populli rrëzoi statujën e
diktatorit dhe e sollën në
Qytetin Studenti, ku u
mblodh popull pa fund
nga e gjithë Tirana. E nd-
jenim veten si heronj dhe
vendosëm të mos e mbyl-
lim grevën derisa emri të
hiqej zyrtarisht. Ashtu
ndodhi, greva përfundoi
kur u dha lajmi zyrtarisht
për heqjen e emrit të dik-
tatorit nga universiteti.

Cili ishte veprimi i parëCili ishte veprimi i parëCili ishte veprimi i parëCili ishte veprimi i parëCili ishte veprimi i parë
sapo dolët nga greva esapo dolët nga greva esapo dolët nga greva esapo dolët nga greva esapo dolët nga greva e
urisë?urisë?urisë?urisë?urisë?

Nuk e kujtoj këtë mo-
ment. Ishte historia jonë.
Kemi qenë edhe ne aty, ab-
solutisht krenarë që kemi
kontribuar në proceset
demokratike. Disa nga në
janë dekoruar si pishtarë
të demokracisë.

NJOFTIM

Studio Përmbarimore Zyber SHEHU zhvillon ankandin e  I (Parë) për pasurinë:
a. Pasuria Nr.2/32+1-8/1, vol 6, faqe 183, Z.K.8514, e apartament, me

sipërfaqe totale 70,13m2, e ndodhur në Durres, çmimi 39.272
Euro.

Ankandi zhvillohet ne date 22.02.2018  në ambientet e Studios Përmbarimore
Zyber SHEHU me adresë: Pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Lushnjë,
Cel.0682089339, osë adresën e-mail:shehuzyber@yahoo.com
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Vendimi i Grupit të PD-së: Mocion me kryeministrin, metodat e tij kriminale

Ndihma ekonomike, Basha:
Rama ndjek metoda naziste
"Ministrja Manastirliu duhet të shkojë në burg"

KËRKESA
Kreu i PD-së tha dje
se do të kërkojnë një
debat me mocion për
të vënë para
përgjegjësisë
kryeministrin Rama
lidhur me përjashtimin
e shqiptarëve nga
skema e ndihmës
ekonomike. "Ne do të
formatizojmë nesër
(sot) kërkesën për një
debat me mocion për
të vënë Edi Ramën
dhe marionetën e tij
para përgjegjësisë dhe
për të zbardhur këtë
plan nazist. Bëhet fjalë
për dhjetëra familje",-
theksoi z.Basha.

Rekrutimet, Xhaçka: Më shumë
gra në Forcat e Armatosura!

INTERPELANCA
Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla ditën e enjte është
thirrur në interpelancë nga LSI lidhur me çështjet e
arsimit të lartë, ndërkohë që ministrja e
Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu është thirrur nga
PS për kontrollin shëndetësor. Opozita thirri një javë
më parë në interpelancë ministrin e Infrastrukturës
dhe Energjetikës, Damian Gjiknurin, për të dhënë
'llogari' për procedurat me inceneratorët.





Mandati i PD-së për Beratin, votë unanime

Astrit Veliaj deputet në Kuvend,
KQZ i jep mandatin e Halimit

Grupi Parlamentar i
Partisë Demokra
tike, diskutoi dje

gjerësisht për familjet e për-
jashtuara nga skema e ndi-
hmës ekonomike. Grupi ven-
dosi të kërkojë mocion me
debat me kryeministrin Edi
Rama për çështjen e heqjes
nga skema e ndihmës eko-
nomike të mbi 20 mijë famil-
jeve të varfra në të gjithë
vendin. Pas mbledhjes së
grupit parlamentar, ku de-
putetët nga zona të ndry-
shme të vendit raportuan
për heqjen nga skema të
mijëra familjeve, kryetari i
PD, Lulzim Basha, e cilësoi
kriminale përjashtimin nga
skema e ndihmës ekono-
mike. Basha akuzoi kryem-
inistrin Edi Rama lidhur me
skemën e asistencës sociale
për familjet në nevojë. Sipas
tij kryeministri po përdor
metoda naziste, spastrimi
ndaj shqiptarëve. "Kohën më
të madhe të diskutimeve e
ka marrë drama e madhe e
dhjetëra-mijëra familjeve
shqiptare që janë hequr në
mënyrë të paligjshme dhe
kriminale nga lista e ndih-
mës ekonomike. Kjo është
një dramë njerëzore dhe
emergjencë kombëtare.
Kemi një qeveri dhe një
kryeministër që po përdor
metoda naziste, genocidale
dhe spastrimi të qytetarëve
të vet", deklaroi Basha. Ai
shtoi: "Nuk ka zgjidhje tje-
tër për këto familje, ose do
të shuhen, ose do të largo-
hen nga vendi duke krijuar
një tjetër valë drejt BE-së".
"Mijëra familje shqiptare
janë hequr nga ndihma
ekonomike. Përjashtimi ësh-
të kriminal. Jemi vendi i
vetëm në Europë që ka çuar
drejt emigracionit me vull-
netin e Ramës kryeministër
mijëra shqiptare. Rama po
përdor metoda naziste,
spastrimi ndaj shqiptareve.
Një prej tyre është heqja nga
skema e ndihmës ekono-
mike. U bëj thirrje mediave
ta vendosin këtë "Holoka-
ust" në qendër të vëmendjes
së tyre", deklaroi z. Basha.
Kreu i PD-së akuzoi se kor-
rupsioni që ndodhet në këtë
qeveri ka çuar drejtë pap-
unësisë mijëra të rinj sh-
qiptarë, të cilët gjejnë si
rrugë të vetme emigrimin.
Sipas kreut të PD, ministrja
e Shëndetësisë, Ogerta Ma-
nastirliu, duhet çuar për

ndjekje penale, pasi ka
shpërdoruar detyrën dhe
nuk ka dhënë informacion
brenda dy javëve për ske-
mën dhe kriteret e ndihmës.

"Ministrja është në kushtet
për t'u çuar për ndjekje pe-
nale, sepse ka shpërdoruar
detyrën, sepse nuk na ka
dhënë informacion brenda

dy javëve për skemën dhe
kriteret e ndihmës. PD do të
kërkojë mocion me debat për
këtë skenar naziskin të
Ramës", theksoi z.Basha.

Valentina Madani

Në ceremoninë e
përcjelljes së rek-

rutëve të rinj, ministrja e
Mbrojtjes, Olta Xhaçka
vlerësoi dje numrin në
rritje të vajzave dhe e të
rinjve me arsim të lartë, të
cilët kanë aplikuar dhe
janë përzgjedhur për të
qenë së shpejti pjesë e
Forcave të Armatosura.
130 djem e vajza janë kan-
didatët më të rinj për
oficerë në Forcat e Arma-
tosura. Për 9 javë ata do të
jenë pjesë e Stërvitjes Indi-
viduale Bazë, në Shkollën
e Trupës në Bunavi (Vlorë).
"Si ministre e Mbrojtjes do
të doja ta përmirësoja ako-
ma më shumë raportin gji-
nor në favor të vajzave. Sot
vlerësoj prirjen e rritjes së
këtij numri dhe kërkoj që
kjo të kihet parasysh në
vazhdimësi. Nga ana tjetër,
fakti që për statusin e ush-
tarakëve të rinj aplikojnë
edhe vajza, edhe djem me
arsim të lartë na bën të
gjithëve shpresëplotë se
niveli intelektual dhe ai i
profesionistëve në ush-
trinë tonë do të jetë gjith-
monë edhe më i garantuar.
Për këto nevojitet pa dis-
kutim që testimet në çdo
fazë të tyre të kryhen me

Astrit Veliaj rikthehet sërish në Kuvend si deputet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi dje me votë

unanime për t'i dhënë atij mandatin e Eduard Halimit, i cili
dha dorëheqjen me 9 shkurt 2018. Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve vendosi me 7 vota pro dhënien e mandatit të
deputetit për qarkun e Beratit për Astrit Veliajn, pas largim-
it të Eduard Halimit. Në listën e PD-së për Beratin, pas
Halimit i dyti në radhë ishte Astrit Veliaj dhe i treti Lefter
Maliqi, i cili tashmë duket se ka kaluar me PS. Por për
shkak të përcaktimit të kuotave gjinore, mandati i lënë
prej Halimit i kalonte Juvina Janit, e cila refuzoi. Dhe pas
saj ishte Monika Qosja që kishte të drejtën, e cila po ashtu
refuzoi. Të dy kandidatet ditën e deklaratës së Halimit u
shprehën se nuk dëshirojnë të jenë pjesë e parlamentit sh-
qiptar duke paraqitur arsye personale. "Do të vendosim që
dorëheqjet në momentin e kandidimit nuk do të pranohen
dhe emrat do të shkojnë në fletën e votimit sipas listës",-
deklaroi Denar Biba i PS-së. Por kreu i KQZ-së, Klement
Zguri tha: "KQZ vendosi t'i japë mandatin e deputetit të
Kuvendit të Republikës së Shqipërisë kandidatit të radhës
në listën shumë emërorë, Partisë Demokratike të qarkut
Berat, z. Astrit Veliaj. Kush është dakord? 7 vota pro, asnjë
kundër, miratohet". Mësohet se Astrit Veliaj ka paraqitur
gjithë dokumentacionin dhe formularin e dekriminalizim-
it në KQZ. Më herët, dy zonjat në listën e PD, të cilave u
takonte në radhë në bazë të parimit për kuotat gjinore,
dhanë dorëheqjen me një letër dërguar institucionit.

shumë rregullsi, me shumë
seriozitet, me disiplinë dhe
transparencë të lartë", tha
ministrja Xhaçka. Në cilësinë
e ministres së Mbrojtjes, ajo
siguroi të rinjtë dhe familjarët
e tyre se do të gjenden pranë
në rrugëtimin e bukur dhe
plot sfida. Në kushtet e profe-
sionalizmit gjithnjë e në rritje
dhe angazhimit në përm-
bushje të detyrave të mbro-
jtjes së vendit dhe në interes
të Aleancës së Atlantikut të
Veriut, rekrutimi i ushtarëve
me një profil sa më cilësor

është sfidë permanente për
Forcat e Armatosura. Sipas
statistikave të muajve të
fundit, raporti mes numrit
të aplikantëve që kanë
shprehur dëshirë për të
qenë pjesë e FA dhe atij të
kandidatëve të përzgjedhur
është gati 3 me 1. 130 të rin-
jtë që u nisën dje për në Bu-
vani rezultuan fitues të
testit fizik, intelektual dhe
psikologjik për rekrutimet
e reja për ushtarë/detarë
aktivë në Forcat e Arma-
tosura.

Kryetari i PD, Lulzim Basha

REKRUTIMI
“Fakti që për statusin e ushtarakëve të rinj
aplikojnë dhe vajza dhe djem me arsim të lartë, na
bën të gjithëve shpresplotë se niveli intelektual dhe
ai i profesionistëve në ushtrinë tonë do të jetë
gjithmonë edhe më i garantuar.”



Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, dje në
ceremoninë e përcjelljes së rekrutëve të rinj
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Negociatat me Greqinë, Presidenti kërkon emrat e negocitorëve dhe parimet e negocimit nga qeveria

Meta i çon letër, Bushati: I kam kërkuar autorizim
Ministri: Kreu i shtetit ka të drejtë të dekretojë ose jo marrëveshjen

REAGIMI
Nisur nga debatet e ditëve të fundit për negociatat me Greqinë, Bushati

sqaroi: "Është e vërtetë që qeveria është aktori kryesor që negocion,
meqenëse kanë lindur spekulime ditët e fundit se kush negocion në emër të

Republikës së Shqipërisë. Si në çdo vend tjetër të botës mund të them se në
emër të Republikës së Shqipërisë negocion qeveria".

Presidenti: Negociatat me BE, sfiduese sa i takon ekonomisë

Meta: Konsensus mbarëkombëtar politik
për përzgjedhjen e modelit ekonomikPresidenti i Republikës,

Ilir Meta deklaroi dje,
se vendit i duhen strategji
dhe politika afatgjata të
qarta në funksion të
rritjes së konkurruesh-
mërisë së biznesit sh-
qiptar në tregjet ndërko-
mbëtare. Në kuadër të
Vitit Mbarëkombëtar të
Heroit tonë Kombëtar,
Gjergj Kastrioti Skënder-
beu, Presidenti mori pjesë
në veprimtarinë e fonda-
cionit "Illyricum Sacrum"
me temë: "Gjergj Kastri-
oti në ekonominë sh-
qiptare" të përqendruar
sidomos te marketimi i
simbolit të Skënderbeut
në ekonominë shqiptare.
"Sot, Shqipëria po synon
të hedhë një hap tjetër të
rëndësishëm drejt Bash-
kimit Evropian, atë të çel-
jes së negociatave duke
pasur parasysh se ky ësh-
të një moment vendimtar

Ministri për Evropën
e Punët e jashtme,
Ditmir Bushati sqa-

roi dje, se letra që ai i ka dër-
guar Presidentit Ilir Meta
është thjeshtë leja për të ni-
sur punën për marrëveshjen
e kufirit detar. Sipas Bush-
atit, në momentin kur mer-
ret autorizimi, atëherë do
caktohet grupi negociator
dhe duhet sërish firma e Pres-
identit për firmosjen e mar-
rëveshjes. Në një deklaratë
për gazetarët, Bushati nuk
pranoi të komentojë vep-
rimet e Presidentit të Repub-
likës, por vetëm të sqarojë
procedurën sipas tij. Minis-
tria e jashtme është në pritje
të autorizimit nga presidenti
Ilir Meta për negociatat me
Greqinë. "S'dua të komentoj
presidentit. Në momentin që
plotfuqishmëria do të vijë
normale që do të fillojë puna.
Unë kam kërkuar mbi bazë
të ligjit për marrëveshjen
ndërkombëtare, autorizim, jo
plotfuqishmëri, autorizim
për të nisur punën. Pasi për-
fundon negociata duhet sër-
ish që nga ana e Presidentit
të Republikës të lëshohet au-
torizimi për firmosjen e mar-
rëveshjes dhe hapi i tretë kur
Presidenti i Republikës serish

për vendin tonë, jo thjesht
në planin strategjik politik
apo të reformave shtetfor-
muese që janë një domos-
doshmëri për të konsoliduar
demokracinë tonë ende të
brishtë dhe për të forcuar

sundimin e ligjit, por mbi të
gjitha për ta integruar plotë-
sisht ekonominë shqiptare
në tregun e përbashkët evro-
pian",-u shpreh Presidenti.
Por, sipas tij, "ky udhëtim do
të jetë i gjatë dhe i vështirë,

por transformues për eko-
nominë shqiptare dhe bi-
znesin tonë. Në planin
ekonomik, negociatat me
BE-në do të jenë sfiduese,
sepse do të shërbejnë si një
test disipline tregu dhe
konkurrence për biznesin
dhe produktet tona". "Për
të përmbushur këtë am-
bicie na duhet një konsen-
sus mbarë-kombëtar poli-
tik në përzgjedhjen e mod-
elit të duhur të zhvillimit
ekonomik sikurse na du-
hen strategji dhe politika
ekonomike afatgjata dhe
të qarta në funksion të
rritjes së konkurruesh-
mërisë së biznesit sh-
qiptar sidomos në tregjet
evropiane dhe ato ndërko-
mbëtare".

Darina Tanushi

ka një rol, është momenti kur
marrëveshja miratohet në
Kuvend dhe presidenti i Re-
publikës ka të drejtën e de-
kretimit ose jo të kësaj mar-
rëveshje",-u shpreh Bushati.
Ndërkohë burimet nga Presi-
denca thanë për mediat se
Presidenti Meta i është drej-
tuar me një shkrese Minis-
trisë së Jashtme, ku i kërkon
të saktësojë emrat e negocia-
torëve për marrëveshjen e re
me Greqinë. Këto detaje mu-
ngojnë në kërkesën e datës 12
shkurt të ministrit të Jash-
tëm për autorizimin e Presi-
dentit. Ndërkohë Ministria e
Jashtme greke e ka marrë
autorizimin nga kryeminis-
tri Aleksis Tsipras për fazën
finale të negociatave me Sh-
qipërinë. Javën që shkoi, Bus-
hati i kërkoi plotfuqish-
mërinë Presidentit të Repub-

likës, përmes një letre, për
nisjen e negociatave me
Athinën për marrëveshjet e
pazgjidhura mes dy vendeve,
të cilat janë trajtuar në dy
takimet e Bushatit me Kot-
zias në Kretë dhe Korçë. Ndër-
sa Presidenti veç negocia-
torëve mësohet se kërkon
edhe nga qeveria parimet e
negocimit me palën greke sa
i takon zgjidhjes së dy çësh-
tjeve të nxehta, mar-
rëveshjes për 'Detin' dhe shfu-
qizimin e Ligjit të Luftës.
Letra e Presidentit Meta ësh-
të klasifikuar si "sekret sh-
tetëror". Ndërkohë dje, Min-
istri i Jashtëm, Ditmir Bus-
hati mori pjesë në konfer-
encën përmbyllëse të Akade-
misë së Integrimit Evropian,
ku e cilësoi debat 'shterpë"
atë për diskutimin e datave
për hapjen e negociatave.

Presidenti i i Republikës,
Ilir Meta

Ministri për Evropën e Punët
e Jashtme, Ditmir Bushati

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima zhvillon
ankandet sipas datave të mëposhtme:
1)Datë 16/03/2018, ditën e Premte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurive
të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me sip. 2506 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 210,504 lekë.
-“Arë” me  sip. 1216 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 102,144 lekë.
-“Arë” me  sip. 1080 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 121,464 lekë.
-“Truall+arë” me  sip. 352 m2, nga kjo truall 200 m2,
si dhe ndërtesë prej 80 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 1,456,504 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori
Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Algent Minir
Panajoti, znj.Manjola Rexhep,Panajoti, znj.Sara
Algent Panajoti, z.Glediol Algent Panajoti banues
në fshatin Vashtemi, bashkia  Maliq, rrethi Korçë,
për detyrimin ndaj kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me
seli në ish Blloku Tiranë.
2) Datë 16/03/2018, ditën e Premte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurive
të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me  sip. 1489 m2, e ndodhur në fshatin
Zagfradec  Devoll,  në vlerën 87,430 lekë.
-“Arë” me  sip.1489 m2, e ndodhur në fshatin
Zagfradec  Devoll, në vlerën 107,520 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori

Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Xhevair Zama
dhe Nexhmije Zama, z.Aurel Zama, z.Sokol Zama,
z.Melsi Zama, banues në fshatin Zagradec, bashkia
Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a,
me seli në ish Blloku Tiranë.
3)Datë 15/03/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i tretë), për shitjen e pasurisë
së paluajtshme të llojit ”Arë” me  sip. 1,000 m2, truall
190 m2, nga kjo ndërtesë 81 m2 e ndodhur në fshatin
Zdojan , Dibër  në vlerën 100.800 lekë. Pasuria është
lenë garanci bankare nga (debitorët/hipotekues) z.
Bedri Allaman Tuka, banues në fshatin Zdojan-
Brezhan, bashkia Dibër, rrethi Dibër, për detyrimin ndaj
kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
4)Datë 02/03/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i parë), për shitjen e pasurive
të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me sip. 7400 m2, e ndodhur në fshatin Bitinçe
Devoll, në vlerën 592,000 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori
Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor znj.Bukurije
Sulejman Fezo, znj.Mimoza Fatmir ( Foto) Fezo, z.Xhimi
Foto Fezo, znj. Arkonnda Foti Fezo, znj. Eliverta Foti
Fezo , znj. Luiza Foti (Kasabelli) Fezo banues në
fshatin Bitinçe, bashkia  Devoll, për detyrimin ndaj
kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
Ankandet 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
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Shqipëria është vend me
potencial në rritje në
shumë sektorë. Sipas

kryeministrit Edi Rama, tur-
izmi është një nga sektorët ku
ka shumë për të bërë, dhe tur-
operatorët vendas nuk po për-
ballojnë kërkesat. I pran-
ishëm në forumin e biznesit
Shqipëri-Itali, Rama ftoi sipër-
marrjet italiane të investojnë
në vendin tonë, dhe të ndihen
të sigurt, pasi Shqipëria ka
një legjislacion të favorshëm
ndaj turizmit. "Dua të thek-
soj vetëm një element, sigur-
isht vendi ka shumë poten-
ciale rritjeje dhe shumë
mundësi investimesh në sek-
torin e energjisë, të naftës,
mineraleve, në bujqësi, tur-
izëm. Kemi një legjislacion në
avantazh për të investuar në
turizëm. Në 5-10 vitet e ardhs-
hme, do të jetë vërtet kantieri
më i rëndësishëm i Shqipërisë
nga të gjitha pikëpamjet.
Kushdo do të investonte në
një hotel me 4-5 yje do të kish-
te dhjetë vjet pa asnjë taksë,
vetëm një taksë prej 6 për
qind të TVSH"-tha Rama.
Kryeministri garantoi inves-
titorët se Shqipëria është në
rrugën e duhur, dhe po bëhet
e ngjashme me Italinë në
shumë aspekte të rëndë-
sishme, si taksat dhe bu-
rokracitë. "Dhe ta mendosh
që janë 20 miliardë euro këtu
në sallë, është diçka e pabe-
sueshme. Dhe shpresoj që
disa nga këto euro të mbeten
këtu në Shqipëri. Të mbeten
në Shqipëri në formën e in-

vestimeve."-tha Rama Në fo-
rumin e biznesit të pran-
ishëm ishin edhe ministri
Ahmetaj, Ivan Scalfarotto, zv.
ministër i Zhvillimit Ekono-
mik. Gjithashtu, morën pjesë
200 delegatë dhe rreth 350
sipërmarrje italiane. Minis-
tri i Financave, Arben Ah-
metaj tha se Shqipëria vendi

i mundësive për të gjithë. "Në
20 vite Shqipëria nuk është më
ajo e frikës, por është Sh-
qipëria e mundësive për sipër-
marrjen italiane. Katër vitet
e fundit vendi ka kaluar në
një proces të vështirë të refor-
mave. Katër vitet e ardhshme
do rritemi me një mesatare
deri në 5.5 dhe të arrijmë në

6% të PPB. Performanca e
eksporteve, veçanërisht ajo e
shërbimeve, është tregues i
rëndësishëm sa i takon pozi-
cioni konkurrues të sh-
qiptarëve. Eksportet e vesh-
mbathjeve, këpucëve, janë
rritur", tha Ahmetaj. Më tej,
ai theksoi se sot Shqipëria
ofron shumë mundësi për

sipërmarrjen italiane. "Pre-
zenca dhe kontributi i Italisë
mbeten primare. Shqipëria
është vendi me hapin më të
madh kulturor drejt Italisë.
Shqipëria për Italinë është
porta hyrëse në Ballkan, ra-
jon. Ndonëse një ekonomi e
vogël, Shqipëria përfaqëson
një treg interesant për inves-
timet e huaja",-tha Ahmetaj.
Ndërsa ministri Gjiknuri tha
se “qeveria shqiptare nuk
është e ngurtë në këtë drejtim,
pavarësisht se Partneriteti
Publik Privat, gjithmonë ng-
jall sensibilitet politik, por për
ne nuk ka rrugë tjetër, sepse
shteti i ka mundësitë të kufi-
zuara. Shqipëria ende nuk
është anëtare e BE, që të
mund të përfitonte në
mënyrë masive nga fondet e
integruara të BE, dhe PPP
dhe interesi i kompanive pri-
vate shihet si zgjidhja e vet-
me",-tha Gjiknuri.

Gjiknuri fton italianët për PPP: Shteti merr përsipër riskun e financimit

Forumi, kryeministri:
Turizmi, sektor potencial
Ahmetaj: Përmbyseni imazhin e Shqipërisë së ‘90-ës

Ornela Manjani

MINISTRJA QATO
Ministrja e Sipërmarrjes,
Sonila Qato u bëri thirrje
bizneseve italiane që të
eksplorojnë mundësitë e
investimeve potenciale
në vendin tonë.
"Lehtësimi i procedurave
të biznesit, reforma në
drejtësi do ta bëjë
Shqipërinë një vend
shumë tërheqës për
të investuar",
- tha Qato.

Forumi i biznesit
Shqipëri-Itali

Kryeministri Edi Rama

Shoqëria SiCRED, e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila
operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, me
korrektësi dhe profesionalizëm, po kërkon një profesionist në fushën e
komunikimit dhe menaxhimit të brandit për pozicionin e “Menaxherit të
Marrëdhënieve me Publikun”.
Shoqëria ofron mjedisin e duhur për zhvillimin profesional dhe mundësinë e
aplikimit të aftësive për profesionistet. Nëse jeni person me ambicie
profesionale, dëshirë për të mësuar dhe për të zhvilluar edhe më tej aftësitë
personale dhe profesionale, nëse ju tërheq komunikimi masiv dhe marketingu,
ju inkurajojmë të aplikoni për këtë pozicion.

Kandidati i kërkuar duhet të ketë eksperiencë dhe njohuri në fushën financiare
e në veçanti në tregun e sigurimeve, aftësi të shkëlqyera prezantimi në
media, aftësi analitike dhe estetike në prezantime me shkrim, lehtësi në
komunikim me audienca të ndryshme, aftësi për të ndërtuar marrëdhënie
afatgjata me grupet e interesit.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Menaxheri
i Marrëdhënieve me Publikun”:

1. Ky pozicion kërkon që personi i angazhuar të përfaqësoje shoqërinë
SiCRED sh.a. në evente promovimi, paraqitje televizive, radiofonike,
etj.;

2. Të organizojë eventet e shoqërisë SiCRED sh.a. vetëm ose me
partnerë të jashtëm;

3. Të përgatisë artikuj informativë dhe shkrime promocionale për
shoqërinë për t’u publikuar në mediat e shkruara (printuara dhe
elektronike), në dy gjuhë, sipas rastit, në Shqip dhe Anglisht;

4. Të konceptojë dhe organizojë stendat dhe këndet e SiCRED sh.a.
në panaire, work shops, universitete, qendra mjekësore, klinika
private etj., me të cilat SiCRED sh.a. bashkëpunon dhe është personi
përgjegjës për monitorimin e tyre;

5. Të konceptojë dhe menaxhojë fushatat me pagesë në rrjetet sociale
dhe mediat e tjera me parimin e ROMI (return on marketing
investment) në mënyrë që të matet efiçenca e fushatave dhe
raportimi post-event;

6. Të përgatisë strategjinë dhe planin vjetor të komunikimit dhe PR
për SiCRED sh.a., duke iu përshtatur buxhetit përkatës të miratuar
për këto aktivitete dhe si duke aplikuar gjetjet pas ROMI për të rritur
vazhdimisht efiçencën e aktiviteteve marketing;

7. Të jetë në gjendje të lexojë dhe përpunojë të dhëna që lidhen me
aktivitetet marketing, gjë që kërkon dije qoftë edhe bazike mbi
statistikat dhe kërkimet e tregut;

8. Të propozojë përgjatë vitit veprime plotësuese të planit fillestar të
miratuar paraprakisht, në përputhje me nevojat e kompanisë dhe
ndryshimeve në treg apo të industrisë ku hyn edhe aktiviteti i
SiCRED sh.a.;

9. Të integrojë në mënyrë efiçente të gjitha hallkat ose palët e përfshira
(drejtoritë e tjera të shoqërisë) në procesin e marketimit dhe PR të
shoqërisë;

10. Të jetë i aftë të punojë vetëm ose në ekip, sipas rasteve;
11. Të jetë i gatshëm të udhëtojë dhe të punojë me orë të zgjatura nëse

do jetë e nevojshme, me qëllim mbarëvajtjen e punës dhe projektit
në zbatim;

12. Të jetë i aftë të ndërtojë dhe mbajë marrëdhënie të vazhdueshme

dhe të mira me mediat në vend, si dhe entitete të tjera të lidhura
me aktivitetin e SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë
si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit
të Ekonomisë (preferohet profili marketing);

2. Të ketë eksperiencë të paktën 4 vjet në fushat e lidhura me
Marketing (Komunikim, PR, Evente, Marrëdhënie me Mediat, Media
Buying & Media Planning, Marrëdhënie me Agjenci si partnerë të
jashtëm ose të ketë punuar në Agjenci Marketingu, etj.;

3. Të ketë punuar me Administrimin e Rrjeteve Sociale;
4. Të ketë punuar me Copywriting, Editoriale, etj.;
5. Të ketë njohuri mbi parimet dhe metodat e promovimit të produkteve

financiare;
6. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Njohja e gjuhëve

të tjera përbën avantazh;
7. Të ketë aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit dhe paketës

Microsoft Office 2007/2010, (Word, Excel, Power Point),
8. Të ketë dije, qofte edhe bazike, të programeve edituese për krijim

imazhesh dhe videosh;
9. Të njohë filozofinë e funksionimit të rrjeteve sociale, Facebook,

LinkedIn, Instagram, etj.;
10. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi shumë të mira komunikimi

dhe shprehëse;
11. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;

Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 28.02.2018, ora
17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV të nënshkruar + foto (në CV të shpjegohen për çdo pozicion të
mëparshëm detyrat përkatëse dhe arritjet për pozicionin e mbajtur
më parë);

2. Kopje të kartës së identitetit;
3. Kopje të diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave;
4. Kopje të dëshmisë së gjuhës/ve të huaja (në rast se ka);
5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (në rast se ka);
6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

SiCRED sh.a. garanton trajtimin me konfidencialitet të këtyre të dhënave,
si dhe siguron se asnjë e dhënë nuk do t’i kalohet personave të tretë, në
përputhje të plotë me parashikimet e Ligjit nr. 9887 datë 18.03.2014 “Për
Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:
 Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës

SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”,
Vila nr. 3/1, Tiranë

 Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 Me Fax: +355 4 22 37 530
 Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen, të cilët do të kalojnë
në proces testimi dhe intervistimi.

NJOFTIM PËR POZICION TË LIRË PUNE
“Menaxher/e për Marrëdhëniet me Publikun”,

pranë Drejtorisë Juridike dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

NJOFTIM PËR POZICION TË LIRË PUNE
“Account Manager (Administrator i Shitjeve)”,

pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

SiCRED prej disa vitesh ka vendosur në prioritet e veta krijimin dhe forcimin e një skuadre për promovimin e
produkteve të saj elitë në individë, familje, kompani të vogla e të mesme, korporata si dhe institucione shtetërore dhe
buxhetore etj. Në këtë kuadër, SiCRED kërkon të punësojë një “Account Manager (Administrator të Shitjeve)”.
Bëhu pjesëtar i kësaj skuadre!

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë eksperienca të mëparshme në shitjen e produkteve financiare; si Account Manager, Konsulent
Financiar, ose pozicione të ngjashme, minimumi 3 vjet (Njohuritë shtesë në fushën shëndetësore përbëjnë
avantazh);

2. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
3. Të ketë njohuri mbi parimet dhe metodat për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizative;
5. Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe të përdorimit të kompjuterit;
6. Të ketë njohuri të mirë të gjuhës angleze;
7. Preferohen aplikantët me moshë nën 40 vjeç;
8. Të jetë i gatshëm të udhëtojë nëpër rrethe dhe të punojë jashtë orarit;
9. Të arrijë objektivat e vendosur në një kohë të shpejtë (e cila sjell arritjen e një page apo shpërblimi të lartë

dhe mundësi të shkëlqyera për promovim).

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Account Manager (Administratori i Shitjeve)”:

1. Të prezantojë shoqërinë dhe produktet e saj të sigurimit te klientët ekzistues dhe ata potencialë;
2. Të gjenerojë klientë të rinj dhe t’u propozojë produktet optimale nëpërmjet këshillimit financiar;
3. Të menaxhojë/kontaktojë klientët ekzistues duke iu ofruar këshillim dhe mbështetje të vazhdueshme, sipas

nevojave të tyre;
4. Të sigurojë vëllimin e shitjeve sipas objektivave individuale dhe atyre korporative;
5. Të raportojë takimet dhe finalizimet e kontratave në mënyrë të rregullt;
6. Të asistojë degët e shoqërisë SiCRED në rrethe, si përgjegjës për të gjithë territorin;

Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 28.02.2018, ora 17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin
si vijon:

1. CV të kandidatit, e nënshkruar + foto;
2. Kopje të kartës së identitetit;
3. Kopje të diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave;
4. Kopje të dëshmisë së gjuhës/ve të huaja (në rast se ka);
5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (në rast se ka);
6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

SiCRED sh.a. garanton trajtimin me konfidencialitet të këtyre të dhënave, si dhe siguron se asnjë e dhënë nuk do t’i
kalohet personave të tretë, në përputhje të plotë me parashikimet e Ligjit nr. 9887 datë 18.03.2014 “Për Mbrojtjen e të
Dhënave Personale”.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

 Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada
VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë

 Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 Me Fax: +355 4 22 37 530
 Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
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Ja formulari TIP, pronarët nuk duhet të dorëzojnë prokurën e posaçme

Kompensimi i pronarëve,
qeveria ndryshon procedurat
Ndërtimet informale, pagesat për pronarët e tokës

Ornela Manjani

Qeveria ndryshon pro
cedurën për ko
mpensimin e pronar-

ëve që u është zënë toka nga
ndërtimet pa leje. Me një
vendim të posaçëm Këshilli
i Ministrave ka vendosur të
shfuqizojë shkronjën "d", të
pikës 6, të vendimit nr.383,
datë 19.5.2010. Kjo do të
thotë se pronarët që ap-
likojnë në Agjencinë e Tra-
jtimit të Pronave për ko-
mpensimin në vlerë për pr-
onarët e pasurive të paluajt-
shme, pronë private, që
preken nga ndërtimet infor-
male nuk do t'ju kërkohet
më prokura e posaçme. Ven-
dimi hyn në fuqi sot dhe sh-
kurton dokumentet dhe ko-
hën për shqyrtimin e
dosjeve.
PRANIMI
I KËRKESAVE

Procesi i regjistrimit apo
pranimit të kërkesave për
kompensim fillon 5 ditë pas
datës së njoftimit publik. Me
urdhër të drejtorit të
Përgjithshëm të ATP-së
ngrihet grupi i punës për
pranimin dhe shqyrtimin e
kërkesave, me objekt shpër-
blimin e pronarëve të pasur-
ive të paluajtshme, pronë
private që preken nga ndër-
timet informale dhe shpërn-
darjen e fondit përkatës.
Grupi i punës, brenda 60
ditëve nga data e paraqitjes
së kërkesës për kompen-
simin e pronës, kryen veri-
fikimet e duhura. drejtori i
Përgjithshëm i ATP-së,
brenda 30 ditëve nga data e
përfundimit të procesit të
verifikimit nga grupi i
punës, nxjerr vendimin me
emrat e subjekteve që përfi-
tojnë nga kompensimi dhe
urdhëron publikimin e listës
së subjekteve që kompenso-
hen. Gjithashtu, ai njofton
edhe aplikantët që nuk përf-
shihen në listën e subjek-

teve që kompensohen, duke
përcaktuar arsyet e mospërf-
shirjes.
APLIKIMI

Për të përfituar kompen-
simin për tokën e zënë nga
ndërtimet pa leje duhet të
paraqesë në ATP-së kërkesë
për kompensim në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private, që
preken nga ndërtimet infor-
male (ALUIZNI). Pronari
plotëson një kërkesa për ko-
mpensimin në vlerë sipas
formatit Tip që vihet në dis-
pozicion nga AKKP-ja. I in-
teresuari duhet të paraqesë
dëshminë e trashëgimisë për
të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit për-
fitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në për-
puthje me përcaktimet e
Kodit Civil. Për dëshmitë e
trashëgimive të lëshuara

nga gjykata për testamentin
e bërë me akt noterial të sil-
let certifikatë familjare e per-
sonit, 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
llogari të subjektit përfitues,
ku përcaktohet edhe numri
i llogarisë bankare ku do të
transferohet vlera financia-
re e përfituar. ATP kërkon fo-
tokopjen e dokumentit të
identifikimit, dhe certi-
fikatën familjare të kërkues-
it dhe mandatpagesën, që
vërteton pagimin e tarifës së
shërbimit.
PAGESAT

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 infor-
male dhe që përfitojnë ko-
mpensimin apo shpër-
blimin 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 përkatëse të
Këshillit të Ministrave.
Procesi i shqyrtimit të kë-
tyre kërkesave dhe i
shpërndarjes së fondit të
kompensimit është bazuar

në ligjin nr.9482,  datë
03.04.2006 "Për legalizimin,
urbanizimin dhe inte-
grimin e ndërtimeve pa
leje", i ndryshuar, ligjin
nr.10239, datë 25.02.2010
"Për krijimin e fondit spe-
cial  të kompensimit të
pronave", në Vendimin e
Këshillit  të Ministrave
nr.383, datë 19.05.2010 "Për
përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të
paluajtshme, pronë pri-
vate, që preken nga ndër-
timet informale", i ndry-
shuar, dhe në vendimet
përkatës të Këshillit  të
Ministrave, në të cilët ësh-
të përcaktuar masa e shpër-
blimit për secilin pronar.
Në përfundim të këtij pro-
cesi, shpërndahet kësti i
parë, i dytë, i tretë dhe i
katërt (në total 57%) të de-
pozituara në Agjencinë e
Kthimit dhe Kompensimit
të Pronave, e cila bën pub-
like të dhënat në lidhje me
pasuritë që kompensohen
dhe gjeneralitetet e subjek-
teve përfituese. Gjithashtu,
Agjencia e Kthimit dhe Ko-
mpensimit të Pronave du-
het të njoftojë subjektet e
interesuara në lidhje me
vlerat përkatëse për secilin
përfitues dhe datën e kalim-
it të parave në llogaritë e pr-
onarëve që kompensohen.

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.

Banka Botërore ka qenë
e fokusuar veçanër-

isht në Shqipëri me pro-
jekte që lidhen me pronat.
Një ndër to ka qenë edhe
ajo për Menaxhimin e In-
tegruar të Tokës dhe së fun-
di ekipi që jep asistencën
teknike për këtë projekt
zhvilloi një takim me kre-
un e Zyrës së Regjistrimit
të Pasurive të Paluajtshme
Eljon Semanaj ku u vu
theksi tek vijueshmëria e
projekteve të reja. Në
takim u diskutua për hap-
at që ka ndërmarrë ZRPP
për përmirësimin dhe
përditësimin e të dhënave
dixhitale të pasurive të
paluajtshme, si një ele-
ment bazë për manaxhimin
e integruar të tokës. Kry-
eregjistruesi Semanaj
vlerësoi bashkëpunimin e
vazhdueshëm të Bankës
Botërore me ZRPP,
veçanërisht përmes asis-
tencës së saj teknike dhe fi-
nanciare për regjistrimin
fillestar të pronave dhe
kërkoi që ajo të jetë e pran-

Shpallje për vend të lirë punë për specialist IT
pranë Gjykatës së Apelit Durrës
Kushtet qe duhet të plotësojë kandidati:

 të jenë diplomuar në shkencat teknologji e
informacionit, të paktën në nivelin “Master
shkencor” ose të barasvlershëm me të, sipas
përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të
lartë;

 të kenë kryer të paktën një vit praktikë
profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër
profesionale që lidhet me gjykatën;

 përbëjnë avantazh kualifikime në fushën e
kërkuar dhe punësimi i mëparëshëm në
administratë gjyqësore;

 Të ketë njohuri të mira në gjuhë të huaja,
sidomos gjuhës angleze;

 Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të
bashkëpunimit në grup;

Dokumentacioni dhe afati i dorëzimit:
Kandidati të paraqesë brenda datës 26/02/2018

në Gjykatën e Apelit Durrës në adresën Lagja

REPUBLIKA SHQIPERISE
GJYKATA E APELIT DURRES

Nr.14, Shkozet Durrës, këto dokumenta:
 Kërkesë për aplikim;
 CV të përshkrimit të karrierës;
 Fotokopje të diplomës dhe librezës së

notave (e noterizuar);
 Fotokopje të librezës së punës (e

noterizuar);
 Fotokopje të çertifikatave të kualifikimeve

(nëse ka);
 Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja

(nëse ka);
 Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
 Çertifikatë personale.

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell s‘kualifikim
të kandidatit.
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë
dokumentacioni pranë Gjykatës së Apelit Durrës jo
më vonë se data 26/02/2018.;Pas verifikimit
paraprak të aplikimeve, vetëm aplikantët që
kualifikohen për intervistë do të kontaktohen.

ishme dhe në procesin e
modernizimit të shërbimeve
nga Zyrat e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme.
Gjatë takimit u diskutua,
gjithashtu, për mundësitë,
për asistencë teknike, nga
ana e Bankës Botërore, për
hartimin e një plani
strategjik me objektiva, ak-
tivitete dhe buxhet të deta-
juar, për procesin e
përmirësim përditësimit të

të dhënave dhe të investi-
meve kapitale për zba-
timin e kësaj strategjie.
Zyra e Regjistrimit të Pa-
surive të Paluajtshme ak-
tualisht ka në zbatim një
projekt që lidhet me
përditësim e të dhënave
për disa zona kadastrale në
vend si dhe konsultimin
dhe afishim fillestar të pa-
surive pyje dhe kullota në
disa rajone në vend.

Përditësimi i të dhënave për pronat

Hipotekat kërkojnë asistencën
e Bankës Botërore

Faksimile e
formulartit TIP
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Kamerat regjistrojnë sherrin përpara ambienteve të lokalit

Plagosja e dyfishtë në Selitë,
ja si nisi konflikti mes të rinjve

KAMERAT E SIGURISË
Pamjet e kamerave të sigurisë kanë regjistruar
dinamikën e sherrit në një lokal në Selitë, ku mbetën
të plagosur dy persona. Në lokalin e Florian Musait
hyjnë fillimisht 3 persona dhe takojnë këtë të fundit, i
cili ndodhej në shoqërinë e dy të njohurve të tij në një
nga tavolinat. Pamjet filmike kanë fiksuar të paktën
katër persona me armë zjarri pistoletë në duar.



Korrupsioni me tenderin në vlerën 54 mln euro, tri masa arresti nga Krimet e Rënda

Abuzimi me rrugët, Haxhinasto në
prokurori: Fola për përgjegjësitë e mia
"Dëshmova ato që di për projektin Tiranë- Elbasan"

Korrupsioni me rrugën, Apeli lë në burg
Xhikën e Tomën, lirohen biznesmenët

SKANDALI ME RRUGËN
Për dosjen e abuzimeve me rrugën Tiranë-Elbasan,
Krimet e Rënda kanë nxjerrë 3 masa arresti për ish-
drejtorin e ‘Rrugëve’, Dashamir Xhika dhe Albens
Alite e Aksel Qurduka, të cilët kanë qenë ish-drejtorë
të Njësisë së Menaxhimit të projektit Tiranë-Elbasan.

Arrestimet

Ina Allkanjari

Ish-ministri i Trans
porteve, Edmond Haxhi
nasto dëshmoi ditën e

djeshme në Prokurorinë e
Krimeve të Rënda, në
kuadër të hetimit për abuz-
imet me rrugën Tiranë-El-
basan. Deputeti i Lëvizjes So-
cialiste për Integrim u mor në
pyetje nga prokurorja Elisa-
beta Imeraj në cilësinë e per-
sonit që ka dijeni për rretha-
nat e hetimit. Ish-ministri
dëshmoi rreth dy orë lidhur
me skandalin e rrugëve, për-
ballë prokurorëve të çështjes.
Pak pasi doli nga ambientet e
Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, Haxhinasto u shpreh
se dëshmoi për procedurat
gjatë kohës që ishte ministër.
"Jam thirrur për të dësh-
muar për projektin e rrugës
Tiranë- Elbasan që është në
hetim. Jam pyetur për ato
gjëra, për përgjegjësitë e mia
si drejtues politik për një pe-
riudhë të zhvillimit të këtij
projekti. Dëshmova ato
gjëra që di", - deklaroi Ed-
mond Haxhinasto. Sakaq
ndaj tij ende nuk ka asnjë
akuzë nga Prokuroria e Kri-
meve të Rënda.
HETIMET

Pas verifikimeve të nisu-
ra nga prokuroria e krimeve
të rënda për dosjen e rrugës
Tiranë -Elbasan, ndaj ish-
ministrit të transporteve
Edmond Haxhinasto, ky i
fundit më herët ka reaguar
duke dhënë një prononcim
për mediat. Ish-ministri de-
klaroi se nuk ka frikë nga
verifikimet dhe hetimet e
prokurorisë ndaj tij, lidhur
me abuzimet me fondet e
rrugës Tiranë-Elbasan, dhe
aludoi se bëhet fjalë për sul-
me politike. "Nuk më
shqetësojnë as verifikimet
dhe as hetimet. Unë kam
bërë një drejtim politik dhe
veprimtaria është e bazuar
në dokumente. Koha e
gjyqeve ka mbaruar dhe
nëse më godasin politikisht,
unë do i përgjigjem politik-
isht shumë rreptë"- tha Hax-
hinasto. Ish-ministri Ed-
mond Haxhinasto po hetohet
për abuzimet me rrugën Ti-

ranë- Elbasan, e cila edhe
pse ka nisur të ndërtohet që
në vitin 2011, ende nuk ka
përfunduar. Mësohet se ver-
ifikimet për Haxhinaston
kanë nisur për shkak se nuk
ka marrë masa pas disa au-
diteve që janë bërë për këtë
rrugë. Ai u emërua ministër
i Transporteve në shtator
2013, ndërsa dha dorëheqjen
në shtator 2016 dhe në vend

të tij u emërua Sokol Der-
vishaj. Për dosjen e abuzi-
meve me rrugën Tiranë-El-
basan Krimet e Rënda kanë
nxjerrë 3 masa arresti për
ish-drejtorin e Rrugëve,
Dashamir Xhika dhe Albens
Alite e Aksel Qurduka, të
cilët kanë qenë ish-drejtorë
të Njësisë së Menaxhimit të
projektit Tiranë -Elbasan.
Personat e sipërpërmendur

DURRES DURRES DURRES DURRES DURRES - Gjykata e
Apelit Durrës la ditën e
djeshme në fuqi masën e
arrestit me burg të vendo-
sur nga gjykata e Elbasanit
për ish-drejtorin e ARRSH,
Dashamir Xhika dhe ish-zv/
drejtorin Andi Toma. Gjith-
ashtu, në burg ka mbetur
edhe Rexhep Tarba,
mbikëqyrësi i punimeve në
rrugën e Gjinarit. Ndërsa bi-
znesmenët Agron Hysa dhe
Kujtim Hysa janë lënë në
detyrim paraqitje duke u li-
ruar nga burgu, dhe për
Rrezarta Boçikun nga arrest
shtëpie është vendosur
masa detyrim paraqitje për
shkak të problemeve shën-
detësore. Ish-zyrtarët e lartë
dhe biznesmenët akuzohen
për shpërdorim detyre në
ndërtim e rrugës Elbasan-
Gjinar. Sipas prokurorisë ata
i shkaktuan një dëm shtetit
prej 5.3 miliardë lekësh pasi
abuzuan me fondet e rrugës
Elbasan-Gjinar. Pas arrestim-
it për abuzimet në rrugën
Elbasan-Gjinar. Avokati i
Andi Tomës kërkoi pavlefsh-
mërinë e vendimit të
gjykatës së Elbasanit, pasi
sipas tij është i paarsyetuar.

"Prokurori i ka mbledhur pro-
vat në mënyrë manipulative.
Klienti akuzohet për 5 miliar-
dë lekë abuzim, por kjo nuk
është e vërtetë dhe është

gënjeshtër. Prokurorja du-
het të vërtetojë nëse i ka sh-
kaktuar dëm dhe çfarë
dëmi"- tha avokati. Gjatë se-
ancës gjyqësore Andi Toma
u shpreh se në këtë çështje
është shkelur ligji dhe fak-
tet janë të rreme. "Kam 5 vjet
pa funksion shtetëror kjo
është absurde. Rruga është
aty nuk ka ikur në drejtim
të paditur. Unë nuk arrat-
isem. Prokurorja Xhaferri
dhe gjykatësja Maliqi janë
në kufij të absurdit. Jam ju-
rist dhe dy magjistratë sh-
kelën ligjin, prokurorja e
gjykatësja kanë shkelur
ligjin. Janë fakte të rreme
për abuzimin 5 miliardë të
vjetër"- tha Toma.

VENDIMI I APELIT DURRËS

• Dashamir Xhika
Arrest me burg

• Andi Toma
Arrest me burg

• Rexhep Tarba
Arrest me burg

• Agron Hysa
Detyrim paraqitje

• Kujtim Hysa
Detyrim paraqitje

• Rezarta Bokçiu
Detyrim paraqitje

dyshohen për korrupsion
dhe shpërdorim detyre me
fondet dhe projektet për
rrugën Tiranë-Elbasan, me
një dëm që prokuroria e për-

llogarit në 54 milionë euro.
Komunikimi i urdhrit të
lëshuar për Dashamir
Xhikën nga prokurorja e Kri-
meve të Rënda, Elisabeta

Imeraj është bërë dy ditë më
parë në ambientet e policisë
së Elbasanit, ku Xhika qën-
dron i arrestuar për një çësh-
tje tjetër.

Zbardhen të tjera deta
je nga plagosja me

armë zjarri mes të rinjve,
përpara një lokali në
rrugën "Irfan Tomini", në
zonën e Selitës në Tiranë,
në datën 16 shkurt. Pam-
jet e kamerave të sigurisë
kanë regjistruar di-
namikën e ngjarjes, ku në
lokalin e Florian Musait
hyjnë fillimisht 3 persona.
Pasi hyjnë brenda ambi-
enteve të lokalit, ata
takojnë Florian Musain, i
cili ndodhej në shoqërinë
e dy të njohurve të tij në
një nga tavolinat. Ata që
mbërrijnë, sipas grupit
hetimor janë pjesë e grupit
të 27-vjeçarit Gjon Peliv-
ani. Në fillim duket si një
takim sqarues mes palëve,

por situata tensionohet men-
jëherë. Pamjet filmike kanë
fiksuar të paktën katër per-
sona me armë zjarri pisto-
letë në duar. Policia ka iden-
tifikuar 24-vjeçarin F.P dhe

22-vjeçari R.P si personat që
kanë pasur armë në dorë dhe
kanë kërcënuar pronarin e
lokalit Florian Musai. Ndër-
sa gjakrat janë nxehur
dikush propozon që të sqaro-

hen jashtë pasi siç tregon me
dorë në lokal ka edhe kam-
era. Pas këtij momenti të
gjithë kanë dalë jashtë ku
palët i janë afruar një au-
tomjeti "Mercedez Benz".
Edhe aty vazhdojnë të deba-
tojnë me njëri-tjetrin derisa
gjithçka ka përfunduar me
përdorimin e armëve. Policia
thotë se ka pamje të tjera ku
vërteton se ishte Florian
Musai ai që ka hapur zjarr
fillimisht ndaj grupit të per-
sonave që e kërcënonin. Aty
mbeti i plagosur në këmbë
Gjon Pelivani, apo Valmend

Pelivani. Nga shkëmbimi i
zjarrit i plagosur mbeti edhe
kamarieri 31-vjeçar Renato
Hoxha. Në pranga u vunë
Pelivani dhe Musai ndërsa në
kërkim janë shpallur 2 perso-
na të tjerë. Ende nuk dihet

motivi i saktë i konfliktit,
ndërsa policia dyshon se
shkak i ngjarjes së rëndë
mund të jetë një konflikt i
çastit, por nuk përjashto-
het pista e konflikteve të
vjetra të Gjon Pelivanit.

Vendi ku ndodhi plagosja
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"Financieri" i Habilajve, prokuroria e Durrësit vijon hetimet për këtë çështje

Ekstradimi i Nezar Seitit, flet avokati:
U njoha me vendimin ditën që u nis

Detar Hysi: Të bëhet një hetim sa më objektiv i çështjes

Pas dyshimeve të ngrit
ura mbi ekstradimin e
Nezar Seitit në Itali,

avokati mbrojtës i tij, Detar
Hysi është marrë në pyetje
nga prokuroria e Durrësit në
lidhje me këtë çështje.
Prokuroria e Durrësit ka ni-
sur hetimet për të verifikuar
procedurat e ndjekura për
ekstradimin e Seitit, ndaj të
cilit Gjykata e Krimeve të
Rënda kishte vendosur
masë sigurie arrest me burg
për llogari të hetimit në
kuadër të grupit të Habil-
jave. Pas dëshmisë së dhënë
në këtë prokurori, avokati
reagoi në një prononcim për
"Gazeta Shqiptare", ku thek-
soi se ka shpjeguar përpara
prokurorëve mënyrën se e
kishte marrë vesh për ek-

stradimin e papritur të kli-
entit të tij. "Dhashë dek-
laratën time në prokurorinë
e Durrësit për ekstradimin e
papritur të Nezar Seitit, u
njoha me këtë vendim ditën
që do e largonin për në Itali.
Sapo u njoftova, takova kli-
entin tim dhe i thashë që
nuk është e mundur. Pas

kësaj informova edhe
Prokurorinë e Krimeve të
Rënda për këtë ekstradim.
Nuk duhej bërë nisja e Seitit
për në shtetin fqinj, pa
mbaruar çështja në Sh-
qipëri", u shpreh avokati
Detar Hysi për "Gazeta Sh-
qiptare". Gjithashtu, avoka-
ti theksoi që është e rëndë-

sishme që të bëhet një hetim
sa më objektiv i kësaj çësh-
tjeje.
EKSTRADIMI

Nezar Seiti, i dyshuar si
financier i grupit kriminal
"Habilaj" u ekstradua drejt
Italisë mëngjesin e së en-
jtes, ku do të përballet me
drejtësinë e këtij shteti.
Forca të shumta policie e sho-
qëruan 40-vjeçarin nga am-
bientet e burgut "Jordan
Misja" drejt aeroportit të Ri-
nasit. Seiti u shoqërua nga
dy agjentë të antidrogës ital-
iane, të cilët kanë mbërritur
në Shqipëri mesditën e të
mërkurës. Gjykata e Tiranës
mori vendimin për ekstradi-
min e tij në dhjetor të 2017.
Ky vendim erdhi në bazë të
kërkesës së prokurorisë dhe
pëlqimit të vetë të dyshuar-
it. Pasi vendimi mori formë
të prerë, çështja kaloi në
duart e Ministres së Drejtë-

sisë, si hallka e fundit që ven-
dos për fatin e të kërkuarit.
Ndaj Nezar Seitit gjykata e
Catanias kishte firmosur
masën e sigurisë "arrest me
burg" në mungesë, me dy-
shimin për trafik narko-
tikësh në kuadër të grupit të
struktruar kriminal. Ek-
stradimi i vlonjatit, vjen në
një kohë që ndaj tij ka një
masë sigurie "arrest me
burg", në kuadër të hetimeve
të çelura nga Prokuroria për
Krime të Rënda, për ish-min-
istrin e Brendshëm Saimir

Tahiri. Pak ditë më parë,
prokurorët kësaj dosje fir-
mosën për zgjatjen e afateve
të hetimit edhe për tre muaj
të tjerë. Prokuroria e Cata-
nias e cilëson Nezar Seitin, si
një person kyç që ka dijeni
mbi shtrirjen dhe funksion-
imin e grupit kriminal "Habi-
laj". Përgjatë katër muajve që
qëndroi i paraburgosur në
vendin tonë, Nezar Seiti e
kyçi gojën për hetuesit sh-
qiptarë, por nuk dihet nëse
do të veprojë njësoj përpara
prokurorëve në Itali.

DEKLARATA
"Dhashë deklaratën time në prokurorinë e Durrësit
për ekstradimin e papritur të Nezar Seitit, u njoha me
këtë vendim ditën që do e largonin për në Itali. Sapo
u njoftova, informova edhe Prokurorinë e Krimeve të
Rënda për këtë ekstradim. Nuk duhej bërë nisja e
Seitit për në shtetin fqinj pa mbaruar çështja në
Shqipëri", - u shpreh avokati Detar Hysi.

Ina Allkanjari

I ekstraduari, Nezar Seiti

Avokati,
Detar Hysi

OPEN CALL FOR TENDER

PREQUALIFICATION

1. GENERAL CONDITIONS

1.1. Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1

1.2. Profile: German Development Cooperation , Office in Tirana supports
Albania on its path to European integration and development through
projects implemented in : Economic development, Economic legal reform,
Vocational education and training, Reform of the water sector, Rural
development, and some other areas

1.3. Subject: The GIZ Office Tirana invites qualified companies to express
their interest in providing Professional translation services from and to
Albanian, German and English, for the needs of GIZ Office Albania.
All legal entities interested in application process should ask for an
application form to the address: giz-albanien@giz.de

2. The due date for submitting the application is 26 February 2018. The
documents should be submitted in a sealed envelope, marked
“Application for prequalification: Professional translation services”,
addressed to:

German Development Cooperation Office (GIZ), Office in Tirana,
Rr. Skenderbeg, No. 21/1

Tirane

After the due date for submitting the application, the process of prequalification
will follow.

The submitted applications will be evaluated, and only prequalified candidates
will be invited to answer to the bid.

INVITATION TO TENDER
The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing
Technical cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.
GIZ Kosovo invites Bidders to submit, free of charge, and without obligation on part of GIZ, a bid
on the basis of the following terms and conditions. Non-conformity with all conditions mentioned
could lead to the exclusion of the bid. Bids for each lot should be submitted in the requested
quantity including transport per destination. Partial or incomplete bids may be considered non-
responsive. Bid evaluations and contract awards will be made on individual lot basis.

Additional Requirements:

The Bidder shall submit along with the quotation the following information and copies of documents:

 Technical specifications i.e. product catalogue, images where applicable
 Company profile and legal documents
 Reference-letters linked to similar supplies

If interested, please submit your complete proposal together with the above documents in a SEALED
ENVELOPE, clearly indicating the NAME, and Tender Reference number via post or in person at:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Anton Çetta No. 1
1000 Pristina
Republic of Kosovo

General purchase conditions and procurement procedures of GIZ do apply.
Bidders are not allowed to contact or discuss any aspect of the tender with GIZ before closing
of the tender as it will lead to automatic disqualification. Clarification requests must be sent by
e-mail to procurement.kosovo@giz.de before 25 February 2018.

 
ITEMS IN LOTS 

Lot 1. Compost Bins  
Lot 2. Trommel sieve 
Lot 3. Front end loading spoon for tractor  
Lot 4. Packaging machine for compost bags 

 
 
 
SPECIFICATIONS 

 
ON DEMAND: Send a request for tender documents via email with 
reference number GIZ/91115373 in the subject line to: 
procurement.kosovo@giz.de 
 
 
The responsible GIZ officer will provide you with tender documents 

TENDER REF. GIZ/ 91115373 
CLOSING DATE February 27, 2018 at 16:00. 
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Aksidenti, mjekët: 10-vjeçarja në koma të thellë, 3 të plagosurit e tjerë jashtë rrezikut

"Si e premë me sëpatë 'Alpha Romeo'-n për
të shpëtuar pjesëtarët e familjes Preka"
Dëshmitarët: Pamë tmerr me sy, nëna e gjakosur kërkonte fëmijët

VAJZA 10-VJEÇARE
"Gjendja e vajzës është ende
shumë e rëndë. Është në
gjendja koma të thellë.
Megjithatë, vazhdon që të
mbahet me aparatura dhe për
momentin është gjallë. Shanset
e vajzës 10 vjeçe për t'u kthyer në
jetë janë të vogla, sepse
dëmtimet që ka pësuar janë të
mëdha. Me gjendjen që është,
mund të shprehem me shumë
rezerva përsa i përket kthimit në
jetë. Truri i vajzës praktikisht ka
humbur funksionin, po ashtu
edhe trupi, prandaj them që
gjendja e saj është shumë e
rëndë dhe shanset për të jetuar
janë thuajse zero".

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Një aksident tragjik ndodhi mbrëmjen e
djeshme, ku fatkeqësisht 3 prej anëtarëve të familjes Preka
humbën jetën. Kryefamiljari Edmond Preka dhe dy fëmijët
e tij, djali 6 muajsh dhe vajza 5 vjeçe kanë ndërruar jetë.
Ngjarja bëhet akoma edhe më e rëndë, teksa edhe vajza 10-
vjeçare ndodhet në gjendje kritike për jetën dhe mbahet
vetëm nga aparaturat. Ka qenë shefi i urgjencës në Shkodër,
Astrit Lahi, i cili bëri të ditur se Noemi është ende në jetë.
Lidhur me këtë tragjedi, gazetarja Rudina Xhunga ka për-
lotur me një postim në rrjetin social, ku lutet për jetën e
vogëlushes dhe i kërkon të jetojë për të ëmën, Evisa, e cila
gjithashtu ndodhet në gjendje të rëndë në spital. "Noem,
mos shko me engjëjt, zemra vogël. Rri në këtë botë, me
mamin. Lutu për Noem &Evisa", - ka shkruar gazetarja.

Tragjedia në Velipojë, Ardit Gjebrea: Çfarë
dhimbje ndjeva! Zot shpëtoje vajzën me nënën!"

AKSIDENTI NË VELIPOJË

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Pamë tmerr me sy, nëna
kërkonte fëmijët. Nuk
na kishte ndodhur

kurrë që të shihnim një aksi-
dent aq të rëndë në gjithë
këto vite. Ajo që ndodhi
mbrëmë ishte e tmerrshme.
U shua thuajse një familje".
Kështu u shprehën dje dësh-
mitarë okularë të aksidentit
tragjik, ku humbi jetën 40-
vjeçari Edmond Preka dhe dy
fëmijët e tij (djali 6 muajsh
dhe vajza 5 vjeçe), ndërsa u
plagosën rëndë bashkëshort-
ja 36-vjeçare, Evisa Preka dhe
vajza tjetër e tyre 10 vjeçe. Në
aksidentin e ndodhur
mbrëmjen e së dielës në
zonën e plazhit të Velipojës
mbetën të plagosur dhe dy
persona të tjerë. Një ditë pas
ngjarjes, mjekët e spitalit të
Shkodrës bënë me dije se 10-
vjeçarja është në koma dhe
se ka pak mundësi që ajo të
rikthehet në jetë. Ndërsa,
mësohet se nëna e fëmijëve
është jashtë rrezikut, bash-
kë me dy të plagosurit e tjerë.
Bëhet fjalë për shtetasit
Ndrek Gjergji dhe Sokol Mul-
lai. Burime zyrtare nga poli-
cia e Shkodrës pohuan se
këta dy të fundit po udhëto-
nin me automjetin tip fuoris-
tradë tip "Hyonday" me tar-
ga AA292OL (drejtohej nga
Gjergji) që u përplas me mak-
inën tip "Alpha Romeo", me
të cilën udhëtonte familja
Preka. Pas aksidentit me tre
të vdekur dhe katër të plago-
sur, një grup ekspertësh nga
Tirana kanë mbërritur në
vendngjarje dhe kanë nisur
hetimet. Pritet akt-eksperti-
za për të saktësuar shkaqet
e përplasjes fatale mes dy
mjeteve.
DËSHMITDËSHMITDËSHMITDËSHMITDËSHMITARËTARËTARËTARËTARËT

Personat që u bënë dësh-
mitarë të aksidentit tragjik
janë tronditur nga imazhet
dhe ajo çfarë kanë përjetuar.
"Sapo dëgjova se kishte
ndodhur një aksident, men-
jëherë dola nga shtëpia. Shk-
ova në vendngjarje se ishte
afër dhe pashë fouristradën
mbi hekurat mbrojtëse në
anë të rrugës. U afrova dhe
dëgjova gruan që bërtiste:
'Ku i kam fëmijët, ku e kam
djalin'. Djalin e vogël 6 mua-
jsh e mbante një burrë në
dorë. Gjetëm një batanije tek
banesa e vëllait tim dhe e
mbuluan me atë. Pastaj ka
ardhur ambulanca e Veli-
pojës dhe e ka marrë për ta
dërguar në urgjencën e spi-
talit të Shkodrës. 10 minuta
më pas erdhi edhe ambulan-
ca nga Shkodra. Nuk kishim
si ta nxirrnim shoferin e
njërës prej makinave, pasi
ishte brenda dhe nuk kishim
gurë prerës fresibël. Duke
mos pasur zgjidhje tjetër, e
prenë makinën me sëpatë
dhe e dërguan me një mjet
drejt spitalit të Shkodrës",
tha dëshmitari Gjon Gjeka.
Ndërsa u shpreh se "ishte një
ngjarje tejet e tmerrshme për
mua dhe për të gjithë besoj.
S'kam parë ndonjëherë në
jetën time një tmerr të tillë.
Ne këtu jemi të tronditur.
Unë kam mbi 50 vite shofer

dhe kam parë aksidente, por
si ai që ndodhi këtu, nuk kam
parë ndonjëherë. Ne kemi
dhënë ndihmën e parë aq sa
kemi mundur duke dhënë
batanije, duke gjetur ndonjë
mjet tjetër, duke i ndihmuar
për t'i futur në ambulancë
dhe në makina të tjera për t'i
dërguar në spitalin e Shko-
drës. E kemi përjetuar shu-
më keq, është një tragjedi e
vërtetë ajo që ndodhi. Nuk ka
rrezik më të madh, një famil-
je që thuajse shuhet. Famil-
jen Preka që u ndodhi tragje-
dia i njoh sepse janë nga Ve-
lipojë, jetojnë në Plazh".
Ndërkaq. Dëshmitari Miruk
Paloka pohoi se, "dëgjuam
një krismë të madhe dhe filli-

misht menduam se mos ësh-
të ndonjë sherr mes person-
ave të ndryshëm. Dola jashtë
për të parë se çfarë kishte
ndodhur. Shkova tek vendi
dhe pashë se ishte një aksi-
dent shumë i rëndë. Skëterrë
e vërtetë, një ngjarje që nuk
e kisha parë, as dëgjuar kur-
rë më parë. Të aksidentuarit
i kemi ndihmuar që të hipin
në ambulancë dhe jemi mun-
duar që t'u japim ndihmën e
parë brenda mundësive tona.
Kam parë fëmijët duke hipur
në ambulancë dhe shoferin e
fouristradës. Një ngjarje e
tmerrshme për të gjithë,
shumë keq ndjehemi për
çfarë ka ndodhur. Kam dëg-
juar nënën e fëmijëve që thosh-

te 'ku i kam fëmijët', kërkon-
te djalin. Ishte e gjakosur në
fytyrë dhe ashtu kërkonte
fëmijët. Kam parë personat e
aksidentuar të shtrirë në
tokë. E kemi përjetuar shumë
keq dhe them kjo mos i
ndodhtë as armikut. S'ka se
ku shkon më rëndë për atë
familje. S'kemi fjalë, jemi të
tronditur edhe ne".
TË PLAGOSURITTË PLAGOSURITTË PLAGOSURITTË PLAGOSURITTË PLAGOSURIT

Urgjenca e spitalit rajonal

të Shkodrës për një moment
konfirmoi ndarjen nga jeta të
vajzës 10-vjeçare, ndërsa shefi
i urgjencës, Astrit Lahi u
shpreh se ka qenë një nxitim
i momentit dhe se vajza ësh-
të ende gjallë, por me shpre-
sa tejet të pakta për t'u rik-
thyer në jetë.

"Gjendja e vajzës është
ende shumë e rëndë. Është në
gjendja koma të thellë.
Megjithatë vazhdon që të

mbahet me aparatura dhe për
momentin është gjallë.
Shanset e vajzës 10 vjeçe për
t'u kthyer në jetë janë të vog-
la, sepse dëmtimet që ka pë-
suar janë të mëdha. Me gjend-
jen që është, mund të shpre-
hem me shumë rezerva përsa
i përket kthimit në jetë. Truri
i vajzës praktikisht ka hum-
bur funksionin, po ashtu edhe
trupi, prandaj them që gjend-
ja e saj është shumë e rëndë
dhe shanset për të jetuar janë
thuajse zero. Që nga momenti
kur ka ardhur në spital është
në gjendje koma dhe nuk ka
asnjë lloj përmirësimi, është
në të njëjtin status dhe sa më
shumë që kalojnë orët,
shanset janë gjithnjë e më të
vogla. Sa i përket lajmit për
ndarjen nga jeta, ndoshta ësh-
të një nxitim edhe nga ana e
urgjencës, sepse vajza është në
reanimacion dhe u takon aty-
re ta japin fjalën e fundit.
Gjendja e nënës është më
stabël dhe them jashtë rrez-
ikut për jetën", deklaroi shefi
i urgjencës, Astrit Lahi.

Senad Nikshiqi

NËNDREJTORESHA E SPITALIT
Nëndrejtorja e spitalit, Dhurata Uruçi u shpreh dje në lidhje
me aksidentin se është një prej ngjarjeve më të dhimbshme
që ka përjetuar ky institucion shëndetësor. "Vazhdojmë që të
kemi 4 persona të shtruar pas aksidentit. 3 prej tyre janë
jashtë rrezikut për jetën, ndërsa vajza 10 vjeçe ka
rrezikshmëri të lartë për jetën. Është në koma të thellë dhe
nuk po reagon fare ndaj mjekimit. Aksidenti i ndodhur është
rasti më i dhimbshëm që ka kaluar nëpërmjet urgjencës të
spitalit rajonal të Shkodrës", tha mjekja Uruçi.



Aksidenti tragjik i
ndodhur mbrëmjen

e së dielës në Velipojë ka
tronditur jo vetëm të
afërmit e viktimave, por
të gjithë opinionin pub-
lik. Tronditje për këtë
lajm kanë shprehur
familjarë, të afërm, por
edhe personazhe të njo-
hur. Në lidhje me këtë ng-
jarjeje ka reaguar edhe
Ardit Gjebrea. Ai shkroi
në rrjete sociale: "Sapo
lexova për aksidentin në
rrugën Shkodër-Veli-
pojë… Ka humbur jetën
një baba me djalin 8 mua-
jsh dhe më vonë edhe va-

Gazetarja përlot me dedikimin

Aksidenti në Shkodër/ "Noem mos
shko me engjëjt, rri me mamin"

jza 5 vjeçe. Ndërkohë, bash-
këshortja e tij dhe vajza
tjetër 10-vjeçare po luftojnë
me vdekjen. Çfarë dhimbje
ndjeva! Gjysmohet një famil-

je me rrezikun të shuhet
fare! Nuk i njoh, por fort
po lutem: Prehuni në paqe
dhe Zot shpëtoje vajzën
me nënën!".

Gjon Gjeka duke
folur për “GSH”Viktima Edmond Preka me fëmijët

VIKTIMAT
1.Edmond Preka, 40 vjeç
2.Rajan Preka, 6 muajsh (djali)
3.Ajsel Preka, 5 vjeçe (vajza)

TË PLAGOSUR
1.Evisa Preka 36 vjeçe (gruaja e viktimës)
2. Noem Preka 10 vjeçe (vajza e viktimës)
3.Sokol Mullai, 49-vjeç (pasagjer te fuoristrada
4.Ndrek Gjergji 50-vjeç (shofer i fouristradës)
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Një situatë e paza
kontë ka ndodhur
dje në Zyrën Përmba-

rimore të Pukës, e cila që në
orët e mëngjesit u rrethua
nga forca të shumta policie
për shkak të ekzekutimit të
një vendimi, që ndan dy
vëllezër të mitur pas divorcit
të prindërve të tyre. Olsi dhe
Oltion Sadria kishin kundër-
shtuar ndarjen nga njëri-
tjetrit dhe kërkonin që të
bashkoheshin prindërit, por
një gjë e tillë duket se ishte e
pamundur, teksa përm-
baruesi Besnik Shima sipas
vendimit të gjykatës ka lënë
vëllain e madh me të atin,
ndërsa i vogli iu rikthye
nënës. I mituri Olsi Sadria
është pyetur në prani të psik-

ologes nëse do të qëndronte
me të atin apo do shkonte tek
nëna, ashtu siç kishte vendo-
sur gjykata. Pasi herën e
parë ai pohoi se do të qën-
dronte me të dy prindërit dhe
vëllezërit, dy herë të tjera tha
se do qëndronte me të atin,
por në pyetjen e trete ai ësh-
të përgjigjur se do të qën-
dronte me nënën, pohim të
cilit i ka qëndruar deri në për-

fundim të ekzekutimit të ven-
dimit gjyqësor nga ana e
Përmbarimit. Kaq ka mjaftu-
ar që të shpërthente vëllai i
madh, 15-vjeçari Oltion
Sadria, i cili mes britmave ka
kundërshtuar ndarjen nga i
vëllai, por kjo s'ka mjaftuar
të ndryshonte asgjë në situ-
atën plot tension mes pri-
ndërve të tij, që mes akuzave
pas divorcit të tyre, arritën të

SHKURT

Fermerët në protestë: Që kur është bërë
ura përmbytemi, hetoni shkakun

FIER -FIER -FIER -FIER -FIER - Banorë të disa fshatrave në njësinë administrative
Frakull në Fier kanë protestuar paraditen e djeshme për dëmet
e shkaktuara nga përmbytjet. Sipas fermerëve, shkak për
përmbytjen e tokave të tyre është bërë ngushtimi i pjesës së
urës në autostradën Levan-Vlorë, gjë që sipas tyre bën që
lumi Vjosa të dalë nga shtrati. Teksa protestuan në Kafaraj,
fermerët kërkuan që të nisë një hetim për këtë çështje. Ata
kërcënuan se nëse nuk plotësohet kërkesa e tyre, do të përsh-
kallëzojnë protestën më 1 mars. "Që kur është bërë autostra-
da, përmbytemi. Faji është i qeverisë. Përmbyten toka të mb-
jella dhe një pjesë e mirë e serave. Ka dëme të mëdha në të
mbjella dhe dru frutorë. Të ngrihet një komision nga qeveria
për të verifikuar situatën. Kërkojmë dëmshpërblim për dëmet
e shkaktuara", thanë fermerët.

U gjenden në makinë 204 kg marijuanë,
në pranga 2 shqiptarë dhe 1 italian

ITITITITITALIALIALIALIALI - Pasi u ndaluan për një kontroll rutinë në rrugë, dy
shqiptarë kanë përfunduar në pranga për trafik lëndësh
narkotike. Karabinierët e Leçes në Itali zbuluan një tjetër
grup trafikantësh ndërkombëtarë të drogës, duke ndaluar
transportuesit në zonën e quajtur Torre Chianca. Të arres-
tuarit janë një italian 42- vjeçar, Salvatore Certaldo dhe dy
shqiptarët, 36-vjeçari Renato Lograno, i lindur në Tiranë e
banues në Firence dhe 29-vjeçari Oltion Proko, i lindur në
Vlorë. Ata u kapën me 2 kuintal drogë që vinte nga Ball-
kani. Renato u ndalua gjatë një kontrolli në rrugë, teksa
ngiste makinën e tij "Mazda". Aty autoritetet italiane zbulu-
an 50 pako me 54 kg marijuanë. Pas tij vinte edhe një tjetër
shqiptar me "Nissan", që rezultoi të kishte lidhje me të parin.
Në makinën e tij, Proko kishte fshehur 150 kg drogë.

Gjendet në kasollen e bagëtive fetusi
8 muajsh, policia nis hetimet

MAMURRAS MAMURRAS MAMURRAS MAMURRAS MAMURRAS - Fetusi i një foshnje tetë muajshe është gje-
tur i pajetë në një kasolle bagëtish në fshatin Fushë-Ma-
murras. Mësohet se fetusi i seksit mashkull është gjetur
nga 64-vjeçar S.D., në një hangar në pronësi të tij. Pas sin-
jalizimit, policia ka shkuar në vendngjarje dhe ka nisur
hetimet në lidhje me rastin në fjalë. Dyshohet se kasollja
e 64-vjeçarit është përdorur për lindje ose abort nga një
grua, e cila vetëm ose në bashkëpunim, ka hedhur fetusin
dhe është larguar në drejtim të paditur.

Fëmijët kundërshtuan vendimin, kërkuan bashkimin e familjes

Britma dhe lot në zyrën e Përmbarimit
në Pukë, ndahen dy vëllezërit e mitur
Shkak, divorci i prindërve para tri vitesh

Armir Mehaj

ndanin edhe dy vëllezërit. Çif-
ti, Gëzim Sadria dhe Valm-
ira Kola janë ndarë prej afro
tri vitesh si pasojë e mos-
marrëveshjeve për shkak të
mënyrës së jetesës, ndërsa
kjo situatë po lë gjurmë të
pashlyeshme të dy të mitu-
rit, të cilët dje u detyruan të
ndahen nga njëri-tjetri, tek-
sa do të jetojnë qindra kilo-
metra larg.

Përplasja në Zyrën Përmbarimore të Pukës

SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/
2016, “Për Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
dhe Vendimin e Kuvendit nr.92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës
dhe klasifikimit të pagave të personelit të kolegjit të Posacëm të Apelimit”:

I - Rishpall vendet vakante për pozicionet:

1. Drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit të Çështjeve dhe Marëdhënieve me Median
dhe Publikun

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” për Drejtësi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në nivel drejtues e menaxherial.

2. Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” për Ekonomi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në nivel drejtues e menaxherial.

3. Specialist për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të arsimit të Lartë, në Degën Gjuhë -Letërsi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 3 vite përvojë pune në profesion.

4. Specialist IT

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Inxhinieri Informatike, Informatike,
Teknologji informacioni etj.

b. Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
c. Të ketë njohuri shumë të mira në administrimin e sistemeve si Active Directory,Outlook

Mail Client
d. Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe infrastukturën e rrjetit.
e. Të ketë njohuri bazë për panelet e administrimit të faqeve ëeb (Ëordpress, Drupal,

Joomla etj).
f. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

 Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për tu pajisur me Çertifikate Sigurie,
sipas Vendimit Këshillit Ministrave nr.188, datë 4.3.2015.

 Kandidatët duhet të kenë aftësi për tu përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në
afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 26 Shkurt deri më 28 Shkurt 2018 në një
nga format e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë
institucionit të KPA-së, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve,
Tiranë, nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare
pranë institucionit të KPA-së në adresën: “Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i
Kongreseve, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 28 Shkurt
2018, i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës
postar. KPA-ja do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të
postës elektronike nga data 26 Shkurt deri më 28 Shkurt 2018 në adresën:
info@kpa.al. KPA konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për  të cilin është i interesuar të
aplikojë. Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon 1 kopje të dokumenteve të
mëposhtme:

1. Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe
adresën postare;

2. Kopje të dokumentave (diplomë, letërnjoftimi (ID), librezë pune) original ose të noterizuar.
Diplomat qe janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit
përgjegjës për njehësimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

3. Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
5. Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore ne fuqi;
6. Vlerësimin e fundit nga Eprori Direkt;
7. Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe

trajnime, kualifikime, arsimin shtesë, vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në
jetëshkrim.

        GJYKATA KUSHTETUESE
            KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT
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Manastirliu: Të kursejmë sorollatjen e qytetarëve

Lehtësohen procedurat për marrjen e
KEMP-it, reduktohet dokumentacioni

MINISTRJA
Nëse ne kemi bërë një revolucion me procedurën e
pagesës së aftësisë së kufizuar, ku qytetarëve nuk
do t'iu kërkohen më 8 dokumente, por vetëm 2 për
të aplikuar për në KMCAP dhe nuk do të jetë më e
nevojshme që ata të paraqiten fizikisht, por
dosja e tyre do të përcillet nga ndërveprimi
institucion me institucion, duhet që ju të garantoni
zbatimin me përpikëri të këtyre ndryshimeve, që
kursejnë sorollatjet e qytetarëve me aftësi të
kufizuar nga njëra zyrë shteti në tjetrën".



Shefi i Departamentit të Sëmundjeve Infektive: Epidemia gripale do vijojë deri në mars

Shkon në 95 numri i të
prekurve nga fruthi në vend
Harxhi: Ja rastet që mund të rezultojnë fatale

Projekte
bashkëpunimi
mes Tiranës
dhe Veronës

Mes qytetit të Tiranës e
Veronës priten pro-

jekte bashkëpunuese mbi
çështjet e ndriçimit dhe
transportit publik. Krye-
bashkiaku Erion Veliaj priti
dje homologun e Bashkisë së
Veronës, Federico Sboarina
ku diskutuan mundësinë e
shtimit të bashkëpunimit
mes qyteteve. "Ajo që më
mbeti në mendje nga Tirana
është një qytet në zhvillim.
Një qytet që po rritet, po zh-
villohet në mënyrë të rëndë-
sishme. Duam të jemi në sin-
ergji me një kryeqytet si Ti-
rana, sepse të punuarit së
bashku, do të thotë të
rritemi bashkë; rritje për ju,
rritje për ne",-tha kryebash-
kiaku i Veronës, Sboarina.
Ndërkaq, Veliaj i dorëzoi ho-
mologut të tij italian
"Çelësin e Qytetit" në shen-
jë miqësie dhe bash-
këpunimit mes dy qyteteve.
Më pas, ata zhvilluan një viz-
itë edhe në Sheshin
"Skënderbej", i cili pas rikon-
ceptimit, është kthyer në
një hapësirë publike kush-
tuar qytetarëve. Veliaj dhe
Sboarina mbollën në
mënyrë simbolike edhe disa
pemë. "Ne dhe Verona bëjmë
shumë punë bashkë. Mun-
dohemi të mësojmë nga më
të mirët, sepse ata janë më
të mirët me pastrimin. Kjo
është arsyeja pse Tirana ësh-
të sot më e pastër, falë bash-
këpunimit që kemi me
Veronën. Duam shumë që ta
vazhdojmë këtë bash-
këpunim edhe për çështje që
kanë të bëjnë me kulturën,
transportin publik dhe
ndriçimin e qytetit", - tha
Veliaj. Ky i fundit, më tej,
vlerësoi marrëdhëniet mes
dy bashkive për hartimin
dhe zbatimin e një sërë pro-
jektesh të rëndësishme, ku
Bashkia e Veronës ka një ek-
speriencë të rëndësishme,
teksa shtoi se së shpejti do të
fillojnë disa projekte për
transportin publik.

Virusi i fruthit po
"pushton" vendin e
deri më tani, numri

i të prekurve ka arritur në
95 persona, kryesisht fëmijë,
por edhe të rritur të lindur
në vitet 1980-1990. Gjatë
fundjavës pranë Qendrës
Spitalore Universitare
"Nënë Tereza" janë paraqitur
gjashtë raste të reja me
fruth, shifra të bëra të ditu-
ra nga mjeku Arian Harxhi.
"Në QSUT janë paraqitur 6
raste të reja me fruth vetëm
në fundjavë. Këta persona
nuk janë në gjendje të rëndë,
por kanë shfaqur disa komp-
likacion ndaj janë shtruar në
spital. Janë të izoluar, dhe
ndiqen sipas ecurisë të secil-
it me mjekimet sipas rastit",
-tha shefi i Departamentit të
Sëmundjeve Infektive në
rubrikën "Opinion" në News
24. Ky i fundit shtoi se fëm-
ijët e prekur nga fruthi nuk
duhet të lihen të ekspozuar
ndaj personave të tjerë pasi
ekziston rreziku i trans-
metimit dhe infektimit nga
virusi. Fruthi deri më tani
ka marrë jetën e dy vogëlush-
ëve poshtë moshës 1 vjeç në
vendin tonë, por që kanë pa-
sur njëkohësisht komplika-
cion të tjera në rrugët respi-
ratore e këtë sqaron edhe
shefi i Departamentit të
Sëmundjeve Infektive e më
tej tregon se dy simptomat
kryesore të fruthit janë pikat
e kuqe në lëkurë dhe tem-
peratura 40 gradë. "Rastet e
fruthit janë fatale vetëm kur
pacienti ka komplikacion të
tjera", - shtoi Harxhi.
SITUATA GRIPALE

Shefi i Departamentit të
Sëmundjeve Infektive Arian
Harxhi, bëri me dije në ru-
brikën "Opinion" në News 24

VDEKSHMERIA
Fruthi deri më tani
ka marrë jetën e dy
vogëlushëve poshtë
moshës 1 vjeç në
vendin tonë, por që
kanë pasur
njëkohësisht
komplikacione të
tjera në rrugët
respiratore e këtë
sqaron edhe shefi i
Departamentit të
Sëmundjeve
Infektive, Arian
Harxhi.

se Shqipëria është përfshirë
në një situatë gripale. "Situ-
ata duhet parë pa panik, me
seriozitet. Gripi favorizohet
nga mjedisi i mbyllur. Me të
prekur janë moshat nën 5
vjeç, të moshuarit dhe gratë
shtatzëna. Mjeti i vetëm për

mbrojtjen e popullatës ësh-
të vaksina. Epidemia e grip-
it pritet të zgjatë gjatë mua-
jit shkurt, por parashikohet
edhe në mars",-theksoi
Harxhi. Ky i fundit shtoi më
tej se fëmijët poshtë moshës
5 vjeç, të moshuarit si dhe

gratë shtatzëna janë grup-
moshat më të prekura nga
gripi e këshilloi që në këtë
periudhë duhet të tregohet
shumë kujdes me dietën
ushqimore dhe higjienën.
Harxhi sqaroi se simptomat
kryesore që tregojnë se indi-

vidi është prekur nga gripi
janë shfaqja e temperaturës,
dhimbje e muskujve e kokës,
syve, fytit, por mund të para-
qiten edhe të vjella, diarre e
kollë. Por në të gjitha rastet
kur gjendja e personit sho-
qërohet me temperaturë të
lartë, të vjella të mëdha si
dhe nxirrje e buzëve, i
sëmuri menjëherë duhet të
paraqitet pranë qendrave
shëndetësore e të marrë ndi-
hmën e mjekut. Në javën që
lamë pas mbi 25 mijë perso-
na nga mbarë vendi kanë
kërkuar ndihmë mjekësore
në urgjencë apo poliklinika
pasi janë prekur nga viruset
gripale. Aktualisht në ven-
din tonë qarkullojnë dy vi-
ruse B dhe AH1N1 ku nuk
kanë munguar as rastet që
kanë shfaqur komplikacione
e që po marrin trajtimin e
duhur në shërbimet reani-
matore të pediatrisë, në spi-
talin "Shefqet Ndroqi" apo te
Infektivi.

TË PREKUR NGA FRUTHI
Virusi i fruthit po "pushton" vendin e deri më tani, numri i të
prekurve ka arritur në 95 persona, kryesisht fëmijë, por edhe të
rritur të lindur në vitet 1980-1990. Gjatë fundjavës pranë
Qendrës Spitalore Universitare "Nënë Tereza" janë paraqitur
gjashtë raste të reja me fruth, shifra të bëra të ditura nga mjeku
Arian Harxhi. "Në QSUT janë paraqitur 6 raste të reja me fruth
vetëm në fundjavë. Këta persona nuk janë në gjendje të rëndë, por
kanë shfaqur disa komplikacione ndaj janë shtruar në spital.

95
 MIJË TË SËMURË NGA GRIPI
Në javën që lamë pas mbi 25 mijë persona nga mbarë vendi kanë
kërkuar ndihmë mjekësore në urgjencë apo poliklinika pasi janë
prekur nga viruset gripale. Aktualisht në vendin tonë qarkullojnë
dy viruse B dhe AH1N1 ku nuk kanë munguar as rastet që kanë
shfaqur komplikacione e që po marrin trajtimin e duhur në
shërbimet reanimatore të pediatrisë, në spitalin "Shefqet Ndroqi"
apo te Infektivi. "Epidemia e gripit pritet të zgjatë gjatë muajit
shkurt, por parashikohet edhe në mars", - theksoi Harxhi.
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Të gjithë personat që
marrin KEMP, tashmë

mund të përfitojnë nga le-
htësimi i procedurave dhe
reduktimi i dokumentacioni
që nevojitet. Ministrja e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, Ogerta Manastirliu,
në një takim me strukturat
e shëndetësisë dhe shërbim-
it social në të gjithë vendin
tha se kjo reformë do të
luftojë korrupsionin e do të
rrisë transparencën. "Gjatë
fazës së parë të thjeshtimit
të procedurave u reduktu-
am 118 dokumente për mar-
rjen e shërbimeve shëndetë-
sore dhe sociale. Por refor-
ma e thjeshtimit te proce-
durave dhe eliminimit të
burokracive për marrjen e
shërbimeve shëndetësore
dhe sociale nuk është një re-

forme që mbyllet në një ditë,
ndaj jemi serish sot këtu për
të folur për zbatimin e kësaj

reforme në praktike, por edhe
për ta çuar përpara, me nisma
të reja që lehtësojnë jetën e

qytetarëve. Jemi të vendosur
për ta ndryshuar një herë e
mirë këtë situatë, për t'ia bërë
më të lehtë çdo qytetari mar-
rjen e shërbimeve shëndetë-
sore dhe sociale - për të luftuar
korrupsionin, për të rritur
transparencën dhe llog-
aridhënien", - u shpreh Min-
istrja Manastirliu. Kjo e fundit
shpjegoi ndryshimin e proce-
durave për përfitimin e pag-
esës së aftësisë së kufizuar,
duke kërkuar nga drejtuesit e
strukturave shëndetësore dhe
sociale të veprojnë menjëherë,
që këto ndryshime të reflekto-

hen dhe qytetarëve që para-
qiten në KMCAP (Komisioni
Mjekësor i Caktimit të Aftësisë
për Pune) të mos ju duhet të nd-
jekin procedurën e mëparshme.
"Nëse ne kemi bërë një revolu-
cion me procedurën e pagesës
së aftësisë së kufizuar, ku
qytetarëve nuk do t'iu kërko-
hen më 8 dokumente, por
vetëm 2 për të aplikuar për në
KMCAP dhe nuk do të jetë më

e nevojshme që ata të para-
qiten fizikisht, por dosja e
tyre do të përcillet nga
ndërveprimi institucion me
institucion, duhet që ju të
garantoni zbatimin me
përpikëri të këtyre ndry-
shimeve, që kursejnë sorol-
latjet e qytetarëve me aftë-
si të kufizuar nga njëra zyrë
shteti në tjetrën", - tha Ma-
nastirliu.

Mjeku Arian Harxhi

Ministrja e
Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes
Sociale, Ogerta
Manastirliu,
gjatë takimit
me strukturat e
shëndetësisë
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Ambasada amerikane: Duhet zgjidhje kreative

SHBA-të, kundër shkëmbimit të
territoreve mes Kosovës dhe Serbisë

Marrëveshja me Malin e Zi, kryeministri i Kosovës: S'ka kthim pas

Haradinaj: Demarkacionin
duhet ta votojnë të gjithë

Shtyhet seanca kuvendore, sot pritet vendimi

Ministria malazeze: Kontribuojmë në stabilitetin e rajonit

Demarkacioni, Mali i Zi paralajmëron
mundësinë e korrigjimit të kufirit me Kosovën

Nënshkrimi i deklaratës së përbashkët, respektivisht
aneksit të marrëveshjes për demarkacionin e kufir-

it mes Malit të Zi dhe Kosovës është një hap i rëndë-
sishëm drejt përmirësimit të mëtejshëm të mar-
rëdhënieve të përgjithshme mes dy vendeve. Kështu
thuhej në deklaratën e djeshme të Ministrisë së Punëve
të Jashtme të Malit të Zi, e cila shton se ka mbetur
mundësia për korrigjime eventuale teknike të kufirit,
njofton "FoNet". "Në
deklaratën e nënsh-
kruar është para-
parë formimi i një
grupi të përbashkët
pune për përcak-
timin e kufirit, gjë
që në bazë të nenit
7 të marrëveshjes
paraqet fazën për-
fundimtare të pro-
cesit demarkacionit
dhe lë mundësi për
korrigjime eventu-
ale teknike, me ras-
tin e demarkimit të
kufijve në terren",
ka njoftuar Minis-
tria e Punëve të Jas-
htme të Malit të Zi. "Me zgjidhjen e çështjes së de-
markacionit edhe me një vend tjetër fqinj, Mali i Zi
është konfirmuar si një anëtar i përgjegjshëm dhe i
besueshëm i NATO-s. Duke mbrojtur interesat e tij,
Mali i Zi në vazhdimësi kontribuon për stabilitetin dhe
perspektivën evropiane të rajonit, gjë e cila ndër të
tjera është në përputhje me strategjinë e miratuar së
fundmi të Komisionit Evropian për Ballkanin Perën-
dimor", thuhet në deklaratën e MPJ të Malit të Zi.

Dorëzon letrën e njohjes, Thaçi: Do të rrisim bashkëpunimin

Guineja-Bissau njeh pavarësinë e Kosovës,
hidhet poshtë deklarata e ministrit Daçiç

Një tjetër shtet ka njo
hur pavarësinë e Ko-

sovës. Bëhet fjalë për
Guineja-Bissaus, e cila iu
shtua listës së shteteve
pro Kosovës shtet i pavar-
ur. Ministri i Shtetit të
Guinea-Bissau, Fabien
Sagna, gjatë ditës së
djeshme i ka dorëzuar
presidentit Hashim
Thaçit letrën e njohjes së
Kosovës nga ky shtet,
duke hedhur kështu posh-
të pohimet e ministrit të
Jashtëm të Serbisë, Ivica
Daçiç. Ky i fundit gjatë

vitit të kaluar pohoi se
Guineja kishte hequr dorë
nga njohja e Kosovës. Min-
istri i Shtetit të Guineja-Bis-
sau, Fabien Sagna i dorëzoi
presidentit Thaçi letrën e
presidentit të Guineja-Bis-
sau, José Mário Vaz, me të

cilën konfirmohet njohja e
Kosovës nga ky shtet.
Thaçi falënderoi ata për
prezencën e tyre, pikërisht
në dhjetëvjetorin e pavarë-
sisë së Kosovës, duke thek-
suar se kjo është dëshmia
më e mirë se marrëdhëniet

ndër mjet Kosovës dhe
Guineja-Bissau janë më të
forta se çdo përpjekje për t'i
lënduar ato. "Falënderoj
presidentin Vaz, qeverinë
tuaj për njohjen e pavarë-
sisë së Kosovës. Kosova do
të jetë gjithmonë një shtet
mik i juaji dhe synojmë të
thellojmë edhe më shumë

Ditën e djeshme
kryeministri i Kos
ovës, Ramush Hara-

dinaj ka folur para gazetarëve
duke thënë se çështja e de-
markacionit me Malin e Zi
duhet të votohet së bashku.
Para gazetarëve, kryeminis-
tri Haradinaj ka thënë se pro-
cesi i demarkacionit është
drejt zgjidhjes. "Historia do
ta tregojë që nga e gjithë kjo,
ne kemi fituar të drejtën ter-
ritoriale të vendit dhe lirinë
e lëvizjes dhe e kemi nxjerrë
Kosovën nga një pozicion
shumë i rëndë. Këtë nuk
kishim arritur ta bëjmë të
vetëm, pa mirëkuptimin e
shumë të tjerëve dhe tashmë
ka rëndësi ta kemi mirëkup-
timin e të gjithëve, Listës
Serbe, Vetëvendosjes dhe çdo
deputeti në Kuvend, se ësh-
të një moment që duhet të
jemi të gjithë bashkë", ka
thënë Haradinaj. Sipas tij,
thirrja e seancës për të di-
elën ishte nga vullneti i
madh dhe i mirë pas arritjes
së marrëveshjes për de-
markacion. "Thirrja e se-
ancës për të dielën ishte nga
vullneti i madh dhe i mirë
pas arritjes së marrëveshjes,
por tema e demarkacionit ka
pritur me vite dhe dëshiron
konsultë me të gjitha grupet
parlamentare, me të gjithë
deputetët, në mënyrë që të
kemi një seancë të përgatitur
mirë", ka thënë më tutje Ha-
radinaj. Sipas kryeministrit
të Kosovës, ka një ndryshim
në gjendjen faktike dhe mar-
rëveshja mes presidentëve
flet edhe për opsionin e rish-
ikimit dhe korrektimit të
gjendjes në drejtim të Çako-
rrit dhe Kullës. "Me gjithë
dyshimet, marrëveshja ësh-
të një materie mes dy presi-
dentëve të vendit. Unë vetë
si kryeministër kam punuar
gjithë kohës për këtë mar-
rëveshje në substancën e saj
dhe i falënderoj të gjithë që

kanë qenë të angazhuar", tha
Haradinaj. Ai ka theksuar se
janë humbur 3 vjet për çësh-
tjen e demarkacionit, ndërsa
shtoi se duhet pasur kujdes në
përgatitjen e seancës. Sipas
tij, kjo marrëveshje nuk ka
kthim prapa. "Kjo mar-

rëveshje dhe ligji për rati-
fikimin që do t'i kalojë parla-
mentit duhet të jetë një do-
kument dhe duhet të votohet
së bashku. Ne do t'i ndjekim
të gjitha procedurat dhe për-
gatitjet për këtë", tha në fund
Haradinaj. Ndërkohë që sean-

ca e jashtëzakonshme e Kuv-
endit të Republikës së Kos-
ovës, e cila ishte paraparë të
mbahej të dielën në orën
18:00, e në të cilën ishte para-
parë votimi i marrëveshjes
për demarkacionin me Malin
e Zi është shtyrë për një ditë
tjetër. Lidhur me shtyrjen e
seancës kishte paralajmëru-
ar edhe kryeministri i ven-
dit, Ramush Haradinaj, por
siç është raportuar, kjo se-
ancë do të mbahet të martën,
më 20 shkurt, në orën 14.
Lidhja Demokratike e Kos-
ovës tashmë ka konfirmuar
votën e saj pro ratifikimit të
marrëveshjes së demarka-
cionit me Malin e Zi. Ditë më
parë në mbledhjen e qever-
isë është votuar marrëvesh-
ja e presidentit të Kosovës
dhe atij të Malit të Zi, që
detyron dy palët për rish-
ikim të marrëveshjes pasi e
njëjta të ratifikohet.

Ambasada e SHBA-ve
në Prishtinë ka

bërë të ditur se Shtetet
e Bashkuara të Amerikës
nuk e përkrahin idenë
për shkëmbim terri-
toresh mes Kosovës dhe
Serbisë. "Ne nuk e
mbështesim shkëm-
bimin e territorit apo
vendosjen e prece-
dentëve që do të shkak-
tonin më shumë prob-
leme sesa zgjidhje, por të
gjitha palët duhet të jenë

Kosovës dhe Serbisë dhe
inkurajon të dyja palët që të
përshpejtojnë përpjekjet e
tyre për normalizimin e
marrëdhënieve", thuhet në
këtë përgjigje. SHBA-të u
bëjnë thirrje të dyja palëve
që t'i shfrytëzojnë
mundësitë për të bërë për-

parim në këtë çështje. Po
ashtu, thuhet se SHBA-të
do të mbështesin të dyja
palët për të arritur një mar-
rëveshje gjithëpërfshirëse,
e cila është e vetmja
mënyrë për të zhbllokuar të
ardhmen e Kosovës dhe të
Serbisë drejt Perëndimit.

Këto komente të Ambasa-
dës Amerikane vijnë pas
debatit të hapur për sh-
këmbim territoresh mes
Kosovës dhe Serbisë, si
zgjidhje mes dy vendeve,
si dhe pas kërkesës që
presidenti i Serbisë, Ale-
ksandar Vuçiç u ka bërë
Shteteve të Bashkuara që
t'i ndihmojnë t'i bindin
shqiptarët e Kosovës që
të jenë gati për zgjidhje
fleksibël, që do të mundë-
sojnë një kompromis.

kreative në gjetjen e një
zgjidhjeje", thuhet në
përgjigjen e Ambasadës
Amerikane në Prishtinë
dhënë radios "Evropa e
Lirë". "Shtetet e Bashkuara
vazhdojnë të mbështesin fu-
qishëm dialogun e ndërm-
jetësuar nga BE-ja ndërmjet

bashkëpunimin", ka
thënë presidenti, shkru-
an "Express". Nga ana
tjetër, ministri i Shtetit i
Guineja-Bissau, Fabien
Sagna në emër të presi-
dentit Vaz ka uruar pres-
identin dhe popullin e
Kosovës për dhjetëvje-
torin e pavarësisë.

HASHIM THAÇI:
"Falënderoj presidentin Vaz, qeverinë tuaj për
njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kosova do të
jetë gjithmonë një shtet mik i juaji dhe synojmë të
thellojmë edhe më shumë bashkëpunimin", ka
thënë presidenti Hashim Thaçi.



Ramush Haradinaj

Ministri i Shtetit të Guineja-Bissau, Fabien
Sagna me presidentin Hashim Thaçi
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"Allahu Akbar", agresori plagos oficerin e policisë dhe rojën

Sulmon me armë në kishë, i
riu vret 5 gra me armë gjahu
Masakra në Dagestan, ISIS merr përsipër aktin

Ministri: Duhen mbajtur qëndrime të ashpra

Arabia Saudite mirëpret draft-rezolutën e
Kombeve të Bashkuara për raketat e Iranit

Antonio Guterres, sekretari i Përgjithshëm i
Kombeve të Bashkuara, ka bërë thirrje për

rregulla globale, në mënyrë që të minimizohet
ndikimi i luftës elektronike te civilët. Në një
fjalim në Universitetin e Lisbonës, Guterres ka
thënë se, "lufta e ardhshme do të fillojë me sulm
masiv kibernetik për të shkatërruar kapacitetin
ushtarak dhe për të paralizuar infrastrukturën
bazike siç janë rrjetet elektronike". "Episode të
luftës kibernetike në mes të shteteve tanimë
veçse ekzistojnë",-ka thënë Guterres, duke shtu-
ar se, "ende nuk ka ndonjë rregullore për këtë
tip të luftës". Guterres ka deklaruar, se Kombet
e Bashkuara mund të jenë hapësirë ku sh-
kencëtarët, zyrtarët qeveritarë dhe pjesëtarë të
tjerë të shoqërisë mund të krijojnë rregullore,
"për të garantuar një karakter më human", në
çdo konflikt, duke përfshirë teknologjinë infor-
mative. Kërkesa e Guterres vjen pasi Shtetet e
Bashkuara dhe Britania, kanë fajësuar Rusinë
gjatë javës së kaluar për virusin NotPetya. Ky
virus ishte shpërndarë në shumë pajisje komp-
juterike në vitin 2017, dhe ka shkaktuar dëme
masive në shumë kompani evropiane. Moska i
ka hedhur poshtë këto akuza.

OKB: Lufta do të nisë
nga sulmi kibernetik

ADEL AL-JUBEIR:
"Në mënyrë që të sigurohemi që Irani t'i
përmbahet ligjit ndërkombëtar, ne duhet të
kemi qëndrime të ashpra sa u përket
raketave balistike dhe aktiviteteve të Iranit
për të mbështetur terrorizmin", ka thënë
ministri i Jashtëm saudit.

Ditën e djeshme janë
publikuar pamjet e
sulmit me armë ndaj

besimtarëve në dalje të një
kishe në Rusinë Jugore, që
la 5 të vdekur dhe disa të
plagosur. Në pamjet e kam-
erave të sigurisë në zonë,
publikuar nga "RT", shfaqet
i riu me mjekër dhe me
armë gjahu, teksa kalon
rrugën para se të nisë të qël-
lojë besimtarët. 22-vjeçari i
identifikuar si Khalil Kha-
lilov shfaqet teksa qëllon
për vdekje dy gra në mes të
ditës, ndërsa një tjetër që
dëgjon krismat largohet me
shpejtësi. Ato po dilnin nga
një kishë në qytetin e Kizl-
yarit në Republikën e Dag-
estanit. Katër gra vdiqën
menjëherë në vendin e sul-
mit, ndërsa një tjetër grua
vdiq më vonë gjatë një op-
eracioni në spital. Dy roje
sigurie qëlluan për vdekje
sulmuesin teksa përpiqej të
largohej nga vendi i ng-
jarjes. Sulmi u dënua ash-
për si nga Kisha Ortodokse
Ruse ashtu edhe nga Komu-
niteti Mysliman i Dagestan-
it. Sulmi është marrë për-
sipër nga ISIS. Grupi i Sh-
tetit Islamik mori përsipër
sulmin në këtë rajon, që nji-
het për paqëndrueshmërinë
dhe episode të tilla. Pesë
persona të tjerë, përfshi
këtu një oficer policie dhe
një roje kombëtare, kanë
mbetur të plagosur në këtë
incident, teksa zyrtarët de-
klarojnë se dy prej tyre janë
në gjendje të rëndë. Ngjarja
u regjistrua ditën e diel, kur
një person hapi zjarr ndaj
një kishë në qytetin Kizlyar,
ndërkohë që besimtarët
merrnin pjesë në lutjet e
mesditës. Agresori është
qëlluar për vdekje në vend-
ngjarje dhe më vonë ai ësh-
të edhe identifikuar. Sulmi
u mor përsipër nga Shteti
Islamik, edhe pse nuk u dha
menjëherë një provë që të
vërtetonte këtë pretendim.
Por sipas raportimeve nga
persona të pranishëm gjatë
sulmit, Khalilov ka thërri-
tur "Allahu Akbar" (Zoti ësh-
të më i madhi), teksa
mësynte ndaj kishës. Grupi
terrorist ka vepruar në këtë
zonë përmes të ashtuquaj-
turës "Provinca e Kaukazit",
një degëzim zyrtar i ISIS i
themeluar në vitin 2015. Që
prej asaj kohe, kjo degë ka
marrë përsipër një sërë sul-
mesh vdekjeprurëse
kundër personelit të sig-
urisë në zonë. Dagestani, i
ndodhur në Kaukazin e
Veriut, është një republikë
etnike e larmishme, me një
popullsi kryesisht mysli-
mane. Në vitet e fundit, ra-
joni është prekur nga dhu-
na mes radikalëve islamikë
dhe forcave të sigurisë.

Arabia Saudite ka
mirëpritur një draft-

rezolutë të Kombeve të
Bashkuara të ofruar nga
Britania, Shtetet e Bash-
kuara dhe Franca, e cila
mund të ndëshkojë Iranin
për dërgimin e raketave
balistike në duart e re-
belëve të grupit huthi në
Jemen. Ministri i Jashtëm
saudit, Adel al-Jubeir, i ka
thënë agjencisë së lajmeve
Reuters, që në rast se kalon
masa, do të ndihmonte që
Irani të mbahej përgjegjës
për siç ka thënë, "eksportin
e raketave balistike" tek re-
belët huthi në Jemen. "Në
mënyrë që të sigurohemi se
Irani i përmbahet ligjit
ndërkombëtar, ne duhet të
kemi qëndrime të ashpra sa
i përket raketave balistike
dhe aktiviteteve të Iranit
për të mbështetur terror-
izmin", ka thënë al-Jubeir
në një intervistë derisa po
merrte pjesë në Konfer-
encën për Siguri në Mynih.
Ai ka thënë se raketat ira-
niane janë përdorur rregull-
isht nga rebelët huthi, "për
të targetuar civilët në Je-
men dhe brenda Arabisë
Saudite". Draft-rezoluta du-
het të miratohet më 26 sh-
kurt, mirëpo pritet të për-

Festonin Pavarësinë e
Kosovës, sherr në një

lokal në Bruksel.
Plagosen 2 persona

Para tri netësh, ndërsa
festohej Pavarësia e

Kosovës, një shkëmbim
zjarri është hapur në një
sallë festive në komunën
Anderlecht të rajonit të
Brukselit ku kanë mbe-
tur të plagosur dy perso-
na. Siç njofton agjencia e
lajmeve Belga, personat
që kanë qëlluar me armë
kanë arritur të ikin nga
vendi i ngjarjes. Policia
është vënë në kërkim të
tyre për veprën penale të
tentativës së vrasjes,
transmeton albinfo.ch.
Sherri që u përshkallëzua
në shkëmbim të shtënash
me armë, sipas mediave
lokale lidhet me komuni-
tetin e atjeshëm shqiptar,
pasi ndodhi në një
mbrëmje festive me ras-
tin e dhjetëvjetorit të Pa-
varësisë së Kosovës.

ballet me rezistencën e Ru-
sisë. Al-Jubeir ka thënë se
shpreson që Rusia të bindet
për të mbështetur këtë masë.
Ekspertë të pavarur të OKB-
së, kanë raportuar në muajin
janar në Këshillin e Sigurim-

it të kësaj organizate, se
kanë gjetur copëza të ra-
ketave që kanë origjinë ira-
niane dhe "janë dërguar në
Jemen, pas ndalimit që i
është vënë Iranit për
transportin e armëve".

Masakra në
një kishë në

qytetin e
Kizlyarit në

Republikën e
Dagestanit

Adel al-Jubeir

Antonio
Guterres,
sekretari i
Përgjithshëm
i Kombeve të
Bashkuara
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Në përkujtim të përvjetorit
të rrëzimit të shtatores së
Enver Hoxhës (20 shkurt

1991) parë si ngjarje historike që
ndikoi në rënien e regjimit komu-
nist në Shqipëri, Fondacioni Kon-
rad Adenauer në bashkëpunim me
Institutin e Studimeve të Krimeve
dhe Pasojave të Komunizmit orga-
nizojnë sot konferencën me titull:
"JU FLET RADIO". Me ç'rast, pro-
movohet kolana e botimeve të
ISKK 2017 me praninë e autorëve
dhe diskutohet mbi strategjitë e
qasjeve mbi historinë dhe krimet
e komunizmit të Instituteve dhe
Shoqatave shtetërore dhe të sho-
qërisë civile.

Mes librave që përurohen ësh-
të edhe ai i Fatbardha Mulletit
"Kalvari i grave në burgjet e komu-
nizmit". Ajo shënon se statistikat,
sado të thata e të ftohta,
prapëseprapë diçka tregojnë. Në
një vështrim janë edhe të egra;
gati 10% e të ekzekutuarve në Sh-
qipëri nga diktatura komuniste
ishin gra (457). Shton se përveç
rastit të Marije Dedës nga qyteti i
Shkodrës, që u vra me armë në
dorë në përpjekje me forcat e Sig-
urimit, vetëm në Malësinë e Mad-
he u pushkatuan Katrina Nikë
Bibaj, Lulë Mirash Prelë Dodaj,
Mare Ali Bacaj, Mrikë Dedë Pre-
ka, si dhe Dila Bika e Vase Tomë
Lleshi në Lezhë dhe File Mimani
e Hamide Vukaj në Pukë. Gjithnjë
në atë plan, nga 308 raste gjithsej,
një pjesë ishin gra e vajza që hum-
bën ekuilibrin mendor. U dënuan
politikisht 7367 dhe u internuan
10792 gra e vajza. Fatbardha Mul-
leti, vëren se vetëm në rrugën e
saj, përjetoi tragjeditë e familjes së
Sadije Kazazit, Filat Kazazit, Is-
mete Kazazit, Fahrije Kazazit,
Adile Kazazit, Budije e Vehbije
Bushatit, Hatixhe Pipës, Fatime
Vrionit, Hava Bacit, Zade Mukës
(gjyshes), Rukije Bushatit, Hajrie
Vrionit, Emine Gjyrezit, Xhemile
Komit, Syme Mukës, Fetije Vuçi-
ternit, Marjeta Serreqit etj., të
cilat unë i njohu personalisht dhe
që, në shumicën e rasteve, vetëm
se përvijohen në këtë botim. Ishin
zonja të vërteta, që nevoja i bëri të
kthehen në zot shtëpie. Shkëpusim
nga libri, historinë e familjes së
nipit të Isa Boletinit dhe atë të
nënës së Prenkë Jakovës.
ROZË JAKOVA

Kur u martua, gjëja më e
çmueshme në pajën e saj ishte një
flamur kombëtar, që sapo e kishte
qëndisur. Një kujtim i bukur për
të ishte edhe prania, si kumbarë
martese, e patriotëve të njohur Hil
Mosi e Kel Marubi. Në kujtesën e
saj, nuk do të vononte që të fikso-
heshin edhe ngjarje të tjera, si qën-
dresa e armatosur popullore
kundër serbo-malazezëve më 1912-
13 dhe 1920, ku mori pjesë edhe i
shoqi, Kola.

Me këtë frymë patriotike i rriti
ajo djemtë e saj. I biri, Ndoci iu
bashkua shokëve, tashmë në qën-
dresën antifashiste. I udhëhequr
prej flamurit kuq e zi që ai mban-

te në dorë, me 28 Nëntor
1941, populli i Shkodrës
demonstroi rrugëve të Sh-
kodrës. Nënë Roza ishte
krenare për këtë akt trimë-
rie të të birit dhe nuk u
tremb kur ia arrestuan,
sepse ai ishte i vendosur në
rrugën që kishte zgjedhë:
eksponent i rëndësishëm i
Ballit Kombëtar dhe
kundërshtar deri në vdekje
i komunizmit, që kishte fil-
luar me u përhapë në Sh-
qipëri. Këta të fundit nuk ia
kishin harruar veprimtarinë
dhe, me të marrë pushtetin,
kërkuan ta arrestojnë. Në
këto rrethana ai doli në mal.
Atë e kishte thirrur kështu
Nëna Shqipëri, që sipas
shprehjes së Dom Ndre Zade-
jës, ishte nënë përmbi nënë.
Nënë Roza (1895 - 1981), që
sapo kishte mbushë të 50-tat,
me atë guxim e vendosmëni
që e karakterizonte, i dha po-
rosi: "Lufta nuk don kori". Ish-
te këshilla e fundit për të,
sepse nuk do të takoheshin ma.
Djemtë e tjerë, Dedën e Çeskun ia
futën në burg, kurse atë dhe dja-
lin tjetër, Prenkën i internuan.
Mbas një viti i erdhi lajmi, se ai nuk
ishte koritë, por, si burrat kishte ra
në përleshje me komunistët.

Ditën e mbante veten, nuk
jepej. Dhe djemtë çuditeshin me
kurajën që kishte. Mandej vinte
nata e ajo ishte për dhimbjen e saj.
Një ditë i shkoi për vizitë një sho-
qe, djali i së cilës kishte vdekur në
një aksident automobilistik, e në
bisedë, filloi të qante. "Ti, - i dha
zemër nëna Roza, - të paktën e di
se ku e ka varrin djali yt. Po unë?"
dhe instinktivisht ktheu kryet nga
Mali i Cukalit, ku preheshin esh-
trat e të birit.

Edhe në momente gëzimi mban-
te seriozitet. "Më duket sikur Ndo-
ci", - thoshte ajo, - "më ven dorën
këtu te qafa e më thotë: "Nanë, mos
më harro". Nuk e harroi nëna, jo!
Nuk e harruan shokët, e mbarë Sh-
kodra e kujtonte. Ky ishte ngush-
ëllimi ma i madh për të. Tek shokët
e tij, që i shkonin për vizitë a i
takonte rrugës, i dukej se kishte të
birin përpara, varrhumburin...

Nënë Roza jetoi gjatë, që të
shihte edhe hidhërime të tjera.
Vdekjet e parakohshme të djemve,
Prenkës e Dedës, artistë të shquar
që të dy, njëri në muzikë e tjetri në
lëmin e fotografisë, e ngurtësuan
edhe më shumë. Tre djem, në ko-
hën ma të bukur, nuk ishin ma
pranë saj. Çdo ditë që shkonte, e

ndjente mungesën e
tyre. Çdo ditë e ma
tepër, derisa vdiq, duke
marrë me vete nde-
rimet e një qyteti.
ADILE BOLETINI

Adilja ka lindur në
Shkodër, në vitin 1907,
në një familje intelek-
tualësh, në shtëpinë
ku sot është parku
"Luigj Gurakuqi" (tek
sheshi Hasan Riza Pa-
sha).

Babai i saj, Hasan,
ka qenë patriot, ka
marrë pjesë në
mbrojtjen e trojeve sh-
qiptare të Ulqinit,
Grudës, Koplikut, etj.

Familja Bekteshi
përbëhej nga katër va-
jza: Adilja, Miniria,
Nasibia, Fahria dhe dy
vëllezërit Teufik dhe
Salaudin. Adilja ka
mbaruar shkollën e
mesme të murgeshave,
në qytetin e lindjes,

vazhdoi një vit specializim
në Itali për punët e dorës.
Zotëronte katër gjuhë të
huaja: turqisht, italisht,
gjermanisht dhe serbokro-
atisht. U martua me zotin
Adem Boletini (nga Koso-
va, djali i heroit Isa Boleti-
ni.) Ishin një familje e lum-
tur, kishin dy djem: Isa
dhe Enis, por gëzimi u
ndërpre me 2 nëntor 1943,
ku me atentat u vra Adem
Boletini.

Por ç'ndodhi me këtë
familje pas 28 nëntorit
1944?

Adilen e arrestuan në
fillimin e vitit 1945, e
mbajtën në burg, për
çështjen e Kosovës. E li-
ruan pas pesë muajsh pa
i bërë gjyq. Për herën e
dytë, Sigurimi i shtetit e
arrestoi në shtator 1946,
si organizatore e lëvizjes
së Postribës. E kanë tor-

turuar duke e lidhur të varur nga
krahët, në birucat e Sigurimit të
shtetit dhe torturuesit e saj kanë
qenë: Zoi Themeli, Qazim Kapisyzi
dhe Dulaq Lekiqi. Është torturuar
në mënyrën më çnjerëzore, duke
e futur në ujë të ftohtë me orë dhe
ditë të tëra.

Ajo tregonte se në kohën e tor-
turave (që vazhdonin ditë e natë pa
ndërprerje), një ushtar nga Kava-
ja, me emrin Bajram në turnin e
tij, gjatë natës, ia zgjidhte duart
dhe në mëngjes, përpara se të dorë-
zonte punën, ia lidhte përsëri.

Me gjithë torturat që i bënë, ajo
s'tregoi për asnjë takim apo vend-
strehim të Jup Kazazit (ideatorit të
lëvizjes së Postribës). Organizimi i
burgimit dhe i torturimit të saj, ish-
te me porosi të sllavo-komunistëve.

Ata donin ta mbanin versionin e
vrasjes së Adem Boletinit si të ras-
tësishëm, ndërsa ajo ishte bërë me
porosi të serbëve, gjë të cilën e ka
deklaruar dhe vetë atentatori Va-
sil Shanto.

Gjatë kohës së burgut dhe në
punën e detyruar në artizanat,
shumë familje komunistësh, i bë-
nin presion psikologjik. Opari, një
sigurims, i tha: - Shumë burra kam
arritur me i përkulë, por ty nuk
arrita të të gjunjëzoj. Je me të
vërtetë e reja e Isa Boletinit. Por
ajo u përgjigj: Jam dhe gruaja e
Adem Boletinit. Kur një hetues i
tha të bënte një kërkesë për falje
dënimi, Adilia iu përgjigj: -Nuk
kërkoj mëshirë nga ju!

Në burgun e madh, në dhomën
e grave politike, që i quanin
"armike të popullit, Adilia i kaloi
vitet e dënimit me shoqe si: Agime
Pipa, Terezina Pali, Vitore Kuka,
Drita Kosturi, Liza Pali, Bedrije
Ashikja, Bardha Krosaj, Marije
Frisku, Gjyste Lazri. U lirua pasi
plotësoi të pesë vitet e dënimit.
Mbas daljes nga burgu, e internu-
an në Kavajë. Me ndërhyrjen e pro-
fesor Dr. Selaudin Bekteshit, një
mjek shumë i zoti (i njohur në Sh-
qipëri e në botë), në veçanti në pe-
diatri, iu anullua internimi.

Në familjen e këtij "vllau të
mrekullueshëm", Adilja dhe dy
fëmijët e saj gjetën strehim, dashu-
ri dhe ngrohtësi. Po si ishte në këtë
periudhë jeta në familjen Bek-
teshi? Vëllai i madh Teofik Bek-
teshi, i dënuar politik me 5 vjet
burg. Motrat: Minirja - ish-gruaja
e z. Maliq Bushati (ish- ministër në
qeverinë e Ahmet Zogut, u push-
katua) s'pati fëmijë. Nasibe Kazazi
- gruaja e nacionalistit Jup Kazazi,
i vetëvrarë për të mos iu dorëzuar
komunistëve, kur e rrethuan, në
shtëpinë e dajës së tij - Rifat Kop-
liku. Kishte djalë e vajzë. Fahrija -
gruaja e Qazim Ulqinakut, atdhetar
e tregtar, i internuar në Kate të
Vlorës. Kishte një djalë. Në famil-
jen e nderuar të Profesor Dr. Selau-
din Bekteshit jetuan, u rritën dhe
u shkolluan shumë nipër e mbesa.
Lufta për jetën (mbas burgut) ish-
te një luftë e përditshme, me prob-
leme se fëmijët punonin në vende
të largëta. Por vatra e ngrohtë e
Bekteshëve i mëkoi shumë dashu-
ri, që ishte më se e nevojshme për
të përballuar luftën e klasës, që ish-
te motoja e regjimit të diktaturës
komuniste.

Zonja Adile mbylli sytë nga kjo
botë plot vuajtje në vitin 1976. Me
ardhjen e demokracisë, Adilja u
vlerësua nga Kuvendi Popullor dhe
Presidenti i Shqipërisë, në vitin
1993 u dekorua me medaljen për
veprimtari patriotike dhe në luftën
kundër komunizmit së bashku me
burrin e saj Adem Boletini (pas
vdekjes). Ndërsa në Kosovë, në
Mitrovicë një rrugë mban emrin
Adile dhe Adem Boletini.

BOTIMI

Trishtimi i parrëfyer i Rozës,
 nënës së Prenkë Jakovës

Fatbardha Mulleti, "Kalvari i grave
në burgjet e komunizmit" në një libër

Historia e Adile Boletinit, si u
persekutua familja e nipit të heroit

Fatmira Nikolli

Në foto:
Prenkë Jakova

Në foto:
Kopertina e librit
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Përplasjet mes Ministrisë së
Kulturës dhe artistëve të Te
atrit Kombëtar, janë spos-

tuar tanimë ne Kuvend.
Prej pothuaj 1 jave, 80 artistë të

skenës së ekranit i kanë drejtuar
një peticion Komisionit të
Edukimit dhe Informimit Publik,
për zgjidhjen e çështjes së Teatrit
Kombëtar. Komisioni ndërkaq, ka
kërkuar zhvillimin e një seance
dëgjimore me Ministren e Kul-
turës, por ditën e hënë në Komi-
sion janë paraqitur sekretari i
Përgjithshëm Oltjon Muzaka,
drejtorja e Programeve dhe Zhvil-
limit të Kulturës Kozeta Angjeliu
dhe këshilltari për Legjislacionin
në Ministrinë e Kulturës Sofjan
Jaupaj.

Deputetët e opozitës refuzuan
të zhvillojnë seancën me stafin
teknik të ministrisë.

Albana Vokshi tha se "e ftuam
ministren të premten në datën 15.
Ministrja na informoi që e kishte
të pamundur dhe vendosëm që ta
thërrisnim të hënën. Ministrja ra
dakord që do të ishte e pranishme
dhe do të informonte komisionin.
Siç duket u urdhërua nga kryemi-
nistri dhe nuk u lejua që të vinte
pranë këtij komisioni". Pas saj de-
puteti Luçiano Boçi u shpreh se
"ne kërkojmë në mënyrë të domos-
doshme që të jetë e pranishme në
seancë dëgjimore ministrja e Kul-
turës. Sekretari i Përgjithshëm
nuk është personi për t'i dhënë
përgjigje shqetësimeve dhe py-
etjeve që kemi ne. Sekretari i
Përgjithshëm nuk është status
politik, është status administra-
tiv".

Sipas deputetëve të së majtës,
kryetarja e komisionit u tregua e

DEBATI

Debati për teatrin e monumentet,
pse Kumbaro nuk shkoi në komision

Fatmira Nikolli

njëanshme në dhënien e fjalës me
gjatë deputetëve të PD, ç'ka bëri që
ata të largoheshin nga komisioni.
Ndaj Fidel Ylli i tha asaj se "kon-
ferencat e shtypit bëjini atje tek
PD. N.q.s. doni të flisni për prob-
lematikën e zhvillimeve të kul-
turës, hajde flasim", fjalë që u ndoq
nga ish-ministrja Milva Ekonomi
që u shpreh se "grupi i PS duhet të
largohet nga komisioni".

Në vijim Albana Vokshi e cilë-
soi anormale që mazhoranca të
braktisë komisionin pasi sipas saj,
të refuzojë opozita mënyrën arro-
gante te qeverisjes, është normale,
por të largohet mazhoranca, është

anormale.
Kryetarja e komisionit ftoi min-

istren e Kulturës të paraqitet bren-
da ditës së hënë në komision për
të zhvilluar seancën e programuar
dëgjimore.
REAGIMI I MINISTRISË

E pyetur nga "GSH" Ministria e
Kulturës tha dje se "Kërkesa ka
ardhur të premten dhe ministrja
ka pasur agjendën të planifikuar
për ditën e hënë. Ka kërkuar
prezencë për ditën e martë me dy
orare 12:30 dhe 18:00. Nuk kemi
përgjigje nga komisioni deri ne këto
momente". Ndërkaq, Ministria e

Albana Vokshi: E ndaloi
Rama, ministria: Ja e vërteta

Kulturës dje e ka shtyrë për në 12
mars afatin e fundit të dorëzimit
të materialeve dhe dosjeve, për të
gjithë ata kandidatë që aplikojnë
në konkursin për drejtor të Teat-
rit Kombëtar.

Ministria përmes një deklarate
tha dje se me këtë vendim, kërko-
het që t'u lihet më tepër kohë të
interesuarve për të përgatitur
dosjen në përputhje me kriteret e
kërkuara.

Ky vendim i Ministrisë së Kul-
turës, vjen në një kohë kur çësht-
ja e prishjes së Teatrit Kombëtar,
ka krijuar një debat mes artistëve
dhe Ministres Mirela Kumbaro,
sikundër kanë dalë publikisht edhe
tre kandidatë: Ema Andrea, Genc
Fuga e Laert Vasili për postin e
drejtorit.

"EDHE MURET KANE VESHE", NIS MBLEDHJA
 E RREFIMEVE PER KUJTESE NE MUR

DORËSHKRIMI I VITIT 1888,
POEZITË E JUNUES EMRE NË SHQIPËRI

Hadika-i sueda”, “Mesi i bahçes”, poezi dhe prozë filozofike në
vargje nga Junus Emre. Dorëshkrimi i dekoruar me poezi dhe

prozë filozofike në vargje nga poeti sufi Junus Emre është kopjuar
më 1305/1888 nga Ali Kysfi Efendi në 189 fletë letre me përmasa
325 x 205 mm. Ilustrimet e dy
fletëve të para të dorëshkrimit,
ku fillon vepra, janë punuar
gjerësisht me ar. Fletët e tjera të
dorëshkrimit përmbajnë një ko-
rnizë të thjeshtë me ngjyrë të
kuqe e organizuar në formë ka-
trore apo drejt-
këndëshe, brenda
të cilave vendosen
titujt e poezive dhe
teksti i tyre. Kapa-
kët janë të thjeshtë
prej kartoni, të dëm-
tuar nga përdorimi i
zakonshëm. Bashkë
me dorëshkrime të
tjera, së shpejti poez-
itë e Junus Emre do
të paraqiten në një
ekspozitë, së shpejti...

FFFFFoto: Aoto: Aoto: Aoto: Aoto: AQSh.QSh.QSh.QSh.QSh.

Artistja kosovare Alketa
Xhafaj po mbledh historitë

e atyre që humbën lirinë apo
jetën e tyre nëpër burgjet e dik-
taturës komuniste në një insta-
lacion artistik më 9 maj, në
ditën e Europës. Ka vite që
emri i Alketa Xhafa-Mripës,
gjendet në media të mëdha si
"The Guardian". Projektet e saj
kanë mundur të marrin vë-
mendje ndërkombëtare. E 'bur-
gosur' brenda identitetit sh-
qiptar, brenda kujtimeve të
luftës, të grave që u dhunuan e
mandej u gjykuan, të atyre që
ikin nga vendi nën kamionë, ajo
ka sjellë vepra, që në shumë
mënyra u kanë dhënë zë të
pazëve. "Nuk kam në dorë
ligjin, as vendimin, unë mun-
dem vetëm të veproj. Kam
vetëm fjalën, kam vetëm artin
pamor. Por përmes këtij vizual-
iteti mund të bëhet shumëçka.
Sot, artistët kanë përgjegjësi për
të ndihmuar shoqërinë. Për të
bërë shoqërinë bash-
këpunuese" tha ajo në një inter-
vistë për Gazeta Shqiptare në
dhjetor. Ajo shtonte se "Këdo që
kam pyetur për atë kohë, më
kanë thënë edhe "muret kishin
veshë". Më mbeti në mendje fra-
za dhe tani dua që t'u jap
mundësinë njerëzve të thjesh-

të të flasin e të rrëfejnë. Unë dua
që ata që nuk kanë mundur të fla-
sin t'u marr rrëfimet e të nxjerr
disa fraza e që do të vendosen në 7-
8 qytete të Shqipërisë. Në fund të
muajit maj e gjithë Shqipëria do të
ndriçohet, vetëm për një natë me
thëniet e tyre. Muret do të shërbe-
jnë jo si subjekt i ikjes, por si ob-

jekt i rrëfimit".
Dje në Tiranë, ajo e prezantoi

projektin "Edhe muret kanë
veshë" për të cilin po bashkë-
punon me Autoritetin e Dosjeve.

Po udhëton në gjithë Sh-
qipërinë për të mbledhur
rrëfimet e të mbijetuarve nga
burgjet dhe kampet e internim-
it nën diktaturë dhe për t'i bërë
bashkë në një instalacion që pre-
zantohet më 9 maj në ditën e
Europës. Alketa Xhafa tha dje se
"vepra që unë propozoj është një
hap drejt shërimit të plagëve sho-
qërore dhe psiqike". Simon
Mirakaj udhërrëfyesi i Xhafës në
këtë udhëtim do donte që ky pro-
jekt t'i krijojë hapësirë edhe his-
torive për kampet e pasluftës si
Kampi i Tepelenës, aty ku vdek-
ja ishte një realitet i përditshëm.

Për jehonën ndërkombëtare
të projektit ka menduar Kri-
stale Ivezaj Rama, e nxitur nga
historitë e paraardhësve të saj.
"Kemi njerëz me histori të jas-
htëzakonshme. Ne kemi heronj
mes nesh. Kemi në krah zotin
Mirakaj që është një hero i
gjallë. Këto histori duhet t'i dëg-
jojnë edhe ata që nuk dinë sh-
qip. Prandaj projekti ynë do të
jetë edhe në anglisht që njerëz-
it kudo në botë të kenë mundë-
si t'i dëgjojnë", tha ajo.

Dje në
Komisionin
e Edukimit
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..."ciklonit" është vënë Universite-
ti i Tiranës. Si pedagog për një pe-
riudhë mbi 30 vjeçare i këtij uni-
versiteti, mendoj që kjo situatë për-
bën si një moment trishtimi, ash-
tu edhe reflektimi e rebelimi ndaj
gjendjes së universitetit dhe pozi-
cionit që ai meriton të jetë.

Duke qenë anëtar i Senatit të
UT, isha edhe unë i pranishëm para
pak ditësh në takimin me kryemi-
nistrin dhe ministren e Arsimit në
ambientet e kryeministrisë, takim
i cili duhet ta them që në fillim më
trishtoi shumë, si për nga mënyra
se si u thirr ai takim, ashtu edhe si
u zhvillua dhe se si u mbyll pa asn-
jë rezultat.

Që në hapjen e takimit dhe për
habinë tonë të madhe na u tha se
shkak për thirrjen tonë kishte
qenë reagimi, kërkesat dhe dekler-
ata që kishte bërë Forumi i Peda-
gogëve për Liri Akademike!! Po
ç'lidhje kishin këto të dyja? Lidhja
ishte shumë e trashë dhe men-
jëherë u duk. Ishte pikërisht hile-
ja dhe qëllimi që kishin kryeminis-
tri dhe ministrja e Arsimit për ta
përdorur senatin dhe situatën
kaotike të krijuar në të kundër një
lëvizje që ka nisur forumi në fjalë.
Dhe ky keqpërdorim nuk pati kufi
nga ana e kryeministrit. Me arro-
gancën që e karakterizon, ai nuk
u ndal jo vetëm me retorikën dhe
delirin e tij, por edhe me fyerje, tall-
je e përçmime. E kishim dëgjuar
kështu në takimet "gju më gju" me
popullin, ku pyet se si janë me
hashashin, gruan se si shkon me
burrin etj, por që do sillej edhe me
profesorët senatit akademik kësh-
tu, vërtet që nuk e kisha mend-
uar. Na quajti "bisht kavalli", sepse
kemi dalë keq me akreditimin,
kur, nga ana tjetër, thoshte që jeni
universiteti më i mirë për poten-
cialet që keni. Hajt e merre vesh!!!
Jam i sigurt që kryeministri ose
nuk e di fare se çfarë është akred-
itimi, ose e përdor atë qëllimisht
për të denigruar një universitet
të tërë. Kushdo që dëshiron të hu-
lumtojë rreth këtij koncepti mund
ta gjejë qartë dhe thjesht se:
"Akreditim do të thotë vlerësim i
kompetencës teknike. Ai është
pjesë e infrastrukturës dhe për-
bën vetëm njërën nga kolanat e
tempullit të cilësisë krahas stan-
dardeve, metologjisë, certifikimit
dhe menaxhimit të cilësisë. Akred-
itimi shikohet vetëm si indikator i
besueshëm i kompetencës tekni-
ke". Nga ky përkufizim duket qartë
që në rastin e akreditimit bëhet
fjalë thjesht dhe vetëm për vlerë-
simin teknik të gjendjes në univer-
sitete, që do të thotë verifikimi i
bazës ligjore, kapaciteteve
mbajtëse, raporteve pedagogë-stu-
dentë e të tjera si këto, pa u futur
në përmbajtjen dhe cilësinë e
mësimdhënies dhe punës shken-
core. Ndërkohë që kryeminstri do
bënte mirë që të na përgjigjej disa

pyetjeve që janë ngritur prej ko-
hësh dhe lidhen direkt me të dhe
qeverinë e tij në realizimin e këtij
procesi, si: Kush i zgjodhi dhe si u
përzgjodhën ekspertët britanikë të
akreditimit? Kush i vendosi dhe
çfarë roli kishin antarët shqiptar
në komisionin e akreditimit? Cila
qe metodologjia e akreditimit dhe
a u diskutua ajo paraprakisht me
instancat universitare? Sa të in-
formuar qenë pedagogët dhe stu-
dentët rreth procesit të akreditim-
it dhe si u realizua ky proces në
terren? Këto dhe shumë pyetje të
tjera si këto mbeten akoma dhe sot
pa përgjigje dhe në debatin që po
zhvillohet nuk del asnjë nga qever-

ia dhe ekspertët e grupit të akred-
itimit që të japin shpjegimet e
nevojshme!!!

Absurditeti dhe poshtërsia më
e madhe lidhet me faktin se si po
keqpërdoret ky proces në dëm të
Universitetit të Tiranës nisur
thjesht nga interesa miskine dhe
korruptive. Është vërtetë absurde
dhe e pabesueshme se si "aktorë"
të tjerë anonim hedhin baltë mbi
universitetin që i ka bërë edhe ata
vetë njerëz. Nuk e di sa është edhe
vetë kryeministri i përzirë në një
aferë të tillë?

Për ta mbyllur këtë farsë që po
zhvillohet me të ashtuquajturit
akreditim, çështja mund të shiko-

het fare thjesht si: bërje letrash.
Ka qënë ngathtësia dhe pa-
përgjegjshmëria e drejtuesve të
Universitetit të Tiranës për të bërë
këtë gjë. Dhe, për këtë duhet të
mbajnë përgjegjësi përpara stafit
dhe studentëve që nga shefat e de-
partamenteve dhe deri tek dekan-
atet dhe rektorati i univeristetit.

Por, qëllimi i kryeministrit nuk
ishte të thoshte të vërtetën dhe të
drejtonte gishtin tek përgjegjësit
e kësaj gjendje që janë drejtuesit
uzurpues të unversitetit. Jo, ai
donte të denigronte të gjithë uni-
versitetin, emrin e tij, duke e cilë-
suar "bishti i kavallit". Ndërkohë
që ne jemi të vetëdishëm që univer-
siteti ynë ka plot probleme dhe fat-
keqësisht është larg të qenit një
universitet konkurues midis
shumë të tjerëve në Europë. Gjithë
këto vite është vërejtur një marrje
zvarrë e universitetit, krijimi i
drejtuesve oligarkë me përfitime
kolosale, forcimi i klaneve dhe
nepotizmit nëpërmjet punësimit,
shqyerja e dyerve duke rritur
thjesht numrin e studentëve dhe
grumbullimin e të ardhurave, pa
menduar aspak për cilësisë e
mësimdhënies dhe të punës sh-
kencore etj, etj.

Bazuar në këtë situatë kishte
shumë probleme dhe pyetje që du-
het të shqetësonin kryeministrin,
qeverinë dhe drejtuesit e univer-
sitetit dhe që duhet të bëheshin
objekt i diskutimit dhe zgjidhjeve
në takimin tonë, midis të cilave
veçojmë të tilla, si: Cilat janë prob-
lemet themelore që shqetësojnë
universitetin dhe në përgjithësi
arsimin e lartë në Shqipëri? A po
gjen zbatim ligji i ri i arsimit të
lartë dhe cilat janë vështirësitë e
pengesat që duhen zgjidhur bash-
karisht? A është gjendja e univer-
sitetit e krahasueshme me univer-
sitetet homologe në Europë dhe
madje edhe në rajon? Si po e zba-
tojmë ne në organizim dhe përma-
jtje modelin e Bolonjës në mënyrë
që t'u hapin rrugën pedagogëve
dhe studentëve tanë që të jenë të
barabartë me kolegët e tyre në
Europë dhe botë? Sa lëndë apo
module në gjuhë të huaj ofrojnë
departamentet tona për të

tërhequr kolegë dhe studentë
edhe nga vendet e tjera? Në sa pro-
jekte ndërkombëtare dhe të bash-
këpunimit institucional janë
përfshirë universiteti, fakultetet
dhe departamentet e tij? Sa ësh-
të i angazhuar dhe përfshirë un-
ieversiteti në zgjidhjen e shumë
problemeve ekonomike, sociale
dhe mjedisore që shqetësojnë
gjithnjë e më shumë vendin dhe
qeverinë? Etj, etj, etj..

Në të kundërtën e kësaj, kryem-
inistri e përdori keqazi takimin
për të përçarë edhe më shumë sen-
atin dhe denigruar universitetin,
vendosi kush duhet të fliste dhe
çfarë duhet të thoshte, nuk lejoj
të fliste njeri për ligjin se sipas tij
ai është i mrekullushëm, por që
s'ka njerëz që ta kuptojnë dhe zba-
tojnë, na e bëri të qartë që qeveria
nuk merret më me ne, s'ka më
rritje pagash, bëni çtë doni me
tarifat e studentëve, duke arritur
kulmin deri në kërcënime për "pre-
rje kokash".

Kryeministrin duhet ta shqetë-
sonte para së gjithash pyetja, se
cilat janë shkaqet e kësaj gjendje
dhe ku qëndron faji dhe përgjegjë-
sia e politikës e qeverisë në këtë
drejtim? Besoj që kryeminsitri e
di, por nuk dëshiron që t'i dëgjojë
dhe pranojë se janë një mal me
arsye që e kanë lënë universitetin
tonë dhe në përgjithësi arsimin e
lartë në Shqipëri në një gjendje të
tillë, midis të cilëve duhen veçuar:

mungesa e një vizioni dhe
strategjie të qartë e në vazhdimë-
si gjithë këto vite se ku duhet të
synonte dhe orientohej arsimi i
lartë në Shqipëri. Mëkatare për
këtë është politika në tërësi dhe
politikat arsimore të ndjekura
nga qeveritë e këtyre 25 viteve të
fundit, që qëllimisht e kanë lënë

"Fundi i bishtit të kavallit", kryeministri Rama synon të denigrojë UT-në

Përdorimi nga
politika dhe udhëkryqet

e universitetit
Prof. Dr. Dhimitër Doka*

REPLIKA

Absurditeti dhe poshtërsia më e madhe lidhet me
faktin se si po keqpërdoret ky proces në dëm të

Universitetit të Tiranës, nisur thjesht nga interesa
miskine dhe korruptive. Është vërtetë absurde dhe e
pabesueshme se si "aktorë" të tjerë anonimë hedhin

baltë mbi universitetin, që i ka bërë edhe ata vetë
njerëz. Nuk e di sa është edhe vetë kryeministri i

përzirë në një aferë të tillë?

“
Prof. Dr. Dhimitër Doka

SITUATA
Ishte pikërisht hileja
dhe qëllimi që kishin
kryeministri dhe
ministrja e Arsimit për
ta përdorur senatin dhe
situatën kaotike të
krijuar në të, kundër një
lëvizjeje që ka nisur
forumi në fjalë. Dhe ky
keqpërdorim nuk pati
kufi nga ana e
kryeministrit. Me
arrogancën që e
karakterizon, ai nuk u
ndal jo vetëm me
retorikën dhe delirin e
tij, por edhe me fyerje,
tallje e përçmime.

Opinioni i   Ditës
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gjendjen kështu për të pasur në
çdo kohë sundimin mbi univeri-
tetet dhe për t'i ndryshuar gjërat
sipas interesave të çastit. Në të
kundërtën e kësaj, çdo qeveri që
ka ardhur ka hartuar dhe pro-
poganduar nga një ligj të ri të ar-
simit të lartë, i cili edhe në rastet
kur ka qenë i shkruar mirë në
letër, nuk ka gjetur zbatimin e tij
në realitet. Edhe qeveria aktuale,
ndonëse premtoj shumë që do ta
ndryshonte gjendjen në univer-
sitete, nuk ka bërë asgjë serioze
në këtë drejtim. Me përjashtim të
humbjes shumë kohë për
hartimin e një ligji të ri e shumë
të diskutueshëm të arsimit të
lartë, që edhe pse ka mbi dy vjet
që është miratuar në parlament,
nuk ka parë akoma deri më sot
dritën e zbatimit të tij, asgjë
konkrete nuk është për t'u veçuar
si arritje. Në këto kushte mungon
mbi të gjitha ajo që shpresuan
shumica e pedagogëve të thjesh-
të, një shkundje e përgjithshme
dhe deri në detaje e gjendjes së
trashëguar, duke përfshirë të
gjitha aspektete, si atë financiar,
drejtues, në organizim dhe në
përmbajtje etj.

Politika jo vetëm që nuk e ka
ndihmuar arsimin e lartë në Sh-
qipëri, por është përpjekur me të
gjitha format për ta mbajtuar atë

nën kotroll. Një gjë e tillë është
arritur jo vetëm nëpërmjet mosm-
bështetjes financiare të infrastruk-
turës dhe pagesës së stafit peda-
gogjik duke e lënë atë si më pak të
paguarin në Europë dhe rajon, por
edhe duke infiltruar njerëzit shër-
bëtorë të politikës në drejtimin e

universiteteve dhe bordeve të ndry-
shme. Nga ana e tyre, disa nga këta
drejtues për ta bërë veten sa më të
lidhur dhe të sigurtë me postin,
kanë depërtuar thellë në politikë,
duke mbajtur njëkohësisht edhe
poste politike. Janë po këta njerëz
që edhe kur kanë arritur falë
posteve në universitete të bëhen
pjesë reale e politikës, nuk i heqin
"kthetrat" e tyre nga universiteti,
me qëllim që të përgatisin thjesht
rrokadën e radhës e që të jenë po
vetë defakto në drejtimin e
hallkave universitare.

Edhe pse zgjedhjet e organeve
drejtuese të universiteteve të ap-
likuara që nga viti 1999/2000 u cilë-
suan parimisht me të drejtë si ar-
ritje, koha tregoi se ato shumë
shpejt degjeneruan dhe gjithë këto
vite kanë treguar se fituesit e
zgjedhjeve nuk kanë qenë më për-
faqësuesit dhe më të mirët drej-
tues që ne duhet të kishim, por
ata që dinë të përdorin politikën,
që punojnë në klane, që premtojnë
kot dhe bëjnë ndere të pameritu-
ara, që të marrin inat dhe
kërcënojnë nëse nuk i ke votuar,
madje edhe që kacafyten me njëri-
tjetrin kur u prishen pazaret.
Mburojë për këtë dhe duke qenë
pjesë e saj, ata kanë pasur po poli-
tikën dhe ligjin, duke e përdorur
sipas rastit. Kështu ndryshoj në
një natë dhjetori të vitit 2011 neni
i ligji të atëhershëm i arsimit për
zgjedhjet, duke e zgjatur kohën e
qëndrimit në postet drejtuese të

universiteteve nga 4 në 8 vjet. Dhe,
po kështu ndryshoj i njëjti nen në
ligjin e aktual, vetëm se këtë radhë
në një natë të gjatë vere, duke u

dhënë përsëri të drejtën të zgjidhen
po të njëjtët drejtues në univer-
sitete. "Arritja" më e madhe që ndo-
dhi në këto kushte ishte vetëm një
rrokadë pak më poshtë, apo pak më
lart në postet drejtuese i atyre që
kishin tashmë 8 vjet në të njëtën
karrige, kuptohet me mirëkuptim

dhe marrëveshje për t'i ndarë mirë
gjërat dhe për t'i mbajtur të mbyl-
lura letrat. Përndryshe? Kacafytje.
Për mendimin tim, e për këtë jam i
sigurtë, pikërisht këtu qëndron
burimi i gjithë situatës kaotike dhe
të vështirë që po kalon universite-
ti. Dhe, për këtë burimi i së keqës
është pikërisht politika me ligjet e
saj që i harton dhe ndryshon sipas
interesave të pak njerëzve që i shër-
bejnë asaj. Një situatë e tillë ka kri-
juar më tej shtratin për një sërë prob-
lemesh të tjera, si: kushtet mizer-
abël të punës dhe mungesat elemen-
tare të infrastrukturës për peda-
gogët dhe studentët, mënyra
abuzive e përzgjedhjes apo
mbajtjes peng të stafit pedagogjik,
rënia e cilësisë së mësimdhënies,
mungesa e punës së mirfilltë sh-
kencore, mbylljen në vetvete dhe
barazimin e vlerave, fiktivitetin në
dhënien e diplomave etj, etj.

Dalja nga një gjendje e tillë dhe
ringjallja sadopak e shpresës, men-
doj se kërkon ndërhyrje emer-

gjente dhe rrënjësore, ndër të cilat
do të veçoja:

Ngaqë universitetet janë të kapu-
ra nga politika dhe drejtuesit e tyre
oligarkë, zgjidhja duhet të vijë nga
vetë reagimi i studentëve dhe peda-
gogëve, të cilët duhet të marrin në
dorë fatet e universitetit. Nëpërm-

jet organizimeve të ndryshme të
stafeve universitare dhe studen-
tore, duhet bërë presion me të gjitha
format demokratike për të ndry-
shuar situatën në të gjitha hallkat
e universitetit.

Të kërkohet nga institucionet
shtetërore bërja transparente e
gjendjes financiare, drejtuese dhe
mësimoro-shkencore në çdo hallkë
të institucionit dhe të nxirren para
përgjegjësisë shkaktarët e kësaj
situate të vështirë në të cilën ndod-
hemi. Të rishikohet ligji për ar-
simin e lartë dhe në bashkëpunim
me universitetet të ndërhyhet me
rregullimet e domoshdoshme për ta
bërë atë vërtet funksional dhe në
shërbim të universitetit.

Të ndryshoj në ligj veçanërisht
çështja që ka të bëjë me zgjedhjet
në universitete për të gjetur mo-
dalitetet e organizimit të tyre siç
duhet, pasi kështu siç janë zhvillu-
ar deri më sot, institucioni po
mbahet peng i disa personave.

Të shpalljet një fazë emergjente
tranzitore në universitet, për të
krijuar kushtet optimale të rior-
ganizimit të punës mësimore dhe
shkencore, hapjen e institucionit
dhe forcimin e bashkëpunimit me
homologët e huaj, vlerësimin real
të kontributit dhe punës shken-
core e mësimore të stafit në të
gjitha nivelet dhe vendosjen në
vendin e merituar të studiuesëve
dhe drejtuesve më të mirë.

Të gjitha këto së bashku, e
shumë të tjera si këto, mendova që
do të ishin objekt dikutimi dhe
gjetjesh zgjidhje gjatë takimit me
Kryeministrin dhe Ministren e
Arsimit, por për fat të keq nuk
ndodhi kështu. Në pamundësi për
t'i shprehur këto mendime drejt-
përdrejt gjatë takimit me Kryemi-
nistrin, po shfrytëzoj hapësirën që
krijon media për ti bërë ato pub-
like, me shpresën që Kryeministri
dhe Ministrja e Arsimit do të
mund të gjejnë pak nga koha e tyre
e çmuar për t'i lexuar.

*Anëtar i Senatit të*Anëtar i Senatit të*Anëtar i Senatit të*Anëtar i Senatit të*Anëtar i Senatit të
Universitetit të TiranësUniversitetit të TiranësUniversitetit të TiranësUniversitetit të TiranësUniversitetit të Tiranës

ZGJIDHJA

Ngaqë universitetet janë të kapura nga politika dhe
drejtuesit e tyre oligarkë, zgjidhja duhet të vijë nga
vetë reagimi i studentëve dhe pedagogëve, të cilët

duhet të marrin në dorë fatet e universitetit.
Nëpërmjet organizimeve të ndryshme të stafeve

universitare dhe studentore, duhet bërë presion me
të gjitha format demokratike për të ndryshuar

situatën në të gjitha hallkat e universitetit.

“

TAKIMI

Kryeministri e përdori keqazi takimin për të përçarë
edhe më shumë senatin dhe denigruar universitetin,

vendosi kush duhet të fliste dhe çfarë duhet të
thoshte, nuk lejoi të fliste njeri për ligjin se sipas tij,

ai është i mrekullushëm, por që s'ka njerëz që ta
kuptojnë dhe zbatojnë. Na e bëri të qartë që qeveria

nuk merret më me ne, s'ka më rritje pagash, bëni çtë
doni me tarifat e studentëve, duke arritur kulmin

deri në kërcënime për "prerje kokash".

“
Kryeministri Edi Rama gjatë
takimit me senatin e UT-së
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"The Economist": Pse është i rrezikshëm
shkëmbimi i territoreve Kosovë-Serbi

Dhjetë vjet më parë Kosova
shpalli pavarësinë nga Ser
bia. Shqiptarët, të cilët për-

bëjnë shumicën e popullsisë, po
festojnë. Por serbët, shumica e të
cilëve jetojnë në veri nuk kanë fes-
tuar. Serbia nuk e njeh Kosovën, e
cila dikur ishte provinca e saj
jugore dhe serbët e Kosovës ende
e konsiderojnë veten shtetas të
Serbisë. Situata është tipike për
Ballkanin, ku kufijtë, sinqerisht,
janë rrëmujë. Pra, ka serbë që je-
tojnë në Kosovë dhe në Bosnjë e
Hercegovinë, ku kanë republikën
e tyre (Republika Srpska), sh-
qiptarët dhe boshnjakët (mysli-
manët) që jetojnë në Serbi dhe
grekët që jetojnë në Shqipëri. Ko-
hët e fundit autoritetet serbe pro-
pozuan një diskutim rreth një sh-
këmbimi të territorit me ho-
mologët e tyre shqiptarë të Kos-
ovës. A është kjo ide e arsyeshme?
Në 1923, Greqia dhe Turqia ranë
dakord të shkëmbenin rreth 2 mil-
ionë njerëz. Kryesisht qytetarë
ortodoksë grekë u dërguan në Gre-
qi dhe myslimanët nga Greqia u
dërguan në Turqi. Ishte një zhv-
endosje brutale, por, vini re
mbrojtësit e saj, Greqia dhe Tur-
qia nuk kanë luftuar një luftë që
nga ajo kohë. I vetmi vend ku
grekët dhe turqit kanë luftuar ësh-
të Qipro, ku popullatat e tyre
mbetën të përziera. Kjo ka frymë-
zuar nacionalistët në Ballkanin
Perëndimor. Mes viteve 1918 dhe
1950, shumë myslimanë u inkura-
juan të largoheshin nga Jugoslla-
via për Turqinë. Por në kohën e

rënies së Jugosllavisë në vitet
1990, ajo ende përmbante një përz-
ierje të plotë të popujve.
Udhëheqësit në ato luftëra
jugosllave panë spastrimin etnik,
si mënyra më e mirë për të krijuar
shtete të reja kombëtare të papërf-
shira nga pakicat problematike.
Deri në vitin 1995 rajonet historik-

isht të populluara nga serbët e
Kroacisë ishin të zbrazëta dhe qin-
dra mijëra serbë, kroatë dhe bosh-
njakë ishin dëbuar në mënyrë të
ngjashme nga shtëpitë e tyre në
Bosnje. Por vendet që dolën nga
implikimi nuk i rrethuan mirë ser-

bët, shqiptarët, kroatët e kështu
me radhë. Serbët e egër mund të
kenë ikur nga Kosova pas luftës së
saj, por mbeten rreth 120,000 të
tjerë. Autoritetet serbe duan të dis-
kutojnë për marrjen e pjesës veri-
ore të Kosovës, me regjionet e ban-
uara me shqiptarë të Serbisë që
shkojnë në Kosovë në këmbim.

Përkrahësit e një "hartimi të tillë"
thonë se shtetet multietnike kanë
dështuar në Ballkan. Por ata in-
jorojnë faktin se, sapo qeveritë të
fillojnë këtë rrugë, procesi nuk ka
fund të dukshëm dhe nuk u kush-
ton vëmendje të drejtave të njeri-

ut të të gjithë të përfshirëve. Nëse
Kosova dhe Serbia fillojnë bised-
ime serioze rreth një rivendosjeje
të kufijve të tyre, ndikimi në ko-
munitetet e Ballkanit, përveç aty-
re në pjesët e prekura të Kosovës
dhe Serbisë, mund të jetë i thellë.
Krerët serbë, boshnjakë do të
mbajnë një referendum mbi të

ardhmen e Republikës Serbe,
kroatët e Bosnjës do të ndiqnin
shembullin dhe boshnjakët pastaj
do të luftonin për të parandaluar
ndarjen e vendit të tyre të për-
bashkët. Përtej kufirit, Serbia do të
shtypte nacionalistët boshnjakë

Dje në “The Economist”

në Sanxhak, të cilët ëndërrojnë ta
përfshijnë atë rajon në një Bosnje
të Madhe. Ndërkohë, shqiptarët në
Maqedoninë Perëndimore dhe
Malin e Zi do të kërkonin të bash-
koheshin me një Shqipëri të Mad-
he. Përkrahësit e kësaj ideje do të
dëshironin gjithashtu të përf-
shijnë pjesë të Greqisë Veriore,
ndërsa nacionalistët grekë do të
kërkonin një pjesë të Shqipërisë së
Jugut. Një ironi prapa shkëmbim-
it të dyshuar është se shumica e
serbëve të Kosovës jetojnë aktual-
isht në veri e në jug të Kosovës.
Pra, marrëveshja nuk do t'i linte
ata të jetonin në Serbi dhe ndosh-
ta do të duhet të largohen nga sh-
tëpitë e tyre ose të largohen. Por,
zyrtarët serbë mund të jenë më
pak të brengosur për bashkatd-
hetarët e tyre sesa për ndërmar-
rjen e hapave drejt njohjes së Kos-
ovës dhe duke e bërë më të lehtë
hyrjen e tyre në Bashkimin Evro-
pian (BE). Mund të mos u përket
atyre, që një shkëmbim territoresh
në Ballkanin Perëndimor mund të
ketë pasoja të mëdha. Në fund të
fundit, nacionalistët hungarezë
mbeten të pakonfirmuar me humb-
jen e Transilvanisë në Rumani dhe
nacionalistët rumunë do të dëshiro-
nin të rivendosin kufijtë e tyre për
të marrë në Moldavi. Ka një arsye
që "Ballkanizimi" ka një emër të
keq. Ashtu si në BE në përgjithësi,
zvogëlimi i rëndësisë së kufijve ko-
mbëtarë do të dukej më e mençur
sesa ri rregullimi i tyre dhe, sipas
fjalëve të një zyrtari të lartë të BE-
së, "hapja e portës në ferr".

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... u shpreh si një ëndërr.
Natyrisht që serbët nuk e

morën seriozisht, por iu duhej për
konsum propagandistik; as evropi-
anët nuk e morën seriozisht, pasi
Shqipëria nuk është Rusia, pra një
vend që përcakton rendin botëror,
por është objekt i fuqive të mëdha.

Fatkeqësisht apo fatmirësisht,
ne nuk jemi në gjendje të vetëv-
endosim, pasi jemi vend i vogël
dhe tmerrësisht i prapambetur
ekonomikisht dhe kulturalisht.
Askujt nuk i vjen keq për ne dhe
të vetmet herë që kemi dalë në
axhendat botërore, ka qenë
atëherë kur austro-hungarezëve
dhe italianëve iu duhej një
kundërpeshë e Rusisë në Ballkan
dhe së fundmi me rastin e Kos-
ovës, kur doktrina e të drejtave të
njeriut kishte gjetur një dishep-
ull tek presidenti amerikan dhe
kryeministri britanik.

Gjithsesi, të marrët nuk kanë

Opinioni i   Ditës Pse nuk duhet të trembet
perëndimi nga bashkimi shqiptar?Nga Dritan Hila

munguar në këtë gadishull. Por
ky nuk është rasti i udhëheqësve
shqiptarë të andej e këndej kufir-
it. As Berisha nuk e kishte seri-

ozisht para pesë vjetësh dhe as
Rama nuk e ka pasur ndonjëherë
gjatë kësaj kohe. E njëjta gjë
mund të thuhet edhe për Prish-

tinën. Nëse për të bashkuar
kufijtë nuk na lejon kush, për të
rregulluar bilancin tregtar apo
rritur shkëmbimet e mallrave me

njëri-tjetrin nuk na pengonte
kush. Por as kemi rregulluar
dogana, as unifikuar sistem arsi-
mor e as kemi qullosur gjë të
hajrit. E vetmja gjë janë nja dy
përfaqësi diplomatike, që për nga
vlera reale nuk vlejnë një lek.

Nëse ka një të vërtetë që u in-
tereson të dy udhëheqësive, kjo
është sektarizimi sa më shumë i
shteteve të tyre. Rama ka dhjetë
vjet që e zvarrit anëtarësimin në
BE, ndërsa Kosova nuk lë yçkël pa
nxjerrë për të shmangur Gjykatën
Speciale. Udhëheqësve shqiptarë
iu duhet edhe ca kohë që të plaç-
kitin mirë atë që ka mbetur nga
pasuria publike. Ndërsa atyre që
janë në opozitë iu duhet të sig-
urojnë pasuritë e vëna. Ndaj
askush nuk ka pse frikësohet se
mos shqiptarët bashkohen. Sepse
këta që janë e kanë mendjen të vje-
dhin, ndërsa ata që ikën e kanë
mendjen të ruajnë kokën dhe atë
që vodhën. /

dritare.net
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OKB vlerëson se institucio
ni kryesor ndërkombëtar i
drejtësisë mbetet Gjykata

Ndërkombëtare në Hagë. Në 20-
vjetorin e krijimit, Sekretari i
Përgjithshëm, António Guterres
thekson mbështetjen që OKB i ka
dhënë gjykatës. Nëse Gjykata
Ndërkombëtare në Hagë është in-
stitucioni më i rëndësishëm në
sistemin ndërkombëtar të drejtë-
sisë, atëherë pse u krijua për Ko-
sovën një gjykatë tjetër? Me këtë
pyetje i drejtohemi zyrës së sh-
typit të Sekretarit të Përgjiths-
hëm të OKB. "Gjykata Speciale në
Kosovë është krijuar me një
ndryshim kushtetues dhe një ligj
të adoptuar nga parlamenti i Ko-
sovës", - kjo është përgjigjja që na
thonë. Burime nga Kombet e
Bashkuara theksojnë se nuk e fi-
nancojnë Gjykatën Speciale të
Kosovës. Dr. Alexander Heinze
është ekspert i së drejtës ndërko-
mbëtare në Universitetin e Göt-
tingen-it (GAU). Ai sqaron se, "kr-
ijimi i Gjykatës Speciale të Kos-
ovës bazohet në një letërkëmbim
midis Bashkimit Evropian dhe
qeverisë kosovare në vitin 2014,
ku theksohet se baza ligjore për
krijimin e gjykatës speciale duhet
krijuar në Kosovë me anë të një
ligji. Kështu, parlamenti aprovoi
më gusht të 2015-ës një ndryshim
kushtetute për të hapur rrugën
për krijimin e gjykatës. Institu-
cionet e Gjykatës Speciale të Ko-
sovës janë një projekt unik qe-
veritar, i cili përkrahet nga shte-
tet e tjera të rëndësishme dhe fi-
nancohet krejtësisht nga BE".
Kurse krijimi i Tribunalit
Ndërkombëtar për krimet në ish-
Jugosllavi është bërë pesëmbëdh-
jetë vjet më parë me vendim të
Këshillit të Sigurimit të KB-së
me rezolutën 808. Kështu, gjyka-
ta për ish-Jugosllavinë është or-
gan i Kombeve të Bashkuara.
Gjykata për krimet e Kosovës ësh-
të organ i bashkangjitur sistemit
të drejtësisë në Kosovë.
NDRYSHIMET E TJERA

Ndryshimet midis Gjykatës
Speciale dhe asaj të për ish-
Jugosllavinë kanë të bëjnë edhe
me strukturën. Gjykata për ish-
Jugosllavinë ka qenë me tre dho-
ma, Gjykatën, Apelin dhe Orga-
nin e Akuzës. Gjykata e Kosovës
ka dy institucione, Dhomat e Spe-
cializuara dhe Prokurorinë e Spe-
cializuar. Dhomat janë pjesë e
sistemit Kosovar të drejtësisë dhe
i bashkëngjiten Gjykatës
Themelore, Gjykatës së Apelit,
Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës
Kushtetuese. Në to punojnë
gjykatës të emëruar nga EULEX.
Prokurori Special është i pavar-
ur nga dhomat dhe ka policinë e
vet, e cila ka të drejta njësoj si
policia kosovare. Kjo nuk ka qenë
në Gjykatën për ish-Jugosllavinë.

Pse nevojitet një trajtim spe-
cial për Kosovën?

Opinioni i   Ditës

Pse duhet një Gjykatë
Speciale për krimet e

luftës në Kosovë?Nga Aida Cama

OPINION

"Së pari, shtrohet pyetja pse
duhet të krijoheshin Dhomat e
reja. Kjo është një pyetje më
shumë politike se juridike. Në
thelb krijimi i Gjykatës Speciale
për Kosovën është përpjekja e
katërt për të gjykuar krimet e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës",
thotë dr. Heinze.

A nuk ka pasur mundësi të tra-
jtoheshin krimet brenda gjykatës
për ish-Jugosllavinë?

"Në fakt, gjykata për krimet në
ish-Jugosllavi pati akuzuar ish-
komandantë të UÇK si Fatmir
Limaj, Isak Musliu, Haradin Bala,

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj
dhe Lahi Brahimaj. Prej tyre u
dënua vetëm Haradin Bala.
Gjykata për ish-Jugosllavinë u
mor edhe me krimet e bëra nga
nënshtetas serbë gjatë konfliktit
të armatosur më 1999. Kështu, u
dënuan ish- zëvendëskryeminis-
tri jugosllav Nikola Sainovic, ish-
gjenerali jugosllav Nebojsa Pavk-
ovic, gjenerali i policisë serbe
Sreten Lukic, gjenerali Vladimir
Lazarevic, shefi i shtabit Dragol-
jub Ojdanic dhe Vlastimir Dorde-
vic, shef i zyrës për sigurinë Pub-
like në ministrinë e Brendshme

serbe. Gjykata për ish-
Jugosllavinë nuk u mor me
gjykimet e krimeve të UÇK nga
1999 deri 2000, sepse nuk ishte në
kompetencën e saj. Gjykata kish-
te nën kompetencë vetëm krimet
në ish-Jugosllavi, ndërkohë që si-
pas raportit të Task Force për he-
timet, pjesëtarë të UÇK kanë bërë
krime edhe në territorin shqiptar.
Carla del Ponte, kryeprokurorja
e gjykatës kërkoi zgjerimin e sta-
tusit të gjykatës për ish-
Jugosllavinë. Kjo do të kishte
qenë më e lehtë se ngritja e
Gjykatës Speciale".

GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Këtë ditë, humori i juaj është i lidhur me
melankolinë e ditës, me planetët që nuk
janë shumë në favorin e juaj. Do të keni
apati dhe mungesë motivimi për të punu-
ar. Për t'ju ngushëlluar, do të keni shumë
miq të sinqertë që ju mbështesin.

Lërini butësinë që të rrjedhë lirisht. Do të shër-
bejë për të çimentuar një lidhje të konsolidu-
ar ose të shkrijë ndrojtjen në një marrëdhënie
të porsalindur. Do t'ju duhet të pranoni disa
kompromise. Solidariteti është i barasvler-
shëm me suksesin e ndërmarrjeve.

Me mbështetjen e shumë planetëve në har-
moni, dita fillon me mbarësi. Të arrini ob-
jektivat e juaja do të jetë një lojë fëmijësh.
Një takim i papritur me një mik të vjetër do
të bëjë që të ndryshoni planet për mbrëmjen.

Në përgjithësi jeni të përkushtuar, por vull-
neti i personit që keni në krah ndërhyn për
të ndryshuar gjerat, duke bërë që t'ju ndry-
shojë programin. Do të keni edhe zënka në
çifte, me grindje të lodhshme për të përcak-
tuar se kush do të imponojë vullnetin e vet.

Ditë me fat. Të ndihmuar nga bashkëpun-
imi i Hënës, Venusit, Marsit dhe Uranit jeni
në një pozicion mbarësie! Do të ketë një
shans edhe për ata që nuk pëlqejnë vet-
minë. Ndoshta nuk do të gjeni shpirtin bin-
jak, por dikë që është pak a shumë ashtu.

Të kapur nga doza të vogla dembelizmi është
një "luks i nevojshme", por nëse e teproni
mund të humbni të gjithë ditë dhe mund të
pendoheni shumë të nesërmen. Plutoni, i cili
ju mbështet prej shumë vitesh, do të vazhdojë
të jetë një miku i vetëm dhe i vërtetë. Ndërkaq
nuk mund të thuhet e njëjta gjë për yjet e tjera.

Ditë për t'u mbajtur mend, ku të gjithë do të
jenë kundër njëri-tjetrit: ju, partneri, fëmijët,
kunetërit dhe prindërit. Dhe kështu do të
ketë një mori hatërmbetjesh dhe bash-
këbisedime ironike. Edhe një marrëveshje
ndër aksionarë mund të prishet: ju shkak-
toni polemika, ndërsa të tjerët reagojnë keq.

Kjo është dita ideale për të lënë mënjanë
gjërat që nuk shkojnë në fushën profesio-
nale dhe të përgatiteni për një ndryshim të
qenësishëm të strategjisë ose objektiva.
Ndërkohë shmangni të menduarit e gjer-
ave shumë të mëdha dhe matini mirë mje-
tet dhe burimet që ju keni në dispozicion.

Nuk jeni nga ata që lëni t'ju ikë një mundë-
si për të dëfryer, sidomos kur një Hënë e
zjarrtë dhe e hareshme, ju thërret të argë-
toheni. Kështu, pavarësisht nga barra e
angazhimeve të ditës që keni, do të bëni
gjithçka për të pranuar ftesën e saj.

Më mirë t'i lëni gjërat ashtu siç janë, sot që
planetët tek Dashit ju provokojnë hapur,
duke bërë që të humbisni kohë të çmuar.
Është e vërtetë që jeni jashtëzakonisht të
duruar, por çdo gjë ka një kufi: po u mbush
plot kupa, derdhet.

Do të jetë një ditë emocionuese dhe me
shumë zhvillime. Yjet ju shtyjnë që të dilni,
të takoni njerëz të rinj, të argëtoheni dhe të
zbuloni botën e kulturës. Është ditë ideale
për të organizuar një udhëtim, qoftë për
punë, qoftë për kënaqësi.

Sot do t'ju duhet të përshpejtoni gjërat, si-
domos nëse fitimi vjen menjëherë. Bëni
kujdes me shpenzimet, pasi do të keni
dëshirë të kryeni shumë blerje sot. Megjith-
atë, nëse vendosni të bëni blerje të mëdha
tregohuni të zgjuar në zgjedhje.

BRICJAPI
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Në tentativën e 10-të
Kukësi thyen
tabunë Partizani.

Verilindorët triumfuan 3-1
me përmbysje ndaj të kuqve
në "Selman Stërmasi", duke
regjistruar fitoren e parë
ndaj Partizanit në kryeqytet
që nga i rikthimi i 15-herë
kampionëve në Kategorinë
Superiore. Kryeqytetasit
bënë "vetëvrasje", duke
hedhur në erë një ndeshje në
të cilën kryesonin 1-0 dhe po
luanin shumë mirë deri në
momentin që mesfushori
serb, Çulum, u ndëshkua me
të verdhin e dytë duke lënë
Partizanin me një lojtar më

pak që nga minuta e 65-të. Në
një sfidë ku të kuqtë kishin
mungesa të shumta, pasi mu-
ngonin për shkak skualifiki-
mi, kapiteni Batha, por edhe
Trashi e Progni, Partizani
gjithsesi e gjeti forcën për të
zhvilluar një pjesë të parë
shumë të mirë, të cilën e
mbylli me avantazhin 1-0 falë
finalizimit të mbrojtësit

Kampionët përfitojnë nga dalja me të kuq e Çulum dhe shënojnë tre gola me Gurin e Hoxhën

Kukësi fiton me përmbysje,
Partizani akuzon mes tensionit
Kridens Meta përfundon në shënjestër

TRAJNERI I KUKËSIT

Pakult: Fitore e merituar, gjesti
i Bakajt i patolerueshëm

E dinim edhe përpara
ndeshjes që ndaj Partizanit
do ishte një ndeshje shumë
e vështirë, pasi kishim infor-
macion që të kuqtë do të
kishin shumë mungesa. Të
tilla sfida pikërisht për këto
arsye bëhen shumë të vësh-
tira, por me meritë morëm

mbaruar. Partizani vazhdon
të mbetet në garë për Eu-
ropën, megjithatë ishte
shumë e rëndësishme për
ne që fituam ndaj një rivali
direkt. Nervozizmi i Bakajt?
Erdhi si pasojë e rezultatit,
por besoj që ai bëri një
ndeshje shumë të mirë. Nuk
e di çfarë ndodhi në fund,
por nëse Bakaj u ka drejtu-
ar gishtin e mesit tifozëve të
Partizanit, kjo është diçka e
patolerushme".

një fitore shumë të rëndë-
sishme sot (dje)". Gjithsesi,
Pakult nuk mendon se Par-
tizani ka dalë nga gara për
Europën, ndërsa komentoi
edhe gjestin e Bakajt ndaj
tifozëve të kuq. "Mendoj që
kampionati është shumë i
gjatë dhe asgjë nuk ka

Një fitore shumë e
rëndësishme. Kështu e

konsideroi Peter Pakult,
suksesin e skuadrës së tij në
sfidën ndaj Partizanit.
"Mendoj që pjesa e parë ish-
te një ndeshje me një lojë
intensive nga të dyja anët.
Në fundin e pjesës së parë
bëmë një gabim shumë fatal
për ne. Mendoj që në pjesën
e dytë ekipi tregoi karakter
dhe për fat të mirë arritëm
ta përmbysnim rezultatin.

SUPERLIGA
JAVA E 20

TË DIELËN
Laçi - Luftëtari 2-2
Kamza - Skënderbeu 1-2
Flamurtari - Lushnja 2-0

TË SHTUNËN
Vllaznia - Teuta 2-0
Partizani - Kukësi 1-3

SITUATA
Gjyqtarët largohen fshehurazi,

fusin makinën në stadium
Gjyqtarët e takimit Partizani-Kukësi kanë zgjedhur

një mënyrë jo të zakontë për t'u larguar nga sta-
diumi pas përfundimit të takimit. Ata nuk kanë dalë
nga dera kryesore dhe për të mos u vënë re kanë
futur makinën e tyre në stadium. E gjitha kjo vjen
si pasojë e vendimeve të kontestuara gjatë ndeshjes
dhe për të shmangur konfrontimin me tifozët e ina-
tosur të Partizanit kanë zgjedhur këtë mënyrë.

sesi u ngjit në vendin e 3-të
në kuotën e 32 pikëve.
Frymëmarrje për Vllazninë e
Ernest Gjokës, që mposhti 2-
0 Teutën në një finale të par-
akohshme për mbijetesën,
duke fundosur kështu
skuadrën e Begejës me këtë
të fundit që e nisi me humb-
je edhe në kampionat aven-
turën e tij te "djemtë e detit".
Golat e Çinarit dhe Malotës
në pjesën e parë i mjaftuan
Vllaznisë për të marrë 3 pikë
me shumë vlera në garën për
mbijetesë, pasi tashmë
skuadra shkodrane është e
shkëputur me 4 pikë nga Teu-
ta që renditet e parafundit.

boshnjak Renato Gojkoviç në
minutën e 43-të. Në fraksion-
in e dytë Partizani hyri në
fushë me idenë për të admin-
istruar avantazhin dhe për t'i
ndëshkuar kampionët e Sh-
qipërisë me anë të kundërsul-
mit, por verilindorët luajtën
me nervat e të kuqve dhe dal-
ja me karton të kuq e Çulum
ia vështirësoi gjërat skuadrës

së zëvendëstrajnerit Klevis
Dalipi, me Kukësin e Pacult,
që shënoi 3 herë në portën e
Hoxhës. Në të 66'-tën Guri
goditi saktë me kokë pas kro-
simit të Bakajt nga këndi
duke barazuar shifrat. 4
minuta më pas, Rustem Hox-
ha i vodhi kohën Atandës të
sapofutur në fushë dhe me
një tjetër goditje të saktë me
kokë përmbysi shifrat. Në të
79'-ën Partizanit iu anulua
një gol për pozicion jashtë
loje të Bardhit që solli protes-
ta të shumta nga ana e të ku-
qve, por pamjet filmike
treguan që vendimi i anësorit
ishte i drejtë. Në minutën e
93-të në momentin e zëv-
endësimit me Balde, u
ndëshkua me karton të kuq
nga gjyqtari Meta, pasi ofen-
doi tifozët e Partizanit duke
u treguar gishtin e mesit.
Ndërkohë në minutën e fun-
dit shtesë, Sidrit Guri njeriu

i momentit te Kukësit, vulo-
si fitoren e kampionëve në
fuqi të Superiores me një
kundërsulm vrasës. Në "Sel-
man Stërmasi" përfundoi 1-3
për Kukësi që falë këtij suk-

Drejtori sulmon federatën

Olsi Rama: Skandaloze,
po na masakrojnë

Te Partizani shfrynë
ndaj arbitrit dhe Fed-

eratës Shqiptare të Futbol-
lit, që sipas drejtorit të të
kuqve, po falsifikojnë kam-
pionatin. Olsi Rama u
shfaq shumë i revoltuar në
intervistën e tij në emisio-
nin "Gol pas Goli" në "Su-
persport", duke mbrojtur
futbollistët e Partizanit
dhe duke sulmuar në
mënyrë të drejtpërdrejtë
gjyqtarin Kridens Meta.
"Dal sërish unë, sepse ash-
tu siç thashë të premten,
po manipulohet kampi-
onati. Sot pamë se si u sh-
trembërua rezultati.
Djemtë e Partizanit bënë
një ndeshje shembullore,
kishim mungesa të rëndë-
sishme për dëmtim e kar-
tonë, që po e shohim si na
jepen çdo ndeshje. Lojtarët

që i zëvendësuan, treguan
që janë në lartësinë e kam-
pionatit tonë. Çulum luajti
një ndeshje të shkëlqyer,
është një djalë shembullor
dhe shumë korrekt, ndërsa
mori dy kartonë të verdhë.
Shihni pamjet, asnjë nga
faullet e Çulumit nuk ishte
për karton të verdhë, Kukë-
si kreu 15 faulle të tilla. Ar-
bitrim i qëllimshëm? Faktet
flasin vetë, duket qartë që
duan ta pengojnë Partizanin
të ngjitet lart. Në pushim
shkova në dhomat e zh-
veshjes dhe u thashë
lojtarëve të ruanin qetësinë
dhe të mos krijonin asnjë
përplasje me arbitrin". Sipas
Ramës, FSHF po vepron me
dy standarde dhe po dënon
vetëm Partizanin. "A i mu-
ngon qetësia Partizanit?
Nuk mund të lejojmë që të

vihemi në lojë nga disa
njerëz të papërgjegjshëm.

Unë jam shumë i kënaqur
nga lojtarët, ata stërviten

mirë, por kur zbresin në
fushë nuk janë të qetë me
këto që u bëjnë arbitrave.
Gjithsesi, ne do të tregohe-
mi më të fortë se kartonët e
kuq, golat e anuluar apo pe-
nalltitë kundër nesh. A po
përdoren si alibi arbitrat?
Trashi ka gabuar në mes-
javë, nuk po ia bëjmë askujt
të lehtë, por a e patë Elis
Bakajn në ndeshjen e kalu-
ar në kupë? Ka video ku
Bakaj shan arbitrin, ky i
fundit nuk e ndëshkon dhe
komisioni i Disiplinës e in-
joron si rast. Po të mungon-
te edhe Bakaj sot, do ishte
standard i njëjtë. Nuk ka
problem se doli Çulum, por
se nuk dalin kartonë edhe
për kundërshtarët, shihni
ndeshjen e sotme". Gjithse-
si, të kuqtë nuk dorëzohen
dhe objektivi i tyre vazhdon

të mbetet Europa, ndërko-
hë që sipas Olsi Ramës,
raporti i tifozëve me klu-
bin është shumë normal.
"Objektivi? Mbetet Euro-
pa, ndaj keqardhja është e
madhe dhe dal unë që të
mbroj interesant e klubit,
sepse me një fitore sot sh-
konim të tretët, që do të
thotë Europa League. Ti-
fozët të pakënaqur me klu-
bin? Nuk ekziston asnjë
hendek mes tifozëve e klu-
bit. Ne po bëjmë përpjekje
maksimale që t'i kthejmë
tifozët në stadium. Unë
pyes sërish: Ku është fed-
erata? Ajo nuk mbron in-
teresat e tifozëve, të
klubeve, të kompeticionit
që organizon ajo vetë. Sta-
diumet bosh kudo i bëjnë
keq futbollit, jo Partizanit
në veçanti".
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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. Irene aktore.
6. Gjysma e kulmit.
8. Fillojnë vetëm.
10. Qytet rumun
11. Mund të jenë me sahat.
13. Elliott Gould.
14. Inicialet e Altman regjisor.
15. Thomas Alva shpikës i famshëm.
16. Lumë në Spanjë.
18. Ndaheshin me sinorë.
20. Zbuloi Tokën e Van Diemen.
22. Kush nuk ka... nuk i ecën.
23. Një  kapak me titull.
25. Inicialet e Turgeniev.
26. Janë  provat që  administrohen.
28. Na kanë  paraprirë .
30. Rubinstein që  qe pianist.
31. Fundi i një  fukarai.
32. Gardner aktore.

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

- Asnjë artist nuk ec para kohës së tij. Ai
është vetë koha e tij. Vetëm se të tjerët
janë prapa kësaj kohe.   (Marta Grehem)

- Stili është një mënyrë e thjeshtë për të
thënë gjëra të komplikuara.

(Zhan Kikto)

- Çdo gjë vjen nga asgjëja dhe nga ky burim i përbashkët
rrjedh detyra e vllazërisë dhe i mëshirës ndaj të gjitha
krijesave.

- Përballu me sjelljen e keqe në mënyrë të këndshme. "Testi-
mi i vërtetë i sjelljeve të mira, është të jetë në gjendje të
përballet sa më mirë me sjelljet e këqija.   Khalil Gibran

- Guximi nderohet me të drejtë, si e
para nga cilësitë njerëzore, pasi
është cilësia që garanton të gjithë
të tjerat.

 (Uinston Curcill)
- Fama vjen zakonisht tek ata që janë

duke menduar për diçka tjetër.
(Oliver Uendell Holms, i riu)

- Të besosh në atë që mendon, të
besosh se ajo që është e vërtetë
për ju, thellë në zemrën tuaj, është
e vërtetë për të gjithë njerëzit, ky
është gjeniu.

(Ralf Valdo Emerson)

HORIZONTAL
1. Një pjesë e perandorisë
4. Duhen marrë kolegjialisht.
11. Qytet rus
13. Fillojnë daljen.
14. Të lë në mëdyshje.
15. Një pjesë teatrale për të qeshur
17. Eshtë publiku i San Siros.
18. Janë botimet e përmuajshme.
20. Mbyllin aeroporte.
21. Në krye të titullarëve.
22. Ishte gruaja që i dha ujë nga pusi Krishtit
25. Bëjnë zoom të tillë.
27. Inicialet e Kazan regjisor.
29. Centrale Autonome Daneze.
30. Eshtë e kundërt e analizës.
31. Qe mjeku i Mark Aurelit.
33. Një enë

34. Pulat pa kufij.
35. Eshtë për të ushqyer foshnjat me qum-
sht.
38. Emri i Pirandellos.
40. Një fjalë si akoma
41. Në mes të Salt dhe City
42. Jean që qe aktor.
45. Mbyllin takimet
46. Eshtë edhe ajo e cirkut
47. Kapiteni i Nautilus.
48. ... mosketierët e Dumas.

VERTIKAL
1. Një fjalë e pamjaftueshme.
2. Qe fabulist i famshëm
3. Janë ciganët.
4. Hapin vallen.
5. Eshtë influencim.
6. Janë amatorët
7. Pak ilaritet
8. Një pjesë e mendimeve.
9. Eshtë budallaçka.

10. Një fjalë e freskët.
12. Një emër i njohur i modës.
13. Me Odiseun u vodhi Palladin trojanëve.
16. Elvira aktore.
17. Pal... ish futbollist i yni.
19. Një pjesë i dardanëve.
21. Eshtë marsejeze... për çati.
23. Eshtë ylli më i shndritshëm i Akrepit
24. Liam aktor
26. Mund të jetë një koncert.
28. Kështu flet ai që është mbi kalë.
32. Janë shtetet e ndara nga feja.
35. Sean aktor.
36. Stoker që shkroi Dracula.
37. Një që bëhet si favor.
39. Tre në Genesaret.
43. Mbarojnë fare
44. Diftong për serioz.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

33. Këndon me Paolan .
34. Mish pa kocka.
36. Mbahet në fund.
37. Diftong teorik.
38. E drejta romake.
40. Eshtë transporti si kamion.
42. Eastwood i kinemasë.
45. I vocërr ai i Migjenit.
47. Eshtë numri 1.
48. Eshtë aftësia e kondensatorit
49. Janë ciganët.

VERTIKAL

1. Eshtë material për qiri.
2. Mali ku ngeci Arka e Noes.
3. Fillojnë panikun.
4. Një zakon.
5. Gjysmë sistem.
6. Janë  zogj të verdhë .

7. Në fund të krahut.
8. Shkroi Michel Strogoff.
9. Gjysmë egoist.
11. Përbindëshi i labirintit.
12. Vertetojnë firma të tillë.
16. Emri i Zola.
17. Eshtë si shtëpi.
19. Mbyllin portat.
21. Ka tribuna me shkallë.
23. Mund të jetë telefonike.
24. Charles që krijoi Gishton.
26. Pineda e Garcia Lorca-s.
27. Janë të palëvizshmet.
28. Aty ku del kush bie në sy.
29. Ashtu si jeton anakoreti.
33. Coca... më e famshme.
35. Janë të ndryshme në leje.
37. Ente Civile Kavajë.
39. Shkroi Misteret e Parisit.
41. Beton pa kufij
43. Kështu përfundon një princip.
44. Inicialet e Cruise .
46. Kufizojjë lëvizjet.
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