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DEBATET
HUMBJA E ZGJEDHJEVE





Raporti i 53 degëve të PD: Humbëm
edhe nga listat e kandidatëve

3ë Partinë Demokratike, janë depozituar raportet e
53 degëve, që përmbledhin një analizë të hollë-

sishme të shkaqeve që çuan në humbjen e thellë të
zgjedhje të 25 qershorit. Krahas raportit të analizës, ka
dhe një raport konfidencial për çdo degë të hartuar nga
të deleguarit e kryetarit Luzlim Basha, në çdo qark. Anal-
iza konstaton se pothuajse në 90 për qind të degëve në
zonat rurale, rezultati i dobët është ndikuar nga blerja e
votës me para të pista apo përdorimi i administratës si
për shembull presioni ndërprerjen e ndihmës ekonomike
dhe mënyra të tjera. Por më afër zonave urbane rezul-
tati i dobët i Partisë Demokratike, është ndikuar nga fak-
torë të tjerë përfshirë ato të brendshmit. Lista e kandi-
datëve të 25 qershorit që mban firmën ekskluzive të
Lulzim Bashës, rezulton të ketë sjell një problem të
madh, duke shkaktuar jo vetëm pakënaqësi tek votues-
it por dhe thellimin e problemeve në organizmin dhe
funksionimin e strukturave. Me një rol jo të vogël në
rezultat, analiza nxjerr dhe në marrëveshjen e 18 majit
mes Bashës dhe Ramës, që solli mbylljen e çadrës së
protestës dhe futjen e partisë demokratike në zgjedhje.

DEBATET ME DYER TË MBYLLURA NË KRYESINË E PD-SË

Grup pune për ndryshimet statutore, në listë kundërshtarë, refuzon ish-ministri

Përplasja në PD, Imami, Malltezi e
Bylykbashi: Të mblidhet Këshilli Kombëtar
Ringritja, Kuvendi mblidhet me 28 dhe 29 prill

Valentina Madani

Kryesia e PD-së vendo
si mbrëmë që të thër
rasë me 28 dhe 29

prill mbajtjen e Kuvendit
Kombëtar për të shqyrtuar
ndryshimet statutore. Gjith-
ashtu, u vendos unanimisht
se brenda datës 22 mars, një
grup i posaçëm pune të
mbledhë të gjitha propozimet
për ndryshimet statuore dhe
më pas mblidhet edhe Këshil-
li Kombëtar. Gjatë mbledhjes
me dyer të mbyllura, kreu
Lulzim Basha njoftoi ngritjen
e një grupi pune për propoz-
imet për ndryshimin e stat-
utit, që do të paraqiteshin në
Kuvendin Kombëtar të Par-
tisë Demokratike. Por Grupi
anti-Basha në PD kërkon
mbledhjen e Këshillit Ko-
mbëtar të PD për të bërë edhe
njëherë analizën e humbjes
së 25 qershorit si dhe dis-
kutimin e propozimit për
ndryshime statutore. Por
burime për "GSH" bëjnë me
dije se  gjatë mbledhjes
anëtarët e kryesisë Oerd By-
lykbashi dhe Jamarbër
Malltezi kërkuan mbledhjen
e Këshillit Kombëtar para
thirrjes së kuvendit me
qëllim që t'i jepet kohë për
propozimet e të gjitha grupi-
meve. Ndërsa anëtari tjetër
Sherefedin Shehu ka kërkuar
analizë më të hollësishme të
humbjes së zgjedhjeve.
Mbledhja e djeshme e Krye-
sisë së PD u shoqërua me
debate mes Lulzim Bashës
dhe ish-ministrit të
Mbrojtjes, Arben Imami, i
njohur për qëndrimet kri-
tike ndaj kryetarit të PD-së.
Burime brenda mbledhjes së
kryesisë konfirmojnë për
"GSH" se Basha është shpre-
hur se ndryshimet në stat-
ut janë detyrë e Kuvendit
Kombëtar, i cili pritet të
mblidhet gjatë kësaj pran-
vere. "Pikëpamjet e mia ju i
dini. Çdokush që ka dëshirë
të kontribuojë të ketë hapë-
sirën totale të kontribuojë
në proces. Të papenguar nga
asnjë pengesë të asnjë

Lulzim Basha: E thirra këtë mbledhje të kryesisë për të
diskutuar rreth përfundimit të procesit të analizës së
zgjedhjeve dhe jam i hapur për çdo sugjerim tuajin
që i shërben fuqizimit të PD-së. Analiza konstaton se
pothuajse në 90 për qind të degëve në zonat rurale,
rezultati i dobët është ndikuar nga blerja e votës me
para të pista apo përdorimi i administratës si, për
shembull presioni, ndërprerjen e ndihmës ekonomike
dhe mënyra të tjera. Përveç shitblerjes së votës, ka
ndikuar edhe nisja me vonesë e fushatës elektorale
për shkak të qëndrimit në çadër. Por gjithsecili nga ju
mund të japë mendimin se si mund të çojmë përpara
PD-në.

Arben Ristani: Unë mendoj se duhet të fillojmë dhe mos
të humbasim shumë kohë. Të përfundojmë organiz-
imin e partisë deri në muajin qershor.

Genti Malo: Kuvendi mund të mbahet në muajin shtator
apo jo?

Jemin Gjana: Nuk kemi përse të presim shtatorin. Ndry-
shimet thelbësore janë emergjente.

Sherefedin Shehu: Unë kam kritikat e mia për mënyrën
se si është bërë procesi i analizës së humbjes së
zgjedhjeve. Analiza e kryer deri tani është fiktive. Nuk
është bërë një analizë e hollësishme për të gjithë
faktorët që çuan në humbjen e thellë të PD-së.

Lulzim Basha: Çdokush që ka dëshirë të kontribuojë të
ketë hapësirën totale të kontribuojë në proces. Të
papenguar nga asnjë pengesë të asnjë forme, qoftë
edhe statuore. Të paraqitet për vendimmarrje çdo
kontribut për fuqizimin e PD. Të caktojë kohë të mjaf-
tueshme që propozimet të shqyrtohen. Të ngrihet një
grup proaktiv që për një periudhë dyjavore të mundë-
sojë kontakt direkt me ata që dëshirojnë të kon-
tribuojnë. T'i shqyrtojmë propozimet bashkë me sek-
retariatin ligjor dhe të kemi një vendimmarrje. Të ketë
një grup pune, i cili të përbëhet nga nënkryetarët Pal-
oka, Spaho, sekretari i Përgjithshëm, Arben Ristani,
sekretarët Enno Bozdo, Fatbardh Kadilli dhe anëtarët
e kryesisë Malko e Imami.

Arben Imami: Nuk jam për grup pune, vendos dikë tjetër
në vendin tim. Jam kundra mbledhjes së kuvendit pa
u thirrur Këshilli Kombëtar. Nuk kuptoj pse duhet te
bëjmë kongres të parakohshëm. Nuk jam dakord me
këtë nxitim, sepse nuk kuptoj shkaqet. Pasi në
mbledhjen e fundit u fol vetëm për analizë. Nuk zgjid-
hen gjërat në mënyrë mekanike, e as me grupe pune.
Fjalët i ke të bukura, por të mungojnë veprat. Duhet
frymë jo duke na futur në grupe pune.

Lulzim Basha: Vlerësoj frymën e diskutimit tuaj. Pse them
kuvend i parakohshëm, që, në fakt, duhet të ishte në
shtator? Pyete si do te krijohet hapësira ku çdokush
të ketë kushtet për të kontribuar dhe jo thjesht bash-

kim mekanik. Ky bashkim duhet të ndodhë përmes
një mekanizmi që çdokush të vlerësohet sipas mer-
itës. Unë jam angazhuar që këtë t'i paraqes kuven-
dit. Statuti është kompetencë e kuvendit. Dhe sigur-
isht ju ftoj ta konsideroni praninë tuaj në këtë grup,
për zërin tuaj kritik të muajve të fundit dhe do të keni
garancinë absolute që procesi të mos jetë formal.
Ju garantoj për vullnetin tim të plotë për të krijuar
kushte reale dhe jo formale për një bashkëpunim sa
më të frytshëm me këdo për të shkuar drejt modern-
izimit dhe transformimit të partisë.

Arben Imami: Vendosni dikë nga ata që ka patur propo-
zime. Kapaciteti im nuk është për grup pune. Ndosh-
ta është vetëvlerësim i lartë, por do ta ruaj këtë.

Lulzim Basha: Ky nuk është grup për ndryshime statu-
tore, por është grup politik me përvojën e duhur për
të mbledhur opinionet, propozimet e të gjithëve. Nëse
nuk hidhet ky hap, nuk mund te nise asnjë proces.

Genti Malko: Ky është një hap pozitiv. Unë vazhdoj të jem
skeptik, por do të jap kontributin tim, sepse po nuk
tërhoqëm secili diçka nga vetja, nuk ka marrëveshje.
Pranoj me kushtin vetëm në rastin se nuk mbetet në
kuadër të ndryshimeve statutore, por përfaqësim i
platformave politike të propozuara nga ne.

Jamarbër Malltezi: Unë kam një shqetësim për mung-
esën e mbledhjes së Këshillit Kombëtar. Anëtarëve
të Këshillit duhet t'u kërkojmë falje që ky forum mblid-
het kaq rrallë. Nuk mund të shkojmë direkt në
mbledhjen e Kuvendit pa mbledhur më parë Këshil-
lin Kombëtar. Unë gjykoj se në këtë situatë ku jemi
duhet bashkim. Të ndajmë përgjegjësitë së bashku.
Të shohim një ri tjetrin në sy. Grupi i punës të
mbledhë të gjitha propozimet e të gjitha grupimeve
ku kushdo mund të shprehet dhe më pas të kalojnë
në kryesi, në Këshill Kombëtar dhe pastaj të mblid-
het Kuvendi i partisë. Të gjitha grupimet të kenë për-
faqësuesit e tyre. Të gjendet një emërues të për-
bashkët mes propozimeve të ndryshme, për të
mbledhur fillimisht Këshillin Kombëtar dhe më pas
të shkohet në Kuvendin Kombëtar. Kam dhe një
kërkesë ndaj jush, z.Kryetar. Ju keni detyrën që të
mbroni çdo demokrat nga çdo lloj fyerje dinjiteti që u
bëhet. Ne kemi përballë një qeveri të lidhur me krimin
dhe shqiptarë t e gjejnë veten mes PD-së dhe Rina-
sit. Ne duhet të jemi shpresa e shqiptarëve dhe për
këtë është i domosdoshëm  bashkimi i të gjithë në
PD.

Oerd Bylykbashi: Nuk mund të shkojmë direkt tek
mbledhja e Kuvendit të PD-së. Duhet të mblidhet
Këshilli Kombëtar pasi të jenë mbledhur të gjitha
propozimet e palëve të interesuara dhe më pas të
thirret Kuvendi Kombëtar i PD-së.

forme, qoftë edhe statutore.
Të paraqitet për vendim-
marrje çdo kontribut për fu-

qizimin e PD. Të caktojë
kohë të mjaftueshme që pro-
pozimet të shqyrtohen. Të

ngrihet një grup proaktiv që
për një periudhë dyjavore të
mundësojë kontakt direkt

me ata që dëshirojnë të kon-
tribuojë. T'i shqyrtojnë pro-
pozimet bashkë me sekretar-

iatin ligjor dhe të kemi një
vendimmarrje", është
shprehur z.Basha.

VENDIMET
PD pas mbledhjes së kryesisë
vendosi datat 28 dhe 29 prill për
mbajtjen e Kuvendit Kombëtar
të saj. Gjithashtu, u vendos
unanimisht se brenda datës 22
mars, grupi i punës do të
mbledhë të gjitha propozimet
për ndryshimet statuore dhe më
pas mblidhet edhe Këshilli
Kombëtar.

PROPOZIMET
- Të paraqitet për vendimmarrje çdo kontribut për

fuqizimin e PD
- Të caktojë kohë të mjaftueshme që propozimet të

shqyrtohen
- Të ngrihet një grup proaktiv që për një periudhë

dyjavore të mundësojë kontakt direkt me ata që
dëshirojnë të kontribuojnë.

- T'i shqyrtojmë propozimet bashkë me
sekretariatin ligjor dhe të kemi një vendimmarrje.

JAMARBËR MALLTEZI
"Z.Basha pranoi sugjerimet konstruktive dhe pati
një debat konstruktiv në mbledhje. U pranuan
sugjerimet për të ofruar kohë për paraqitje
sugjerimesh për ndryshimet statuore, të gjitha
grupet që sugjerojnë ndryshimet të kenë
përfaqësues në grupin e punës, të përpiqet për
të konvergjuar, për të gjetur emërues të
përbashkët mes propozimeve të ndryshme, për
të mbledhur fillimisht këshillin kombëtar dhe më
pas të shkohet në Kuvendin Kombëtar", tha
z.Malltezi për GSH pas mbledhjes së kryesisë.
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Kreu i PD: Biznesmeni rus, që u takua me Ramën, në listën e zezë të SHBA-ve

Lobimet e PD, Basha: Paguam
125 mijë dollarë për dy kompani

"Mund të hedhim në gjyq revistën
amerikane për prishje imazhi"

KONTRATA
"Kontratat e lobimit të
PD janë bërë publike
para autoriteteve
amerikanë. Artikulli
është i paguar dhe
porositur nga Edi
Rama. Bëhet fjalë për
një gazetë ekstremiste
të majtë. Është revistë
me agjendë politike.
Kemi shpenzuar për
lobim 125 mijë dollarë
për një periudhë tre
mujore. Mbaj
përgjegjësi për
deklaratat. Konkluzioni
është i paracaktuar
nga Edi Rama",-
deklaroi z.Basha.

"LËVIZJA E RE" NË PD
Bode: Demokratët do vendosin

për largimin e Bashës
Ish-deputeti i PD-së Ridvan Bode kritikoi dje kreun

aktual të kësaj force politike për qëndrimet e tij dhe
ecurinë e saj. Ai deklaroi se e gjitha kjo që po ndodh në
PD bëhet për të mos hapur debatin. Sipas tij, opozita
është përgjegjëse, sepse nuk po jep shpresë tek njerëz-
it. "E gjithë kjo është një përpjekje për të mos hapur
debat në PD. Vendi është duke
përjetuar një periudhë rrënimi të
shpresës dhe besimit të njerëzve.
Sigurisht që rrënimi vjen nga
keqqeverisja. Gjithë përgjegjësia
e rrënimit të shpresës tashmë
është te opozita, sepse nuk mun-
di të akumulonte rreth vetes
mundësinë për të dhënë
shpresë", tha Bode për "ABC
News". Pyetjes nëse lëvizja e re
ka për qëllim largimin e Lulzim
Bashës nga PD apo marrjen e kësaj partie, Bode u
përgjigj: "Po kjo është e njëjta gjë. Shqiptarët janë
tashmë të vetëdijshëm dhe do kërkojnë t'i japin një
përgjigje. E vendosin demokratët. Nëse ata vendosin,
do të bëhet siç thonë ata. E dinë ata, do mblidhen, do
diskutojnë dhe do vendosin. Deri tani ne nuk kemi
asnjë artikulim për një forcë të re. Kjo është një çësh-
tje politike që i takon demokratëve ta vendosin. Ata
që e shohin veten të përjashtuar, një bashkim i të
gjithë demokratëve një lëvizje për bashkim".

ISH-DEPUTETI MBRON PATOZIN
Genc Ruli: PD, në vend të
bashkohet, është sfilitur

Ish-ministri Genc Ruli deklaroi dje Lulzim Basha e
ka dobësuar PD-në. "PD në vend të bashkohet

është sfilitur. Është një PD shumë më vogël seç
ka qenë dikur, edhe pse është parti e dytë, nuk
ndikon fare në procesin politik sot",-tha ai. Mar-
rëveshjen e Bashës me Ramën, Genc Ruli e quan
"paaftësi" të kreut të PD-së
për të ardhur në pushtet. "Ka
zgjedhur kompromisin dhe e
tregoi me marrëveshjen e ma-
jit. Ajo marrëveshje sot vazh-
don dhe është  akoma më e
fortë dhe do të ketë edhe të
tjera",-deklaron Ruli. Kurse
Astrit Patozi është edhe më i
bindur se Lulzim Basha nuk
është njeriu që mund të bash-
kojë partinë. Ai rendit tri ar-
sye. "Së pari, nuk do që ta kryejë këtë proces,
sepse veprimet që ka bërë i ka të qëllimshme. Së
dyti,  nuk di dhe së treti e ka të pamundur ta
bëjë. Basha është përgjegjësi që PD gjendet në
këtë katandisje sot. Një njeri që ka bërë çarjen,
e ka të vështirë për të bërë bashkimin. Sot PD
ka krizë  pol i t ike  dhe  jo  burokratike.  Basha
kërkon ta bunkerizojë akoma edhe më shumë
partinë dhe do të shkojë në një kongres të para-
kohshëm",-deklaroi Patozi.

Anëtar të këtij gru-
pi pune, Basha ka

përfshirë edhe Arben
Imamin. Vetë ky i fundit e
refuzoi përfshirjen në
grupin e punës. Fillimisht
ai refuzoi të jetë pjesë e
grupit të punës, si dhe i
kërkoi të thërrasë
mbledhjen e Këshillit Ko-
mbëtar përpara mbledhjes
së Kuvendit Kombëtar.
"Jam kundër të mblidhet
Kuvendi pa u thirrur
Këshilli Kombëtar. Nuk
kuptoj pse duhet të bëjmë
Kongres të parakohshëm.
Nuk jam dakord me këtë
nxitim, sepse nuk kuptoj
shkaqet. Pasi në
mbledhjen e fundit u fol
vetëm për analizë", tha
Imami. "Nuk jam unë për
grup pune, vendosni dikë
tjetër në vendin tim, dikë
më të ri", mësohet të jetë
shprehur z.Imami. Sipas
tij ende nuk ka një analizë
të thelluar për humbjen
në zgjedhjet e vitit të kalu-
ar. Ndërsa Malko pranoi të
jetë pjesë e grupit të
punës. Pas mbledhjes së
kryesisë, kryetar i PD-së, e
cilësoi si pozitiv dis-
kutimin dhe debatin në
kryesinë e kësaj partie.
"Diskutimi ka qenë jash-
tëzakonisht i frytshëm. Pa
dyshim që ka mendime
kritike. Pa i rrahur men-
dimet nuk mund të shko-
het në mendime që për-
faqësojnë konsensusin e të
gjithë anëtarëve të krye-
sisë. Falënderoj gjithë
kryesinë e PD-së që ka
përmbyllur një proces an-
alize, konsultimi dhe pro-
pozimesh. Shqiptarët e sho-
hin këtë jo thjesht një
proces brenda PD-së, por
një rrugë e re për çdo sh-
qiptar. Kryesia miratoi ven-
dime që do t'i japin
mundësinë çdo demokrati
të kontribuojë në këtë
proces dhe do të garantojë
që të jetë jo një proces in-
formal, por i vërtetë i gjithë
bashkimit të kontributit
dhe ideve për këtë trans-
formim të PD që i paraprin
transformimit që duan sh-
qiptarët", deklaroi z.Basha.

Valentina Madani

Kreu i PD Lulzim
Basha përjashtoi dje
çdo mundësi që

ndonjë nga zyrtarët e PD-së
të kenë lidhje me kompani
ruse. Z. Basha komentoi
mbrëmë shkrimin e pub-
likuar në revistën ameri-
kane "Mother Jones" duke
akuzuar Kryeministrin Edi
Rama si financuesin e tij.
Basha përjashtoi në mënyrë
kategorike lidhjet e PD me
rusët, madje shprehet se
është kryeministri Edi
Rama, ai që ka lidhje me ta.
"Në tetor 2016 ka takuar ko-
mpaninë ruse të naftës Gun-
vor, të Genadi Timcenku, që
është në listën e zezë të
amerikanëve për shkelje të
sanksioneve në Ukrainë. Do
t'i lidhje me rusët? E ka bërë
dhe publike, përveç në
mënyrë publike e ka takuar
edhe jashtë zyrës, heto pak
lidhjet ruse që ka Rama me
kompaninë turke që ka cak-
tuar për të ndërtuar aeropor-
tin e Vlorës. Shiko pak
lidhjen e Ramës me Vuçiç që
blen armë në Rusi. Shiko
pak tezat për shkëmbimet e
territoreve",- tha Basha. Pas
publikimit të investigimit të
medias amerikane për lidh-
jet e PD me Rusinë dhe fi-
nancimin e kompanive lo-
buese për ta promovuar atë
në Uashington z. Basha dek-
laroi se artikulli është shk-
ruar nga një kompani ek-
stremiste e majtë dhe është
paguar nga Edi Rama. Basha
nga studio e "Opinion" tha se
Partia Demokratike ka
paguar aq sa ka deklaruar në
institucionet përkatëse.
Gjithashtu, tha se ky ar-
tikull është i sponsorizuar
pikërisht në këtë javë të
rëndësishme për Sh-
qipërinë. Basha deklaroi se
çështja e kontratave të lo-
bimit të PD-së është bërë me
datë 19 nëntor, por sipas tij,
pyetja është pse pikërisht
këtë javë u publikua shkri-
mi, i cili është sponsorizuar
nga Edi Rama. Kreu i PD-së,
deklaroi se ekzistojnë fakte
për përfshirjen e kreut të PS-
së në këtë histori. Sipas tij,
ajo është një revistë e majtë
amerikane me një fokus të
caktuar, e cila ka pasur në
qendër të vëmendjes edhe
Presidentin Trump, si dhe
sponsorizohet nga George
Soros. "Është një gazetë e
majtë, ka një axhendë poli-
tike. Kush e ka lexuar ar-
tikullin. Partia Demokratike
i ka publikuar të gjitha fon-
det, 125 mijë dollarë për dy
kompani lobimi janë të pub-

likuara në KQZ. Partia
Demokratike ka shpenzuar
atë që ka deklaruar dhe ka
deklaruar atë që ka shpen-
zuar. PD dhe unë mbaj
përgjegjësi për atë që Partia
Demokratike ka lobuar dhe
ka paguar. Deklarimet janë
publike, janë deklaruar në
departamentin e shtetit dhe
në thesar. Ky është një inves-
tigim është i mbushur me
insinuata për të arritur në

një konkluzion që është
parashtruar nga Edi Rama,"
theksoi z.Basha. Kreu I PD-
së përmendi se: "Nic Muzin"
ka deklaruar për lobimin që
ka bërë me Partinë
Demokratike dhe me atë që
ka bërë për palët e treta. Ai
ka bërë deklarimet e veta,
drejtësia e shikon nëse ka
gënjyer. Në dijeninë time ai
ka bërë një tjetër deklarim
nga ky që është publikuar".



Kreu i PD-së, Lulzim Basha
gjatë mbledhjes së kryesisë

Kreu i demokratëve theksoi,
gjithashtu, se PD po shqyr-
ton mundësinë për të
hedhur në gjyq revistën
amerikane "Mother Jones"
që ka bërë artikullin për lo-
bimin rus. "Po konsideroj ta
hedh në gjyq. Ekspertët tanë
ligjorë po shikojnë mundës-
inë ta hedhin "Mother
Jones" në gjyq për pasaktësi
dhe prishje të imazhit të Par-
tisë Demokratike", u shpreh

Basha. Ai shpjegoi edhe
përse tema e lobimit rus për
llogari të SHBA "shpërtheu"
në këtë moment. "Është
çështje e shpërthyer për të
hequr vëmendjen nga ngjar-
jet kryesore botërore të kësaj
jave të Shqipërisë. Kjo ishte
java kur Shqipëria kapi titujt
botëror për ngarkesën reko-
rd të kokainës. Është inves-
tigim i mbushur me insinu-
ate",-u shpreh kreu i PD-së.
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Presidenti sqaron raportet me qeverinë: Nuk shikoj asnjë problem

Autorizimi për paktin detar, Meta:
Nuk jemi larg fillimit të punës

"Duhet ta mbyllim këtë histori me Greqinë një herë e mirë"

Presidenti i vendit, Ilir Meta deklaroi dje,
gjatë emisionit "Real Story", të gazetarit
Sokol Balla se shumë shpejt do të nisë

puna me ekipin negociator për të përfunduar
marrëveshjen me Greqinë, duke lënë të kup-
tohet qartë se do ta japë autorizimin.

Janë 9 faqe me vërejtje që i çuat Bushatit?Janë 9 faqe me vërejtje që i çuat Bushatit?Janë 9 faqe me vërejtje që i çuat Bushatit?Janë 9 faqe me vërejtje që i çuat Bushatit?Janë 9 faqe me vërejtje që i çuat Bushatit?
A mos është kjo një mënyrë për të thënë seA mos është kjo një mënyrë për të thënë seA mos është kjo një mënyrë për të thënë seA mos është kjo një mënyrë për të thënë seA mos është kjo një mënyrë për të thënë se
si do ta bënit ju atë marrëveshje?si do ta bënit ju atë marrëveshje?si do ta bënit ju atë marrëveshje?si do ta bënit ju atë marrëveshje?si do ta bënit ju atë marrëveshje?

Për mua nuk ka rëndësi fare se si do ta bëja
unë, sepse unë e konsideroj veten për shkak
të pozicionit si Presidentit në çdo rast si pjesë
të gjithë këtij procesi, për arsye se kjo është
një marrëveshje shtetërore dhe si e tillë nuk
më shmang nga përgjegjësia e jashtëzakon-
shme, sepse është një marrëveshje e jashtëza-
konshme. Nuk ndodh çdo 4 vjet që ndërrohen
qeveritë që të negociohet një marrëveshje
kufiri. Është e jashtëzakonshme, sepse një
marrëveshje që është nënshkruar para një de-
kade u shpall antikushtetuese nga gjykata, dhe
nga një problem kemi trashëguar më shumë
me Greqinë, për shkak të palës sonë, sepse
nuk mund të fajësojmë palën tjetër dhe na du-
het ta zgjidhim një herë e mirë këtë çështje
dhe në mënyrën më të drejtë dhe të pakontes-
tueshme. Kështu do t'i shërbenim interesave
tona, por edhe një fqinjësie mes dy vendeve.

Cili ishte shqetësimi kryesor që ju kish-Cili ishte shqetësimi kryesor që ju kish-Cili ishte shqetësimi kryesor që ju kish-Cili ishte shqetësimi kryesor që ju kish-Cili ishte shqetësimi kryesor që ju kish-
it për këtë negociatë, përveç faktit të anash-it për këtë negociatë, përveç faktit të anash-it për këtë negociatë, përveç faktit të anash-it për këtë negociatë, përveç faktit të anash-it për këtë negociatë, përveç faktit të anash-
kalimit që iu bë institucionit të Presiden-kalimit që iu bë institucionit të Presiden-kalimit që iu bë institucionit të Presiden-kalimit që iu bë institucionit të Presiden-kalimit që iu bë institucionit të Presiden-
tit?tit?tit?tit?tit?

Unë jam në përmbushje të detyrës time, e
cila në këtë rast është e veçantë për shkak të
faktit që kjo është një marrëveshje tërësisht e
jashtëzakonshme dhe së dyti, sepse Gjykata
Kushtetuese në vitin 2010 ka marrë një ven-
dim, i cili nuk është thjeshtë një vendim që
shpalli të pavlefshme një marrëveshje, por për-
cakton një doktrinë për marrëveshje të tilla.
Ky vendim i Gjykatës Kushtetuese është një
Kushtetutë për këtë çështje për mua dhe in-
stitucionet shqiptare. Së dyti, edhe nga ana
formale kushtetuese çdo mungesë respektimi
të plotë të pikave të ndryshme nesër mund të
përdoret për ta atakuar përsëri këtë proces nga
ana kushtetuese.

I kI kI kI kI keni qëndreni qëndreni qëndreni qëndreni qëndruar tërësisht kuar tërësisht kuar tërësisht kuar tërësisht kuar tërësisht kororororornizës së vnizës së vnizës së vnizës së vnizës së ven-en-en-en-en-
dimit?dimit?dimit?dimit?dimit?

Patjetër. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese
është shumë konkret. Shumë i thelluar dhe i
studiuar. Unë besoj që gjatë këtyre javëve ësh-
të bërë një punë shumë e mirë për të arritur
drejt atij momenti që besoj nuk jemi larg për
të filluar punën ekipi negociator me një plat-
formë të qartë dhe solide që të garantojmë një
marrëveshje sa më të drejtë.

Ju do t'ia jepni autorizimin?Ju do t'ia jepni autorizimin?Ju do t'ia jepni autorizimin?Ju do t'ia jepni autorizimin?Ju do t'ia jepni autorizimin?
Unë nuk besoj se kam lënë të kuptohet se

nuk do ta jap autorizimin.
Ju e keni marrë edhe letrën e dytë ngaJu e keni marrë edhe letrën e dytë ngaJu e keni marrë edhe letrën e dytë ngaJu e keni marrë edhe letrën e dytë ngaJu e keni marrë edhe letrën e dytë nga

ministri Bushati...ministri Bushati...ministri Bushati...ministri Bushati...ministri Bushati...
Është një komunikim i vazhdueshëm mi-

dis Presidencës dhe ekipit që po merret me
gjithë përgatitjen e gjithë këtij procesi me min-
istrinë e Jashtme dhe kryeministrinë. Ky ësh-
të një proces që vazhdon. Unë padyshim jam
shumë i predispozuar që t'i hap rrugë këtij
procesi dhe njëherësh për të treguar përgjegjë-
si maksimale. Presidentit i bie për detyrë të
shprehet përsëri para nënshkrimit të mar-
rëveshjes dhe përsëri pasi parlamenti të shpre-
het. Është një marrëveshje e jashtëzakon-
shme. Nuk ka një problem të presidentit me
qeverinë, por presidenti po përpiqet të bëjë
detyrën e vet me përgjegjësi maksimale.

A e keni pasur ju dyshime se këto nego-A e keni pasur ju dyshime se këto nego-A e keni pasur ju dyshime se këto nego-A e keni pasur ju dyshime se këto nego-A e keni pasur ju dyshime se këto nego-
ciaciaciaciaciata po fta po fta po fta po fta po faaaaavvvvvorizonin Grorizonin Grorizonin Grorizonin Grorizonin Greqinë?eqinë?eqinë?eqinë?eqinë?

Unë nuk kam asnjë arsye të ndikohem nga
deklarata, komente apo lufta politike që në
raste të tilla ka edhe akuza dhe interpretime
të ndryshme. Unë nuk besoj se qeveria ka një
interes të favorizojë Greqinë se është qeveria
e Shqipërisë. Por duhet të kemi parasysh që
qeveria ka edhe shumë punë të tjera. Në këtë
rast presidenti tek kjo çështje, duke qenë se
ka ai detyrë të veçantë, duhet t'i kushtojë vë-

mendje të veçantë detajeve.
Një marrëveshje nuk mund të jetë kurrë e

njëanshme. Është detyrë e imja të kujdesem
si president për një pozitë sa më të mirë të
ekipit negociator. Qeveria ka edhe punë të
tjera, përmbytjet, përfshirë edhe zotin Bushati,
sigurisht ka dëshirën ta përfundojë këtë çësh-
tje sa më shpejt dhe beson se është në pozitat
e duhura për ta përfunduar, por kjo më ven-
dos mua në një pozitën që të jem i kujdesshëm
dhe i përgjegjshëm për këtë marrëveshje.

Në vitin 2009, keni qenë dakord me mar-Në vitin 2009, keni qenë dakord me mar-Në vitin 2009, keni qenë dakord me mar-Në vitin 2009, keni qenë dakord me mar-Në vitin 2009, keni qenë dakord me mar-
rëveshjen? Sepse po ta lexosh letrën e dytërëveshjen? Sepse po ta lexosh letrën e dytërëveshjen? Sepse po ta lexosh letrën e dytërëveshjen? Sepse po ta lexosh letrën e dytërëveshjen? Sepse po ta lexosh letrën e dytë
ju flisni me simpati për atë marrëveshje, praju flisni me simpati për atë marrëveshje, praju flisni me simpati për atë marrëveshje, praju flisni me simpati për atë marrëveshje, praju flisni me simpati për atë marrëveshje, pra
nuk e anatemoni?nuk e anatemoni?nuk e anatemoni?nuk e anatemoni?nuk e anatemoni?

Kur është nënshkruar marrëveshja e 2009
kam qenë në opozitë. Nuk kam pas asnjë lidhje,
asnjë interes dhe asnjë informacion. Kur gjyka-
ta është shprehur kam qenë ministër i Jash-
tëm dhe vendimi i gjykatës ka qenë i pakon-
testueshëm. Jam interesuar sigurisht. Ish-
kryeministri Karamanlis më ka siguruar që ka
qenë marrëveshje e mirë. Kjo nuk ka më vlerë,
pasi ajo nuk ekziston më për ne. Gjykata e ka
bërë të qartë se ç'rrugë duhet ndjekur në të
ardhmen.

Në Greqi Kotzias thirret në interpelancëNë Greqi Kotzias thirret në interpelancëNë Greqi Kotzias thirret në interpelancëNë Greqi Kotzias thirret në interpelancëNë Greqi Kotzias thirret në interpelancë
nga Bakojanis, në Shqipëri thirret ministringa Bakojanis, në Shqipëri thirret ministringa Bakojanis, në Shqipëri thirret ministringa Bakojanis, në Shqipëri thirret ministringa Bakojanis, në Shqipëri thirret ministri
nga opozita, duket se ka sfond politik?nga opozita, duket se ka sfond politik?nga opozita, duket se ka sfond politik?nga opozita, duket se ka sfond politik?nga opozita, duket se ka sfond politik?

Po, patjetër që ka, dhe të gjithë do ta nd-
jekin këtë proces me shumë kujdes. Është e
rëndësishme për mua si president i pandikuar
nga këto interesa të brendshme politike, i pan-
dikuar edhe nga politika që bëhet në Greqi i
shërbej me përgjegjshmëri, me transparencë
një marrëveshje sa më të drejtë dhe që e mby-
ll këtë histori një herë e përgjithmonë.

Bushati tha që jemi në një ekip me Presi-Bushati tha që jemi në një ekip me Presi-Bushati tha që jemi në një ekip me Presi-Bushati tha që jemi në një ekip me Presi-Bushati tha që jemi në një ekip me Presi-
dentin Meta. I bie që nuk keni qenë dhe tanidentin Meta. I bie që nuk keni qenë dhe tanidentin Meta. I bie që nuk keni qenë dhe tanidentin Meta. I bie që nuk keni qenë dhe tanidentin Meta. I bie që nuk keni qenë dhe tani
jeni?jeni?jeni?jeni?jeni?

Unë nuk e di si është shprehur zoti Bus-
hati. Unë nuk shikoj asnjë problem midis pres-
identit dhe qeverisë. Nëse ka pasur disa vësh-
tirësi në komunikim me MPJ, unë mendoj që,
pavarësisht nga reflektimi i këtyre problemeve
në publik kemi qenë në një proces bashkëpun-
imi të vazhdueshëm dhe të dokumentuar dhe
jemi shumë afër përmbylljes së një platforme

serioze dhe mbi vendimin e Gjykatës Kush-
tetuese.

Dy qeDy qeDy qeDy qeDy qevvvvveritë kanë përeritë kanë përeritë kanë përeritë kanë përeritë kanë përcaktuar që në jacaktuar që në jacaktuar që në jacaktuar që në jacaktuar që në javënvënvënvënvën
e parë të prillit do nënshkruajnë mar-e parë të prillit do nënshkruajnë mar-e parë të prillit do nënshkruajnë mar-e parë të prillit do nënshkruajnë mar-e parë të prillit do nënshkruajnë mar-
rëvrëvrëvrëvrëveshjen? A janë mjaft treshjen? A janë mjaft treshjen? A janë mjaft treshjen? A janë mjaft treshjen? A janë mjaft tre jae jae jae jae javë për ta bërëvë për ta bërëvë për ta bërëvë për ta bërëvë për ta bërë
këtë marrëveshje të pakontestueshme?këtë marrëveshje të pakontestueshme?këtë marrëveshje të pakontestueshme?këtë marrëveshje të pakontestueshme?këtë marrëveshje të pakontestueshme?

Unë dua t'ju siguroj që puna që është bërë
deri tani, dhe nuk është një punë ku është
angazhuar stafi i Presidencës. Është një punë
që ka nisur më herët se sa ministri të bënte
kërkesën për autorizim. Ne kemi nisur një
proces konsultimi me ekspertë nga më të mirët
të së drejtës ndërkombëtare, të së drejtës ju-
ridike, të drejtës kushtetuese, të detit apo të
marinës. Dëshira jonë ka qenë dhe mbetet që
kjo çështje të përmbyllet sa më parë. Por ësh-
të mjaft e rëndësishme që kjo histori të mbyl-
let një herë e përgjithmonë. Dhe që të mbyllet
përgjithmonë kërkon një përgjegjësi maksi-
male, sepse një herë nuk u treguam në nive-
lin e duhur me palën tjetër.

Cilat janë këto shkaqe?Cilat janë këto shkaqe?Cilat janë këto shkaqe?Cilat janë këto shkaqe?Cilat janë këto shkaqe?
Janë shkaqe që në disa elementë i ka përm-

bledhur qartë vendimi i Gjykatës Kushtetuese.
Unë mendoj që, nëse qeveria e asaj kohe do të
kishte bashkëpunuar me presidentin, do kish-
te bashkëpunuar me opozitën dhe disa prob-
leme të karakterit institucional do ishin
shmangur dhe disa probleme politike do ishin
shmangur.

Ka pasur akuza të forta nga opozita përKa pasur akuza të forta nga opozita përKa pasur akuza të forta nga opozita përKa pasur akuza të forta nga opozita përKa pasur akuza të forta nga opozita për
nenenenenegociagociagociagociagociatorë të caktuartorë të caktuartorë të caktuartorë të caktuartorë të caktuar. Për njërin pr. Për njërin pr. Për njërin pr. Për njërin pr. Për njërin prej tyrej tyrej tyrej tyrej tyreeeee
veçanërisht. A janë verifikuar këto emra?veçanërisht. A janë verifikuar këto emra?veçanërisht. A janë verifikuar këto emra?veçanërisht. A janë verifikuar këto emra?veçanërisht. A janë verifikuar këto emra?

Është një proces që po vazhdon. Ne do ba-
zohemi tek të dhënat e institucioneve. Kjo ësh-
të kryesore. Është e rëndësishme.

I shërbeu takimi me Ramën në Presi-I shërbeu takimi me Ramën në Presi-I shërbeu takimi me Ramën në Presi-I shërbeu takimi me Ramën në Presi-I shërbeu takimi me Ramën në Presi-
dencë?dencë?dencë?dencë?dencë?

Ishte një takim tepër bashkëpunues sido-
mos për këto çështje

Mendoni se duhet të ishit ju që të thërris-Mendoni se duhet të ishit ju që të thërris-Mendoni se duhet të ishit ju që të thërris-Mendoni se duhet të ishit ju që të thërris-Mendoni se duhet të ishit ju që të thërris-
nit edhe ministrin e Jashtëm dhe kryemi-nit edhe ministrin e Jashtëm dhe kryemi-nit edhe ministrin e Jashtëm dhe kryemi-nit edhe ministrin e Jashtëm dhe kryemi-nit edhe ministrin e Jashtëm dhe kryemi-
nistrin për të dhënë llogari se sa të dilnit nënistrin për të dhënë llogari se sa të dilnit nënistrin për të dhënë llogari se sa të dilnit nënistrin për të dhënë llogari se sa të dilnit nënistrin për të dhënë llogari se sa të dilnit në
atë komunikim publik?atë komunikim publik?atë komunikim publik?atë komunikim publik?atë komunikim publik?

Unë zotin Berisha e kam takuar në cilësinë
e ish-presidentit. Po mos takoja doktorin do
thoshit pse nuk e takoi. Më thatë po takimet
me kryeministrin. Unë mendoj që edhe

takimet me ministrin e Jashtëm, janë me
qeverinë. Dhe natyrisht takimi me kryeminis-
trin ishte pozitiv.

JJJJJemi pranë një momenti poemi pranë një momenti poemi pranë një momenti poemi pranë një momenti poemi pranë një momenti pozitizitizitizitizitiv?v?v?v?v?
Besoj se po.
Me sa kuptoj edhe unë nuk ka një prob-Me sa kuptoj edhe unë nuk ka një prob-Me sa kuptoj edhe unë nuk ka një prob-Me sa kuptoj edhe unë nuk ka një prob-Me sa kuptoj edhe unë nuk ka një prob-

lem edhe me glem edhe me glem edhe me glem edhe me glem edhe me grrrrrupin neupin neupin neupin neupin negociagociagociagociagociatortortortortor..........
Nuk mund ta them, por jam i prirur të res-

pektoj ato që do të sjellin institucionet.
Ju a keni një vlerësim në përgjithësi përJu a keni një vlerësim në përgjithësi përJu a keni një vlerësim në përgjithësi përJu a keni një vlerësim në përgjithësi përJu a keni një vlerësim në përgjithësi për

çështjet me Greqinë?çështjet me Greqinë?çështjet me Greqinë?çështjet me Greqinë?çështjet me Greqinë?
Së pari, të mos hyjmë në elemente teknike.

Unë jam Presidentit dhe as dua të acaroj situ-
atën. Unë mendoj që populizmi nuk na çon larg
aq më tepër me fqinjët dhe akoma më shumë
me Greqinë. Kushdo që bën deklarata nuk
mendoj që fiton.

Me zotin Rama ju takoheshit çdo tëMe zotin Rama ju takoheshit çdo tëMe zotin Rama ju takoheshit çdo tëMe zotin Rama ju takoheshit çdo tëMe zotin Rama ju takoheshit çdo të
mërmërmërmërmërkurë?kurë?kurë?kurë?kurë?

Ishin raporte të tjera. Jam takuar edhe herë
të tjera.

Si janë marSi janë marSi janë marSi janë marSi janë marrëdhëniet tuaja personalerëdhëniet tuaja personalerëdhëniet tuaja personalerëdhëniet tuaja personalerëdhëniet tuaja personale. A. A. A. A. A
ka një raport personal?ka një raport personal?ka një raport personal?ka një raport personal?ka një raport personal?

Nuk jam në këtë detyrë për të dhënë llog-
ari për marrëdhëniet e mia personale me cil-
indo. Jam për t'i shërbyer marrëdhënies insti-
tucionale me cilindo, në interes të vendit, të
nxis frymën e bashkëpunimit.

Ju pyes sepse janë edhe çështje të tjeraJu pyes sepse janë edhe çështje të tjeraJu pyes sepse janë edhe çështje të tjeraJu pyes sepse janë edhe çështje të tjeraJu pyes sepse janë edhe çështje të tjera
midis jush e kryeministrit. Propozimi imidis jush e kryeministrit. Propozimi imidis jush e kryeministrit. Propozimi imidis jush e kryeministrit. Propozimi imidis jush e kryeministrit. Propozimi i
kryeministri për kreun e ri të SHISH prejkryeministri për kreun e ri të SHISH prejkryeministri për kreun e ri të SHISH prejkryeministri për kreun e ri të SHISH prejkryeministri për kreun e ri të SHISH prej
disa muajsh qëndrdisa muajsh qëndrdisa muajsh qëndrdisa muajsh qëndrdisa muajsh qëndron në taon në taon në taon në taon në tavvvvvolinën tuaj...pseolinën tuaj...pseolinën tuaj...pseolinën tuaj...pseolinën tuaj...pse
po e vpo e vpo e vpo e vpo e vononi në këtë rast?ononi në këtë rast?ononi në këtë rast?ononi në këtë rast?ononi në këtë rast?

Së pari, unë mendoj që edhe kjo nuk është
çështje e rëndësishme që SHISH t'i përmbushë
detyrat e tij çdo ditë. Unë pres që SHISH të
vazhdojë të forcojë luftën me krimin e organi-
zuar.

A kemi probleme me krimin e organi-A kemi probleme me krimin e organi-A kemi probleme me krimin e organi-A kemi probleme me krimin e organi-A kemi probleme me krimin e organi-
zuar?zuar?zuar?zuar?zuar?

Po kemi dhe kemi pasur.
SHISH ka qenë më aktiv kur ka qenë Visho

Ajazi, por mbetet ende për të vlerësuar ven-
dosmërinë për të forcuar më tej këtë institu-
cion me këtë prioritete dhe për të forcuar pa-
varësinë e  tij në të ardhmen.

Hezitimi juaj lidhet edhe me këtëHezitimi juaj lidhet edhe me këtëHezitimi juaj lidhet edhe me këtëHezitimi juaj lidhet edhe me këtëHezitimi juaj lidhet edhe me këtë
shqetësim, edhe me pashqetësim, edhe me pashqetësim, edhe me pashqetësim, edhe me pashqetësim, edhe me pavvvvvarësinë?arësinë?arësinë?arësinë?arësinë?

Pa diskutim, sepse vetëm një institucion i
pavarur mund të luftojë krimin.

Ish-kryeprokurori Adriatik Llalla uIsh-kryeprokurori Adriatik Llalla uIsh-kryeprokurori Adriatik Llalla uIsh-kryeprokurori Adriatik Llalla uIsh-kryeprokurori Adriatik Llalla u
shpall "non grata" në SHBA...shpall "non grata" në SHBA...shpall "non grata" në SHBA...shpall "non grata" në SHBA...shpall "non grata" në SHBA...

... I kam thënë ambasadorit Lu që edhe djalit
që ka lind atje, hiqjani vizën. Por unë nuk be-
soj se ka qenë e qëllimshme. Në rast se SHBA
kanë një fakt apo një çështje apo ka shkelur
një ligj të caktuar zoti Llalla, patjetër ata do të
ndihmonin shumë të nisnin një proces atje.
T'ia vënë në dispozicion prokurorisë shqiptare.
Ky ka qenë një qëndrim i imi prej kohësh. Ky
është një qëndrim tepër transparent

Besoni se po i afrohemi stinës së kapjesBesoni se po i afrohemi stinës së kapjesBesoni se po i afrohemi stinës së kapjesBesoni se po i afrohemi stinës së kapjesBesoni se po i afrohemi stinës së kapjes
së peshqve të mëdhenj?së peshqve të mëdhenj?së peshqve të mëdhenj?së peshqve të mëdhenj?së peshqve të mëdhenj?

Unë mendoj se suksesi i reformës në drejtë-
si, do të duket në forcimin e sigurisë qytetare,
juridike, kushtetuese, do të duket në përmirë-
simin e rritjes së biznesit. Dhe padyshim që
për këto të ketë edhe ndëshkime, që nga godit-
jet e krimit.
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Prokurores nuk i cenohen të drejtat si magjistrate

Gjykata Administrative rrëzon padinë e Rovena
Gashit: Shkarkimi në përputhje me ligjin

Korrupsioni, Adriatik Llallës dhe familjes së tij i ndalohet hyrja në SHBA

Zbardhet vendimi, ja pse KPK
ndërpreu vetingun për Llallën
Ish-kryeprokurori mbetet 15 vjet jashtë "Drejtësisë"

"Ndërprerja e
procesit të

rivlerësimit për
shkak të dorëheqjes
së subjektit, sjell si
pasojë humbjen e së
drejtës së subjektit

për t'u emëruar
gjyqtar ose prokuror
i çdo niveli, anëtar i

Këshillit të Lartë
Gjyqësor për një

periudhë
15-vjeçare", thuhet

në vendim.

DORËHEQJA
Departamenti

Amerikan i Shtetit
i ka ndaluar hyrjen

në SHBA ish-
kryeprokurorit
Adriatik Llalla.
Vendimi është

publikuar në faqen
zyrtare të DASH,
pasi ish-zyrtari i
lartë i organit të

akuzës në Shqipëri
akuzohet për

përfshirje në raste të
mëdha korrupsioni.

SHBA

Komisioni i Pavarur i
Kualifikimit pub
likoi këtë të enjte

vendimin për ndërprerjen e
procesit të vetingut për
Adriatik Llallën. Pas
largimit nga posti i
Prokurorit të Përgjithshëm,
ai dha dorëheqjen nga funk-
sionet e magjistratit dhe e
drejta që i njeh ligji për t'u
emëruar si gjykatës në
Apel. Duke e konsideruar
dorëheqjen si të vetmen
mënyrë të ndërprerjes së
vetingut, KPK shton se
Adriatik Llalla për 15 vitet
e ardhshme humbet të
drejtën për të qenë pjesë e
sistemit të drejtësisë. Në
këto kushte, trupa gjykuese
me kryesues Roland Ilian,
vendosi të ndërpresë pro-
cesin e rivlerësimit për këtë
subjekt, emri i të cilit ren-
ditej në listën prej 57
gjykatësish e prokurorësh,
të cilët po i nënshtroheshin
vetingut. "Ndërprerja e pro-
cesit të rivlerësimit për sh-
kak të dorëheqjes së subjek-
tit, sjell si pasojë përfundi-
min e kësaj procedure ad-
ministrative dhe si rrjedhojë
ai humbet të drejtën për t'u
emëruar gjyqtar ose
prokuror i çdo niveli, anëtar
i Këshillit të Lartë Gjyqësor,
ose Këshillit të Lartë të
Prokurorisë, Inspektor i
Lartë i Drejtësisë, ose
Prokuror i Përgjithshëm, për
një periudhë 15-vjeçare", -
thuhet në vendim.

Kjo do të thotë që Llalla
për 15 vitet në vijim, do të
jetë përfundimisht jashtë
radhëve të sistemit të
drejtësisë. Sipas ligjit, vendi-
mi i njoftohet subjektit të
rivlerësimit, Adriatik Llalla,
Komisionerit Publik dhe Op-
eracionit Ndërkombëtar të
Monitorimit dhe mund të
ankimohet brenda 15 ditëve.
Mbetet për t'u parë nëse
çështja "Llalla" do të mbërr-
ijë në Kolegjin e Posaçëm të
Apelimit. Ndërkohë Departa-
menti Amerikan i Shtetit i
ka ndaluar hyrjen në Shte-
tet e Bashkuara të Amerikës

DASH, ndërsa masa e ndal-
imit është miratuar nga Sek-
retari i Shtetit, Rex Tiller-
son, pasi ish-zyrtari i lartë i
organit të Akuzës në Sh-
qipëri akuzohet për përfshir-
je në raste të mëdha korrup-
sioni. Sakaq Adriatik Llalla
është emëruar Prokuror i
Përgjithshëm me dekretin e
Presidenti i Republikës, më
datë 03.12.2012. Ai e nisi
detyrën më 7 dhjetor 2012
dhe e përfundoi atë më 18
dhjetor 2017, kur Kuvendi
zgjodhi pasardhësen e tij të
përkohshme, Arta Marku.
Llalla ka kryer studimet e
larta në Universitetin e Ti-
ranës, Fakulteti Drejtësisë,
Titulli Jurist. Në muajin ja-
nar të vitit 1998 ka filluar
karrierën profesionale si
Oficer i Policisë Gjyqësore
në Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Lushnje. Më pas u
emërua prokuror në këtë
prokurori detyrë në të cilën
punoi nga viti 1999-2002. Nga
viti 2002-2003 ka punuar si
prokuror në Prokurorinë e

Rrethit Gjyqësor Kavajë. Në
vitin 2003 është emëruar
Drejtues i Prokurorisë së

Rrethit Gjyqësor Fier detyrë
në të cilën ka punuar deri në
vitin 2005. Nga viti 2005-2008
ka punuar si zv.drejtues i
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Tiranë. Në vitin
2006 zgjidhet anëtar i Këshil-
lit të Prokurorisë dhe në pe-
riudhën 2007-2008 ka qenë
kryetar i Këshillit të
Prokurorisë. Gjatë peri-
udhës tetor 2008 - dhjetor
2012, zoti Llalla ka ushtruar
detyrën e Inspektorit të
Përgjithshëm të Inspek-
toratit të Lartë të Deklarim-
it dhe Kontrollit të Pasurive.
Më datë 4 maj të vitit 2010
zgjidhet Kryetar i Rrjetit të
Ekspertëve të Integritetit,
pjesë e të cilit janë institu-
cionet përgjegjëse për paran-
dalimin e konfliktit të inter-
esave dhe deklarimit të pa-
surive për shtetet e Europës
Jug?Lindore dhe disa vende
të tjera të Europës. Në vitin
2011 ka përfunduar Master
për "Të Drejtën Penale", në
Fakultetin e Drejtësisë, Uni-
versiteti i Tiranës.

ish-kryeprokurorit Adriatik
Llalla. Vendimi është pub-
likuar në faqen zyrtare të

Urdhri i Prokurores së
Përgjithshme të

Përkohshme, Arta Marku
për lirimin e Rovena Gashit
nga detyra e drejtoreshës së
marrëdhënieve juridiksion-
ale me jashtë është i
ligjshëm". Ky është vendimi
i Gjykatës Administrative,

në përfundim të shqyrtimit
të padisë që magjistratja ng-
riti ndaj kryeprokurores. Në
vendim thuhet se ndonëse
Arta Marku po ushtron
përkohësisht funksionet e
Prokurores së Përgjiths-
hme, deri në krijimin e
Këshillit të Lartë të

Prokurorisë ajo ka kompe-
tencat të vendosë për cak-
timin e prokurorëve në
pozicione të caktuara. "Në
këtë kuptim mbetet në de-
kresionin e titullares së in-
stitucionit për të firmosur
lëvizjet", thuhet në vendim.
"Në rastin konkret lirimi

nga detyra si drejtoreshë e
Rovena Gashi është urdhër
eprori në përputhje me
ligjin dhe kompetencat.
Kryeprokurorja e firmosi
urdhrin ne fjalë, me qëllim
organizimin me të mirë të
punës në institucionin e
akuzës", - arsyeton gjykata.
Në vendim theksohet, gjith-
ashtu, se përkundër nga sa
pretendonte Rovena Gashit,
asaj nuk i janë cenuar të
drejtat si magjistrate, për sa
kohë ajo ushtron detyrën si
prokurore në Prokurorinë e
Përgjithshme.

SHKURT

Sekuestrohen 300 kg
drogë në Itali, 5 të
arrestuar, mes tyre

edhe shqiptarë
Një operacion anti-

drogë nga Guarda di Fi-
nanza në Bergamo, Itali
është finalizuar me suk-
ses gjatë mëngjesit të së
enjtes duke çuar në ar-
restimin e 5 personave,
emrat e të cilëve nuk
bëhen të ditur. Sipas me-
dias italiane anëtarët e
grupit të përfshirë në
trafikun e lëndëve narko-
tike janë shtetas sh-
qiptarë dhe nga veriu i
Afrikës. Në operacion
policia arriti sekues-
trimin e 300 kg lëndë
narkotike e llojit kanabis
dhe ka arritur të zbulojë
se rruga e kanabisit ish-
te Marok-Spanjë-Itali. Ky
është operacioni i dytë
brenda pak orësh në sh-
tetin italian, ku u arres-
tuan 14 persona, mes
tyre dhe shqiptarë, peru-
anë dhe italianë.

Pikasen nga policia greke,
trafikantët braktisin

çantat me drogë
dhe futen në Shqipëri
Policia greke ka bërë

të mundur kapjen e një
sasie të madhe droge në
kufi me Shqipërinë gjatë
ditës së enjte, ndërsa ka
arrestuar një të mitur.
Në kufirin e gjelbër Neo-
hori, Janinë u pikasën
nga policia një grup per-
sonash që transportonin
në krahë çanta me drogë
dhe kishin hyrë nga Sh-
qipëria. Gjatë operacion-
it të policisë u kap vetëm
personi i parë që para-
printe grupin, një sh-
qiptar 17-vjeç, emri i të
cilit nuk bëhet i ditur,
ndërkohë personat e
tjerë u larguan dhe janë
futur në tokën shqiptare.
Gjatë largimit ata
hodhën në tokë çantat
që përmbanin 94 pako
me 164 kg e 600 gr mari-
juanë dhe 158 fishekë
Kallashnikovi. Prej 20
janarit e deri sot, në Ig-
umenicë,  Janinë,
Athinë, Selanik, e krye-
sisht në zonën Kostur-
Follorinë, policia greke
ka sekuestruar 2.6 tonë
marijuanë që vinte nga
Shqipëria.

Ish-kryeprokurori Adriatik Llalla

Rovena Gashi
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SHKURT

I gjenden armë,
kanabis e tritol,

pranga 30-vjeçarit
SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Një 30

vjeçar nga Vau Dejës është
arrestuar nga policia, pasi i
janë gjetur dhe sekuestru-
ar armë zjarri, tritol, muni-
cione luftarake dhe lëndë
narkotike. Bëhet fjalë për
Ernest Lekën, i cili u kap në
flagrancë. Policia ka pasur
informacione në rrugë op-
erative se 30-vjeçari mban-
te në banesën e tij armë,
municione luftarake, drogë
dhe eksploziv. Gjatë kontrol-
lit në banesën e tij u sekues-
truan: një pushkë me disa
fishekë; dy copë kallëpë
lëndë plasëse e dyshuar si
tritol C4; 12 copë tela zjar-
rpërcjellës për kapsolla det-
onatore; një sasi kanabis
dhe një armë sportive. Më-
sohet se gjatë marrjes në
pyetje, Leka ka deklaruar se
armët dhe municionet i
kishte prej kohësh dhe nuk
i kishte për t'i përdorur.
Ndërsa, policia dyshon se
sasitë i kishte për t'i tregtu-
ar. Materialet në ngarkim të
30-vjeçarit iu referuan
prokurorisë së Shkodrës për
veprat penale të "Prodhim-
it e shitjes së narkotikëve",
"Prodhimi dhe mbajtja pa
leje e armëve luftarake dhe
e municionit" dhe "Prodhim
e mbajtje pa leje e armëve
të gjuetisë dhe sportive".

Shokohen kalimtarët,
shohin kufomën
që e merr lumi

POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC - Një kufo-
më është parë nga disa ban-
orë në ujërat e lumit që der-
dhen në liqenin e Po-
gradecit. Policia bëri dje me
dije se trupi i pajetë është
parë në afërsi të vendit të
quajtur "Oktapodi" nga disa
banorë. Ndërsa, dyshohet
se mund të jetë mbytur në
lumë dhe rrjedha e ka çuar
në liqen. Pritet që në vend-
ngjarje të shkojnë polum-
barët, për të vijuar kërkimet
me qëllim gjetjen e trupit të
pajetë në ujërat e liqenit.
Kufoma dyshohet të jetë e
gjinisë femër (e moshuar) që
rezulton e humbur tri ditë
më parë. Denoncimin për
humbjen e të moshuarës e
ka bërë nipi në polici.

Aksidentoi me vdekje
fëmijën 4-vjeçar,

vetëdorëzohet shoferi
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Një fëmijë 4

vjeç ka humbur jetën në
Durrës, pasi është përpla-
sur nga një makinë me
targa të huaja. Aksidenti
ka ndodhur pasditen e
djeshme në lagjen nr.13
Plazh. Sipas bluve i mituri
B.B. po tentonte të kalon-
te në anën tjetër të rrugës
kur është përplasur për
vdekje nga një maklinë
tip "Oplel" me targa Zvi-
cre BE767006 që drejto-
hej nga shtetasi Klaudio
Deçka. Ky i fundit është
larguar nga vendi i ng-
jarjes, ndërsa është vetë-
dorëzuar pas 2 orësh.

Gjendet një trup i groposur në fshatin
Daullas, dyshohet të jetë vrarë para një viti

Reshjet, dëmtohen një urë dhe 5 shtëpi në rrethin e Malësisë së Madhe

Shkodër, uji "pushton" 1450 ha tokë,
banorët-Peleshit: Duam ndihmë

Ministri: Pas përmbytjes do nisë verifikimi i dëmeve
Rrëshqitjet masive të tokës
izolojnë banorët e Cërunjës,
Balla, thirrje për evakuim

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Dy lagje të fshatit Cërunjë, njësia ad-
ministrative Funar, Bashkia Elbasan janë izoluar nga
rrëshqitjet masive të tokës, të cilat kanë nisur shumë
vite më parë, por tashmë situata është bërë emergjente,
pasi rrezikohen seriozisht banesat dhe jetët e njerëzve.
Kryetari i Grupit Par-
lamentar të Partisë Social-
iste, Taulant Balla dje ins-
pektoi nga afër situatën e
krijuar nga rrëshqitjet e
masiveve të tokës në këtë
fshat. Gjatë inspektimit të
situatës, Balla  u bëri thir-
rje banorëve për evakuim
të menjëhershëm, ndërko-
hë që Shërbimi Gjeologjik
do të bëjë edhe konsta-
timet e tij të mëtejshme
për të dhënë një gjykim më
të specializuar. "Kemi ver-
ifikuar gjithë dokumenta-
cionin dhe rezulton se në
vitin 2002-2003, kur ka
ndodhur rrëshqitja, është bërë një kompensim nga ana
e qeverisë, sipas çmimeve të kompensimit të asaj kohe.
Ndërkohë që rrëshqitja e re ka shkaktuar dëmtime edhe
në banesa të tjera që nuk kanë qenë pjesë e verifikimit
dhe akt-konstatimeve në dokumentacionet e asaj kohe.
Menjëherë do të fillojë procesi i verifikimit të ri për
ata që nuk kanë qenë pjesë e procesit të parë, me qëllim
që t'u gjendemi pranë të gjitha familjeve. Kjo zonë
duhet evakuuar menjëherë ", - tha Balla.

FIER FIER FIER FIER FIER - Horror në Fier. Një trup i pajetë
është gjetur dje i groposur në fshatin
Daullas të Fierit. Nga informacionet
paraprake dyshohet se bëhet fjalë për
një vrasje, ngjarje kjo e ndodhur rreth
një vit më parë në këtë fshat. Mësohet
se kufoma është gjetur rastësisht nga
një banor i zonës, i cili menjëherë ka
njoftuar policinë. Pas kryerjes së trupit
të pajetë dhe bazuar në shkallën e de-

kompozimit, burime pranë grupit heti-
mor pohuan se dyshohet se viktima
mund të jetë vrarë plot një vit më parë.
Dyshimet marrin shkas dhe nga fakti se
trupi i pajetë është groposur, shenjë kjo
që tregon se dikush e ka bërë këtë gjë
për të mbuluar gjurmët. Ndërkaq, pritet
që autopsia të hedhë më shumë dritë
mbi këtë ngjarje misterioze si dhe iden-
tifikimin e viktimës.

Senad Nikshiqi

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Moti i keq dhe resh
jet e shiut kanë sh
kaktuar probleme

në disa rrethe të vendit,
ndërsa situata vijon të jetë
më problematike në qarkun
e Shkodrës. Burime zyrtare
nga Ministria e Mbrojtjes dje
bënë me dije se janë zhytur
nën ujë 1435 ha tokë në
njësitë administrative: Ana
e Malit; Dajç, Bushat dhe
Bërdicë. Ndërkohë, mësohet
se niveli i ujit në fshatin
Obot ka arritur në 80 cm,
ndërsa në total janë 150
banesa  të rrethuara nga uji.
Situata e krijuar ka indin-
juar banorët e zonave të
përmbytura, të cilët
kërkojnë ndihmë nga shteti.
Ditën e djeshme, mbërriti
në Shkodër ministri i Bujqë-
sisë, Niko Peleshi, i cili pa
nga afër situatën e krijuar
në fshatin Obot. Banorët i
kanë kërkuar ministrit ndi-
hmë, pasi janë bllokuar nga
uji, ndërsa u ka mbaruar
edhe baza ushqimore për
bagëtitë. Nga ana e tij, Pe-
leshi  tha se banorët do të
ndihmohen, pavarësisht
nëse shpallet apo jo gjendje
e emergjencës. Ai deklaroi
se sapo të përfundojë përm-
bytja do nisë evidentimi i
dëmeve. Reshjet kanë sh-
kaktuar dëme dhe në Malës-
inë e Madhe. Në këtë rreth
është dëmtuar një urë, 4-5
shtëpi dhe një sipërfaqe e
konsiderueshme toke është
përmbytur në Gruemirë.
PËRMBYTJA NË
SHKODËR

Sipas burimeve nga Min-
istria e Mbrojtjes, rezulton
se në Bashkinë Vau-Dejës:
Njësia Administrative Bus-
hat, janë përmbytur 300 ha
tokë dhe 10 ha jonxhë në fs-
hatin Fshati i Ri, si dhe ësh-
të dëmtuar Ura e Gjolulit.
Ndërsa në Bashkinë Sh-
kodër dhe konkretisht në
njësinë administrative Dajç,
janë përmbytur 430 ha tokë.
Në fshatin Darragjat 10 ha
tokë nga të cilat 5 ha janë të
mbjella foragjerë; në fshatin
Shirq 110 ha tokë, nga të
cilat 40 ha janë të mbjella
foragjerë; në fshatin Mush-
an 35 ha tokë, nga të cilat 30
ha janë të mbjella foragjerë;
në fshatin Sukaj 50 ha tokë,
nga të cilat 5 ha janë të mb-
jella foragjerë dhe në  fsha-
tin Dajç 275 ha tokë, nga të
cilat 10 ha janë të mbjella

foragjere. Mësohet se aksi
rrugor rural që lidh fshatin
Darragjat me fshatin Shirq
është i bllokuar nga rritja e
nivelit të ujit. Ai është i kal-
ueshëm vetëm me mjete të
larta. Në fshatin Trush janë
bllokuar kanalet anësore dhe
ka përmbytje të tokave që
janë afër rrugës.

Në Njësinë Administra-
tive Bërdicë janë përmbytur
rreth 20 ha tokë. Prurjet e
lumit Drin janë rritur
shumë. Njësia Administra-
tive Ana e Malit, janë përm-
bytur 1000 ha tokë si dhe 370

ha jonxhë, 180 ha foragjerë,
442 ha livadhe, 1 ha vreshta,
2 ha sera dhe 5.2 ha bimë de-
korative. Në fshatin Obot
janë përmbytur 310 ha tokë;
në fshatin Oblikë 290 ha tokë
dhe në fshatin Muriqan 400
ha tokë. Ndërsa në fshatin
Obot, ku janë bllokuar disa
akse rrugore, Forcat e Arma-
tosura nga Reparti Ushtarak
Vau-Dejës kanë shkuar për
ndihmë për transportimin e
komunitetit me 1 mjet trans-
porti dhe 2 varka. Sipas buri-
meve të mësipërme,
ujësjellësi Oblika 1 është

përmbytur dhe është jashtë
funksionit dhe për pasojë
rreth 800 banorë nuk kanë
furnizim me ujë të pijshëm.
Ndërsa, rrezikon të përm-
bytet dhe ujësjellësi Oblika 2.
Në njësinë administrative
Gur i Zi, konstatohet fenom-
eni i erozionit në tokat bujqë-
sore dhe janë gërryer rreth 3
ha tokë në 800 ml gjatësi. Në
fshatin Kuç dhe Vukatanë
janë përmbytur 5 ha livadhe.
Sakaq reshjet kanë shkaktu-
ar dëme dhe në Malësinë e
Madhe. Konkretisht, në fsha-
tin Gropat e Selcës, njësia ad-

ministrative Kelmend është
dëmtuar një segment rrugor
me gjatësi rreth 1000 m, si pa-
sojë e rrëshqitjes së gurëve
dhe dherave. Në fshatin Mak-
laj, njësia administrative Sh-
krel, janë dëmtuar këmbët e
një ure si dhe një segment
rrugor me një gjatësi rreth
150 m. Në fshatin Palvar dhe
Culaj, njësia administrative
Qendër, nga përmbytja janë
dëmtuar 4-5 shtëpi. Në fsha-
tin Kçar i Poshtëm, njësia ad-
ministrative Gruemirë, janë
përmbytur disa toka nga për-
roi i Rrjollit.

KUKËS/DIBËR
Stuhia e shirave dhe shkrirja e dëborës kanë
shtuar ndjeshëm prurjet e përrenjve malorë, duke
shkaktuar dëme të shumta në aksin rrugor Kukës-
Peshkopi. Nga rrëshqitja masive e dherave janë
dëmtuar tre segmente në këtë rrugë. Bëhet fjalë
për segmentin në afërsi të përroit të Veleshicës ku
është dëmtuar rreth 100 m gjatësi; segmentin në
fshatin Vleshe, ku është dëmtuar rreth 10 m gjatësi
dhe një tjetër shembje prej rreth 50 m tek
gështenjat e Kastriotit. Një grup i MM ka inspektuar
terrenin, ndërsa pritet ndërhyrja e ARRSH.

Vendi ku u gjet trupi i pajetë

Përmbytjet në Shkodër
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Donaldo Lushaj,
menaxheri i kompanisë

“Arbri Garden”

AKTUALITET

Në kërkim pronari i firmës “Arbri Garden”, Prokuroria: Arrest me burg për Arbër Çekaj

Kokaina në Durrës, zbardhen lëvizjet e
menaxherit të kompanisë 'Arbri Garden'
Lushaj gjatë 2018 ka udhëtuar 6 herë jashtë Shqipërisë

Prokuroria: 'Arrest shtëpie' për 70-vjeçarin, shkak mosha

Shiste diploma të falsifikuara,
gjykata liron pronarin e 'Kristal'

Policia: I mori shtetasit A.L. 65 000 euro dhe 3 350 000 lekë

Bie në pranga sipërmarrësi në Tiranë,
mashtronte me shitjen e apartamenteve

Zbulohen të tjera deta
je lidhur me hetimet
ndaj menaxherit të ko-

manisë 'Arbri Garden', i cili
që prej 28 shkurtit qëndron
pas hekurave si një prej të
arrestuarve për ngarkesën
prej 613 kg kokainë, e cila u
gjet brenda kontenierit me
banane në Durrës. Vetëm
gjatë vitit 2018, Donaldo
Lushaj ka dalë plot 6 herë
nga Shqipëria. Burime nga
policia bëjnë me dije se 25-
vjeçari Lushaj, në të gjitha
rastet ka udhëtuar nga pika
e kalimit kufitar të Morinës.
Ai është regjistruar me 2
mjete me targë  AA 361 RH
dhe AA 471 SU. Konkretisht,
lëvizjet e tij jashtë Sh-
qipërisë janë bërë në datat
2, 13, 21, 22, 26 janar dhe me
5 shkurt. Ajo që bie në sy
është fakti se 5 nga 6 herët
që ka lënë Shqipërinë, ësh-
të kthyer në po atë ditë. Këto
lëvizje kanë shtuar dy-
shimet se Donaldo Lushaj
është i implikuar në çështjen
e kokainës, pasi në shumë ras-
te ato përkojnë me lëvizjet e
administratorit të firmës Ar-
bër Çekaj Jansen, i cili vijon
të jetë në kërkim nga policia.
Prokuroria e Krimeve të Rën-
da, më herët kërkoi masën e
sigurisë “arrest me burg” për
Çekaj. Sipas gazetares së
“News 24”, Klodiana Lala,
Gjykata e Krimeve të Rënda
pranoi ditën e djeshme

kërkesën e organit të akuzës,
duke shpallur në këtë mënyrë
në kërkim ndërkombëtar pr-
onarin e kompanise, Arbri
Garden. Më herët Donald
Lushaj ka dhënë dëshminë e
tij përpara grupit hetimor në
lidhje me operacionit anti-
drogë në Durrës, gjatë të cil-

it u bllokuan 613 kilogramë
kokainë. Ai theksoi se nuk
ka pasur dijeni për drogën e
sekuestruar në kontenier.
"Jam punësuar në kompan-
inë 'Arbri Garden' 4 vjet më
parë. Detyra ime funksion-
ale në kompani është
menaxhimi i mallit dhe koor-

dinimi i agjentëve të shitjes.
Porositë në vendet e
Amerikës Latine i bën Arbri
Çekaj 25-30 ditë para ardhjes
së mallit. Ngarkesat i mar-
rim kryesisht në Kolumbi,
Ekuador dhe në Argjentinë.
Ngarkesa e fundit ka ardhur
me dy javë vonesë. Mesa kam

dijeni gjatë kësaj kohe i ësh-
të nënshtruar inspektimit
në Livorno, Itali. Unë jam
telefonuar nga agjenti doga-
nor A.M. në Durrës, i cili më
ka thënë se kontenieri ka
dalë me shenjë të kuqe në
skaner dhe për këtë duhet t'i
nënshtrohej kontrollit. U

bënë procedurat shkresore të
nevojshme dhe të gjitha arkat
me banane janë ulur në
tokë", thotë Donaldo Lushaj
në dëshminë e tij dhënë para
oficerëve të policisë gjyqë-
sore. Gjykata e Krimeve të
Rënda ka vendosur masën e
sigurisë "arrest me burg", për
dy personat e vetëm të arres-
tuar në operacionin antidrog,
ku u sekuestrua 613 kg ko-
kainë në një kontenier ba-
nanesh në Durrës. Bëhet
fjalë për menaxherin e ko-
mpanisë së bananeve 'Arbri
Garden', Donaldo Lushaj dhe
shoferin Armando Pezaku.
Të dy shtetasit e mësipërm
dyshohen për përfshirje në
trafikimin e kokainës. Ndaj
tyre rëndon akuza e trafikut
të narkotikëve kryer në bash-
këpunim, mbetur në tenta-
tive. Ndërkohë vazhdon të
jetë në kërkim pronari I
firmës ku u sekuestrua ko-
kaina, Arbër Çekaj. Opera-
cioni I koduar "Last Snow",
ka nisur gjatë mbrëmjes së
datës 27 shkurt 2018, në por-
tin e Durrësit, në momentin
që ngarkesa e ligjshme me
banane u mor në dorëzim
nga firma porositëse "Arbri
Garden" shpk, me pronar
shtetasin Arbër Çekajn.
Lënda narkotike ishte e pa-
ketuar në 528 pako, të
mbështjella me letër natrib-
an me kode të vendosura nga
trafikantët.

HYRJE-DALJET

 Del në 02 janar 2018 kthehet po në të njëjtën datë
 Del në 13 janar 2018 kthehet në të njëjtën datë
 Del në 21 janar 2018 kthehet një ditë më pas
 Del në 22 janar dhe kthehet në të njëjtën datë
 Del në 26 janar dhe kthehet në të njëjtën datë
 Del në 5 shkurt 2018 dhe kthehet në të njëjtën datë

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE     - Policia e Ti-
ranës ka vënë në pranga
ditën e djeshme sipërmar-
rësin Namik Pelivani, pasi
akuzohet për mashtrim.
Seksioni për Krimin
Ekonomik dhe Financiar
në bashkëpunim me
Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Tiranë, kanë bërë
të mundur ndalimin dhe
arrestimin e këtij shtetasi
me detyrë administrator i
një firme ndërtimi, i cili
mësohet të jetë proçeduar
disa herë më parë. Sipas
policisë arrestimi i tij u bë
pasi ka mashtruar shteta-
sin A.L., të cilit i ka marrë

65 000 euro dhe 3 350 000 lekë
për blerjen e një apartamenti
me sipërfaqe 107.69m2, në
zonën e Yzberishtit, aparta-
ment të cilin e kishte shitur
më parë me kontratë noteri-
ale fiktive në vitin 2013 dhe
të rinovuar në vitin 2016, për
t'i krijuar besueshmëri klien-
tit. Gjithashtu, Pelivani nuk
ka përpiluar fatura shitjeje
tatimore duke kryer transak-
sione monetare jashtë zyrave
të noterit dhe jo me bankë, me
qëllim shmangien e deklarim-
it të të ardhurave. Në cilësinë
e provës materiale të dyshua-
rit iu sekuestruan 6 kontrata
noteriale si dhe dokumenta të

ndryshme si certifikata, skica
apartamentesh dhe 1 aparat
telefoni celular. Sipas policisë
ky shtetas është proceduar më
parë edhe 5 herë të tjera nga
policia për vepra të ndryshme
penale. Materialet proceduri-
ale në ngarkim të shtetasit të
mësipërm, i kaluan Prokuror-
isë pranë Gjykatës së Sh-
kallës së Parë Tiranë, për ve-
prat penale "Mashtrimi me
pasoja të rënda" dhe "Fshe-
hja e të ardhurave".

Gjykata e e Tiranës ka
zhvilluar ditën e

djeshme seancës gjyqë-
sore për caktimin e masës
së sigurisë për ish-pr-
onarin e universitetit
"Kristal", Ahmet Muça.
Pas kërkesës së prokuror-
isë për caktimin e masës
së sigurisë 'arrest shtëpie'
për bisnesmenin, gjykata
vendosi lirimin e tij.  Kjo
masë është argumentuar
me moshën e të arrestu-
arit, i cili është 70 vjeç.
Për 70 vjeçarët nuk ap-
likohet më arresti me
burg për vepra penale, si
mashtrimi, apo flasifiki-
mi. Ai akuzohet për kor-
rupsion në sektorin pri-
vat, mashtrim dhe flas-
ifikim dokumentash.
Muça u kap në flagrancë
teksa i jepte diplomën një
femre. Ai eshtë arrestuar
duke i dorëzuar një sh-
tetaseje një diplomë të
nivelit "Bachelor", dega

"Drejtësi", kundrejt marrjes
së një vlere monetare. Mëso-
het se biznesmeni ja ka për-
gatitur diplomën dhe i ka
thënë se duhej të paguante
2500 euro. Pikërisht në mo-
mentin kur do dorëzohej di-
ploma dhe do paguheshin
2500 euro, Ahmet Mucaj ësh-
të arrestuar nga Policia. Si-
pas dosjes hetimore, mëso-
het se Muça shiste diploma
edhe pas mbylljes së Univer-

sitetit, me datat dhe vulat
e kohës kur ky institucion
ishte i hapur. Pavarësisht
se Universiteti Kristal ësh-
të mbyllur që në muajin
gusht 2014, ende vijonin që
të lëshoheshin diploma me
logon e tij. Biznesmeni
Muçaj akuzohet për Kor-
rupsioni pasiv në sektorin
privat. Në kërkim është
shpallur edhe një person
tjetër me inicialet Y.P, i cili
dyshohet se i gjente klientë
Ahmet Mucajt. Mësohet se
vetëm muajt e fundit Mu-
caj u ka shitur disa person-
ave diploma në fushat e
Drejtësisë dhe Ekonomisë,
duke shënuar data kur
Universiteti Kristal ishte i
hapur.

Namik Pelivani

Ish-pronari i universitetit "Kristal",
Ahmet Muça në gjykatë

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER:

1- Apartament nr.3 me sip. 90.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë:
ND3/241+1-3, Vol.18, Fq.80,  e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te
ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 55.748 Euro.

2- Apartament nr.4 me sip. 103.4 m² , ZVRPP Tirane, ZK: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-4,
Vol.18, Fq.81,  e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA
dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 63.694 Euro.

3- Apartament nr.16 me sip. 189 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë:
ND3/241+1-16, Vol.18, Fq.93, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te
ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 116.424 Euro.

4- Apartament nr.20 me sip. 103.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë:
ND3/241+1-20, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA
dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 63.756 Euro.

Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date 03.04.2018, ora 16.00 ne
zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6,
Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

Pasurinë nr. 8 / 58 + 1 – 4 , e llojit ‘Apartament’, volumi 3 , faqe 188,
zona kadastrale 8370, me sipërfaqje totale 75 m2, në bashkëpronësi të
ENGJELL LUAN TOPORE dhe NATASHA LUMAN TOPORE , me
adresë: Rruga “Th. Ziko”, Pallati 65 / 3, Tiranë , ÇMIMI 36.350 EURO
.Data e zhvillimit të ankandit do jetë 05.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .
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Marshimi për barazi, dinjitet e parandalim të martesave në moshë të hershme

Mbi 200 gra e vajza të shoqërisë civile,
protestë simbolike për 8 Marsin

"Të denoncojmë rastet e dhunës në familje e punë"

Rama uron mes grave të kryeministrisë

8 Marsi, Basha: Jam me nënat
që nuk kanë ushqim për fëmijët
Në Ditën Ndërkombëtare të Grave, kryeministri Edi

Rama zgjodhi ta festojë me gratë e kryeministrisë
dhe deputetet socialiste. Në rrjetin social "Facebook",
kreu i qeverisë ka publikuar një foto, i rrethuar nga
gratë, të cilën e ka cilësuar si foton e ditës. Ndërkaq,
kryetari i PD-së Lulzim Basha bëri një postim në "Face-
book", dedikuar grave pa ndihmë ekonomike. "Dua t'iu
uroj të gjitha vajzave dhe grave sa më shumë suksese
dhe lumturi për veten
e tyre dhe fëmijët. Sot
disa prej grave dhe
vajzave janë kënaqur
me një lule, disa të
tjera janë ngritur në
protestë për më
shumë të drejta. Ka
gra që i kanë folur pub-
likut nga konferenca
luksoze, por ka shumë
edhe nga ato gra që
janë pa asnjë ndihmë.
Sot me mendje jam me
të gjitha nënat që nuk
kanë me çfarë ushqe-
jnë fëmijët e tyre. Jam
me Marijen në Ka-
mëz, kryefamiljare e
përjashtuar nga ndihma ekonomike, që mban frymën
gjallë me gjysmë thesi miell",-theksoi Basha. Ky i fun-
dit, gjithashtu, ka folur për disa raste nënash, të cilat
pas heqjes së ndihmës ekonomike, po përballen me
vështirësi të shumta. "Jam me Mirelën, nënën e
Maristelës në Vorë, që nuk kishte më para për të blerë
ilaçet për vajzën e sëmurë rëndë me azëm, sepse i
kishin hequr të drejtën e ndihmës ekonomike. Jam
me Dritën në Kavajë, që kishte çuar të dy fëmijët pa
ngrënë në shkollë, sepse emri i saj nuk ishte më në
listën e ndihmës ekonomike. Çdo dhimbje e tyre ësh-
të motiv për mua që të bëj gjithçka për ta ndryshuar
këtë realitet!"- përfundoi kryetari i PD-së.

Meta: Mirënjohje për këto nëna të jashtëzakonshme

Presidenti uron festën e gruas nga
instituti i nxënësve që nuk shikojnë

KËRKESAT
Në protestën simbolike të organizuar ditën e
djeshme nga dhjetëra vajza e gra të shoqërisë
civile, u përcollën mesazhe të rëndësishme si
"Barazi dhe dinjitet", "Parandalim i martesave në
moshë të hershme", apo "Respektim rigoroz i
urdhrave të mbrojtjes".

Voltiza Duro

Mbi 220 gra e vajza
kanë marshuar,
kundër abuzimit

me të drejtat e tyre në famil-
je, por edhe në punë, ditën e
djeshme në sheshin
Skënderbej. Në ditën ndërko-
mbëtare të grave, shoqëria
civile ngriti zërin për të
drejtat e grave dhe u bëri
thirrje punëdhënësve dhe
institucioneve shtetërore që
të forcojnë kontrollin dhe të
rrisin masat për të shmangur
sa më shumë abuzimet. "Nuk
mund të flitet për punë të
denjë nëse vajzat dhe gratë
në tregun e punës në Sh-
qipëri përjetojnë shkelje të të
drejtave të tyre. Në sektorë të
rëndësishëm ku vajzat dhe
gratë zënë një përqindje të
konsiderueshme të numrit
të punonjësve, si ai i teksti-
leve e këpucëve, call center,
shëndetit apo shërbimeve,
ato përballen me shumë
probleme",-thanë protes-
tueset. Këto të fundit me
pankarta në duar ngritën
disa shqetësime si pagat e
ulëta që ka raste nuk arrijnë
as pagën minimale në Sh-
qipëri; mospagim i plotë i sig-
urimeve shoqërore e shënde-
tësore; punë e papaguar jas-
htë orarit; mospërfitim i
pushimeve të plota vjetore
në pjesën më të madhe të
sektorëve; raportim i proble-
meve shëndetësore të shkak-
tuara nga procesi i punës;
ekzistencë e dhunës verbale,
emocionale apo fizike, si dhe
raste të ngacmimit seksual.
APELI I GRAVE E
VAJZAVE

Në protestën simbolike
të organizuar ditën e
djeshme nga dhjetëra vajza
e gra të shoqërisë civile, u
përcollën mesazhe të rëndë-

sishme si "Barazi dhe din-
jitet", "Parandalim i marte-
save në moshë të hershme",
apo "Respektim rigoroz i ur-
dhrave të mbrojtjes". Për-
faqësuesja e Bashkimit të
Sindikatave të Pavarura të
Shqipërisë, Arjola Alika
theksoi se sipas të dhënave
gratë në Shqipëri paguhen
më pak se burrat dhe hende-
ku i pagave nuk është
ngushtuar në vitet e fundit.
"Si pasojë e këtij hendeku pa-
gash mes femrave dhe mesh-
kujve, gratë më të mëdha në

moshë janë në rrezik të
madh për varfëri, ndërkohë
që pensioni mesatar për
gratë është më i ulët se ai i
burrave. "Aleanca për të
Drejtën në Punë" kërkon
publikisht më shumë vë-
mendje për të drejtat e grave
dhe vajzave në punë.",-tha
Alika në fjalën e saj. Më tej
protestueset i kanë bërë
thirrje Ministrisë së Finan-
cave dhe Ekonomisë që të
forcojë sistemet e inspektim-
it dhe të marrë masa ndaj
kompanive që abuzojnë me

legjislacionin e punës. Gjith-
ashtu, gratë e vajzat me pan-
karta në duar, kanë lobuar
për veprime të koordinuara
mes të gjithë aktorëve, insti-
tucione publike, sindikata,
shoqëri civile, për përmirë-
simin e politikave të punës
dhe ndërmarrjen e fushatave
kombëtare për rritjen e in-
formimit të punëtorëve për
të drejtat në punë. "Inkura-
jojmë qeverinë që të mbësh-
tesë nismën për një Kon-
ventë të re të Organizatës
Ndërkombëtare të Punës që
adreson dhunën me bazë gji-
nore në vendin e punës.
Gjithashtu, u bëjmë thirrje
vajzave dhe grave që të rapor-
tojnë rastet kur të drejtat e
tyre shkelen apo ato bëhen
objekt i dhunës në vendin e
punës", - bënë thirrje vajzat
dhe gratë ditën e djeshme.

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta vizitoi dje insti-

tutin e nxënësve që nuk
shikojnë "Ramazan Kabashi"
duke iu uruar 8 Marsin,
"Ditën Ndërkombëtare të
Grave" nënave dhe më-
sueseve të nxënësve. Më pas,
ai u takua dhe u përshëndet
me nxënësit e institutit,
nënat e tyre, me drejtorin
Xhemal Xhafa, dhe mësueset të cilave u
dhuroi lule duke u shprehur njëkohësisht
urimet më të përzemërta në këtë ditë feste.
Gjithashtu, Presidenti regjistroi një mesazh
prekës në laboratorin e institucionit duke lex-
uar një pjesë të zgjedhur nga libri "Zemra" i
shkrimtarit italian Edmondo De Amiçis. "Be-
soj se të gjitha nënat më të mirat në botë janë
më të përkushtuarat në botë për fëmijët e

tyre, por nënat e këtyre fëm-
ijëve meritojnë edhe më
shumë mirënjohje edhe më
shumë dashuri. Pasi, në fakt,
ato edhe japin më shumë
dashuri se nënat e tjera, në
mënyrë që t'i ndihmojnë t'i
mbështesin fëmijët e tyre
për të zhvilluar jo vetëm af-
tësi të zakonshme, por edhe
aftësi të jashtëzakonshme

sikurse unë kam parë këtu edhe fëmijë të
cilët ishin shumë të sigurt në ato farë kishin
mësuar edhe të talentuar në fusha të veçan-
ta. Kjo tregon se mundësitë që ata të mos jenë
të përjashtuar janë të plota. Mundësitë që të
jenë të integruar janë tërësisht reale, por
edhe mundësitë për të qenë të jashtëzakon-
shëm janë këtu dhe gëzojnë mbështetjen e të
gjithë ne", - tha Meta në fjalën e tij.
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Ministrja e MSHMS: Përmirësim të kushteve të punës

Festa e 8 Marsit, Manastirliu premton
rritje pagash për mjekët dhe infermierët

Kushti/ Të interesuarit të kenë përfunduar praktikën profesionale. Ja si bëhet regjistrimi

Provim licence për mjekët e infermierët
Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët e diplomuar

DOKUMENTACIONI

Veliaj: Të luftojmë për paga të barabarta mes grave dhe burrave

"Mirënjohës për kontributin e dhënë nga femrat"

Brenda vitit 2018-të, do
të ketë rritje pagash

për të gjithë mjekët e infer-
mierët në vend, si dhe
përmirësim të kushteve të
punës në qendrat shënde-
tësore. Ky është premtimi
i bërë ditën e 8 marsit nga
ministrja e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale,
Ogerta Manastirliu gjatë
takimit me mjeket dhe in-
fermieret e urgjencave
mjekësore nga e gjithë Sh-
qipëria. "Ne do të vijojmë
të  përmirësojmë  kushtet
e punës në qendrat tona
shëndetësore, në spitalet
tona, që ju ta kryeni më
mirë profesionin tuaj. Do
të vijojmë me politikën e
rritjes së pagave edhe në
vitin 2018 për personelin
mjekë dhe infermierë. An-
gazhimi ynë  është  i

përditshëm në këtë drejtim
dhe për një arsye tjetër,
sepse ju jeni shembuj frymë-
zimi jo vetëm sepse keni
lartësuar pozitat e grave në
shoqërinë  shqiptare, por
sepse ja dilni që çdo ditë  të

shpëtoni jetë  dhe ky është
më  i larti i misioneve",-tha
Manastirliu. Kjo e fundit
bëri me dije, gjithashtu, se
mbështetja e qeverisë për
stafin mjekësor do të jetë
maksimale. "Zemra ma don-

te të ishim të  gjitha bashkë
sot, të 12 mijë  e 47 punon-
jëset gra të sistemit tonë
shëndetësor për t'u përulur
përballë  punës tuaj. Ju
meritoni më  të  mirën dhe
me shumë  përulësi ju them
se mbështetja ime person-
ale, por mbi të  gjitha e
qeverisë shqiptare, nuk do të
mungojë",-u shpreh ministr-
ja.  Ndërkohë, gjatë takimit,
u ndanë disa çmime mirën-
johje për mjeket dhe infer-
mieret e vitit, të cilat i janë
dedikuar këtij profesioni me
përkushtim e sakrifica. U

nderua me çmimin e mirën-
johjes Liridona Cani, infer-
miere në qendrën shëndetë-
sore Ostren në Bulqizë; dr.
Zana Hoxha, mjeke gastro-
hepatologe në spitalin e Sh-
kodrës; dr. Gjyzede Zalla, pe-

diatre në spitalin e Dur-
rësit; Sadete Gjeçi, infer-
miere e urgjencës në Spi-
talin Universitar të
Traumës dhe prof. Eli
Foto, shefe e shërbimit in-
fektiv në QSUT.

PREMTIMI I MINISTRES
"Do të vijojmë me politikën e rritjes së pagave
edhe në vitin 2018 për personelin mjekë dhe
infermierë. Angazhimi ynë  është  i përditshëm
në këtë drejtim dhe për një arsye tjetër, sepse ju
jeni shembuj frymëzimi e ia dilni që çdo ditë  të
shpëtoni jetë", - tha ministrja.



Ditën e djeshme, në 8
Mars, kryebashkiaku

Erion Veliaj ka shprehur
mirënjohjen ndaj grave
dhe vajzave të kryeqytetit
për të gjitha sakrificat e
përkushtimin e tyre ndaj
Tiranës. Kreu i Bashkisë,
së bashku me anëtaret
femra të Këshillit Bashki-
ak, drejtueset e njësive ad-
ministrative, si dhe shumë
prej drejtueseve të organi-
zatave të shoqërisë civile
që operojnë në qytetin e
Tiranës, dje mbolli 500

pemë në një hapësirë të re
të Parkut të Liqenit, e cila do
të quhet "Shtegu i nënave".
"Më vjen mirë që me një gjest
të vogël simbolik transporti
publik për to ishte falas sot.
Është një gjest i vogël mirën-
johjeje për sakrificën dhe
kontributin që gratë dhe va-
jzat japin për suksesin e qy-

tetit të Tiranës",- deklaroi Ve-
liaj. Ky i fundit bëri me dije
se Tirana është në krye të
emancipimit dhe të përfaqë-
simit në jetën publike sa i
takon femrës. "Ende duhet të
luftojmë për paga të barabar-
ta për të njëjtën punë, si për
burrat, si për gratë. Ende du-
het të luftojmë për më shumë

pjesëmarrje",-tha kryebash-
kiaku në fjalën e tij. Teksa i
falënderoi për sakrificën dhe
kontributin e dhënë për qy-
tetin, Veliaj deklaroi se Tira-
na, jo vetëm që  ka një shu-
micë të zonjave në Këshillin
Bashkiak, por 70 % e menax-
himit të qytetit realizohet
nga gratë dhe vajzat.

Voltiza Duro

Të gjithë studentët që
kanë përfunduar
praktikën profesion-

ale për mjekësi apo inferm-
ieri, duhet të dorëzojnë do-
kumentacionin përkatës, në
mënyrë që të regjistrohen
për provimin e certifikimit.
Urdhri i Mjekut ka pub-
likuar në faqen e saj zyrtare
njoftimin ku i bën thirrje të
interesuarve që të drejtohen
pranë institucionit nga data
15 mars deri në 2 prill të
këtij viti për të bërë
regjistrimin.
DOKUMENTACIONI
PËR MJEKËT

Të gjithë studentët e
mjekësisë që kanë përfund-
uar praktikën profesionale,
duhet të dorëzojnë pranë
UMSH-së, listën me doku-
mentet e kërkuara për të
dhënë provimin e shtetit.
Përkatësisht, të interesuar-
it duhet të dorëzojnë një
kërkesë me shkrim për
regjistrim; formularin e ap-
likimit; fotokopjen e letërn-
joftimit; fotokopjen e noter-
izuar të diplomës së studi-
meve universitare; fotoko-
pjen e noterizuar të suple-
mentit të diplomës e lëshuar
nga institucioni i arsimit të
lartë, e në mungesë të tij
listën e notave të noterizuar.
Gjithashtu, kandidatët, për
të bërë provimin duhet të
dorëzojnë edhe librezën e
Praktikës Profesionale
lëshuar nga Këshilli Ko-
mbëtar i Urdhrit të Mjekëve
të Shqipërisë; raportin
mjeko?ligjor; një dëshmi pe-

naliteti; një vërtetim nga
prokuroria që nuk është në
ndjekje penale; si dhe dy fo-
tografi të formatit të pasa-
portës. "Suplementi i
Diplomës nëse nuk do të
dorëzohet në momentin e
regjistrimit zyrtar për
Provimin e Shtetit, do të
dorëzohet në momentin e
marrjes së Licencës nga Ur-
dhri i Mjekëve. Hyjnë në
Provimin e Shtetit të gjithë
mjekët e diplomuar që janë
regjistruar provizorisht tek

Këshilli Kombëtar dhe kanë
përfunduar praktikën profe-
sionale 3 muaj, të parash-
ikuar në rregulloret e Ur-
dhrit të Mjekëve të Sh-
qipërisë",-theksohet në
njoftim.
DOKUMENTACIONI
PËR INFERMIERËT

Të gjithë të diplomuarit
për infermieri që kanë për-
funduar praktikën profesio-
nale, duhet që të bëjnë
regjistrimet në datën 7 dhe
8 mars për të hyrë në

provimin e certifikimit që do
të zhvillohet në prill të 2018-
ës. Kandidatët e interesuar
duhet të dorëzojnë pranë
zyrave ku kanë bërë
regjistrimin në praktikë do-
kumentacionin përkatës.
Respektivisht iu duhet një
kërkesë për regjistrim në
provim, ku do të përcaktojë
saktë për të satën herë hyn
në provim praktike; një fo-
tokopje e diplomës dhe listës
së notave.; fotokopje e kartës
së identitetit dhe kartës së

Për mjekët e diplomuar
- Kërkesë me shkrim për regjistrim
- Formulari i aplikimit
- Fotokopje e letërnjoftimit;
- Fotokopje e noterizuar e diplomës së studimeve

universitare;
- Fotokopje e noterizuar e suplementit të diplomës
- Dorëzimi i librezës së Praktikës Profesionale
- Raporti mjeko-ligjor;
- Dëshmi penaliteti;
- Vërtetim nga prokuroria që nuk është në ndjekje penale;
- 2 fotografi të formatit të pasaportës.
Për infermierët e diplomuar
- Kërkesë për regjistrim në provim, ku do të përcaktoni

saktë për të satën herë hyni në provim praktike
- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
- Fotokopje e kartës së identitetit dhe kartës së praktikantit
- Librezën e Praktikës

praktikantit si dhe librezën
e Praktikës. "Datat e realiz-
imit të VAP, do të jenë nga
data 2-13 prill 2018, për më
shumë do të qëndroni në
kontakt me faqen e UISH
online. Ata që e japin VAP
në këtë sezon nuk kanë

nevojë të bëjnë konfirmim
pjesëmarrje për Provimin e
Shtetit, pasi për të gjithë
fituesit e VAP, emri herën e
parë (dmth direkt pas kalim-
it të VAP) regjistrohet au-
tomatikisht për Provim Sh-
teti", - thuhet në njoftim.

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta
Manastirliu gjatë takimit me mjeket dhe infermieret e urgjencave

Foto ilustruese

Veliaj gjatë mbjelljes së
pemëve me rastin e 8-Marsit
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INTERVISTA
PRINC LEKA ZOGU II



"Familjet mbretërore garantojnë stabilitetin e institucioneve dhe unitetin kombëtar"

Princ Leka Zogu II rrëfen
bisedat e fundit me të atin
“Marrëdhënia me Elian, kam gjetur dashurinë”

"Fondacioni
'Mbretëresha
Geraldine' ka

në fokus
fëmijët. Tani

jemi në fillim të
një tjetër

projekti në
Vlorë, sërish

kushtuar
fëmijëve me

aftësi të
kufizuara".

““

Voltiza Duro

Prej shumë kohësh
familja mbretërore në
Shqipëri është pranë

fëmijëve në nevojë dhe aktu-
alisht po punon me projek-
tin kushtuar vogëlushëve
me aftësi të kufizuar. Në një
intervistë ekskluzive për
"Gazeta Shqiptare", Princ
Leka Zogu II rrëfen mbi
jetën e tij, misionin e famil-
jes mbretërore në Shqipëri
si dhe marrëdhëniet me
bashkëshorten Elia. Ndër
momentet që princi i kujton
me nostalgji janë bisedat e
fundit me të atin dhe më tej
shprehet se do të kishte
dashur shumë që nëna e tij
të kishte pasur mundësinë
të njihej me Elian. Përsa i
përket politikës, Princ Leka
nuk dëshiron të bëjë ko-
mente partiake, por ndihet i
shqetësuar mbi vështirësitë
ekonomike që po përjeton
vendi. Sipas tij, largimi i
mijëra shqiptarëve nga atd-
heu është një plagë e sho-
qërisë që po ndan familjet
ditë pas dite. Nipi i Mbretit
Zog gjithashtu rrëfen se me
familjet e tjera mbretërore
nëpër botë janë trashëguar
marrëdhënie të forta e të
konsoliduara e më tej
shpreh mirënjohjen për të
gjitha qeveritë shqiptare
dhe kosovare për mbësh-
tetjen e ofruar. Ndërkaq,
princi u bën thirrje të gjithë
shqiptarëve që investimin
kryesor ta japin në familje,
pasi kjo e fundit është esen-
ca e një kombi.

Si është një ditë e zakon-Si është një ditë e zakon-Si është një ditë e zakon-Si është një ditë e zakon-Si është një ditë e zakon-
shme për ju në oborrinshme për ju në oborrinshme për ju në oborrinshme për ju në oborrinshme për ju në oborrin
mbrmbrmbrmbrmbretëretëretëretëretërororororor, duk, duk, duk, duk, duke përfshirëe përfshirëe përfshirëe përfshirëe përfshirë
këtu edhe marrëdhëniet ekëtu edhe marrëdhëniet ekëtu edhe marrëdhëniet ekëtu edhe marrëdhëniet ekëtu edhe marrëdhëniet e
punës?punës?punës?punës?punës?

Çdo ditë është e ndry-
shme, varësisht nga an-
gazhimet. Ditët tona janë
mjaft aktive, plot me takime,
udhëtime dhe mbajtje të ko-
rrespondencave. Unë gjith-
monë përpiqem të jem për
drekë në shtëpi bashkë me
Elian. Ndërsa në kohën e lirë
kam fatin të kem shumë miq
pranë.

Prej sa kohësh jeni an-Prej sa kohësh jeni an-Prej sa kohësh jeni an-Prej sa kohësh jeni an-Prej sa kohësh jeni an-
gazhuar për t'u ardhur nëgazhuar për t'u ardhur nëgazhuar për t'u ardhur nëgazhuar për t'u ardhur nëgazhuar për t'u ardhur në
ndihmë personandihmë personandihmë personandihmë personandihmë personavvvvve nëe  nëe  nëe  nëe  në

nenenenenevvvvvojë në Shqipëri? Mundojë në Shqipëri? Mundojë në Shqipëri? Mundojë në Shqipëri? Mundojë në Shqipëri? Mund
të përtë përtë përtë përtë përmendni disa ngmendni disa ngmendni disa ngmendni disa ngmendni disa nga ak-a ak-a ak-a ak-a ak-
tititititivitetet e bamirësisë qëvitetet e bamirësisë qëvitetet e bamirësisë qëvitetet e bamirësisë qëvitetet e bamirësisë që
keni organizuar?keni organizuar?keni organizuar?keni organizuar?keni organizuar?

Faleminderit për pyetjen,
pasi kjo është një pjesë
shumë e rëndësishme e ak-
tiviteteve tona. Fondacioni
"Mbretëresha Geraldine" ka
në fokus fëmijët. Deri tani
kemi ndihmuar në
rindërtimin e dy shkollave
dhe një kopshti në rrethin e
Matit. Gjithashtu, kemi res-
tauruar qendrën për fëmijë
me aftësi të kufizuara në
Shkodër, dhe ndërkohë sapo
kemi pajisur me dyer dhe
dritare shkollën speciale
"Zëra Jete" në qytetin e El-
basanit. Tani jemi në fillim

të një tjetër projekti në
Vlorë, sërish kushtuar fëm-
ijëve me aftësi të kufizuara.

Cili  është misioni iCili  është misioni iCili  është misioni iCili  është misioni iCili  është misioni i
familjes mbretërore në Sh-familjes mbretërore në Sh-familjes mbretërore në Sh-familjes mbretërore në Sh-familjes mbretërore në Sh-
qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?

Misioni ynë është të ndi-
hmojmë zhvillimin e kombit
në disa aspekte. Kontributi
konkret në shoqërinë sh-
qiptare nëpërmjet fonda-
cionit, përmirësimi i imazhit
ndërkombëtar të Shqipërisë,
mbrojtja e identitetit ko-
mbëtar, promovimi i his-
torisë, vlerave dhe kulturës
janë shtyllat e rolit të një
familjeje mbretërore mod-
erne. Por sigurisht të gjitha
këto asete që një familje
mbretërore ofron nuk mund

të funksionojnë të shkëputu-
ra nga një vizion mbarëpoli-
tik.

Ju si pinjolli i monar-Ju si pinjolli i monar-Ju si pinjolli i monar-Ju si pinjolli i monar-Ju si pinjolli i monar-
kisë, a synoni rikthimin ekisë, a synoni rikthimin ekisë, a synoni rikthimin ekisë, a synoni rikthimin ekisë, a synoni rikthimin e
sistemit  monarsistemit  monarsistemit  monarsistemit  monarsistemit  monarkik nëkik nëkik nëkik nëkik në
vend? Nëse po, a mendonivend? Nëse po, a mendonivend? Nëse po, a mendonivend? Nëse po, a mendonivend? Nëse po, a mendoni
se është momenti i duhurse është momenti i duhurse është momenti i duhurse është momenti i duhurse është momenti i duhur
për një ndryshim të tillë?për një ndryshim të tillë?për një ndryshim të tillë?për një ndryshim të tillë?për një ndryshim të tillë?

Familja mbretërore do të
respektojë kurdoherë vull-
netin e popullit. Të jesh
princ trashëgimtar apo
mbret është një betim dhe
dedikim i jetës në shërbim të
kombit, jo një post pune.
Ndryshimi i sistemit është
një vendim i institucioneve
ligjore dhe demokratike.
Familja mbretërore do të
vazhdojë të punojë për të

mirën e shqiptarëve
nëpërmjet angazhimeve të
saj brenda e jashtë vendit.
Sfida kryesore e vendeve ku
banojnë shqiptarë është in-
tegrimi dhe plotësimi i
kërkesave e detyrave për t'u
bërë pjesë e familjes europi-
ane.

Si e gjykoni situatën ak-Si e gjykoni situatën ak-Si e gjykoni situatën ak-Si e gjykoni situatën ak-Si e gjykoni situatën ak-
tuale politike në vend dhetuale politike në vend dhetuale politike në vend dhetuale politike në vend dhetuale politike në vend dhe
sa të përfshirë e shikonisa të përfshirë e shikonisa të përfshirë e shikonisa të përfshirë e shikonisa të përfshirë e shikoni
veten në këtë aspekt?veten në këtë aspekt?veten në këtë aspekt?veten në këtë aspekt?veten në këtë aspekt?

Nuk dua të bëj komente
për politikat partiake, por ajo
që më shqetëson më shumë
janë problemet lidhur me
krimin e organizuar dhe
vështirësitë ekonomike që
po përjetojnë shqiptarët.
Këto janë probleme univer-
sale, që nuk i përkasin vetëm
një force politike, por
kërkojnë vullnetin tonë të
përbashkët. Një tjetër plagë
e shoqërisë sonë është largi-

mi i mijëra shqiptarëve nga
vendi i tyre. Pothuajse çdo
familje shqiptare është e
ndarë nga të afërmit për
këtë shkak. Unë e shoh si
prioritet ndjeshmërinë ndaj
nevojave të popullit tonë,
duke kontribuar me të gjitha
mundësitë për rikthimin e
shpresës.

Ju keni deklaruar që re-Ju keni deklaruar që re-Ju keni deklaruar që re-Ju keni deklaruar që re-Ju keni deklaruar që re-
alizimi i  bashkimit ko-alizimi i  bashkimit ko-alizimi i  bashkimit ko-alizimi i  bashkimit ko-alizimi i  bashkimit ko-
mbëtar armbëtar armbëtar armbëtar armbëtar arrihet nëpërrihet nëpërrihet nëpërrihet nëpërrihet nëpërmjetmjetmjetmjetmjet
kurkurkurkurkurorës mbrorës mbrorës mbrorës mbrorës mbretëretëretëretëretëro ro ro ro ro reeeee.  A.  A.  A.  A.  A
mund ta shpjegoni nëmund ta shpjegoni nëmund ta shpjegoni nëmund ta shpjegoni nëmund ta shpjegoni në
mënyrë më të detajuar simënyrë më të detajuar simënyrë më të detajuar simënyrë më të detajuar simënyrë më të detajuar si
mund të realizohet?mund të realizohet?mund të realizohet?mund të realizohet?mund të realizohet?

Unë nuk kam bërë ndon-
jë deklaratë, pasi ideja e
bashkimit kombëtar e ka
fillesën qysh nga Mbreti Zog,
Mbreti Leka I dhe është qën-
drimi i përhershëm i famil-
jes mbretërore ndaj çështjes
kombëtare. Ky bashkim
mund të realizohet fillimisht
vetëm nëpërmjet forcimit
institucional të të dyja sh-
teteve, si edhe integrimit të
shteteve tona në BE. Famil-
ja mbretërore ka promovuar
kurdoherë heqjen e barrier-
ave mes shqiptarëve për in-
teresin tonë të përbashkët -
forcimin e shtetit të Kosovës
dhe Shqipërisë si edhe
unifikimin e arsimit, diplo-
macisë dhe kulturës...

Mbretëria e Bashkuar
dhe vendet e Common-
wealth janë shembulli më i
mirë ku 16 shtete i janë
bashkuar kurorës
mbretërore. Kjo është një
formulë e ngjashme dhe e
suksesshme propozuar gjith-
ashtu nga i ndjeri Arbër Xha-
ferri, i cili ishte nga të fun-
dit vizionarë të rrallë të ko-
mbit tonë. Mbretëritë kush-
tetuese janë gjithashtu ven-
det më demokratike që njo-
him. Familjet mbretërore sot
nuk bëjnë politikën e
vendeve respektive, 

Në foto:
Princ Leka Zogu II me familjen

Në foto:
Princ Leka Zogu II me bashkëshorten Elia
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"Gjithashtu do
të kisha pasur
shumë dëshirë
që nëna ime të
paktën të ishte

njohur me
Elian. Jam i
bindur që do
kishin qenë

mikesha
bashkë".

““

"Im atë ishte
tejet i

ndjeshëm ndaj
problemeve të

të tjerëve,
jetonte me

vuajtjet e tyre.
Edhe kur nuk
gëzonte më
shëndet të

mirë,
merakosej më
shumë për të

tjerët".

““

por garantojnë stabili-
tetin e institucioneve,

garantojnë unitetin ko-
mbëtar nëpërmjet promov-
imit dhe mbrojtjes së tra-
ditës, vlerave, kulturës dhe
historisë së vendit.

Cili është reagimi i pop-Cili është reagimi i pop-Cili është reagimi i pop-Cili është reagimi i pop-Cili është reagimi i pop-
ullit shqiptar ndaj dek-ullit shqiptar ndaj dek-ullit shqiptar ndaj dek-ullit shqiptar ndaj dek-ullit shqiptar ndaj dek-
laratës suaj?laratës suaj?laratës suaj?laratës suaj?laratës suaj?

Mendoj se është e domos-
doshme të veprojmë me
shumë kujdes dhe larg çdo
qëndrimi nacionalist, pasi
është e panevojshme që kse-
nofobia të keqpërdorë me-
sazhet tona patriotike
kundër shtetformimit dhe
njohjes së Kosovës.

Sa mund ta mbështesëSa mund ta mbështesëSa mund ta mbështesëSa mund ta mbështesëSa mund ta mbështesë
Bashkimi Europian dheBashkimi Europian dheBashkimi Europian dheBashkimi Europian dheBashkimi Europian dhe

Shtëpia e Bardhë idenë eShtëpia e Bardhë idenë eShtëpia e Bardhë idenë eShtëpia e Bardhë idenë eShtëpia e Bardhë idenë e
bashkimit  kombëtarbashkimit  kombëtarbashkimit  kombëtarbashkimit  kombëtarbashkimit  kombëtar
nëpërnëpërnëpërnëpërnëpër mjet  rikthimit  tëmjet  rikthimit  tëmjet  rikthimit  tëmjet  rikthimit  tëmjet  rikthimit  të
sistemit monarsistemit monarsistemit monarsistemit monarsistemit monarkik në Sh-kik në Sh-kik në Sh-kik në Sh-kik në Sh-
qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?

Besoj se në situatën e sot-
me, BE pret që Shqipëria dhe
Kosova të kenë më shumë
qëndrueshmëri në plotë-
simin e kushteve bazë të pro-
cesit të integrimit. Gjithash-
tu, Shtetet e Bashkuara të
Amerikës kërkojnë që Sh-
qipëria të jetë një promo-
vuese e stabilitetit dhe
demokracisë në rajon. Një
mbretëri kushtetuese do të
sillte sigurisht më shumë
stabilitet, pasi është një in-
stitucion që qëndron mbi
partitë politike, duke qenë

një faktor real i unitetit ko-
mbëtar.

Si  paraqiten mar-Si  paraqiten mar-Si  paraqiten mar-Si  paraqiten mar-Si  paraqiten mar-
rëdhëniet  e  familjesrëdhëniet  e  familjesrëdhëniet  e  familjesrëdhëniet  e  familjesrëdhëniet  e  familjes
mbretërore me qeverinëmbretërore me qeverinëmbretërore me qeverinëmbretërore me qeverinëmbretërore me qeverinë
aktuale në vend apo dhe meaktuale në vend apo dhe meaktuale në vend apo dhe meaktuale në vend apo dhe meaktuale në vend apo dhe me
qeveritë e mëparshme?qeveritë e mëparshme?qeveritë e mëparshme?qeveritë e mëparshme?qeveritë e mëparshme?

Familja mbretërore funk-
sionon brenda një statusi të
veçantë, i cili e lejon të bash-
këpunojë me çdo qeveri. U
jemi mirënjohës qeverive të
Shqipërisë dhe Kosovës për
mbështetjen që kanë dhënë
si në situata të hidhura, ash-
tu edhe në ato të lumtura që
ka përjetuar familja
mbretërore gjatë këtyre
viteve. Ne jemi të
ndërgjegjshëm se pa mbësh-
tetjen dinamike të shtetit

shqiptar, nuk do kishte qenë
i mundur kthimi i familjes
mbretërore në atdhe, funer-
ali zyrtar i Mbretit Leka I,
kthimi i eshtrave të Mbretit
Zog, rindërtimi i Mauzo-
leumit të Familjes
Mbretërore, vendosja e për-
mendores së Mbretit Zog në
bulevardin "Zogu I", emërti-
mi i maternitetit "Mbretëre-
sha Geraldine" si edhe das-
ma jonë mbretërore, që na
solli shumë lumturi. Ajo i
kaloi kufijtë kombëtarë,
duke promovuar së pari atd-
heun tonë jo vetëm brenda
Europës, por në të gjithë kon-
tinentet.

Po me familjetPo me familjetPo me familjetPo me familjetPo me familjet
mbretërore të shteteve tëmbretërore të shteteve tëmbretërore të shteteve tëmbretërore të shteteve tëmbretërore të shteteve të
tjera?tjera?tjera?tjera?tjera?

Marrëdhëniet me famil-
jet mbretërore trashëgohen
në breza. Gjyshërit e mi janë
takuar në ekzil me të gjitha
familjet mbretërore, të cilat
vuajtën njësoj si ne pasojat
e Luftës së Dytë Botërore.
Miqësitë konsolidohen në
ditë të vështira, ndaj ne sot
trashëgojmë lidhje të forta

dhe të stabilizuara. Dasma
jonë mirëpriti mbi 20 famil-
je mbretërore, çka dëshmon
më së miri për këto miqësi.
Përveç këtyre lidhjeve his-
torike, dasma jonë ka ndih-
muar shumë për ta prezan-
tuar Shqipërinë tek të gjitha
familjet mbretërore duke
përfshirë edhe ato që nuk
ishin prezente, por që kanë
shprehur dëshirën për të
njohur më mirë vendin tonë.

Cilat kanë qenë disa ngaCilat kanë qenë disa ngaCilat kanë qenë disa ngaCilat kanë qenë disa ngaCilat kanë qenë disa nga
bisedat që keni realizuarbisedat që keni realizuarbisedat që keni realizuarbisedat që keni realizuarbisedat që keni realizuar
me babain tuaj pak kohëme babain tuaj pak kohëme babain tuaj pak kohëme babain tuaj pak kohëme babain tuaj pak kohë
para se të ndërronte jetë? Apara se të ndërronte jetë? Apara se të ndërronte jetë? Apara se të ndërronte jetë? Apara se të ndërronte jetë? A
iu ka lënë ndonjë amanet?iu ka lënë ndonjë amanet?iu ka lënë ndonjë amanet?iu ka lënë ndonjë amanet?iu ka lënë ndonjë amanet?

Babai im, Mbreti Leka I,
ka pasur një jetë të jashtëza-
konshme. Fëmijërinë e kaloi
në Angli gjatë Luftës së II
Botërore, rininë në Egjipt në
Oborrin e Mbretit Faruk,
më pas në Francë, Spanjë
dhe Afrikë. Im atë zotëronte

7 gjuhë të huaja në mënyrë
aktive dhe lexonte me pa-
sion në të gjitha këto gjuhë
duke pasur një bibliotekë
shumë të pasur e të vyer, që
familja jonë e trashëgon.
Bisedat tona të fundit ishin
për situatën politike dhe
ekonomike të Shqipërisë
dhe të Kosovës, sigurisht
përpara se gjendja e tij shën-
detësore të rëndohej më
shumë. Im atë ishte tejet i
ndjeshëm ndaj problemeve
të të tjerëve, jetonte me vua-
jtjet e tyre. Edhe kur nuk
gëzonte më shëndet të mirë,
merakosej më shumë për të
tjerët. Momentet e fundit që
kujtoj me nostalgji ishin
bisedat ku fliste për nënën
time. Kujtimi i saj na falte të
dyve qetësi...

Me cilin nga prindëritMe cilin nga prindëritMe cilin nga prindëritMe cilin nga prindëritMe cilin nga prindërit
keni pasur marrëdhëniekeni pasur marrëdhëniekeni pasur marrëdhëniekeni pasur marrëdhëniekeni pasur marrëdhënie
më të fortë?më të fortë?më të fortë?më të fortë?më të fortë?

Është e pamundur të kra-
hasoj marrëdhëniet brenda
një familjeje. Kam qenë me
fat, pasi jam rrethuar me
shumë dashuri. Pa diskutim
që me kalimin e kohës më
mungojnë shumë bisedat me
gjyshen time, Mbretëreshën
Geraldine. Ajo ka qenë për
mua një pasqyrë e jetës së
gjyshit tim dhe e vizionit të
tij. Gjithashtu do të kisha
pasur shumë dëshirë që
nëna ime të paktën të ishte
njohur me Elian. Jam i bin-
dur që do kishin qenë mike-
sha bashkë.

Të rikthehemi pak nëTë rikthehemi pak nëTë rikthehemi pak nëTë rikthehemi pak nëTë rikthehemi pak në
jetën tuaj personalejetën tuaj personalejetën tuaj personalejetën tuaj personalejetën tuaj personale. Si janë. Si janë. Si janë. Si janë. Si janë
marrëdhëniet  me bash-marrëdhëniet  me bash-marrëdhëniet  me bash-marrëdhëniet  me bash-marrëdhëniet  me bash-
këshorten tuaj, Elia?këshorten tuaj, Elia?këshorten tuaj, Elia?këshorten tuaj, Elia?këshorten tuaj, Elia?

Jam i lumtur që kam gje-
tur dashurinë e jetës sime
me Elian. Ajo më kupton si
askush tjetër.

Cili është mesazhi juajCili është mesazhi juajCili është mesazhi juajCili është mesazhi juajCili është mesazhi juaj
ndaj shqiptarëve?ndaj shqiptarëve?ndaj shqiptarëve?ndaj shqiptarëve?ndaj shqiptarëve?

Mesazhi im është investi-
mi tek familja në radhë të
parë. Familja është esenca e
një kombi. Rikthimi i besim-
it dhe dashuria ndaj atdheut
të jenë kryefjala në zemrën
e çdo shqiptari.



Në foto:
Princ Leka Zogu II

Në foto:
Princ Leka Zogu II me bashkëshorten Elia pranë familjeve në nevojë
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Largohet kryetari, Vetëvendosja qeveris vetëm komunën e Prizrenit

Dorëheqja e Ahmetit, VV:
Zgjodhi anën e kundërshtarëve
Politikani i nëntë braktis drejtimin e partisë

Ministri i Punëve të Jashtme: Një tjetër shtet do të na njohë

Pacolli: Kosova do të ketë njohje të reja,
pavarësisht ofensivës diplomatike serbe

Pas dorëheqjes së
Shpend Ahmetit nga
Lëvizja Vetëvendosje,

i cili është edhe kryetar i Ko-
munës së Prishtinës, ditën e
djeshme ka reaguar kjo e fun-
dit. "Fatkeqësisht, Shpendi
ka zgjedhur që megjithatë të
mbajë anën e atyre personave
që për mbi një vit e gjysmë
punojnë brenda Lëvizjes,
kundër Lëvizjes, persona të
cilët në valën më të madhe të
angazhimit për fushatë e për
balotazh e kalonin kohën
nëpër takime informale për
prapaskena, duke u marrë me
thashetheme përçarëse e
duke pritur të kryheshin
zgjedhjet për të dhënë
dorëheqjen", thuhet në re-
agimin e VV-së. Vetëvendosje
e pranon se Ahmeti ishte një
prej figurave më të respektu-
ara aty, duke thënë se kjo parti
i dha më shumë atij se ai i dha
partisë. "Shpend Ahmeti ka
qenë një prej figurave më të re-
spektuara prej Lëvizjes, dhe
kontribuues i madh në disa re-
zultate të mira elektorale. Por,
si të gjithë ne, edhe ai ka fitu-
ar nga Lëvizja më shumë se
ç'i ka dhënë Lëvizjes, e këtë e
ka pohuar edhe vetë, në jo
pak fjalime publike", vazhdon
më tej reagimi.

Komunikata e LëvizjesKomunikata e LëvizjesKomunikata e LëvizjesKomunikata e LëvizjesKomunikata e Lëvizjes
për Vpër Vpër Vpër Vpër Vetëvetëvetëvetëvetëvendosje:endosje:endosje:endosje:endosje:

Mbi dorëheqjen e Shpend
Ahmetit nga Lëvizja morëm
vesh jo pa zhgënjim,
dorëheqjen prej organizatës
sonë të kryetarit të Komunës
së Prishtinës, Shpend Ah-
metit. Ne e falënderojmë
Shpend Ahmetin për kontrib-
utet në fitoret tona dhe natyr-
isht që presim nga ai hiç më
pak se realizimin e premti-
meve që ka dhënë në emër të
Lëvizjes, në 2013-ën, por edhe
në 2017-ën. Mbështetjen e
Lëvizjes besojmë se Shpendi
e ka ndjerë në të gjitha bete-
jat politike, por edhe në
Asamblenë Komunale, si dhe
nga aktivistët e angazhuar në
drejtoritë me vështirësi e
rrezikshmëri të lartë, por
edhe në fushatë, ku qindra
vullnetarë, deputetë, anëtarë
të kryesisë e figura publike
janë angazhuar që të krijojnë
mbështetje për Shpend Ah-
metin në çdo fshat e çdo lagje.
Fatkeqësisht Shpendi ka
zgjedhur që megjithatë të
mbajë anën e atyre personave
që për mbi një vit e gjysmë
punojnë brenda Lëvizjes,
kundër Lëvizjes, persona të
cilët në valën më të madhe të
angazhimit për fushatë e për
balotazh e kalonin kohën
nëpër takime informale për
prapaskena, duke u marrë me
thashetheme përçarëse e

sjellë në organet e Lëvizjes,
në kryesi e në këshill të
përgjithshëm. Ai vazhdimisht
ka gëzuar mirëkuptim dhe
mbështetje për kërkesat e
veta, apo për ndonjë dyshim
në qëllime e metoda, siç po
thotë vetëm tani, nëpërmjet
mediave. Mirëpo, ai ka pasur
më shumë mungesa sesa
pjesëmarrje në mbledhjet e
kryesisë që janë mbajtur pas
zgjedhjeve lokale, duke
treguar për Lëvizjen një in-
teres më të ulët sesa para se
të fitonte mandatin e dytë.
Përvetësimi i privilegjeve
duke u distancuar nga
obligimet është apetit tejet
afatshkurtër me dobishmëri
jetëshkurtër. Ndërkohë që
para dy ditësh Ahmeti ka
bërë një komunikatë në faqen
e tij në "Facebook" duke
thënë: "Sikurse edhe ju,
qytetarë të nderuar, muajt e
fundit kam vëzhguar një de-
bat me dëme të pari-
parueshme për Lëvizjen
Vetëvendosje, që as armiqtë
më të mëdhenj të LVV e të
shtetit nuk do të mund as ta
dizajnonin e as imagjinonin.
Ende sot nuk po mund të be-
soj se ky debat ka ndodhur në
mes të njerëzve që deri dje
kanë qenë të gatshëm të vdes-
in për njëri-tjetrin". Me

Rritja e numrit të njo
hjeve dhe anëtarësimi

i Kosovës në organizatat
ndërkombëtare mbetet një
prej synimeve kryesore të
Qeverisë aktuale, ngjas-
hëm me ato parapraket.
Zëvendëskryeministri
dhe ministri i Punëve të
Jashtme në Qeverinë e
Kosovës, Behgjet Pacolli
tha për radion "Evropa e
Lirë" se njohjet e reja për
Kosovën janë një proces i
pandalshëm. Ai tha se ka
një angazhim të vazh-
dueshëm për të arritur re-
zultate konkrete. "Praktik-
isht, ne jemi duke punu-
ar, të shtrirë në të gjitha
anët e botës, në të gjitha
kontinentet. Jemi duke
punuar pandërprerë me
gjithë potencialin që pose-
dojmë. Besoj se rezultatet
nuk do të mungojnë. Ne
tani kemi pasur dy njohje
këtë vit dhe besojmë se

SHKURT

1 i vdekur dhe 1 i plagosur
në një shkollë në SHBA
Një nxënëse është qëllu-

ar për vdekje dhe një tjetër
është në gjendje të rëndë
pas të shtënave me armë
zjarri në një shkollë të mes-
me në Alabama, SHBA. Si-
pas 'CNN', nga të shtënat ka
mbetur e vdekur një 17-
vjeçare dhe një tjetër bash-
këmoshatar i saj është në
gjendje kritike për jetën, në
shkollën e mesme Huffman.
Shefi i policisë së Birming-
ham, Orlando Wilson, tha se
të shtënat kanë qenë aksi-
dentale, por nuk shtoi më
shumë detaje. "Vajza e vrarë
mbushte 18 vjeç për pak
ditë. Ajo aspironte të bëhej
infermiere", tha kryebash-
kiaku i Birmingham Ran-
dall Woodfin. Incidenti ndo-
dhi tri javë pasi një ish-stu-
dent hapi zjarr në një sh-
kollë në Florida, duke vrarë
17 persona, në një nga sul-
met më vdekjeprurëse në
shkollat amerikane.

Truqi, 37-vjeçari ekzekuton të
atin biznesmen në mes të ditës

Ditën e djeshme janë
publikuar pamjet e një kri-
mi të rëndë brenda familjes
në Turqi. Në pamjet e fil-
muara nga kamerat e sig-
urisë shfaqet një 37-vjeçar
duke vrapuar drejt të atit bi-
znesmen, të cilin e qëllon
për vdekje dhe më pas lar-
gohet me shpejtësi. Sipas
"Hurriyet", 37-vjeçari Erhan
Alaca qëlloi me pistoletë të
atin Mahmut Alaca, në
Mersin të Turqisë. Ngjarja e
rëndë ka ndodhur të martën,
ndërsa shkaqet e krimit të
rëndë mbetet të panjohura.
Biznesmeni Alaca kishte
dalë nga shtëpia dhe ishte
duke hipur në makinë kur
është qëlluar nga i biri, i cili
po e priste jashtë rezidencës.
Alaca ra përtokë i gjakosur,
ndërsa i biri u largua me
shpejtësi nga vendngjarja.
Një grua, mes dëshmitarëve
okularë, pa të gjithë ngjarjen
e tmerruar. Ekipet mjekë-
sore që mbërritën men-
jëherë në vendngjarje kon-
statuan se biznesmeni kish-
te ndërruar jetë. Disa orë
pas krimit, 37-vjeçari u kap
së bashku me armën që
kishte kryer vrasjen.

REAGIMI
"Shpend Ahmeti ka
qenë një prej figurave
më të respektuara prej
Lëvizjes, dhe
kontribuues i madh në
disa rezultate të mira
elektorale. Por, si të
gjithë ne, edhe ai ka
fituar nga Lëvizja më
shumë se ç'i ka dhënë
Lëvizjes, e këtë e ka
pohuar edhe vetë, në
jo pak fjalime publike".

largimin e Shpend Ahmetit,
Lëvizja Vetëvendosje qeveris
vetëm komunën e Prizrenit
me Muhater Haskukën, pas
largimit të mëhershëm edhe
të kryebashkiakut të Kamen-
icës. Që prej dorëheqjes së ish-
kryetarit Visar Ymeri në mua-
jin dhjetor, nga kjo parti janë
larguar 9 figura drejtuese.
Përçarja lindi pas publikimit
të bisedave private mes de-
putetëve të këtij subjekti poli-
tik, ku ka pasur edhe shpre-
hje fyese të drejtuara ndaj
kryetarit Albin Kurti.

deri në fund të muajit do të
kemi edhe një njohje tjetër.
Njohjet nga shtetet e mëdha
ku jemi duke punuar nuk
mund të them se mund të
vijnë brenda një apo dy

muajve, por janë shënjestri-
me të cilat duhet të ndo-
dhin këtë vit", tha Pacolli.
Ai tha po ashtu se si rezul-
tat i punës dhe përpjekjeve
intensive, shteti i Mada-

gaskarit e ka njohur Kos-
ovën në nëntor të vitit
2017, Guinea-Bissau e ka
rikonfirmuar njohjen e
saj dhe së fundmi, Kos-
ovën shtet e ka njohur
edhe Barbadosi. "Minis-
tria e Punëve të Jashtme
ka dy detyra kryesore sa i
takon lotimit: një është që
të hapë dyer të reja dhe
veprimi tjetër është që t'i
mbajë dyert e hapura. Pra,
ato dyer që janë hapur një
herë, t'i mbajë hapur. Do të
thotë të bëjë përpjekje që
ato shtete qe nuk e kanë
njohur Kosovën ta bëjnë
një gjë të tillë, kurse me
ato që e kanë njohur, të kul-
tivohen marrëdhëniet",
tha Pacolli. Nga ana tjetër,
njohësit e marrëdhënieve
ndërkombëtare konsid-
erojnë se politika e jasht-
me e Kosovës vazhdon të
jetë e çakorduar dhe pa një
strategji të qartë.

duke pritur të kryheshin
zgjedhjet për të dhënë
dorëheqjen. Shpend Ahmeti
ka qenë një prej figurave më
të respektuara prej Lëvizjes
dhe kontribuues i madh në
disa rezultate të mira elekto-
rale. Por, si të gjithë ne, edhe

ai ka fituar nga Lëvizja më
shumë se ç'i ka dhënë
Lëvizjes, e këtë e ka pohuar
edhe vetë, në jo pak fjalime
publike. Shpend Ahmeti ka
pasur të gjitha mundësitë që
secilin shqetësim të vetin apo
edhe kërkesë specifike ta

Shpend Ahmeti

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të
Jashtme në qeverinë e Kosovës, Behgjet Pacolli
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Trashëgimtarët e ish-të
dënuarve politikë,
fëmijët dhe nipërit

duhet të plotësojnë doku-
mentet brenda muajit për të
marrë dëmshpërblimin në
momentin që Ministra e Fi-
nancave do të çelë fondin për
pagesa.  Rreth 2 mijë
trashëgimtarë ligjorë të ish-
të dënuarve politikë duhet
të plotësojnë dokumentacio-
nin në bazë të kategorisë ku
përfshihen sipas përcakti-
meve ligjore. Ministria e Fi-
nancave bën të ditur se çdo
trashëgimtar ligjor, që është
listuar në një prej kate-
gorive për dëmshpërblimin
e ish-të përndjekurve poli-
tikë, duhet të postojë doku-
mentacionin e kërkuar.

KESTI I DYTE / Publikohet lista me dokumentet që duhet të plotësojnë përfituesit

Ish-të përndjekurit, dokumentet
për 2 mijë trashëgimtarë

Ministria e Financave: Plotësoni dosjet brenda muajitOrnela Manjani

PËRFITUESIT QË
JETOJNË

Për trashëgimtarët e ish-
të përndjekurve që nuk je-
tojnë duhet një akt
trashëgimie, certifikatë vde-
kje të të dënuarit, certifikatë
trungu të të dënuarit, numër
llogarie bankare aktive për
çdo përfitues ose prokure dhe
dokument identifikimi për
përfituesit. Në qoftë se njëri
ose disa trashëgimtarë të
radhës së dytë nuk jetojnë
më, e drejta e tyre për dëm-
shpërblim në bazë të ligjit
Nr.9831, datë 12.11.2007 (ndry-
shuar me ligjin nr. 10 111,
datë 2.4.2009) nuk vazhdon
më tej. Në këtë rast, llogaritja
e pjesës takuese të këstit bëhet
mbi bazën e trashëgimtarëve

që janë gjallë. Nga ana e
trashëgimtarëve që jetojnë, në
marrëveshje, paraqesin certi-
fikatën e vdekjes së
trashëgimtarit që nuk jeton, të
cilën e postojnë së bashku me
numrin e dosjes. Ministria e
Financave bën të ditur se në
rastet kur ish-i përndjekuri
nuk jeton më, një dosje quhet
e rregullt dhe e gatshme për
t'u paguar, vetëm atëherë kur
të gjithë trashëgimtarët, pa
përjashtim, do të kenë dorë-
zuar (postuar) dokumentacio-
nin e përmendur më lart për
të gjitha rastet e trashëgimisë.
Në të kundërt, askush nuk
mund të paguhet i veçantë,
derisa i gjithë dokumentacio-
ni i dosjes të jetë i plotë për të
gjithë.

V V V

BEQIR OMARI V X

XHEMIL OMARI V V

V V V

Lejla Frasheri Nargis Lungu V X do merr V

T arik Shkreli V V

Vildan Shkreli V V

V V

Mehmet Frasheri Hajri Frasheri V X do merr V

Hysref Frasheri V P

V V V

Nahide Shkodra (Frasheri) V V

Neriman Frasheri Ilona Ziso V X do merr V

MYRVET KRYEZIU V V X

MASAR KRYEZIU NEHAT KRYEZIU V V V

NURT EN KRYEZIU V P

V P

QEMAL KRYEZIU ISMET KRYEZIU V V V

ET LEVA SHEDULLA V P

V P

SELIM KRYEZIU ELIAN KRYEZIU V X do merr V

ILIA KRYEZIU V P

V P
MYRIBAN RUSELI YMID   RESULI (Cërranga) V V V

V V V

AJTEN SELFO ARIAN SELFO V V V

REIS SELFO V P

V P

V V V

LULE GJURA X X

GJON GJURA V V

PJET ER GJURA V V

V V V
AHILA CAKO X X

DHESPO CAKO X X

DHIMIT ER CAKO V V

JANI CAKO X X

JORGJI CAKO X X

VANGJEL CAKO V V

V X MungonV
ANT ON KULLAGANI V P
IRENA SPAHIA V V V

JOVAN KULLAGIN Armando Kullagjin V V V

Mervin Kullagjin V P

V P

KOSTANDINKULLAGIN Ana Gorenca V X Do merrV

Ardjan Gorenca V P

Kristi Gorenca X X

Xheni Gorenca V P

LINDJE GJET ANI V P

VALENT INASPAHIA Ali Spahia V V V

Jakup Spahia V P

Natasha Rota V P
FEJZULLA KRASNIQI V P
KADRIJE KRASNIQI V P

KUJT IM KRASNIQI X X

LUMNIJE KRASNIQI V P

NADIRE KRASNIQI V P

SERVET E ABAZI V P

ZIBUSHE KRASNIQI V P

MUHAMED KRASNIQI V V V

V V V

MAHMUT ELEZI MEHMET ELEZI V me zeve V me zeve V me zevendesim

NAFIJE ISLAMI V Vertetuar nga vendimi gjyqesor

SINAN ELEZI V Vertetuar nga vendimi gjyqesor

YLLDIZE COLLAKU V X

ZELIJE GJINI V V

ZOJUSHE VISHA X X  

V V

V V V
AFERDITA ABAZI V P
ANT ONET URUCI V P

ARMAND PEPA V P

DASHURIJE PEPA V V V

IBRAHIM PEPA V X

V V V

MRI DELIJA V V V

ANANTINA QAFARENA V P

ELSA QAFARENA V P

LUCIJE DELIJA V P

NIK(T ONIN)DELIJA X X

NIKOLIN FUSHA V P

T EREZINE FUSHA V P

V V V

EST REF MYRT EZA ART UR MYRT EZA V V V

GRAMOZ MYRT EZA X X

FAT OS MYRT EZA X X

ADNAND MYRT EZA V V Prokur

BUJANA KALECI X X

MIRELA HALILI X X

Ferit MYRT EZA V V V

PELLUMB MYRT EZA X X

HYSEN MYRT EZA V p

HAXHIRE FEJZO ABEDIN FEJZO V V V

BARJAM FEJZO V V

ZHANET A NAZARKO V

LINDIT A FEJZO V V

V V

BARDHYL MYRT EZA V V

KAJMAK MYRT EZA X X

V X do  merr V

Ahmet Kapa V V

Hatixhe Goce X X

Mirate Pocka V V

Muhamerr Kapa V V

Nevruz Kapa X X

Resmije Kllomollari X X

Sadik Kapa V V

Xheko Zeqo V V

Xhemile Kapa X X
V V V

AHMET KAZAZI ALI KAZAZI V V V

FET HIH KAZAZI V

SAIMIR KAZAZI V V

V V

FEJZIJE CUFE V V

GJYLIJE MESI V V

NEBIJE BERDICA RUDINA HASANI V  X   Do meV

V V

REMZIJE REXHOVAJ V V

SABRI KAZAZI AVNI KAZAZI V V V

1. Për persona ish-të dënuar që janë gjallë, të cilët
pavarësisht moshës, në momentin e pagesës
kanë fëmijë të mitur nën moshën 18 vjeç:
a. Certifikatë personale jo më e vjetër se një

javë nga data e dorëzimit.

b. Certifikatë familjare ku të përfshihet fëmija i

mitur.

c. Certifikatë personale të fëmijës/fëmijëve të

mitur.

d. Nr. llogarie bankare në Lek në njërën nga

bankat e nivelit të dytë, që vepron brenda

territorit të Republikës së Shqipërisë (të

siguroheni që llogaria është ende aktive ose të

hapet një llogari e re).

2. Për persona ish-të dënuar që nuk jetojnë, por në
momentin e pagesës kanë trashëgimtarë të
radhës së parë në moshë të mitur nën 18 vjeç.

a. Certifikatë vdekjeje të personit ish-të dënuar.

b. Certifikatë personale e të miturit/miturve,

trashëgimtarë të radhës së parë të personit ish-

të dënuar që nuk jeton më.

c. Certifikatë familjare të ish-të dënuarit ku të

përfshihen fëmija/fëmijët e mitur.

d. Dëshmi trashëgimie që të vërtetojë se fëmija

i mitur është trashëgimtar ligjor.

e. Vendim gjykate të kujdestarisë mbi të

miturin në rastin kur edhe nëna e të miturit nuk

jeton më.

f. Nr. llogarie bankare në Lek në njërën nga

bankat e nivelit të dytë që vepron brenda

territorit të Republikës së Shqipërisë (të

siguroheni që llogaria është ende aktive ose të

hapet një llogari e re) në emër të kujdestarit

ligjor të të miturit.



E premte 9 Mars 201814 - SPECIALE

BEHIJE CURRAJ V V
MUHAMET KAZAZI V V
NAIME HURSHITI V

V V

V X Do merrV  Duhet gjithasht
BEQIR KABASHI V V
HYRIJE QEMA (BAJRAKTARI V P
HYSMETE TATARI (BAJRAKTARI) V P
KUJTIM BAJRAKTARI V P
MERXHIM KABASHI V V
NAIM BAJRAKTARI V P
NEZIFE DOCI V V V
NERXHIVA KABASHI V V
ALI KABASHI EZMERALDA KABASHI V V V

ROMINA KABASHI V V
V V

V V V
ESMA HAMDIU V V V
ALI HAMDIU V P X
HANE JANI V P X
KUSHE SKENDERI V P 1
MYNEVERESELIMI V P X
SHPETIM HAMDIU ELTON SKENDERI V V V Prok

V V V 1

V X do merrX  Deshmia e Tra
ARIAN PUTO LORENA PUTO V X do merrX  Deshmia e Tra

V V

LUIZA  Kapshtica (PUTO) V V
KANARINA Qyteti  (PUTO) V V

V V V
LILI KRESHPA MIMOZE KRAJA V X do merrV

V V
V X   mungo V

ALEKO LENIS V V V
ANDREA LENIS V P
ELPIDHA LENIS V P
SOFIA LENIS V P

V V V
Merushe Kuka V V V
XHEVAT KUKA X V
RRAPE KUKA AURELA CILI (PAJA) X do merr X do merrV

JETNOR PAJO V P
KUSHTRIM PAJA V V

V V V

V X   ne cerr V
BEQIR SHEHU V V V
DESTAN SHEHU V V V1
FERIT SHEHU V V
LEBIBE SEJDA V V
LUTFI SHEHU V X X
NAFIJE HOXHA V P
XHARIJE TOTA Aishe Koçi (TOTA) V X  do merrV

Meliha Topi (TOTA) X X
Vasip Tota X X
Ana Leka (Tota) V V

X X

ZAIM SHEHU V P1
ZOJE LASHI V P  X  P

V V V
NIFE VISHA V V X
ADYLE SHIMA V V
AHMET VISHA V X P X
BUJAR VISHA V V V  X  P
HIDER VISHA V X P X
LEFTERIJE KUKA V X P X
LUAN VISHA V X P X
NAILE KUKA V X P X
SHPRESA KANI V X P X

V V V
JORGJI DOGA V V
LILJANA DOGA Silvana Ferra X do merr X do merrV

V V V
Ditore Lamka V V X
Çaush Lamka V P
Fatmir Lamka V P
Sefer Lamka V P

Selman Lamka V P
Skender Lamka V V
Tajane Rrapa V- P

Valentina Sinademi V P
Areti Nusha X V V
Kristo Nusha V V

V V V
Viktoria Pandeli X V V
Kristo Pandeli V V
Jani Pandeli X X V

Nikollaq Pandeli V V
Petraq Pandeli V V

(Evangjellos) Pandeli V fot V V
Thomas Pandeli X V
Maria Pandeli V

(Theodhoros) Pandeli Vfot V V
Viktoria Panteli V V

Andromachi Panteli V V
Nazime Laze X V V
Avdyl Laze V V
Batjar Laze V V

Dallendyshe Kucuku V V
Hyda Laze V V
Ismail Laze V V
Kujtim Laze V V
Lima Shabanaj V V

Qazim Laze V V
Suzana Qama V X
Zylyftar Laze V V

V V V
Aristulla Papa V V V
Kasiani Koraqidhi V V V

Eli Papa V V
Mihal Karadhiqi V V

Llazo Papa V V- V
Grigor Papa V V
Artana Papa V V

Aristulla Munguli V V
Rina Mako V X V

Vasiliqi Papathanasi V V
Katerina Gjoni V V

Kristo Papa V V
Ollga Sterjo V V

Gjylke Oshafi X V V
Medine Jacelli V V

Lefterije Dumbo V V
Namik Oshafi V V
Fatbardha Molla V V
Bardhyl Oshafi V V

Zalo ZV

Daniel Oshafi V V
Dafina Mehmetllari  27/ V V
Ervin Oshafi V V

Tesliko Zeneli XLgjcv V V

Nuredin Zeneli V V V
Asllan Zeneli V V
Drita Darzeza V V
Ilvira Fezullau V V

Nadire Cala V V
Zalide Cala V V
Zana Kullolli V V
Zyra Gjolena V V

Shefit Zeneli V V V
Adelina Guzi V V

Engjellushe Ismaili V V
Fatmir Zeneli V V
Jorgo Zeneli V V

Portokalle Kullolli V V

Fiqirije Zeneli V V
Frosina Zeneli V V
Nefail Zeneli V V

Qemal Zeneli V V
Shaban Zeneli V V
Vezire Sene V V

V V V
Hanife Biçaku X V V
Ferid Biçaku X X V

Feirushe Biçaku X X
Fitnete Biçaku X X
Zylfije Biçaku X X
Syrja Biçaku X X

Xhevdet Biçaku X X
Mehdi Biçaku X X
Refije Dosku X X V

Naim Dosku X X
Rufan Dosku X X

Bexhet Dosku X X
Ylli Dosku X X

Arben Dosku X X
Valbona Dosku X X
Saimir Dosku X X

Makbule Dosku X X
Sabrije Alla
Myfid Biçaku X X V

Nuri Biçaku X X
Lirije Biçaku X X

Nigjare (Nigjane) Biçaku X X
Ilir Biçaku X X

Xhevrije Qosja V V

X X Vfotokopje
Sose Kallushi V V V
Ana Konomi V V

Katerina Çali V V
Jorgo Kallushi ZV

Dhimitraq Kallushi V X
Ana Kallushi V P

Sofia Kallushi V P

V V V
Arikli Papuli V V X

Lefteri Taso V V
Mikail Papuli V V

Andoneta Baliko V V
Vjollca Gjylameti V V

Edmond Papuli V V
Pandeli Papuli X V

V V V
Mrije Gjoka V V V
Dede Gjoka X V
Pjeter Gjoka V V
Djelle Colaj V V
Marije Softa V V

V V V
Hurma Mahmutllari X V V
Bhije Hoxha V V

Hazis Mahmutllari V V
Enver Mahmutllari X V V

X V V
Nikolle Gjoklaj V V V

Ndrek Gjoklaj X X

Lize Matoshi X X

Drande Gjonpalaj X X

Shpresa Mjilli V V

Vera Zhivani X X

Lirie Kola X X

Fatmir Gjoklaj X X

Leke Gjoklaj X X

Kujtim Gjoklaj X X

Besmir Gjoklaj X X

Fran Gjoklaj V V
Pjeter Gjoklaj V V
Mari Pecnikaj V V

V V V
Feride Balli V V X
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Minushe Balli V V

Sofia Xhindi V V

Bernarda Wilden V V

Manuela Spahiu V V

Liri Manaj V V

V V V
Fiqiret Çizmja V V V

Shkelqim Çizmja V V

Manuela Bixhi V V
Defrim Çizmja V P

Naime Turku V V
Xhemal Çizmja V V
Bashkim Çizmja V V

Shpresa Broca V V
Hamid Çizmja X X

Hyrizen Çizmja V V V

V V V

Hysnije Mersuli V V V

Hekurije Hoxha V P

Vezir Mersuli X X V
Anila Lita X X

Alma Mersuli X X

Nevrus Mersuli X X

nika (Fatime) Prifti (Terolli) V P

Neri (Neir) Mersuli V P1

Ferzilet Kolami V P

Fluturije Noke V V V

Armandi Mersuli V V V1

V V V

Stasije Bardhi V V V

Lirije Tollumi V V

Viktor Bardhi V V V

Flutur Terziu V P1

Liljana Lamcja V P1

Rozina Preni X X

Violeta Mema V P1

Agron Bardhi V V V1

Alketa Bardhi X X

Olimbi Dundo V P
Katerina Merdani V V

Dhimiter Bardhi V V

Petrit Bardhi V V

Gezim Bardhi V V

Vasil Bardhi V V

Kristina Sulanjaku V V

Donika Kule V V V

V X V

Aleko Dhima V X V

Vasil Dhima V V

Spiro Dhima V V

Llambro Dhima V V

Andrea Dhima V V

Antigoni Kristo X X

V V V
Refat Muçaj X V V
Nebie Muçaj X V V
Faslli Muçaj X X
Feti Muçaj X X V

Hatixhe Mustafaraj V V
Imigron Muçaj V V

Ferdinant Muçaj X X

Shpresa Karaj V V
Florika Shelqizi V V
Gezim Muçaj V V

Jashar Muçaj X X V

Mira (Elsa) Rizaj V V
Arjana Meçaj X X

Tefta Krasniqi V V
Namir Muça X X
Arsen Muça V V

Farie Danaj V V

V V V
Naslie Kovaçi V V V

Nazmije Kovaçi ZV

Hasime Kacani V P

Dhurata Bali V P

Luljeta Bali V P

Muhamet Meta V P

Tasim Meta V P

Krenar Meta V P

Alban Meta V P
Gezim Kovaçi ZV

Suada Kovaci V P

Lozjana Kovaci V P
Ervis Kovaci V P

Sejmen Kovaçi V V V

Lindita Meta V P

V V V

Xhevo Hitaj X V V

Rexho Sulaj X V V

Zini Sulaj P3

Merushane Hoxhaj V P3

Qendro Hitaj V V V3

Afeza Demaj P3

Eftali Malaj V P3

Leli Rapaj V P3

Meto Hetaj V V Vfot
Drita Haxhi V V

Myhedin Hetaj P2
Bashkim Hetaj V V

Ago Hetaj X X

Hito Hetaj V V V

Alime Bullaj V P

Luiza Selimaj V P

Marjana Shoraj V P
Eles Hitaj V V V

Enerjeta Bendaj V P

Vite Hitaj V P1

Fize Selimaj V V V1

Magbule Hetaj V V V2

V V V
Dila Pecaj V P
Tom Duku V P

Marije Vocaj V P
Vuksan Duku V V V
Dede Duku V P

V V V
Fahri 18/01/1929 X X X
Refik V V
Myze 15/01/1940 V V- 

V V V
Dake Hila X X
Leze Lleshi V P
Prena Pergega ZV

Vitore Pergega X X
Gjon Marku V V V

V V V
Maria Danga X V V
Areti Boci V V

Athina Naci V V
Elisaveta Marini V V

Kristo Danga ZV
Jani Danba V V

Katerina Danba V V
Marjana Danba V V

V V V
Hurma Cekrani V V V
Shege Shehu V V V

Maksim Shehu V V V
Besie (Bibika) Dishnica V P
Hysenj Shehu V P

Namik Cekrani V V V
Piro Cekrani V
Jeta Hoxha V

Atixhe Agalliu V V
Kujtim Cekrani V X V

Petrit (Petro) Cekrani V V
Beniamin Cekrani V V
Nermine Çela V V
Luftar Cekrani V V
Durim Cekrani V

Liri Shehu X X V
Engjull Shehu V
Ferbent Shehu V
Viljam Shehu P1
Gifrid Shehu V

Xhilda Alimerko V V V1

V V V
Dhespo Stavro V V V

Filip Karaxhoti X V
Galia Mano X X V

Polikseni Kokali X X
Fotina Çavo V

Ilia Mano X X
Dhimitri Mano X X
Athina Kokaveshi X X
Janulla Papa X X

Anastasia Mano X X
Zoica Çavo X X
Spiro Mano V X
Kosta Mano X X

Kola Karaxhoti V V V
Janulla Gerbura V V
Miço Stavro X X

Vasillo Kaishi V V
Stavro Karaxhoti V V

Jorgo Stavro V V
Jani Stavro V V V

Margarita Jani V V
Hristo Stavro V V
Anthi Turlla V V

Janulla Gjino V V
Ilia Stavro V V

Sevasti Qesko V V
Andrea Stavro V V

Thoma Karaxhoti X V V

Aleksander Karaxhoti V V
Aristidh Karaxhoti V X

Foto Stavro V V
Vasil Stavro V V

V V V
Xhixhe Çelaj X V V

Laje Thorja X X V
Fahri Thorja P
Agim Thorja p
Sebije Ishmaku P
Osman Thorja P

Xhevahire Bracaj P
Meliha Hasaj P

Sibe Dushaj X X V
Tahir Dushaj P

Rabije Hamja P
Fife Buhaj P

Selamije Hamja P
Sait Çelaj V V V

Zyke Dani P
Hyrije Alija V X V

Shpresa Gjatoja P
Kujtim Alija P

Ilir Alija P
Shpetim Alija P
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V V V

Xhelal Asllani X V V

Makbule Asllani X V V

Donika Lumi V X V
Alma Lumi V V

Xhezo Asllani V V

V V V

Katrine X V V
Lulash X X V

Tonin Nika V P
Zoje Nika X X

Gjergj Nika X X
Sofi Nika X X

Nikë V p
Mhill V X V

Mire Nika X X
Edmont Nika V V
Rozafa Nika X X
Bledi Nika X X

Marije V P

V V V
Meropi Xhoja V V fot V

Aleksander Xhoja V X
Aksinja Xhoja V V

V V V
Marianthi Kondi X V V

Spiro Kondi V P
Stavrulla Koça V P
Anthulla Çami V P

Mihal Kondi V V V

V V V
Naun Daja X V V

Kostandina Daja X V V

Fanije 20/12/1925 X X
Petro V V

Aleksander Daja P
Llamber Daja P
Viktor Daja P

Fatmire Daja V V V

V V V
Aishe Feza V V X
Zenel Feza V X X
Selime Karaj V P

Rabushe Hysa V X X
Fatime Zhabina V P
Musa Feza V X X

Xhemile Koçi V P
Ismail Feza V V V

Mereme Kasa V P
Gjyle Çeka V P
Januz Feza V P

V V- V
ina (Xhevrije) Sulis V V

Perie Shehu V V
Rrapo Agalliu V V
Agathi Koxhaj V V
Ferrik Agalliu V X X
Jemine Shehaj V V

Merushe Zyberlli V V
Nuredin Agalliu V V
Vasil (Ylli) Caci V V

V V V
Shaqe Gjelaj V V
Diell Prenga V V
File Rudi V V V

Age Ndoci X X
Vera Palaj V V
Mark Rudi V X
Vasil Rudi V X

V V V
Sofia Kaleja X V V
Vasil Kaleja V P
Mihal Kaleja V V V

V V V
Menekshe Kondaj P

Nihat Kondaj V V V
Elisabeta Shehaj P
Kastriot Kondaj V V V

Manuela Kondaj V X
Artiola Kondaj V X

Mariglen Kondaj V P
Razip Kondaj V Mynevere Haxhi Kondaj P
Xhelal Kondaj V P

V V V
Zagoll Mustafaraj P3

Xhemal Mustafaraj V V V
Sulltane Mustafaraj P2

Ferdinand Mustafaraj P2
Kujtim Mustafaraj P2

Dituri P
Shaniko Shehu Vfot Vfot V

Adriatika Shehu V X
Violeta Bojaxhi V V
Eqerem Shehu V X
Gramos Shehu X X

Fitim Shehu V X

Aleksander Bojaxhi V V V
Arian Mustafa V V V2
Sazan Islamaj V V V3

V V V
Dhimitra Jakova V V V

Petro Leka ZV
Vangjush Leka P

Vani Leka ZV

Ylli Leka P
Vladimir Leka P

Irma Halo X X

V X V
Martha Anastasi X X
Irome Kondi X X V

Violeta Konini V
Liljana Verdho V V
Thoma Asimaqi V

Simon (Esimon) Kondi V V

V V
Teki Maja ZV

Ervehe Osmenaj V P
Deko Sulaj V P
Feti Mala V P
Veli Mala V V V

Iqmet Mala V P
Ramadan Malaj V X

V X V
Frano Maka X

Françeskina Noga V V

V V- V
Lite X V- V

ita (Katerina) Jalli P
rea (Nevruz) Kabashi X X V

Majlinda X X
Kosta (Eliston) X X

Esmeralda X X

Petro (Petrit) P
mi (Shkelqim) V V V

V V V
Bede Kuka V V X
Aqif Kuka X X
Veli Kuka X V V

Mustafa Kuka V P
derim (Nerim) Kuka V P

Sanie Kuka X X
Zoje Hysa X X
Aishe Sula X X
Xharie Ndreka V P
Behare Frisku V P

V V V
Lush Shkurtaj V P
Lazer Shkurtaj V V V
Gjyste Kopshti V P

V V V
Urani Zbogo V V V
Kaliro Dhimitriadhi V V

Areshnia Gjikopulli V V V
Llambro Gjikopulli V P
Violeta Gjymshani V P
Simon Gjikopulli V V V

Thanas Zbogo V V
Foto Zbogo V V

V V V
Selim V V V

Besnik Turja V P
Lirim Turja V P
Luan Turja V V- V

Pellumb Turja V P
Elmas Turja V X
Elmi Turja V V-
Agim Turja V V-

V V V
Tom (Tomo) Hysaj (Gjeloshaj) V V V

Djovana ( Gjovana) Shkreli V P
Marijana Makoviq V P
Katarina Berishaj V P

nder (Sandro) Hysaj (Gjeloshaj) V P
Luigj (Luviq) Hysaj (Gjeloshaj) V V V

X V V
Amalia Janila X V V

Aleksandra Mehilli V V-
Ariadhi Milo X V-
Sotire Makoçi X V-
Fotina Gjoni X V-

Shoshana Bifsha V V-

V V V
Sofia Bado V V
Anastasia Bei V V
Foti Cano V V

Kristo Cano V V V

V V V
Fehime Pipa V V V

Senad Lukacevic V V
Nedret Kalakula V V

Bukuroshe Shehu V V

V V V
Preng Ndoci V V V

Lize Kola V P
Tonin Ndoci V V V
Petrit Ndoci V P
Mrike Lleshi V P

Martine Shkurti V P
Flora Doçi V P
Ndue Ndoci V P

V V V
Preng Kola (Gjonmarkaj) V V ZV

Gasper Kola V V
Filip Gjonmarkaj V V

V V
Medin Mece ZV testament

Mas'ar Medini V V
Sabrije Rakipi ZV testament

Merjeme Rakipi (Taipi) V
Lirije Rakipi (Baja) V V
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V V V
Mitat Muzhaqi V V

Rystem Muzhaqi V V
Ismete Cekani V V
Sabire Kondraxhiu V V ZV

Haxhi Kondraxhiu V V
Teuta Murati V V

Elizabeta Huda V V
Dilaver (Adem) Kondraxhiu V V
Vojsava Kondraxhiu V V
Majlinda Kondraxhiu V V

V V V
Toli Likaj V V- V

Fatime Shenaj V P

V V V
Fuat Turani V X V

Kreshnik Turani V V
Hasan Turani X X
Feruze Topciu V V V

Dashamir Topciu V V
Vezire Stermolli V V V

Petrit Stermolli V V
Lindita Gani V V
Kujtim Stermolli V V

Orhan Turani P
Shyqyri Turani X X V

Shpetim Turani V V
Myrvete Muslli V V

Lirika Osmënaj V V
Xhevair Turani V V

Bukurie Hasankolli V V V

V V V
Sabie Saliko X V V
Elmas Saliko X V-

Dashmire Veizi V X
Mydin Saliko X X
Sazan Saliko X V-
Peruze Kreka X X
Xhemal Saliko X X
Kastriot Saliko X X
Hatixhe Veizi ZV

Vjollca Veizi X X
Edlira Veizi X X

Zhuljeta Veizi X X
Astrit Veizi X X
Qamil Veizi X X
Zylfi Veizi X X

Ergent Veizi X X

V V V
Esma Çaushaj V V V
Hysen Çaushaj V V-
Dule Çaushaj V V
Arif Çaushaj V V V

Engjellushe Agaj V X
Shaze Capaj V X
Beqir Caushi V V-

Fatmira Xhaferri V V-
Vero Çaushaj V V V

Zija Caushaj V X
Zinete Caushi V? X? V?

Majlinda Demiraj V X
Vojsava Caushaj V X

Dude Nelaj V X V
Besnik Nelaj V V-
Tatjana Beqiraj V V-

Refat Çaushaj V V V

V V V
Jak Gjinaj V V

Xhevalin Gjinaj V V-
Ndue Gjinaj X X

V V V
Zarife Hoxha X V V

Sulejman Hoxha X X
Kadrije Hoxha X X
Selajdin Hoxha X X

Ivzi Hoxha V X
Salih Hoxha X X
Sanije Hoxha X X
Ilirjet Hoxha X X

V V V
ajame (Vathe) Gallushi X X

Taip Gallushi V V-
Meleqe Gallushi V V-

V V V
Sheqere Bejtja V V

Hane Baçi V V- V
Ermira Elezi V V-

Egalntina Baçi X X
Kujtim Baçi X X

V V V
Ferit Stafanasi V V ZV

Qemal Stafanasi V P
Adile Lama V P

Gezim Stafanasi V P
Luljeta Kuka V

Fatmire Visha V P
Rudina Lezaj V P

Azbi Stafanasi V V- V
Natasha Keçi V

Hysni Stafanasi V P
Rihane Miluka V V ZV

Selim Miluka X X
Nazmije Cenaj X X

Artan Miluka X X
Hasije Ruçi V P

V V V
Shaban Feto V X X
Rami Feto V V V

Genci Feto V V
Valbona Feto V V
Ferdinant Feto V V

Xhevat Feto V X X
Drite Mucka V V

Myrvet Feto V X X

V V V
Naxhije Ndreu V P
Engjell Ndreu V V V

Englantina Zylfi V P
Anila Lamaj V P

rezeargjenda) Ndreu V P

V V V
Maria Shtrepi V V V
Spiro Shtrepi V V

Dhimokrat Shtrepi V V

V V V
Hylvije Çipi V V V
Haxhire Çipi V V

Drita Çipi V V

V V V
Martin Gjonkolaj V ZV

Dodë Gjonkolaj V V V
Lekë Gjonkolaj V V V
Ndue Gjonkolaj V P
Lulë Markaj V P

V V V
Behije Mullaliu V V

V V V
Leopolda Muja V V V
Tomorr Muja V X
Shpetim Muja V V V

Rigela Muja V V

V V V
Hajdar Dalipi V V V

Ilirjan Dalipi V V V1
Monika Dalipi V P1

Dalip Dosti V P1
Hysnije Levenishti V V V

Qemal Levenishti V P
Engjell Dosti V V V

Alfons Dosti V V V
Feride Peti V P

V VGJ V neg V
Hazis Mjekra V V V

Baftjar Mjekra V V
Shpresa Tufa V V
Merita Hoxha V V
Drita Hoxha V V

Emrim Mjekra V V

V V V
Fiorenca Sokoli V X X
Albina Bushati V V

Gjorgjeta Kabashi V V
Nikolin (Kole) Destanisha V V

V V V
Sefedin Dosti V V V

Ylli Dosti V V
Halim Dosti V V V

Aleko Dosti V P
Nesti Dosti V P
Njazi Dosti V V V
Seit Dosti V P

Islam Dosti V P
Ridvan Dosti V V P
Skënder Dosti V V-
Qetsor Dosti V X

V V V
Vangjel Çoka V V2017
Aferdita Rama V V V

Jani Rama V- X
Romeo Rama V V2016
Vasken Rama V X

Aleksander Çoka V V V
Arben Çoka V V2014 V

Theo (Teodor) Çoka V P
Sotir Çoka V V V

Enton Çoka V X
Rebeka Parisot V X

Tedi Çoka V X
Geraldina Mihali V V pa vit

V V V
Leme Agolli V V V
Nijas Agolli V V2014
Namit Agolli V V2014
Zeni Agolli V V X

Rexhahil Agolli V V V
Bardhyl Agolli V V2015

Qerim Agolli X X
V V V

Valik Lita V V V
Vehap Lita V V V
Hanife Elezi V V V

Meliha Elezi V V
Fidajete Krasniqi V V
Reshat Elezaj V V
Tasim Elezi V V

Resmije Sokoli V V
Mevlude Puci V V
Vahide Bresa V V
Teki Elezi V V

Sherif Lita V V ZV
Man Lita V V

Shukrie Ndreu V V V
Avni Ndreu V

Narushie Elezi V V
Nezir Ndreu V V

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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TEATRI

1 muaj pas debatit për
Teatrin Kombëtar dhe
Ligjin e Artit, artistët

janë rimbledhur pasi nuk
kanë marrë zgjidhje për ar-
syet e protestës së tyre. Në
një takim të ditës së
djeshme pranë Univer-
sitetit të Arteve, ata kanë
shpallur nismën e re: të
mbledhin ‘lëmoshë’ për të
ruajtur godinën e Teatrit
Kombëtar.

“Ky komb jemi, këtë his-
tori kemi. Nuk kemi si ta
shkelim e ta dhunojmë his-
torinë e asaj godine që ka
pritur e përcjellë historinë
e artit nga: estrada, opera e
filarmonia”, tha aktori Ben
Derhemi. Sipas tij, ka dek-
larata të ndryshme nga
pushtetarë të ndryshëm.
“S’e kuptoj se si një njeri që
duhet të mbrojë artin si
ministrja, jep deklarata të
ndryshme, një herë thotë se
trualli do jetë ai, njëherë
thotë teatri nuk do shem-
bet. Çfarë do të kuptojmë
ne? Nëse trualli për teatrin
e ri do jetë ku është sot te-
atri, si nuk do të shembet
ky? Ndërkaq, kryeministri
ynë thotë do ta shembim te-
atrin. Flet sikur e ka pronë
të vetën, sikur është pronë
në Vuno”, shtoi Derhemi.

Mandej Derhemi kritikoi
edhe ligjërimin publik të
qeverisë, kur ripërdori dek-
laratat e Ramës e Veliajt. “Si
të sillemi ne me këta njerëz
që na quajnë ne histerikë?
Ç’të themi ne, se ç’plasje
kemi.

Nëse s’ka përgjegjsh-
mëri, nëse ky shtet nuk ka
dëshirë të komunikojë me
ne, të na thotë se presim
shtetin tjetër, se nuk e kanë
të gjatë këta me këtë sjellje.
Ne do të mbledhim fonde, të
ngremë një institucion për
të ruajtur teatrin se këtu
është me ‘lindje dëshire’.

Kryetari i bashkisë na jep
një projekt që se ku e gjeti,
e se si e nxori në tavolinë.
Ka një agjendë, një bashki,
si del një projekt me 40% të
territorit të TK-së, e më
thotë mua e ke me 3 kate, e
ne do ta bëjmë 9 mijë metra
katrorë?”, - pyeti Derhemi.
Sipas tij, këtu ka probleme
të rënda, “se këta fshehin
një gjë të brendshme, që e
dinë vetëm ata”. Derhemi
shtoi se kryeministri është
evaziv në atë që thotë. “Të
ruhet salla e Teatrit Ko-
mbëtar si një sallë muze e
këtij vendi. Nëse ajo do të
jetë pas 75 vjetësh siç është

Artistët mbledhin “lëmoshë”
për të ruajtur Teatrin Kombëtar

“I merren 3 mijë metra truall,
Kumbaro, Veliaj e Rama me tri
versione të ndryshme”

Arben Derhemi: Ju tregoj,
ç’plasje kemi e kush është
histeriku në këtë çështje

Fatmira Nikolli

sot, atëherë do të kemi një
sallë 150-vjeçare”, tha ak-
tori Arben Derhemi.

“Brenda javës do kemi
një dokumentacion të sak-
të, për të hapur një numër
llogarie që të mbledhim
donacione për ta bërë këtë
godinë pjesë të historisë së
këtij kombi, pavarësisht se
ç’dëshirojnë kryeministri,
ministrja e kryetari i bash-

kisë”. Deklaratat e tij u bënë
dje gjatë takimit të
artistëve në një dëgjesë pub-
like për projektligjin e artit
dhe Teatrin Kombëtar. Të
pranishëm ishin edhe de-
putetët e opozitës Luçiano
Boci, Nora Malaj dhe Kejdi
Mehmeti.
3 MIJË, APO 6 MIJË?

Regjisori Kastriot Çipi u
ndal te pakënaqësitë lidhur

me projektin e Teatrit Ko-
mbëtar dhe projektligjin për
artin.

“Në projektligj ministrja
ka tendencë për përqen-
drimin e pushtetit në duart
e saj. I kërkojmë ministres
rritjen e buxhetit, që është
katandisur sa 1/4 e Teatrit
maqedonas. Si mundet min-
istrja të sigurojë 12 mln lekë
për monumentet në rrezik,

kur i gjithë buxheti i saj
është 16 mln euro? Ministr-
ja ka gënjyer, nuk ka dër-
guar asnjë email për projek-
tligjin. Sipërfaqja e teatrit
6000 m2, domethënë do të
humbasë 3000 m2. Në shk-
up që ka më pak banorë se
Tirana, janë ndërtuar 6 go-
dina teatri. Arkitektët ital-
ianë nuk kanë thënë se go-
dina s’bën!”, shprehet i re-

voltuar aktori Çipi.
Sa i takon ligjit, artistët

kërkojnë dialog dhe trans-
parencë. Ministria e Kul-
turës e ofron dialogun, por
jo në platformën e kërkuar
prej tyre, por përmes një
konsultimi ‘online’.

Të akuzuar shpesh se
nuk dinë ç’ka kërkojnë,
artistët kanë bërë një listë
me kërkesa konkrete. Ak-
tori Alert Çeloaliaj tha se,
“…për treguar se nuk e
kemi keqkuptuar ligjin,
jemi të gatshëm të dalim
publikisht të debatojmë për
këtë çështje dhe të bëjmë
transparent të gjithë pro-
jektin e ministrisë për
amendimin e ligjit”.

Nga ana e saj, Anxhela
Çikopano tha se një pikë
kyçe e projektligjit të ri, i
cili është mbajtur i fshehur
dhe mjegulluar enkas në
debate publike televizive,
është se për herë të parë të
parashikohet që institucio-
net publike dhe private fi-
nancohen njësoj nga shte-
ti. “Jemi në të njëjtat kush-
te siç ndodhi me arsimin”,
tha ajo. Nuk munguan
edhe reagimet nga përfaqë-
sues të teatrit të Vlorës si
dhe nga tenori i famshëm
Josif Gjipali në mbështetje
të lëvizjes teatrore për më
tepër dinjitet dhe vendim-
marrje në çështje të rëndë-
sishme që kanë të bëjnë me
teatrin dhe politikat e artit
dhe autonominë artistike.

Cirku Kombëtar ikën te stadiumi
“Dinamo”, ja vendimi i qeverisëNjë VKM e së

mërkurës kalon në
pronësi të Bashkisë së
Tiranës, një pronë që
pritet t’i jepet Cirkut
Kombëtar. VKM ka për
qëllim “transferimin e
pronave të paluajtshme
publike të shtetit në
njësitë e qeverisjes ven-
dore”. Ajo përcakton
“Kalimin në pronësi të
Bashkisë Tiranë, të një-
sisë administrative Ti-
ranë, të pasurive nr.8/
638, me sipërfaqe 2 400
(dy mijë e katërqind) m2,
dhe nr.8/637, me sipër-
faqe 23 (njëzet e tre) m2,
me vendndodhje në
zonën kadastrale
nr.8270, indeks harte TR-
U-10, sipas formularit
dhe hartave treguese
bashkëlidhur këtij ven-
dimi, me qëllim usht-
rimin e aktivitetit so-
cial-kulturor të Cirkut
të Tiranës”.

Çka do të thotë se
Cirkut i jepen 2423 me-

tra katrorë pranë stadiumit
“Dinamo”.

“GSH” ka kërkuar nga
Ministria e Kulturës të dijë
nëse vendimi në fjalë e heq
Cirkun Kombëtar nga Qen-
dra për ta dërguar pas sta-
diumit, por prej dy ditësh

nuk ka marrë ende
përgjigje.

Ndërkaq, përmbaruesit
dhe artistët e Cirkut Ko-
mbëtar në Tiranë janë për-
plasur disa herë. Artistët
nuk kanë lejuar zbatimin e
urdhrit ekzekutiv, sipas të

cilit 409 metra katrore nga
hapësira ku është vendosur
çadra e cirkut i kalojnë me
vendim gjykate një subjekti
privat.

Kryetari i Sindikatës së
Pavarur të Artistëve Sh-
qiptarë, Reshat Ibrahimi,

doli në mbrojtje të
artistëve. Nga ana tjetër,
përmbaruesit preten-
dojnë se prej 2 vitesh po
bllokohen në
ekzekutimin e urdhrit të
Gjykatës së Tiranës, që
daton në dhjetor të 2014-
ës.

Ministria e Kulturës
pati premtuar zgjidhjen
përfundimtare të proble-
mit.

Cirku shqiptar është
themeluar në 1959-ën dhe
në 2011 ka marrë statusin
“Cirk Kombëtar”. Çadra
e cirkut është vendosur
në një hapësirë prej 1200
metrash katrore, pak
metra larg sheshit
“Skënderbej”. Një e treta
e kësaj sipërfaqeje, ose 409
metra katrorë, është njo-
hur nga gjykata pronë
private e një biznesmeni.

Cirku shqiptar është
një pjesë e pandarë e cir-
kut botëror. Pionierët e
parë të këtij arti në ven-
din tonë u shfaqën gjatë
viteve 1932-’35, kryesisht
në fushën e iluzionit dhe

Takimi i djeshëm për teatrin
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... “Marrëveshjen e Detit” të ne-
gociuar së fundmi me Greqinë.

Çfarëdolloj interesash sh-
tetërorë, ose jo, tendencash për pro-
tagoniszëm, apo përfitimesh poli-
tike, nuk mund t’i shërbenin kurrs-
esi Ramës si hajmali fuqie për in-
jorimin e reagimit negativ të opin-
ionit publik pas akuzave të natyr-
shme, që burojnë nga frika e sh-
qiptarëve për “tradhtinë” e radhës
nga klasa politike.

Zhvillimet vijuese në Kos-
ovë, me të njëjtin sfond për De-
markacionin dhe Zajednicën, por
sidomos reagimi i pritshëm i
opozitës (me në krye PD) pas in-
transparencës fyese, që shoqëroi
negociatat Greqi-Shqipëri, me apo
pa marrëveshje të përmbyllur - du-
het ta shtynin mazhorancën të
mos ngutej aq tinëzisht, befas dhe
në errësirë të plotë.

Duket se një hall apo inter-
es i madh e ka shtyrë Ramën t’i vërë
shqiptarët para faktit të kryer, duke
shmangur edhe Kryetarin e Sh-
tetit, i cili rezultoi se nuk kishte
kurrfarë dijenie për ç’bëhej me
kufijtë e shtetit që kryeson!

Sot faktorët politikë e sh-
tetërorë shqiptarë në rajon e kanë
gjithmonë e më të vështirë t’i
kundërshtojnë akuzat se në të
gjitha rastet kanë pranuar të ne-
gociojnë (me imponim, ose jo)
vetëm agjendat e fqinjëve dhe kur-
rë agjendat tona.

Frika nga e panjohura, pra
nga e vërteta për stadin se deri ku
kanë mbërritur negociatat - se mos
vallë është përmbyllur marrëvesh-
ja dhe autorizimi i Presidentit Meta
kërkohet vetëm për formalitet...,
 se mos kemi humbur më shumë
sesa marrëveshja e mëparshme
(anuluar nga Gjykata Kush-
tetuese), etj., u kanë dhënë furi de-
bateve, akuzave të ndërsjella, deri
edhe humorit të zi. Madje si ilus-
trim i këtij të fundit është përdorur
batuta e famshme e një negociatori
të marrëveshjes së kaluar, që
asokohe u shpreh se “... i kemi
dhënë me mirëkuptim më shumë
ujëra detarë Greqisë, sepse ka
flotën ndër më të mëdhatë në botë
dhe pa ndihmën tonë u vështirëso-
hej qarkullimi i anijeve (!)”.

Dhe humori i zi vazhdon me bat-
utën se “ndoshta kësaj radhe mund
të marrim ujëra dhe peshq më
shumë, por do humbasim në zonat
ekskluzive ekonomike ku ka më
shumë gaz dhe naftë...”, athua se
ndokush ndër shqiptarët ka infor-
macion të klasifikuar se në cilat
koordinata janë zbuluar këto vend-
burime të përfolura (!).

Dhe bash këtyre absurditeteve
që zgjojnë djajtë e dyshimeve,
mazhoranca u përgjigjet me mar-
rinë tjetër “garantuese” se “kësaj
radhe do të marrim shumë më tepër
ujëra detarë se në marrëveshjen që
u anulua..., ja, keni për ta parë...,
jua themi ne që e denoncuam dhe e
paditëm në Kushtetuese atë mar-
rëveshje që përbënte ‘tradhti ko-
mbëtare’ (!)”.

Shkurt dhe troç, mazhoranca

dhe opozita po e përdorin mar-
rëveshjen për t’u shfaqur secila
më patriote se tjetra dhe për ta
mbajtur elektoratin përkatës në
orbitë, duke u dhënë qytetarëve
përshtypjen se të gjitha palët po i
mbrojnë interesat kombëtare,
natyrisht secila në mënyrën e vet.

Në debatet publikë lidhur me
marrëveshjen e kaluar dhe vendi-
min anulues të mëpastajmë të
Gjykatës Kushtetuese, konstato-
het hapur sjellja djallëzore e disa
protagonistëve politikë e teknikë
(çka i shton dyshimet për fajësi të
qëllimshme), teksa deklarojnë se
gjoja për shkak të respektit për
Drejtësinë nuk pranojnë ta ko-
mentojnë vendimin unanim (nëntë
me zero!) të Gjykatës Kushtetuese.
Them kështu, sepse kam bindjen
e patundur se vendimet gjyqësore
eprore në të gjitha vendet
demokratike janë të paape-
lueshme e si të tilla edhe të
detyrueshme për zbatim – ama, jo
sepse kanë ndonjë fuqi, drejtësi e
vërtetësi hyjnore, por sepse supo-
zohet se në to mishërohet “drejtë-
si” që buron nga sovraniteti i
plotë i ushtruar në emër të popul-
lit sovran, nga perfeksionimi i
doktrinave dhe i teorive të së
Drejtës, si dhe i praksës gjyqë-
sore...

Me këtë dua të them se këto
vendime janë të pakundërsh-
tueshme në zbatim, por nuk janë
e nuk mund të jenë kurrsesi të pa-
komentueshme e të paqortueshme
nga opinione me operacion logjik,
akademik, apo juridik.  Çka do të
thotë se askush nuk ka ndaluar
askënd në mbarë shqiptarinë që
të kundërshtojë, komentojë e qor-
tojë me argumente vendimin e
gjykatës në fjalë në lidhje me mar-
rëveshjen e kaluar.

Ndaj sot duket fyese arratisja
e dredharakëve ish-protagonistë
nga e vërteta e padiskutueshme
se vendimi i asokohshëm i
Gjykatës sonë Kushtetuese, mbi të
gjitha, ishte i stërfuqishëm jo
thjesht për shkak të autoritetit
kushtetues dhe superlartësisë së
saj vendimmarrëse në hierarkinë

e sistemit gjyqësor, por sepse dis-
pozitivi arsyetues i vendimit ishte
tejet profesional dhe i nivelit të
lartë teoriko-akademik, për shkak
se ishte formuluar nga njëri prej
ekspertëve më të mirë shqiptarë të
së Drejtës së Detit, nga ish- profe-
sori-lektor në Fakultetin Juridik
të UT (kryetari i atëkohshëm i
Gjykatës Kushtetuese, prof. dr.
Xhezair Zaganjori).

Asokohe, gjatë hetimit gjyqësor
të marrëveshjes në Gjykatën Kush-
tetuese, qeveria e paditur nga PS
gaboi rëndë kur si eksperte për-
faqësuese dërgoi një ish-drej-
toreshë të MPJ që u broçkulliti
gjepura Zaganjorit dhe anëtarëve
të trupës gjykuese të akademikë-
gjyqtarëve më të shquar të vendit.
Trupë që në fund vendosi jo vetëm
të mbronte me vendimin e saj in-
teresat jetike të shtetit shqiptar,
por krahas tyre të mbronte edhe
parimet e shenjta të akademizmit,
doktrinave juridike dhe të së
Drejtës së Detit, të nëpërkëmbura
nga negociatorët e pa-
përgjegjshëm.

Ndaj dhe në këtë kontekst, Pres-
identi Meta kishte plotësisht të
drejtë kur e konsideroi vendimin
në fjalë si “vijë e kuqe” që duhet
mbajtur në konsideratë gjatë ne-
gociatave dhe si themel në for-
mulimin e marrëveshjes së re.

Ishte pikërisht ky veprim in-
transigjent i Presidentit, që e dety-
roi fillimisht z. Bushati dhe më pas
z. Rama që të mos ngulmojnë pam-
barimisht “t’i tregojnë babait
kufijtë e arave”, por të shkojnë në
Presidencë për të dhënë sqarime
dhe marrë autorizimin për vijimin
e negociatave.

Megjithatë, “të vepruarit si
skuadër” (e grupit negociator me
Presidentin – sikurse u shpreh z.
Bushati pasi doli nga Presidenca),
nuk mundet t’i fshijë të gjitha dy-
shimet, sidomos pas takimit të
fundëm kokë më kokë të
“armiqve” Rama e Meta. Dhe kjo
sepse “skuadra” në fjalë të kujton
“skuadrën” kosovare Presidencë-
qeveri të para disa viteve, që mban-
te fshehur nga deputetët e opozitës

bisedimet Serbi-Kosovë, që
mbaheshin në Bruksel, teksa
zv.kryeministresha ua refuzoi
transparencën për to deputetëve
opozitarë të Komisionit të Jashtëm
të Parlamentit me argumentin se
“bisedimet e Brukselit janë dhe
duhet të mbeten sekrete”. Por, mori
përgjigjen shkatërruese: “Pra, ju
jeni zotuar t’i ruani amanet-sekre-
tin armikut historik që na ka
vrarë dhe prerë tash dy shekuj dhe
këtë sekret e mbani fshehur nga
deputetët-përfaqësues të popullit
shqiptar të masakruar nga ky
hasëm? Po na thoni të paktën se me
cilin jeni, me ne shqiptarët apo me
Serbinë...”?

Gjithsesi, duhet pranuar se,
përtej deklaratave dhe qëndrimeve
për konsum politik të brendshëm
të palëve, tejet të paktë janë qyteta-
rët që kuptojnë se ç’po ndodh real-
isht dhe çfarë do të fitojë e humbasë
Shqipëria nga “Marrëveshja për
Detin”. Por pavarësisht kësaj,
transparenca duhet të jetë maksi-
male dhe turravrapi për nënsh-
krimin e marrëveshjes duhet të
ndalet sa më parë, sidomos tani kur
zërat për dhënien e lejes për
kërkime nga shteti grek për blloqe-
zonat në diskutim për ndarje janë
shtuar krahas zërave se Rama ka
mbaruar punë, por pret vetëm të
firmosë edhe formalisht.

Çështja thellësisht teknike
sikurse është përcaktimi i vijës
kufitare detare midis dy vendeve
fqinje mbart shkallë të pazakontë
vështirësie (dhe kujdesi...) edhe për
ekspertët e fushës në vendet me
përvojë në trajtimin dhe zgjidhjen
e problematikave të tilla. Dhe kjo
sepse pothuajse në të gjitha rastet,
gjatë ndarjes së ujërave, kërkohet
kombinimi i ligjësive, parimeve dhe
metodikave të njohura ndërkombë-
tarisht nga doktrina e së Drejtës së
Detit.  Dhe sepse marrëveshjet ndër-
shtetërore prodhojnë edhe efekte të
gjithëpranuara këto e të zbatuara
ndërkombëtarisht gjithashtu, pas
ratifikimit nga parlamentet ko-
mbëtare, nga OKB në të cilën dorë-
zohen dhe regjistrohen.

Nëse nuk do të ishin përdorur
parime, kritere dhe metodika të
kombinuara sipas rasteve të
panumërta të njohura dhe jo
thjesht dhe vetëm parimi i
“baraslargësisë” së kundëradmiral
Gervenit, atëherë Greqia me ishujt
e saj Sestus, Lemnos, Lezbos, Chios,
Samos, Miletus, Yali, Cnidys, Ro-
dos, Carpathos etj., do ta kish mby-
llur Turqinë (tokë kontinentale) në
pak kilometra të brigjeve turke të
Egjeut dhe me këtë logjikë “ger-
venët turq”, me vetëpranim, gjithë
detin Egje pas këtyre ishujve të
famshëm grekë do ta kishin njohur
dhe shpallur botërisht, me mar-
rëveshje, si det grek dhe si ujëra
territoriale greke, ku nuk do të
mund të lundrohej pa lejen e
Athinës drejt Dardaneleve e Bos-
forit për në Detin e Zi dhe anasjell-
tas... Por, as në Turqi dhe askund
nuk mund të gjenden “gervenë” që
shpallin si elementë ekuivalentë sh-
këmbinj nënujorë alla-Barketa për
të mbyllur në brigje Galipolin, Izmi-
rin, Efesin dhe mbarë qytetet turke
të Egjeut, sikurse vepruan negoci-

atorët tanë me Sarandën, të cilën
në marrëveshje e lanë edhe pa
ujëra të brigjeve të brendshme dhe
të gjithë Kanalin e Korfuzit pran-
uan t’ia “falin” Greqisë!

Delimitimi i ujërave detarë mi-
dis vendit tonë dhe Italisë në vitet
‘80-të kërkoi 7 vjet punë volumi-
noze të ekspertëve të palëve,
ndonëse rasti konkret ishte ku e
ku më i thjeshtë sesa ky i sotmi
me Greqinë që ka përballë tokës
shqiptare veçse ishuj dhe sh-
këmbinj ujorë, por jo tokë me
vazhdimësi kontinentale.

Ndaj, çështja e ndarjes së
ujërave detarë me Greqinë është
tejet sensitive dhe sikurse shumë
çështje të tjera, kërkon doemos
konsensus të gjerë politik, pasi
interesi i Shqipërisë dhe i mbarë
shqiptarëve nuk është e nuk
mund të jetë ekskluzivitet vetëm
i qeveritarëve në detyrë në një
moment të caktuar.

Një konsensus i tillë duhet të
kërkohet e të jepet publikisht e me
kurajë nga të gjitha palët, pa llog-
aritur përfitimet politike dhe ele-
ktorale. Dhe kjo sepse pavarësisht
ndonjë rasti të favorizimit tonë (të
supozuar) nga zgjidhjet teorike,
nga drejtësia ndërkombëtare dhe
Konventa e Detit, pala greke mund
të na kërkojë lëshime (për shem-
bull në këmbim të mbështetjes për
anëtarësimin në BE). Mirëpo
lëshime të supozuara, apo
konkrete, kurrsesi nuk mund të
bëhen vetëm nga një palë politike,
pasi qeveria duhet të negociojë së
pari me “robt e shtëpisë”.

Në kushtet aktuale kur dysho-
het realisht se qeveria po cedon
me interesat kombëtare, do të ish-
te e udhës që deputetët e opozitës
në komisionin parlamentar ad-
hoc të kërkojnë që parlamenti të
ngarkojë disa grupe ekspertësh të
huaj nga vende me përvojë në çësh-
tjen e përcaktimit të kufijve de-
tarë.

Mund të ngarkohen grupe ek-
spertësh psh. anglezë, holandezë,
japonezë etj., të cilëve lipset
thjesht t’u vihen në dispozicion të
gjitha dokumentacionet për-
katëse, duke u kërkuar që të jap-
in opsionet më të favorshme për
shtetin shqiptar.

Edhe pse ekspertiza të tilla
mund të kërkojnë kohë, rëndësia
e problemit, efektet ekonomike
dhe rrjedhojat strategjike për ven-
din e vlejnë durimin e duhur për
një trajtim gjakftohtë, larg pa-
sioneve të momentit.

Nëse një veprim i tillë do të
ndërmerrej, ballafaqimi i reko-
mandimeve dhe zgjidhjeve të disa
grupeve të ekspertizës do të ishte
më i lehtë dhe mund të shërbente
si bazë për opozitën, por edhe për
qeverinë, për të bërë transparencë
tek publiku për çfarë na takon si
hak, çfarë po lëshojmë, nëse du-
het të lëshojmë diçka dhe çfarë
përfitojmë nga ndonjë lëshim i
mundshëm.

Kësisoj do të shpëtonim
edhe nga vendimmarrja e “spi-
unëve” që qenkan të vetmit ek-
spertë të aftë në një kohë kur të
tillë e të papërgojuar ka me bollëk,
këtej e përtej Atlantikut...

Opinioni i   Ditës Marrëveshja e detit dhe
shkujdesja e frikshme e politikës!
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Domosdoshmëria e
gjuhës shqipe në universitete Jen i  shpërndarë  në shumë fusha dhe

po nd iqn i  ob jek t i va  që  ju  lodh in  dhe
j u  s t r e s o j n ë .  M o s  v a l l ë  p ë r  h i r  t ë
kësa j  ken i  lënë  mën janë  dashur inë?
Dësh i ra  dhe  pas ion i  do  të  bë jnë  që
të  kërkon i  mundës i  për  të  b iseduar
dhe bashkëpunuar  me par tner in .

DEMI

Është koha e përshtatshme për të
kërkuar n jë ngr i t je  në detyrë,  ose
p ë r  t ë  f i t u a r  n j ë  v e n d  p u n e  q ë
kë rkon  se r ioz i t e t  dhe  a f tës i .  N jë
vendim i papritur do të dalë se ësh-
të i  duhuri  kundër çdo parashikimi
pesimist .  Provojeni !

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

S o t  p r i t e n  u l j e  d h e  n g r i t j e  t ë  h u -
m o r i t  n ë  l i d h j e  m e  s q a r i m e  f a m i l -
j a r e ,  p o r  j o  p ë r b a l l j e  z ë n k a s h .
Ç l i r o h u n i  n g a  t ë  t j e r ë t .  V e p r o n i
s i p a s  m e n d j e s  s u a j  n ë  ç d o  m j e d i s ,
p o  u  d a s h u r  f a r e  t ’ u  p ë r s h t a t e n i
r i t m e v e  t ë  t ë  t j e r ë v e .

Keni mundësinë për të takuar persona
dhe kultura të ndryshme nga e juaja,
me tradita dhe mënyra të t jera jetese.
Parashikohen udhët ime. Zgj idhni  an-
gazhimet! Pas pak do t’ ju duhet të hiqni
dorë nga orët e gjumit për të mbajtur
ritmet e veprimtarisë.

Një  epror  do që t ’ ju  beso jë  n jë  detyrë
de l i ka te  dhe  të  rëndës ishme.  Tash-
më  e  d i  që  j en i  d i s i  k r ye l a r t ë ,  po r
askush  nuk  e  ka  a f tës inë  tua j !  Uran i
dhe  Satu rn i  ju  favor i zo jnë  në  veçan-
t i  të  g j i tha  vepr imta r i të  tua ja  a r t i s -
t i ke  dhe  k r i j uese .

Një real izëm i mirëf i l l të dhe një sens
prakt ik do të jenë zgjedhja e duhur për
të luftuar rastësitë jo të favorshme që
do  t ’ j u  da l i n  pë r  t ë  pë rba l l ua r .  Me
Mërkurin që nuk ju mbështet, do të keni
prir je të gjykoni të t jerët edhe për gjëra
të kota, përpiquni të jeni më real istë.

Nuk mund të mohoni  më faktet .  Duke
parë që n jë ngjar je  e v jetër  shfaqet
vazhd im ish t ,  më  m i rë  të  pë rba l l en i
n jëherë e për  g j i thmonë e të.  Do të
jeni  të d isponueshëm dhe me humor
të mirë.  Do të  sh i jon i  anën e kënd-
shme të dashur isë.

Nuk duhet të humbni vëmendjen nga
interesat tuaja për të vrapuar pas an-
gazh imeve të  përd i tshme dhe çësh-
t jeve prakt ike. Keni nevojë për lëvizje,
për ajër të freskët dhe të pastër për t ’u
mbushu r  me  f r ymë .  Organ i zon i  n j ë
udhëtim në një zonë detare.

Sot marrëdhëniet tuaja do të jenë më
të fuqishme. Mund të ndryshoni mend-
je për një eveniment. Do të keni takime
të mrekullueshme që do t’ ju ndryshojnë
jetën e dashurisë apo do të forcojnë
l idhjet ekzistuese.

Do t’ju duhet të merrni disa vendime të vësh-
tira për të çuar përpara gjërat. Prandaj nuk ju
ngelet gjë tjetër, përveçse të angazhoheni!
Tregohuni të vëmendshëm ndaj kritikave të
një miku, për të kuptuar se çfarë përshtypjesh
kanë të tjerët për ju.

Të papritura të këndshme në familje. Përditsh-
mëria do të jetë më emocionuese dhe e kënd-
shme, edhe pse do t’ju ndodhë që të ndryshoni
menjëherë programin. Do të jeni në lartësinë e
duhur për të marrë vendime shumë delikate.
Do të fitoni kështu vlerësimin e një eprori.

Keni shumë pritshmëri ndaj një personi që ndoshta
nuk do të tregohet në lartësinë e duhur. Do të ishte më
mirë të përqendroni vëmendjen diku tjetër. Mos u bëni
kokëfortë! Keni dëshirë të madhe të imponoheni në të
gjitha rrethanat. Do të ishte mirë që edhe të men-
doheshit pak për veprimet që ndërmerrni.

Nga Helena Halilaj

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

... në shoqëri.
Qenia njerëzore nuk ka kuptim

pa gjuhën. Është gjuha që e bën
atë aq të mrekullueshme sa është.
Në Bibël thuhet se në fillim ishte
fjala. Te fjala është zanafilla e tërë
madhështisë së racës njerëzore.
Kjo dhuratë e çmuar që na është
dhënë duhet mbajtur me kujdes.
Gjuha nuk pranon shkujdesje,
nuk pranon të trajtohet si gjë e
zakonshme. Gjuha ka nevojë të
mbrohet, të ruhet si gjë e shtren-
jtë e të parëve.

Gjuha është shenjë e civilizimit
të një populli, sepse mënyra se si
njeriu sillet me gjuhën, tregon
kulturën e tij, sepse gjuha më mirë
se gjithçka tjetër jep dritën a mjer-
imin e një kombi.

Mirëpo jo të gjithë e konsid-
erojnë të tillë atë. Sot, në epokën e
internetit vërejmë se gjuha po
shprishet. Ndërhyrje të shumta e
të panevojshme po cenojnë identi-
tetin e saj. Prishësit nuk po ndalen.
Prandaj kemi fjalë të huaja të pa-
nevojshme që hyjnë gjithkund,
struktura sintaksore që nuk janë
të shqipes, fraza të lëna përgjysmë,
fjalë të zëvendësuara nga simbole.
Kemi fjalë të tilla si: agravoj, neu-
tralizoj, konfuz, implementim, sen-
sitiv, involvoj, adaptim, adoptoj,
disponibël, top listë, interferoj,
akomodohem, frustrim, lançoj,
startoj, impakt, suport etj., të
gjitha të panevojshme, po të kihet
parasysh se e kemi barasvlerësin
në shqipe për secilën prej fjalëve të
mësipërme: për agravoj kemi rën-
doj, për konfuz kemi i pështjellu-
ar, (i ngatërruar), për sensibël
kemi i ndjeshëm, për involvoj kemi
përfshij e kështu me radhë. Është
e kuptueshme që në kuadër edhe
të ndërveprimit të kulturave e gju-
hëve me njëra-tjetrën huazohen
mjaft fjalë a njësi. Teorikisht dihet
që sendi e dukuria hyn nga jashtë
bashkë me fjalën me të cilën ajo
shënohet. Por kjo nuk do të thotë
që do të lejojmë çdo njësi që hyn në
shqipe, sidomos kur është e pa-
nevojshme.

Sot po shohim një interesim të
jashtëzakonshëm të të rinjve për
të mësuar gjuhë të huaja. Në fakt,
të mësuarit e gjuhëve të huaja të
pasuron, se krahas kulturës tënde,
njihesh dhe mëson edhe atë të
vendeve të tjera. Por sado gjuhë të
huaja të mësosh, sado mirë t’i
flasësh ato, nëse cenon gjuhën e
kulturës nga vjen, atëherë asnjë
gjuhë tjetër nuk vlen më. Kultura
e huaj, që përthithet nëpërmjet gju-
hës, merr vlerë për ty, kur ti e bal-
lafaqon atë me kulturën që
zotëron, sepse vetëm në këtë
mënyrë mund të pasurohet ajo.

Mirëpo sot jemi përballë një
gjendjeje që flet vetë. Me qindra
fjalë po vërshojnë në trup të sh-
qipes si mish i huaj e po e zhbëjnë

atë. Të rinjtë gjithnjë e më tepër po
kopjojnë modele të përçudnimit të
gjuhës, e këto modele në fakt i
servir media, i servir politika, i
servir interneti me tërë shumës-
inë e mediave sociale. Nga puna
ime e përditshme si pedagoge,
shoh çdo ditë e më shumë punime
studentësh të mbushura me fjalë

jo shqip, shoh shkrime të tyre me
struktura sintaksore të prishura,
shoh varfërim të leksikut që ka
ardhur duke u bjerur qysh nga
fëmijëria e vazhdon deri tani. E
gjithë kjo është pasojë e modeleve
të këqija që ata ndjekin. Gjuhën e
celularit apo të mediave sociale e
kanë bërë normë edhe në shkrimin

e detyrave. Gjejmë aty fjalë të tilla
si abandonoj, superoj, trendy, cool
etj., apo struktura të tilla të çudit-
shme si: ... dhe jo vetëm!

Në fakt, këto janë edhe pasoja
të globalizimit, me të cilat ndesh-
en të gjitha gjuhët e botës, sidomos
ato të vendeve të vogla si vendi ynë,
por vende të zhvilluara kanë poli-
tika të posaçme për mbrojtjen e
gjuhës. Në mos të bëhemi si Fran-
ca, që është aq pak tolerante e
shumë shtrënguese kur vjen puna
për fjalët e huaja, të paktën ta imi-
tojmë atë si model. Ta ngremë
zërin jo vetëm ne si profesorë, por
të gjithë, sepse fëmijët po na e më-
sojnë shqipen me gabime, sepse
truri i tyre po modelohet gabi-
misht e po u ndërtojmë modele që
do t’i reflektojnë në të ardhmen.

Se siç thotë dhe Hajdeger “gju-
ha është tepër e rëndësishme për
t’ua lënë vetëm gjuhëtarëve”.

Qenia njerëzore nuk ka kuptim pa gjuhën.
Është gjuha që e bën atë aq të mrekullueshme

sa është. Në Bibël thuhet se në fillim ishte
fjala. Te fjala është zanafilla e tërë madhështisë

së racës njerëzore. Kjo dhuratë e çmuar që na
është dhënë duhet mbajtur me kujdes. Gjuha

nuk pranon shkujdesje, nuk pranon të trajtohet
si gjë e zakonshme. Gjuha ka nevojë të

mbrohet, të ruhet si gjë e shtrenjtë e të parëve.
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CHAMPIONS LEAGUE

Ja kur hidhet shorti për
fazën çerekfinale

Liga e Kampionëve ka mësuar këtë javë 4 ekipet e
para çerekfinaliste, që do të luftojnë për të fituar

kupën me "veshë të mëdhenj". Më 13 dhe 14 mars do
të luhen edhe 4
ndeshje të tjera, të
cilat do të kompletojnë
listën me ekipet çerek-
finaliste, që do t'u
bashkohen  Realit të
Madridit, Liverpulit,
Juventusit dhe
Mançester Sitit. Shor-
ti për fazën çerekfina-
le do të hidhet më datë
16 mars, duke filluar
nga ora 12:00, në Nion
të Zvicrës. Çerekfina-
let e Ligës së Kampioneve do të luhen në datat 3 dhe 4
prill, ndërkohë që një javë më vonë do të luhen ndesh-
jet e kthimit. Finalja e madhe është planifikuar të lu-
het më 26 maj, në Kiev të Ukrainës.

FENOMENI

Ronaldo rikthehet tek Interi
për festën e 110-vjetorit

Ndeshja e së dielës mes Interit dhe Napolit do të
jetë e veçantë për zikaltrit, pasi do të festojnë 110-

vjetorin e themelimit. Me rastin e këtij përvjetori, në
Milano ka mbërritur legjenda braziliane, Ronaldo, i
cili ka luajtur 5 sezone me
fanellën e Interit, para se të
transferohej te Real Madridi.
Drejtuesit e Interit i kanë
dhuruar një fanellë me num-
rin 10 dhe me mbishkrimin
"Fenomeno". Në një intervistë
për "Sky Sport", Ronaldo ësh-
të shprehur se ende vazhdon
ta ndjekë ekipin zikaltër dhe
tregon se të luash për Interin
është një nder. "Futbollistët e
Interit e kanë për nder të veshin këtë fanellë historike
e tradicionale dhe është një përgjegjësi e madhe të
luash për këto ngjyra. Unë e ndjek ende Interin dhe
kërkoj nga futbollistët të japin 100% për këtë fanellë",
- u shpreh Ronaldo për mikrofonat e "Sky Sport".

SPORT

Katalanasit e kishin paralajmëruar

Pikiata e Nejmarit, Pike ia kishte thënë të gjitha
Braziliani Nejmar e ka

kuptuar me shumë
mundësi gjatë këtyre mua-
jve gabimin e madh që bëri
kur zgjodhi PSG-në, duke u
larguar nga Barcelona. Bra-
ziliani kaloi nga një ekip që
e adhuronin të gjithë, te një
skuadër e cila u bë objekt
talljesh për mënyrën se si
shpenzon para pa arritur re-

zultate. Në mediat spanjolle,
tani ka dalë në skenë fakti se
ish-shokët e tij të skuadrës
gjatë verës së kaluar e kish-
in paralajmëruar brazilianin
që të mos shkonte te PSG,
pasi parisienët nuk do ta bë-
nin kurrë një yll të padisku-
tueshëm botëror. Zherard
Pike ishte një nga ata, të cilët
i kishin hyrë në dhomën e

hotelit lojtarit praktikisht
duke u shprehur i gatshëm
që të bënte rolin e negocia-
torit me Barcelonën. "Çfarë
të nevojitet tani në karrierë,
më shumë trofe apo më
shumë para?", janë fjalët që
Pike i ka thënë lojtarit, duke
i kujtuar se sado që të përfi-
tonte te PSG, nuk do të kish-
te kurrë suksesin e Barce-

lonës. Të njëjtin qëndrim
ia kishin përsëritur edhe
shokët e skuadrës, por Nej-
mar kishte zgjedhur të
udhëtonte drejt Parisit për
t'u bërë figura përfaqësuese
e projektit të ri, që përfun-
doi si të gjithë të tjerët e
mëparshëm dhe që detyron
brazilianin të ndjekë para
televizorit ndeshjet e
çerekfinaleve të Ligës së
Kampioneve, siç nuk kish-
te ndodhur asnjëherë më
parë që kur ai kishte mbër-
ritur në Europë.

Ceremonia mortore për kapitenin e Fiorentinës mblodhi të gjithë futbollin italian e jo vetëm

Lamtumira e fundit, Firence
në këmbë për Astorin

Mëritë mënjanë, duartrokitje për juventinëtMijëra tifozë dhe
qytetarë të thjesh
të të Firencës

kanë dalë që në orët e para
të mëngjesit të sotëm për t'u
rreshtuar pranë katedrales
së qytetit, ku u zhvillua cer-
emonia mortore për Davide
Astorin, mbrojtësin e
Fiorentinës dhe Italisë, që u
nda nga jeta në mënyrë të
papritur në fundjavë. Tifozët
dëshironin t'i jepnin lam-
tumirën e fundit kapitenit të
skuadrës, ashtu siç kanë
dashur të bëjnë edhe kolegët
e tij, që kanë marrë pjesë në
këtë ceremoni.
FJALIMET

Mes lotësh, Marko Astori,
vëllai i Davide Astorit, ka
dashur të lexojë një mesazh
gjatë ceremonisë mortore:
"Ju falënderoj që keni
ardhur dhe në këto ditë të
vështira keni treguar sa
shumë e keni dashur Dav-
iden tim. Nuk kam shumë
fjalë. I thosha gjithmonë se
kur jepte intervista, thosh-
te të njëjtat gjëra, kështu
që po bëj të njëjtën gjë
edhe unë. Një përqafim
Françeskës, Vitorias dhe
të gjithëve.  Lamtumirë
Davide"!

Në këtë ceremoni ka
folur edhe Milan Badelj, loj-
tari i Fiorentinës, i cili u
shpreh: "Do të flas shkurt,
siç do të pëlqente ty. David
në gjuhën ebraike do të
thotë 'i çmendur'. Shumë
mbretër kanë pasur emrin
tënd dhe duke parë gjithë
këta njerëz që kanë ardhur
këtu për ty, besoj se ky ësh-
të emri i duhur për ty. Da-
vide, ti je i thjeshtë. Me
vështrimin tënd hyn bren-
da personave. Je ai që edhe
pse nuk i njeh të gjitha gju-
hët, arrin të flasësh me të
gjithë. Ke folur gjithmonë
me zemër dhe na ke mbaj-
tur të bashkuar. Ke dhunt-
inë e gjuhës universale të
zemrës. Prindërit e tu du-
het të dinë se nuk kanë
gabuar asgjë me ty. Je biri
dhe vëllai që gjithkush do të

BAJERNI I MYNIHUT

Rumenige, kundër
UEFA-s: Nuk po

respekton fair
play-n financiar

Karl-Haic Rumenige
"shigjeton" UEFA-n

në lidhje me fair play-n
financiar. Drejtori i
përgjithshëm i Bajernit
mendon se qeveria e fu-
tbollit europian nuk i ka
respektuar rregullat,
sikurse duhej në të
vërtetë. "UEFA duhet ta
modernizojë fair play-n
financiar. Efektivisht
konsiderohej një instru-
ment i mirë, por duhej
të zbatohej në mënyrë
rigoroze. Mënyrë rigor-
oze do të thotë që 'demi
duhet kapur për br-
irësh', pra nuk duhen
lejuar që skuadra të
ndryshme që t'u shman-
gen rregullave duke për-
dorur truke. Por kjo nuk
ka ndodhur. Këtë UEFA
duhet ta pranojë. Fat-
keqësisht nuk ka
treguar vullnet për të
reaguar në vazhdimësi.
Për këtë arsye duhet
aplikuar një fair play fi-
nanciar i dytë, që duhet
të përcaktojë jo vetëm
rregullat, por edhe sank-
sionet". Pyetjes nëse
edhe Bajerni do ta bëjë
një blerje 100 milionë
euro, Rumenige iu
përgjigj: "Kur të jetë e
nevojshme… Vijmë nga
një kohë kur e gjitha kjo
që ka ndodhur ishte e
paimagjinueshme. Sot
duhet të marrim një ven-
dim, duhet të analizojmë
dhe vlerësojmë. Pyetjet
kryesore janë: A ia vlen
në aspektin sportiv dhe
a është një blerje kaq e
shtrenjtë e rifinan-
cueshme? Sigurisht një
futbollist shumë i rëndë-
sishëm shet më shumë
fanella dhe tërheq më
shumë sponsorë".

donte të kishte. Je shoku më
i mirë, që gjithkush do të
donte të kishte. Nuk harro-

hen të qeshurat e tua dhe
shakatë me të gjithë ne. Ti
je futbolli, ai i pastër i fëm-

ijëve. Të gjithë ne kemi për
detyrë të tregojmë kush ësh-
të Davide".

"ARMIQTË"
Momente të caktuara në

jetë e hedhin poshtë rivalite-
tin. Edhe kur ai është shumë
i madh, si në rastin e
Fiorentinës dhe Juventusit,
dy klube që urrehen deri në
vdekje që nga koha e Roberto
Baxhos, lojtarit që bardhezin-
jtë e morën nga Firence. Por
në një moment harrohet edhe
kjo lloj urrejtjeje dhe tifozët
bëhen bashkë. Ka ndodhur në
Firence, në ceremoninë e lam-
tumirës së Davide Astorit.
Kur Bufon, Kielini dhe Barza-
lji e të tjerë po kalonin në ko-
rtezhin mortor, sheshi vjollcë
ka shpërthyer në duartro-
kitje. E rrallë… Në ceremon-
inë mortore morën pjesë edhe
shumë futbollistë të skuad-
rave të tjera të Serisë A, ku
binin në sy lojtarët e Interit,
ato të Milanit e Romës, si dhe
ish-futbollistë si Toti e Inzagi.

Jeton Selimi
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Lojtarët e kuq
befasojnë me

surprizën e tyre
për 8 Marsin

8 Marsi është uruar në
një mënyrë shumë të

veçantë nga lojtarët e
Partizanit, të cilët kanë
surprizuar punonjëset
e hotelit "Vila Park", aty
ku skuadra akomo-
dohet. Futbollistët kanë
përgatitur disa buqeta
me lule dhe një tortë
urimi, të cilat ua kanë
shpërndarë zonjave
ditën e djeshme. "Klubi
ka rezervuar sot një
urim special për zonjat,
të cilat çdo ditë janë në
shërbim të skuadrës.
Stafi dhe lojtarët kanë
uruar enkas për festën
e 8 Marsit gratë e pal-
odhura, që me përkush-
timin e tyre bëjnë që
lojtarëve të mos u mu-
ngojë asgjë në hotelin e
skuadrës 'Vila Park'.
Gëzuar 8 Marsin të
gjitha nënave e grave të
futbollistëve, që sakri-
fikojnë për ata që luajnë
për të kënaqur sport-
dashësit", - shkruhej në
postimin e Partizanit në
"Facebook".

Superliga në shifra, çfarë ka ndryshuar nga një vit më parë. Minus Kukësi, Partizani e Vllaznia

Habit Kategoria Superiore,
më shumë gola, më pak pikë
Vetëm Laçi ka një rritje cilësore me 11 pikë më shumë

Ky edicion i Kategorisë
Superiore po dhuron
disa statistika shumë

të çuditshme në krahasim
me një vit më parë. Me
luftën për titull thuajse të
mbyllur dhe me Lushnjën
që ka marrë rrugën drejt
Kategorisë së Parë, i gjithë
diskutimi është rreth emrit
që do ta shoqërojë këtë
skuadër si dhe ata që do të
presin biletën për Europën.
Në një sezon ku skuadrat
kanë pasur luhatje shumë të
mëdha në krahasim me një
vit më parë, bie në sy një
raport shumë i çrregullt në
bilancin mes golave të
shënuar dhe pikëve të sigu-
ruara. Marrim për shembull
Kukësin. Një vit më parë,

Teuta nuk ngopet më, kërkon
surprizën ndaj Kukësit

FLAMURTARI

Duro, me grup të
plotë kundër Laçit

Dy humbjet radhazi kanë trazuar humorin në Vlorë
me Flamurtarin që ka humbur për momentin sta-

tusin e skuadrës anti-Skënderbe. Nëse ndaj Luftëtarit në
shtëpi ishte një humbje e papritur, në "Loro Boriçi" ndaj
Vllaznisë ndikuan mungesat e shumta. Pikërisht në këtë
aspekt, trajneri Shpëtim Duro mund të buzëqeshë pasi
në vigjilje të një tjetër sfide të vështirë, transfertën e
Laçit, sheh t'i rikthehen dy elementë të rëndësishëm.
Mesfushorët Muhamed Useini dhe Lancinet Sidibe kanë
lënë pas pezullimin për të qenë të
gatshëm për duelin e javës së 24-
ët. Deri të shtunën kur është pro-
gramuar sfida ndaj Laçit pritet që
të rikthehen të gatshëm edhe
qendërmbrojtësi Ditmar Bicaj dhe
mesfushori brazilian Juffo.
Shanset e rikuperimit për të dy
lojtarët janë rritur ndjeshëm,
ndërkohë që përgatitja e tyre ka vi-
juar e veçuar nga grupi. Kuqezin-
jtë shpresojnë të rikthehen tek suksesi, pasi kanë vetëm
një fitore në 6 javët e fundit, me dy barazime dhe 3 hum-
bje. Laçi nuk është një kundërshtar i lehtë për t'u kalu-
ar për më tepër që në dy fazat e para sfidat janë mbyllur
me polemika të shumta mbi gjykimin. Megjithatë, në
Vlorë shpresojnë së pari që grupi të rikthehet i plotë dhe
në ndryshim nga sfida me Vllazninë të mos ketë arnime
në formacion, por t'u besohet titullarëve që kanë bërë
një ecuri të jashtëzakonshme deri para dy javësh.

DURRSAKËT

Ai gol i sekondave të
fundit ndaj Partizan-

it shihet si një pikënisje
tek Teuta, pasi përveç
pikës së marrë, tashmë
ana psikologjike është
përmirësuar ndjeshëm.
Gjatë javës në seancat
stërvitore, humori tek
"djemtë e detit" ka qenë i
mirë, ku protagonist abso-
lut ka qenë pa diskutim
Shpëtim Moçka. Duket se
ai gol i portierit vlonjat i
ka shërbyer atij, por edhe
skuadrës, që mbijetesën e
sheh si një mision mëse të
arritshëm, pavarësisht se
Vllaznia po kundër-
përgjigjet në mënyrë të
jashtëzakonshme. Të sh-
tunën Teuta udhëton
drejt "Zeqir Ymerit", tek-
sa kampionët shihen si

një pengesë e kalueshme.
Djemtë e Gentjan Begejës
po tregojnë formë të mirë

në fushën e lojës dhe duke i
shtuar moralin e lartë që
kanë në këtë moment, asgjë

nuk është e pamundur. Me
grupin gjatë javës është
bashkuar qendërmbrojtësi
Ante Hrkac, i cili u largua i
dëmtuar në sfidën ndaj Vl-
laznisë në "Loro Boriçi" më
19 shkurt. Megjithatë, gja-
sat janë që kroati ta nisë
nga stoli, pasi ende nuk ësh-
të i gatshëm të luajë për 90
minuta të plota, ndërkohë
që ndaj shkodranëve ishte
sfida e fundit që Teuta ka
humbur, pasi në 3 duelet
pasardhëse ka fituar një
ndeshje dhe barazuar dy,
duke shënuar 3 gola dhe
pësuar dy. Edhe pse ndaj
Kukësit kanë 6 humbje
radhazi në kampionat, tek
Teuta besojnë që kjo trans-
fertë mund të sjellë pikë në
klasifikim duke shfrytë-
zuar më së miri armët e
tyre, entuziazmin dhe
grintën.

Luftëtari kërkon të
shfrytëzojë momentin

e mirë për të bërë një
tjetër hap përpara në klas-
ifikim, pavarësisht se do të
ketë para një transfertë të
vështirë, atë ndaj Partiza-
nit. Gjirokastritët ishin
skuadra që shkundën nga
themelet Partizanin me
atë fitore 5-0 të fazës së
dytë, një sukses që u pa-
sua nga një ecuri e jash-
tëzakonshme në kampi-
onat. Bluzinjtë nuk hum-
basin që nga 26 nëntori në
"Loro Boriçi" ndaj vl-
laznisë, duke regjistruar
nga ajo sfidë 7 fitore dhe 4
barazime, ecuria më e
mirë në këto momente në
kampionatin shqiptar.
Megjithatë, Hasan Lika do

të përballet me ish-skuadrën
e tij me një mungesë të
rëndësishme, pasi Vasil Sh-
kurtaj pritet të mungojë
edhe këtë javë. Autori i 4 go-
lave në kampionat nuk ia ka
dalë mbanë dhe vendin e tij
pritet ta zërë Eri Lamcja, i
cili do të mbështetet nga
treshja ABRR. Të gatshëm
për trajnerin kryeqytetas
janë edhe braziliani Jackson
e Donald Rapo, të cilët dolën
të dëmtuar në sfidën e Ka-
mzës. Të dy lojtarët kanë
lënë pas problemet dhe i janë
bashkuar grupit në seancat

e fundit stërvitore, me
ekipin që përveç humorit të
mirë, kanë mbushur edhe
xhepat pasi dy fitoret e fun-
dit janë shpërblyer me pre-
mio. Burime pranë klubit të
Luftëtarit bëjnë me dije që
edhe fitorja ndaj Partizanit
në "Selman Stërmasi" do të
shoqërohet me premio fi-
nanciare. Historia e përball-
jeve ndërmjet tyre në
kryeqytet nuk flet në favor
të gjirokastritëve në elitë,
edhe pse regjistrojnë një fi-
tore në kategorinë e parë më
23 dhjetor të 2010-ës. Pavar-

ësisht kësaj ecurie në për-
balljet direkte, tek Luftë-
tari i besojnë ecurisë aktu-
ale për të vijuar më tej
rrugëtimin në objektivin, që
mbetet zona europiane.

Luftëtari hap "thesin", tjetër
premio para Partizanit

skuadra e drejtuar nga Gjo-
ka kryesonte kampionatin
me 47 pikë falë 27 golave të

shënuar. Në një paradoks të
çuditshëm, këtë vit ka
shënuar 11 gola më shumë,

por ka 8 pikë më pak. E njëj-
ta gjë ndeshet edhe te Parti-
zani, i cili në krahasim me

një vit më parë, ka 11 pikë
më pak, ndonëse ka shënu-
ar 2 gola më shumë, duke
përmirësuar nga 23 në 25
numrin e golave të realizuar
pas 23 javësh kampionat. Vl-
laznia ka 4 gola më shumë e
2 pikë më pak në krahasim
me një vit më parë, ndërsa
Teuta ka 9 gola më shumë e 4
pikë më pak. Skënderbeu
është përmirësuar ndjeshëm
para portës në krahasim me
një vit më parë, pasi regjis-
tron 22 gola më shumë, por
ka përmirësuar me vetëm 6
pikë bilancin. Luftëtari ka
shënuar 5 gola më shumë
dhe ka po aq pikë më shumë
se një vit më parë, ndërsa
Laçi regjistron një
përmirësim të ndjeshëm me
12 gola e 11 pikë më shumë
se në sezonin e kaluar. Por,
statistikën më të çuditshme
e dhuron skuadra e Flamur-
tarit. Kjo e fundit rezulton
se ka shënuar 2 gola më pak
se një vit më parë, por ka
15 pikë më shumë (9 nëse
llogaritet, se 6 pikë iu ho-
qën nga KDS). Një bilanc
shumë i çuditshëm, që tre-
gon se kampionati aktual i
Superiores është shumë
anormal e shumë më i pa-
parashikueshëm në përfun-
dimin e tij.

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

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

- Jeta është ZOO në një xhungël.
Peter De Vries

- Jeta është një sëmundje që përhapet përmes
marrëdhënieve seksuale...

R. D. Laing

- Një mik i mirë mund t'ua thotë për një minutë në
fytyrë të gjitha problemet që ju keni. Mbase s'do ju
duket aq mik i mirë pasi t'ua ketë thënë të gjitha.

Arthur Brisbane, "The Book of Today"
- Të mos kesh shokët të pabarabartë me veten.

Confucius

- Sekreti i fitores qëndron në
organizimin e gjërave jo të qarta.

(Kristofer Morlej)

- Kur virtyti ka qenë i fjetur, ai zgjohet
më i freskët.   (Fridrih Nice)

- Virtyti ashtu si ari, që të jetë i
përdorshëm, duhet të përzihet me
ndonjë metal tjetër me më pak vlerë,
por më të fortë.   (Samuel Batler)

- Shenjtorët janë mëkatarët që
vazhdojnë të përpiqen gjithnjë.

(Robert Luis Stivenson)

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

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

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

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

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

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

VERTIKAL
1. Një legjendë.
2. Përfundojnë një stil.
3. Nuk e ulin kokën.
5. Këndohen në opera.
6. Janë tek në Somali
7. Eshtë lloj papagalli.
8. Mbyllin komentin.
9. Eshtë e parë për prodhim.

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